Zima nám pomalu, ale jistě končí. Sice nám ještě v posledních dnech několikrát ukázala,
že se své vlády nechce jen tak vzdát, ale za pár dnů budeme slavit Velikonoce a jaro bude
tady. Období mnohem veselejší než je studená zima, nám zpříjemní hned několik tradičních
akcí. Protáhnout nohy a pořádně se provětrat budete mít možnost buď s Nordic Walkingem
na Líšnickém jarním odpichu nebo na již 15. ročníku Líšnického puchýře, který vás provede po
okolí naší vesničky. Pojede se i tradiční závod 15 kilometrů po Divoké Orlici. K měsíci květnu
patří tradiční stavění a kácení Májky na hasičském cvičišti. Poslední červnovou sobotu budete
moci ochutnat zvěřinové speciality a vyzkoušet si střelbu na asfaltové holuby při Mysliveckém
dnu na střelnici za Borkem. Prázdniny a léto přivítáme s dětmi dětským odpolednem
a hasičskou soutěží O pohár starosty obce. V neděli 3. dubna 2016 jsou všichni důchodci zváni
ke společnému posezení s kulturním programem do sokolovny. Jak je vidět, nudit se v Líšnici
určitě nebudeme 
Jako vánoční dárek jste ke zpravodaji dostali reflexní pásku. Chtěl bych na tomto místě
upozornit všechny občany na jejich povinnost mít na sobě reflexní prvek v případech, kdy se
pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za šera, mlhy, mrholení,
svítání, soumraku apod.) po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením. Tato povinnost platí od 20. února 2016, kdy vešla v platnost novela
zákona o silničním provozu. V případě porušení této povinnosti hrozí bloková pokuta až do
výše 2000 Kč nebo od 1500 do 2500 Kč ve správním řízení. Z hlediska vlastní bezpečnosti je
však samozřejmě dobré využít reflexních prvků všude tam a za všech situací, kde hrozí, že
řidič nemá možnost chodce bezpečně rozeznat!
Pokud si vzpomínáte, v jednom z minulých zpravodajů jsem se krátce avizoval změnu
ceny zpravodaje. Dosavadní cena byla velmi znatelně pod náklady na jeho vydání, a proto se
redakční rada rozhodla navrhnout zastupitelstvu obce zvýšení ceny, se kterým na svém
zasedaní souhlasilo. Pro letošní rok bude cena zpravodaje 15 Kč. Předplatné zpravodaje je
možné na obecním úřadě v paní Vaněčkové. Předplatitelům bude zpravodaj po svém vydání
doručen do poštovních schránek. Prodejní místa zůstávají i nadále stejná – tzn. v hostinci
U Kristiána, na obecním úřadě nebo u pana Rudolfa Dolečka.
Velmi často slýchám dotazy, týkající se zveřejňování významných životních jubileí. Již
v jednom zpravodaji jsem celou problematiku vysvětloval a slíbil jsem celou záležitost vyřešit.
Současná situace je taková, že pokud si někdo přeje zveřejnit blahopřání k významnému
životnímu jubileu, či jakoukoli jinou gratulaci musí tak učinit sám nebo člen jeho rodiny
písemně na obecní úřad.
Všichni členové zastupitelstva obce Vám přejí krásné prožité
velikonočních svátků a celého období jara.
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Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 27. ledna 2016
Rada obce pověřila:



Starostu obce jednat s manželi Radomírem a Pavlou Bečičkovými o směně části
pozemků 1308 a 1313/7 v katastrálním území obce Líšnice v souvislosti
s rekonstrukcí místní komunikace pod Dubinou.
Starostu obce sestavením poptávkového listu na zakázku „Zpracování Lesního
hospodářského plánu pro Obec Líšnice na období 2017-2026“. Taktéž zjištění
možností získat dotaci na pořízení LHC pro lesní hospodářský celek Obce Líšnice.

Rada obce projednala:


Smlouvu o právu provedení stavby splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích
1307/1 a 1308 v katastrálním území obce Líšnice vlastníků Vladimíra Horáčka
a manželů Radomíra a Pavly Bečičkových v souvislosti s rekonstrukcí místní
komunikace pod Dubinou.

Rada obce schválila:








Smlouvu o umístění informativního měřiče rychlosti na podpěrný bod na komunikaci
11/312 u čp. 115 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení neměřeného odběrného místa sítě
NN 0,4 kV k napájení informativního měřiče rychlosti na komunikaci 11/312 u čp.
115 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o právu provedení stavby splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích
1307/1 a 1308 vlastníků Vladimír Horáček a manželů Radomíra a Pavly Bečičkových
v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace pod Dubinou.
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě s pojišťovnou SLAVIA, a.s. č. 5900008341 na
prodloužení pojistné ochrany o další pojistný rok. Dále je předmětem dodatku
změna doby platnosti smlouvy a to z doby určité na dobu neurčitou s automatickou
roční prolongací s možností výpovědi vždy nejméně 6 týdnů před datem prolongace
a snížení ceny o 16% bonus za dosavadní bezškodní průběh - konečné roční pojistné
činí 35 668,- Kč.
Příkazní smlouvy č. 04-16-33, 04-16-149 a 04-16-150 se společností Energy Benefit
Center a.s. na přehodnocení Smluv o přidělení dotací s SFŽP na budovy ZŠ, MŠ a OÚ.
Je zde možnost získat navýšení přídělu dotací.
Uspořádání kulturního odpoledne s důchodci dne 3.4.2016. Kulturní program bude
zajištěn umělci M. Nováková a J. Mikulčák v ceně 7 000,- Kč včetně dopravy.
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10. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, konané dne 26. února 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Zprávu o činnosti rady obce a finančního výboru.
Zprávu inventarizační komise.

Zastupitelstvo obce schválilo:
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Rozpočet obce Líšnice na rok 2016 ve výši 16.788.300,- Kč na straně příjmů,
17.879.300,- Kč na straně výdajů a financování ve výši 1.091.000,- Kč.
Přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu
operativního přesunu finančních prostředků schváleného rozpočtu, s následným
předložením nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce.
Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okr. Ústí nad Orlicí,
IČ: 71006281, čerpání neinvestičních výdajů v roce 2016 v souhrnné výši 1.040.000,Kč se zapojením finančních prostředků příspěvkové organizace z účtu 432.
Odměny zastupitelům s účinností od 1.3.2016.
Zapojení obce Líšnice do spolufinancování projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím
partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce
2016 na projekt Žijeme spolu ve výši 2.708,- Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši
17.821,- Kč splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
Poskytování věcných darů nově narozeným občánkům Líšnice a líšnickým
jubilantům.
Smlouvu o právu k provedení stavby s Radomírem Bečičkou a Pavlou Bečičkovou ve
věci užití pozemku parc. č. 1308 při realizaci akce „Výstavba a rekonstrukce
komunikací k.ú. Líšnice“.
Smlouvu o právu k provedení stavby s Vladimírem Horáčkem ve věci užití pozemku
parc. č. 1307/1 při realizaci akce „Výstavba a rekonstrukce komunikací k.ú. Líšnice“.
Smlouvu o právu k provedení stavby s Petrem Štefkem ve věci užití pozemku parc.
č. 3213/15 při realizaci akce „ Výstavba a rekonstrukce komunikací k.ú. Líšnice“.
Smlouvu o právu k provedení stavby s Janou Rebíčkovou a Petrem Břízou ve věci
napojení pozemku parc. č. 1416/1 na pozemek místní komunikace 3129.
Delegaci starosty obce Ing. Miroslava Keprty nebo místostarosty Ing. Jana Štěpánka
k zastupování obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných
valných hromadách společností, kde bude obec vykonávat práva akcionáře. Doba
platné delegace je stanovena od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Městskou Knihovnou Žamberk,
IČO: 72068256 ve výši 5.000,- Kč na nákup literatury do výměnného knižního fondu.
Smlouvu o dílo a poskytování služeb s poskytovatelem GPlus s.r.o., IČO: 45537691,
se sídlem Ge. Svobody 116, 533 51 Pardubice-Rosice na aplikaci datového projektu
GObec.

Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako schodkový ve výši 1 091 000 Kč, kdy tento
schodek bude kryt z přebytku rozpočtového hospodaření roku 2015, který činí 2.997.920,- Kč.
Přebytek roku 2015 vznikl především zdržením plánované akce výstavby a rekonstrukce
komunikace pod Dubinou. Realizace této akce je zohledněna v rozpočtu letošního roku
(položka výdajů 2212).

SUMÁŘ ROZPOČTU PRO ROK 2016:
Řádek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Třídy rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4)
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem (ř.6 + ř.7)
Saldo : příjmy - výdaje ( ř.5 - ř.8)
Třída 8 - financování +/-

v korunách
8 454 000
190 000
8 000
8 136 300
16 788 300
14 062 800
3 816 500
17 879 300
-1 091 000
1 091 000

FINANCOVÁNÍ:
Třída 8 - financování :
8115 použití finanční rezervy
8124 splátky úvěru
Celkem

v korunách
1 869 000
-778 000
1 091 000

PŘÍJMY:
Druh příjmu
Třída 1 - příjmy daňové:
Třída 2 - příjmy nedaňové:
Třída 3 - příjmy kapitálové:
Třída 4 - přijaté dotace:

v korunách
8 454 000
190 000
8 000
8 136 300

Příjmy celkem

16 788 300

VÝDAJE:
Druh výdaje

v korunách
běžné

1014 útulek pro psy

10 000

2141 vnitřní obchod

40 000

kapitálové

celkem
10 000

226 000

266 000
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2212 silnice

1 915 000

1 800 000

2321 odvádění a čištění vod

121 500

200

121 700

3113 příspěvkové organizace Základní a mateřská škola

540 000

500 000

1 040 000

3314 činnost knihovnická

3 715 000

33 000

33 000

3319 záležitosti kultury

0

0

3326 obnova památek

0

0

10 000

10 000

3330 činnost církví a náboženských společností
3341 rozhlas a televize

1 000

1 000

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

12 000

12 000

3392 zájmová činnost v kultuře

12 500

12 500

3399 záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

27 300

27 300

3412 sportovní zařízení v majetku obce

41 500

41 500

3419 ostatní tělovýchovná činnost

88 500

88 500

3631 veřejné osvětlení

90 000

3632 Pohřebnictví

28 000

3639 komunální služby a územní rozvoj
3699 záležitosti bydlení

0

30 000

120 000

450 000

450 000

28 000
300

300

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000

30 000

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

515 000

515 000

3723 sběr a svoz ostatních odpadů

65 000

65 000

113 000

113 000

10 000

10 000

5512 požární ochrana

178 000

178 000

6112 zastupitelstvo obce

837 000

3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
5274 podpora krizového řízení a nouzového plánování

6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje finančních operací
6399 finanční operace
6402 vratka dotace
6330 převody vlastním fondům
Výdaje celkem

1 325 800

837 000
810 000

2 135 800

10 000

10 000

8 700

8 700

0

0

8 000 000

8 000 000

14 062 800

3 816 500

17 879 300

V kapitálových výdajích (investice) jsou zohledněny největší akce roku 2016. V kapitole
silnic 1,8 mil Kč komunikace pod Dubinou, v kapitole příspěvková organizace Základní
a Mateřská škola 0,5 mil Kč na rekonstrukci sociálních zařízení v budově základní školy, v kap.
činnost místní správy zhotovení bezbariérového přístupu a obnova zastřešeného prostranství
za budovou obecního úřadu a v kap. komunálních služeb a územního rozvoje 0,45 mil Kč na
výkup pozemků pro umístění cyklostezky (společné zařízení pro cyklisty a chodce).
Příjmy i výdaje jsou ovlivněny převodem vlastním fondům z účtu obce vedeného
u České národní banky na účty obce vedené u Komerční banky a České spořitelny. Příjmy daní
a dotací se uskutečňují prostřednictvím účtu u ČNB, ze kterého jsou pak přerozděleny na účty
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u KB a ČS. Tyto převody proto zvyšují celkovou sumu rozpočtu v řádu milionů (viz. položka
6330).
Ing. Miroslav Keprta - starosta

Kolik nás v Líšnici žije?
Stav obyvatel k 1.1.2015:
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Narozeno:
Zemřelo:
Stav obyvatel k 31. 12. 2015:

743 občanů
+23 (13 občanů + 10 děti)
- 28 (20 občanů + 8 děti)
+ 6 dětí
- 8 občanů
736 občanů

Kraj rozdělí ve druhém pololetí na stipendia přes 800 tisíc korun
Radní Pardubického kraje schválili rozdělení finančních prostředků pro studenty
technických středních škol v rámci stipendijního programu na druhé pololetí školního roku
2015/2016. Dle daného stipendijního řádu bude školám vyplaceno téměř 820 tisíc korun.
Kromě této částky získají střední školy na rozvoj odborného vzdělávání částku přesahující
5 milionů korun. „Věřím, že stipendia motivují žáky k zodpovědnému přístupu ke studiu,
pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Praxe z minulých období ukazuje, že tato
motivační složka je ze strany studentů kvitována. Je to jedna z metod, kterou chceme
podpořit technické obory v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se nejedná
o jedinou finanční podporu odborným školám pro druhé pololetí školního roku 2015/2016.
„Dvacet pět odborných škol si mezi sebe jako podporu technického vzdělávání rozdělí na
druhé pololetí částku přesahující pět milionů korun,“ dodal Netolický.
Tisková zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje

Povinnost provozovatele spalovacího stacionárního zdroje –
kotle na tuhá paliva
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší, upozorňuje občany, jako provozovatele
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, že podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), je povinností:
Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (kotle) a má od něj uděleno oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety) o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
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soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší) doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj (kotel) je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Zároveň orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že první kontrolu je provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje povinen provést nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst.
15 zákona o ochraně ovzduší).
Pokud provozovatel spalovacího stacionárního zdroje kontrolu technického stavu
a provozu kotle odborně způsobilou osobou neprovede nebo na vyžádání orgánu ochrany
ovzduší potvrzení o provedení této kontroly nepředloží, dopustí se přestupku (§ 23 odst.
1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší), za který lze uložit pokutu do výše 20 tis. Kč (§ 23 odst.
2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší).
Pokorná Marcela, referentka na úseku ochrany ovzduší, Městský úřad Žamberk

Upřesňující informace
Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší platí od 1. 9. 2012. Nicméně plnění některých
povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů je odsunuto na později.
Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) nabývá
platnosti od 1. 1. 2017 a vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Poplatky za znečišťování
ovzduší se na domácí kotle nevztahují, platí to pro zdroje o výkonu vyšším než
300 kW. Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost (září 2022) by neměly být
v domácnostech kotle, které nesplňují 3. emisní třídu.
Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva
Září 2012 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší
Leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy
(dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má
kotel emisní třídu, byste měli zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci.
Prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu
předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo
revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je asi 1500
korun. Revize bude povinná jednou za dva roky.
Leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň
82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022!!
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Září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen
v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022
topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle
neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za
topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).
V případě podezření na porušování povinností při provozu malého spalovacího zdroje
může orgán ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře, může přitom
využívat i svědectví spoluobčanů. K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie či
video dokumentace, orgán ochrany ovzduší si taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či
záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Od
roku 2016 také doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky),
měření emisí na kotli se při běžné kontrole provádět nebude.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky,
která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob na internetové
adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Seznam je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů!

Čištění, kontroly a revize spalinových cest
mají nový právní rámec
Od 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový zákon o Hasičském záchranném boru
a 29. ledna nabyla účinnost vyhláška č. 34/2016 Sb. Tyto dva předpisy zcela nahradily
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění, kontroly a revize komínů, respektive spalinových cest,
tak mají zcela nový právní rámec. Zveřejňujeme pouze důležité části obou nových předpisů.
Plné znění naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz.
Nový zákon 320/2015 Sb. O Hasičském záchranném sboru České republiky se
nesystémově ve své třetí části zabývá i čištěním, kontrolou a revizemi spalinových cest. Uvádí
zde přesnou definici spalinové cesty (dutina určená k odvodu spalin do vodného ovzduší)
a zcela přesně určuje výjimky, na které se povinnost čištění, kontroly a revize nevztahují.
Stanový kdo je „oprávněná osoba“, která provádí čištění, kontroly a revize spalinových cest,
povinnosti oprávněných osob, pokuty, které budou uloženy provozovatelům spalinových
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cest, ale i oprávněným osobám, které čištění, kontroly a revize nebudou provádět podle
zákona a prováděcí vyhlášky.
ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY
§ 43
Spalinová cesta
(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života
nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem
podle tohoto zákona.
(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin
do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních
topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.
(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby,
nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru
komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší,
anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
§ 44
Čištění a kontrola spalinové cesty
(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin
od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na
plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou
součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové
cesty stanoví prováděcí právní předpis.
§ 45
Revize spalinové cesty
(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním
technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen
„revizní technik spalinových cest“).
(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 46
Postup při zjištění nedostatků
Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové
cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové
cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví,
život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě,
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění
nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě
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nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému
stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
Nová vyhláška č. 34/2016 Sb. O čištění, kontrole a revizi spalinových cest vyšla ve Sbírce
zákonů až 29.1.2016. Vyhláška tak konečně zacelila právní vakuum, které nastalo v oblasti
čištění a revizí komínů po nabytí účinnosti zákona o HZS. Především je v ní přesně popsán
postup revize spalinové cesty, náležitosti zprávy o revizi a zpráva o čištění a kontrole
spalinové cesty. Jsou v ní také uvedeny termíny čištění a revizí, které byly v Nařízení vlády
zrušeném novým zákonem o HZS ČR.
§1
Způsob čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze
spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici
komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění
komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze
oprávněná osoba.
§2
Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým
požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její
užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek
připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů
a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při
prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.
§3
Revize spalinové cesty
(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
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d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu,
provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou
o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt
trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Do 50 kW včetně

Nad 50 kW

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Celoroční Sezónní Kapalné Plynné
provoz
provoz

Čištění spalinové cesty

3x ročně 2x ročně 3x ročně 1x ročně

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

1x ročně

1x ročně 1x ročně

1x ročně

1x ročně 1x ročně

2x ročně

1x ročně 1x ročně

2x ročně

1x ročně 1x ročně

Čištění spotřebiče paliv

2x ročně

nejméně podle
návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná
paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná
paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v
případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě
potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
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6.

7.
8.

Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v
živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát
za dva měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně jedenkrát za rok.
Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou
osobou.

Výsledky Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka se letos uskutečnila v Líšnici 9. ledna 2016. I tentokrát proběhla
s osvědčenými vedoucími, které vesměs znáte. V nejsilnější sestavě byla skupinka Pavla Brůny
za účasti Pavlíka a Verunky Brůnových a Terezky Šmokové, na flétničku je doprovázela
Markétka Brůnová. Miloš Bříza měl kumulaci funkcí – s Ondrou Břízou a Adámkem Lorencem
ještě představoval třetího krále. Pestré zastoupení z rodin měl Michal Pirkl – Matěje Pirkla,
Barunku Novotnou a Jakuba Kubíčka, naopak ve skupince Hanky Hovádkové byli všichni téhož
příjmení (na fotografii).
Je
potěšující,
že
v Líšnici jsou lidé ochotni
věnovat čas skupinkám při
jejich koledování po naší
obci a pro naše občany se
tak stává Tříkrálová sbírka
příjemnou
součástí
vánočního období. Dík patří
všem koledníkům a jejich
vedoucím, že na potřebnou
dobu opustili teplo domova
a vydali se na cestu
mrazivým ránem. Srdečné
poděkování patří také všem
dárcům, jejichž zásluhou se
letos vybrala nejvyšší částka
za léta koledování – 24 786
Kč.
Rudolf Doleček z Olšiny
Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost důvěryhodnou
organizací. Občané devadesáti obcí a měst v okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524
pokladniček částkou 2.439.598,- Kč.
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Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen díky nezištné službě stovek lidí, zejména
našich asistentů v jednotlivých obcích. To oni se každoročně s nenápadnou samozřejmostí
zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či pořádání doprovodných programů.
V řadě míst mají zásadní podíl na průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo
školy. Nezbytností je spolupráce s obecními úřady. Je potěšitelné, že Tříkrálová sbírka
potvrzuje funkční občanské soužití v našich obcích, farnostech i rodinách, v nichž je přirozené
úsilí o dobré dílo a práce pro druhé.
Každému, kdo se jakkoliv podílel na dobrém průběhu Tříkrálové sbírky 2016, vyjadřuje
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímné poděkování.
Více než 1500 koledníků přineslo lidem na Orlickoústecku přání štěstí, zdraví a pokoje
do nového roku. Za to dostali „tři králové“ nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu. Tato sbírka
má pro Charitu velký význam, protože díky ní se daří podporovat některé služby, a pomáhat
tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní
charitě Ústí nad Orlicí. Ta obnos použije na činnost služeb v regionu, např. domácí hospicové
péče nebo pečovatelské služby.
Podrobné informace o výsledcích sbírky a použití prostředků z Tříkrálové sbírky, najdete
včetně fotografií na našem webu www.uo.charita.cz.

Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo
regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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Charitní pečovatelská služba a Domácí hospicová péče - zajištění služby
a pořízení zdravotních pomůcek
Domácí hospicová péče - zajištění služby a pořízení speciálních zdravotních
pomůcek
Občanská poradna - zajištění a nákup vybavení
Centrum Pod střechou v Letohradě - zajištění služby
Sociální rehabilitace Lanškroun - zajištění služby
Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí - zajištění provozu
"Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby
Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - zajištění služby
Centrum Kopretina Horní Sloupnice - zajištění služby
Přímá pomoc potřebným v těžké životní situaci či zasaženým živelnou katastrofou
Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů*

* Humanitární projekty v Indii (realizuje Diecézní charita Hradec Králové)
 Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež (oblast Bangalore Karnataka)
 Dětské večerní vzdělávání (oblast Bangalore - Karnataka)
 Provoz a údržba školního autobusu v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)
 Výstavba školy v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)
Oblastní Charita Ústí nad Orlicí

150 let od úmrtí pana faráře Františka Keprty
27. května 2016 uplyne 150 let od úmrtí pana Františka Keprty, českopetrovického
faráře, který se nesmazatelně zapsal do historie naší obce. Právě on se nejvíce zasloužil
o výstavbu kostela, na kterou věnoval celé své jmění. Bohužel své dílo nikdy neviděl
dokončené. Zemřel pouhý jeden rok po poležení základního kamene a je pohřben na čestném
místě vedle hlavního vchodu do kostela. Pan Keprta pocházel z čp. 138, kde dnes bydlí
manželé Horáčkovi. Domek po jeho smrti spravoval jeho bratr Jan Keprta se svou ženou
Barborou, kteří zde nechali na svůj náklad umístit sousoší sv. Jana Nepomuckého. Jelikož se
manželé nedočkali potomka, předali celý objekt římskokatolické církvi, a tak určitou dobu
sloužil jako fara, než po 2. světové válce přešel do vlastnictví obce, která ho prodala panu
Oldřichu Horáčkovi z Bartošovic v Orlických horách, správci místní mlékárny.
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První chrám páně v Líšnici
Při dnešním pohledu na
křižovatku
u
Marvanova
hostince,
kde
se
silnice
rozděluje směrem na Pastviny a
Nekoř, je těžké uvěřit, že na
tomto místě před 110 lety stával
první líšnický svatostánek. Byla
to kaple sv. Jana Nepomuckého,
která musela 18. dubna 1906
ustoupit kvůli rozšiřování silnice
na Pastviny. V tu dobu již vedle
ní stál 37 let mnohem
majestátnější kostel sv. Anny,
který byl slavnostně vysvěcen
společně se hřbitovem 24. října
1869. Kaple poté už nesloužila
k církevním obřadům, ale jako
márnice. Během devadesátých
let minulého století byly
bohužel z kostela odcizeny
vyřezávané sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Terezičky,
které sem byly přemístěny
z původní kaple. Jmenovaná
významná řezbářská díla nebyla
do dnešních dnů nalezena. Kapli
tak dnes připomíná jen Kalvárie vedle schodů na hřbitov, která byla původně postavena v její
těsné blízkosti roku 1835 z milodarů občanů obce. Letos sousoší projde odborným
restaurováním a navrátí se mu tak jeho původní vznešenost. Fotografie je z roku 1905.

Ve školce letem světem
Školní rok je po Vánocích zase v plném proudu i u nás v mateřské škole. Máme za sebou
spoustu zajímavých akcí a návštěv. Ve školce nás pravidelně navštěvuje divadlo z Hradce
Králové, a tak tomu bylo i nyní. Dny ve školce nám zpestřila muzikoterapie s paní Hradeckou,
při níž byla možnost seznámit se s netradičními hudebními nástroji, a návštěva netypických
domácích mazlíčků z Teracentra v Dolní Čermné (např. had, leguán, želva, krokodýl).
Věnovali jsme se různým tématům. V tématu „Zima a sněhulák“ jsme se seznámili se
změnami v přírodě během zimy. Důraz jsme kladli na bezpečnost na sněhu a ledu. Napadl
nám konečně i sníh a my si mohli užívat zimních radovánek. Sjížděli jsme na lopatách
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a bobech malý kopec u školky, vyšlapávali cestičky ve sněhu a určovali stopy. Radost nám
dělal i sněhulák u školky, i když jen na chvíli.
K zápisu do 1. ročníku ZŠ se připravovalo 20 dětí předškolního věku. Opakovaly
geometrické tvary, barvy, některé číslice, orientaci v prostoru a čase, přednes básničky.
K plnění úkolů a cílů ŠVP jsme využívali námětové, didaktické a smyslové hry. O tématech
jsme nejen hovořili, ale i kreslili a malovali.
Před jarními prázdninami proběhl u nás ve školce karnevalový rej masek. Naše třídy se
proměnily a my se mohli předvádět ve svých krásných, nápaditých a vtipných kostýmech.
Tančili jsme, soutěžili a ochutnávali. Na závěr se ve všech třídách vyhodnocovaly jednotlivé
masky, kostýmy i soutěže.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho akcí. Těšíme se na výlet, plavání,
sportovní olympiádu, Čarodějný rej, spaní v MŠ, dopravní dopoledne s jízdou zručnosti
a závěrem na akci plnou her a soutěží s rodiči „Rytířské klání“, plánovanou na červen.

Zápis do MŠ v Líšnici
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své děti do naší mateřské školy, si mohou vyzvednout
přihlášku přímo v budově MŠ během března a dubna.
Kolektiv MŠ Líšnice
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Školní okénko
Redakční rada zpravodaje navrhla,
že bychom se mohli podělit s širší
veřejností o příspěvky žáků naší školy.
Přispíváme tedy prvními „vlaštovkami“,
které vznikají pod taktovkou paní
učitelky Elišky Vackové při vyučovacích
hodinách slohu a literární výchovy.
Během těchto vyučovacích hodin se
„rodí“ také dramatizace různých
scénářů, které má veřejnost možnost
zhlédnout na různých školních akcích
o Vánocích nebo v závěru školního roku.
Ve školním roce 2015-2016 secvičili žáci
pohádku „O Červené Karkulce“. Kromě
toho také připravuje paní učitelka žáky
na okresní kola recitační soutěže, která
se každoročně konají v Ústí nad Orlicí.
Někteří z nich už si svým výborným
výkonem
vybojovali
postup
do
krajského kola. 2. března letošního roku
nás reprezentovali: Veronika Břízová (3.
ročník), Karolína Janišová, Tadeáš
Jedlička, Viktorie Musilová a Kristýna Stejskalová (všichni 4. ročník).
Jelikož stále vzpomínáme na všechny absolventy, kteří už opustili brány líšnické školy,
dovolujeme si je touto cestou pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů v osobním životě
a všem ostatním posíláme jejich příspěvky, ve kterých vyjádřili pocity a myšlenky související
s příchodem jara.
Jaro
Na jaře je čisté nebe,
tak ten den hezký bude.

Medvědi ze zimního spánku
vstanou a jdou na snídaňku.

Jaro to je pěkné velice,
často potkáš v lese zajíce.

Na jaře pučí ovocné stromy
a vládnou jarní úklidy.

Na nebi ani jeden mrak,
ale zato tam letí pták.

Z teplých krajů ptáci přilétají
a na jaře velice hezky zazpívají.
Martin Stejskal
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Jaro přišlo
Jupí je jaro. Poslouchejte, jak hezky zpívají ptáčci. Všude je veselo, třeba v lese zvířátka
už vylézají z nor stromů a povídají si: „ toto rychle uteklo, zase je nádherně na jaře“. Už se
blíží Velikonoce a za čtrnáct dní budu mít narozeniny 26. dubna. Už se vylíhla kuřátka
a narodili se hříbátka, koťátka, štěňátka, jehňátka, kůzlátka, kachňátka, housátka, selátka
prostě je toho hodně.
Barbora Novotná
Jaro přišlo
Rozkvetlo nám všechno kvítí,
Sluníčko zas rádo svítí.
Jaké je jaro?
Hezké = musí zařídit, aby to bylo hezké.
Slavnostní = začínají Velikonoce a rodí se mláďátka.
Dlouhé = aby nemuselo spěchat jak o život.
Zelené = musí obarvit listy na stromech, aby bylo pak hezčí.
Kvetoucí = aby vše kvetlo jak má a né jak chce.
Vstávací = probouzí vše co spí v zimním spánku.
Mláďatkové = je teplo a rodí se mláďátka, aby jejich druh nevyhynul.
Roztávací = roztává sníh a kvetou květiny.
Deštivé = deštivé je, aby zalilo vše a nebylo bláto.
Hospodářské = protože umožňuje pěstování obilnin.
Jan Kopecký
Jaké je jaro
Ach, jaro je tak krásné a nadýchané čerstvým vzduchem a vůní sněženek a bledulek.
Ach, jaro je tak krásné, že se nedá ani popsat jaké je. Je tak příjemné, protože jsou
Velikonoce, moje narozeniny a velikonoční prázdniny.
Pomalu už vylétávají včelky. Ježci a medvědi se už probouzejí ze zimního spánku.
Dokonce už se i vrby probouzejí. Třešně se už také ozelenily zelenými pupeny. U sousedů ve
chlévě se narodilo dvacet selátek, jedno telátko a dvě koťátka.
Viktorka Břízová

Ze zápisu do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016-2017 proběhl 19. ledna 2016. K zápisu byly
pozvány všechny předškolní děti i děti po odkladu školní docházky, které navštěvují místní
mateřskou školu. Jelikož jich je hodně sváženo z okolních míst, nikdy pro nás není počet dětí,
které se dostaví k zápisu, jistý. Vzhledem k možnosti výběru jakékoli základní školy se stává,
že se bohužel některé místní děti k zápisu nedostaví. V letošním roce se takto bohužel
rozhodli čtyři zákonní zástupci.

K zápisu se tedy nakonec dostavilo 11 dětí – 9 místních a dvě, které mají trvalé bydliště
mimo obec. O odklad školní docházky pro své dítě na naší škole požádali jedni rodiče.
Na úvod zápisu dostal každý předškoláček zápisové desky, které si mohl sám podepsat
a na které dostával razítka za splněné úkoly. Dále na něho čekaly zábavné úkoly. Nejdříve
v přízemí ve školní družině, kde v „akváriu“ lovil barevné rybičky, poznával jejich základní
barvy, vystřihl proužek modrého papíru a slepil ho ve „vzduchovou bublinku“. Ve volné
chvilce byl paní učitelkou vyzván k nakreslení sebe nebo někoho z rodiny (postavy). Z družiny
pokračoval v doprovodu svých rodičů a starší žákyně naší školy za paní učitelkou do třídy
v patře. Paní učitelka zjišťovala během rozhovoru s pomocí různých školních pomůcek,
obrázků a knížek, zda se umí orientovat v prostoru, napočítat do pěti, pozná shody, rozdíly
a geometrické tvary, zda při psaní správně uchopí tužku a jak je obratný při zavazování
tkaniček.
Všechny děti byly při zápisu velice šikovné, někdo odpovídal rychle, někdo si svoji
odpověď více promyslel. Každý z nich je jedinečnou osobností a od nástupu do 1. třídy je dělí
ještě dlouhých sedm měsíců, kdy mají možnost stále ještě dozrávat.
Mgr. Eva Luxová, ředitelka školy

Další hokejová sezóna je za námi
Pomalu ale jistě přicházející jarní teploty ukončily provoz zimního stadionu v Žamberku
a s ním skončila i sezóna našich hokejistů, kteří svůj poslední zápas sezóny 2015/2016
odehráli v neděli 14.2.2016. Naši borci v modrých dresech se znakem naší vesničky
a nejvyšším věkovým průměrem i letos bojovali v turnaji v bezkontaktním hokeji
o Žambereckou Orlici, který se konal již popáté. V deseti zápasech změřili síly s týmy
Autoneum Hnátnice, Slámožrouti Kunvald, Sokol Klášterec nad Orlicí, Bleskosvodi Žamberk,
Sokolíci Žamberk a Jeleni Letohrad. Každý z těchto zápasů byl tak trochu unikátní. Mohlo by
se na první pohled zdát, že ze 17 členného mužstva se dá složit poměrně stabilní základní
sestava. Bohužel termíny zápasů nemusí vyhovovat všem hráčům, a tak byly útočné
i obranné formace téměř každé utkání jiné. I tak se mohli fanoušci radovat z 36 gólů, které
padly během dvou měsíců do branek soupeřů. Kdyby se k pravidelným fanouškům přidaly
nové tváře a svým hlasitým skandováním povzbuzovaly svůj tým, určitě by toto skóre bylo
výrazně lepší. S celkovou bilancí sedmi proher, jedné remízy a dvou výher patřilo týmu
SKOAL Líšnice 7. místo – lépe řečeno, první místo od konce. Ale díky Zuzce Keprtové, která
se před každým zápasem velmi pečlivě starala o naše dresy, jsme se stali nejvoňavějším
týmem turnaje. 
Celý tým je tak jako v předcházejících letech složen z nadšenců z Líšnice a blízkého okolí.
Letos tým posílili Lukáš Stejskal, Filip Bartoš a Roman Zecha ze Žamberka. Naši branku hájil
opět Patrik Keprta a také Míra Křen z Kunvaldu. Nejlepším naším hráčem podle kanadského
bodování byl na 9. místě Roman Zecha, v těsném závěsu Vladimír Šedaj na 11. místě a Václav
Dvořák na 12 místě. Protože měli všichni shodně 15 bodů, o jejich umístění rozhodl počet
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odehraných zápasů. Na celkově nejlepšího hráče Ondřeje Luxe z Letohradu ztratili pouze
8 bodů.

Tým SKOAL Líšnice se svým větným fanklubem. Zleva Lukáš Stejskal, Filip Bartoš, Václav
Dvořák, Petr Šulc, Martin Keprta, Robert Císař, Roman Papáček, Jakub Šmirous, Václav
Janoušek, Roman Zecha. Sedící brankář Patrik Keprta a vedle něho Vladimír Šedaj.
Jak bude vypadat tým v následující sezóně, je trochu nejisté. S myšlenkou ukončit
aktivní kariéru si pohrávají hráči, díky kterým v posledních letech celý tým fungoval. Ale
víme, jak to chodí. Jarda Jágr to říkal několikrát. Takže je možné, že Roberta Císaře, Vladimíra
Šedaje a Václava Dvořáka i nadále uvidíme kouzlit na ledě. A pokud náhodou na něm
opravdu nebudou, budou se i nadále podílet na činnosti týmu, řekněme jako hlavní manažeři
či trenéři. Nápadů, jak zlepšit výsledky týmu, mají celou řadu a pevně věří, že bednu
dosáhnou. Takže se už teď můžeme těšit na další sezónu, ve které se pokusíme oživit slávu
oblíbeného zápasu mezi Horní a Dolní Líšnicí. Budeme se ho snažit naplánovat na období
mezi vánočními svátky.
Hokejový tým SKOAL Líšnice

Sbor dobrovolných hasičů
Nový rok pro nás začal výjezdem ve čtvrtek 7.1.2016 v 22:14 k požáru přístavku se
dřevem u čp. 305 v Líšnici, kde naše jednotka zasahovala společně s jednotkami ze
Žamberka a Klášterce nad Orlicí. Požár se podařilo během několika minut lokalizovat
a zabránit tak větším škodám na majetku. Tento zásah zachycuje fotografie. O měsíc později
v pátek 5.2.2016 ve 23:04 nám byl nahlášen požár nízké budovy čp. 14 v Klášterci nad Orlicí.
Tentokrát se jednalo o požár v kotelně rodinného domu a po příjezdu na místo události byl
již požár lokalizován přítomnými jednotkami ze Žamberka a Klášterce nad Orlicí. Díky
včasnému zásahu nezpůsobil požár vážnější škody. Takto si členové zásahové jednotky
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prověřili své znalosti prakticky
a v lednu v rámci pravidelného
ročního školení i teoreticky.
Během února se zájemci
o získání odbornosti Hasič III
a Hasič II připravovali na
písemnou a ústní zkoušku ze
znalostí z prevence a ochrany
obyvatel, požární taktiky a
speciálních
zásahů,
technických prostředků a
cvičebního řádu a právních
předpisů, kterou úspěšně
složili před zkušební komisí.
Kolektiv mladých hasičů se na jarní soutěže připravoval především rozvojem fyzické
kondice. Schůzky probíhaly většinou v sokolovně, kde jsme mimo nácviku disciplín hráli
míčové hry. Když jsme náhodou trávili čas v klubovně, plnily děti odznaky odbornosti. Až
nám počasí dovolí trénovat venku, začneme s nácvikem štafet a požárního útoku. První
soutěž nás čeká 6. a 7. května 2016 ve Svatém Jiří, kterou považujeme za takovou generálku
na hlavní okresní kolo hry Plamen 27. a 28. května 2016 v Mladkově. Vedoucí mládeže, kteří
jsou držiteli osvědčení rozhodčího mládeže, si na začátku března obnovili svou kvalifikaci.
V sobotu 9. dubna pořádáme pro mladé hasiče a jejich rodiče společné odpoledne
v sokolovně, plné her a zábavy.
Sled tradičních společenských akcí jsme zahájili tradičně Hasičským plesem v sobotu
20.2.2016. Večerem provázela hudební skupina Chitaband z Letohradu, která tanečníky
svým širokým repertoárem bavila až do časných ranních hodin. Během plesu se představily
mažoretky ze Žamberka, jejichž výkon byl odměněn bouřlivým potleskem. Věříme, že se
všem atmosféra plesu líbila a rádi na něj vzpomínají. Děkujeme všem sponzorům a všem,
kteří se na zajištění plesu podíleli.
Jednu akci máme za sebou
a pomalu se začínáme připravovat na
další, kterou bude stavění Máje
30. dubna 2016 na hasičském cvičišti.
O necelý měsíc později 28. května se
opět sejdeme, abychom Májku
skáceli.
Společně
se
Sokolem
a myslivci připravíme pro děti
2. července 2016 Vítání prázdnin.
V úterý 5. července bude ve znamení
tradiční soutěže O putovní pohár
starosty obce Líšnice v netradičním
požárním útoku s diskotékou pod
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širým nebem. V pátek 15. dubna 2016 také provedeme každoroční sběr starého železa.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali manželům Pecháčkovým, kteří našemu sboru
věnovali diplom, kterým byl 3. ledna 1904 zakladatel sboru dobrovolných hasičů v Líšnici pan
Josef Žabka, řídící učitel, jmenován za zásluhy o rozkvět sboru jeho prvním čestným členem.
Tento historický dokument je umístěn společně s fotografií našeho zakladatele v hasičské
zasedací místnosti na obecním úřadě a připomíná nám tak ušlechtilé hodnoty našich předků,
které se snažíme zachovávat a předávat další generaci. Tedy heslo „Sobě ke cti, bližnímu
k ochraně“.
Velkou proměnou by měl projít prostor u staré zbrojničky u Korábova mlýna. Vzrostné
stromy rostoucí v její těsné blízkosti byly v únoru odstraněny. Může se zdát, že tento
razantní zásah byl až příliš razantní. Bohužel stromy nebyly ve stavu, který by neohrožoval
bezpečnost bezprostředního okolí a především historického majetku, uskladněném
v budově zbrojničky. V blízké době by se měla zeleň do tohoto prostoru vrátit. Pokud vše
půjde podle dosavadních představ, uvažujeme o přizpůsobení prostoru s ohledem na
procházející cyklotrasu. Vybudování odpočinkového místa s informační tabulí o historii
hasičského sboru. Zasazení nových pomalu rostoucích stromů bychom rádi provedli v rámci
oslav 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Líšnici, které se uskuteční v příštím
roce.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života mladých florbalistů
V neděli 14. 2. 2016 zhruba v 7:20 ráno jsme společně s patnácti mládežníky a několika
zapálenými rodiči vyrazili reprezentovat naši vesničku na turnaj ve florbalu, který pořádal TJ
Sokol Jevíčko. Vzhledem k věkovému rozpětí, které v oddíle máme, jsme se přihlásili do
kategorie mini žáci a kategorie mladší žáci. Vzhledem k tomu, že to byl první turnaj, jehož
jsme se zúčastnili, neměli jsme žádné přehnané ambice. Našim cílem bylo co nejlépe si
zahrát a nasbírat nějaké zkušenosti.
Do Jevíčka jsme dorazili jako první z přihlášených týmů. Bylo nám tak umožněno
pořádně se rozcvičit, rozehrát a hlavně využít prostory tak obrovské sokolovny, na které
nejsme z Líšnice zvyklí. Čas plynul a čím více se blížil náš první zápas, tím více byla v oddíle
cítit nervozita. Doposud však nevím, jestli jsme byli nervóznější my, rodiče nebo samotní
hráči. Ovšem hned po pár minutách prvního zápasu mi bylo jasné, že v zástinu měst jako
Choceň nebo Letohrad, se neztratíme. Naši mladší žáci vlétli do turnaje jako velká voda
a nedali na sobě znát nejmenší kousky již zmiňované nervozity. Celkem nasbírali 3 vítězství
a jednu porážku, což v konečném součtu znamenalo vynikající 2. místo z celkově pěti
zúčastněných. Musím však zdůraznit, že prohra, kterou naši utrpěli proti největšímu
favoritovi turnaje, byla 1:0. Čili pouhopouhý jeden gól naše borce dělil od postupu do Prahy
na republikové finále.
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Co se týče mini žáků, tak na těch bylo velice znát, že s florbalem prakticky začali až
v září, proto se nedalo očekávat, že budou soupeře přehrávat. Sehráli ale velmi vyrovnaná
a pohledná utkání. Navíc se jim v jednom zápase podařilo vybojovat cennou remízu. Bylo
z toho konečné 3. místo ze třech zúčastněných. V mini žácích za nás nastoupily také
4 mládežnice, které se kluků vůbec nebály a ukázaly, že florbal je sport i pro holky.
To ale nebylo vše. Vyhlašovali se i nejlepší hráči a já jsem pyšný, že v kategorii mini
i kategorii mladších žáků to byl vždy náš hráč, kterého ocenili medailí a diplomem pro
nejlepšího hráče turnaje. Věřím, že se tento den všem zúčastněným pozitivně vryje do
paměti, že jsme nasbírali nové
zkušenosti
a
další
motivaci
k tréninkům. Děkuji všem za vzornou
reprezentaci Líšnice a děkuji také
rodičům,
bez
jejichž
ochoty
motivovat děti ke sportu, by to nikdy
nešlo. Za mě osobně nejlepší
Valentýn, který jsem zažil . Vidím,
že to stojí za to .
Za oddíl mladých florbalistů Michal Schreiber – TJ Sokol Líšnice
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Český zahrádkářský svaz ZO Líšnice
Bilancování roku 2015 proběhlo na výroční schůzi 12. března 2016, které obohatil pan
Jiří Mikyska svým filmovým dokument o řece Moravě – „Od Králického Sněžníku po Dunaj“.
Musíme poděkovat všem členům za velkou účast. Ze 42 členů se výroční schůze zúčastnilo
39. Těšíme se na další setkání s Vámi a věříme, že se naše činnost bude těšit i nadále
velkému zájmu.
Dovolujeme si Vás seznámit s plánem činnosti na rok 2016.







Mladí zahrádkáři se zúčastní soutěže „Mladý zahrádkář 2016“.
Pro naše členy a příznivce se tradičně uspořádají dva zájezdy.
Zúčastníme se okresní výstavy.
Na konci září uspořádáme místní výstavu ovoce a zeleniny, doplněnou zájmovou
činností našich občanů.
Po dohodě s kameramanem J. Mikyskou promítneme pro širokou veřejnost film
„Orlické hory“.
Podle požadavků obce se budeme podílet na úpravě zeleně v Líšnici.
ČZS ZO Líšnice

Kdo je kdo – Díl XXXVIII.
MVDr. FRANTIŠEK ŽILKA
*1914 - †1991
Pan František Žilka byl v Líšnici velmi znám jako vynikající
zvěrolékař. Naši obec rád navštěvoval a jako příznivec sportu fandil
místnímu volejbalovému týmu. V Líšnici měl mnoho přátel a
kamarádů. Byli to hlavně vrstevníci ročník - 1914 – kteří byli nasazeni
na opevnění Adam, Hanička a Bouda.
Světlo světa uviděl 28.5.1914 v Trutnově. Obecnou školu navštěvoval v rodné Roudnici.
Jeho rodiče hospodařili na výměře 7ha. Od roku 1925 navštěvoval školu v Hradci Králové.
Na reálku přestoupil v roce 1926, kde také složil zkoušku dospělosti 25.6.1932. Hned se
nechal zapsat na vysokou školu zvěrolékařskou do Brna. Tady studoval do roku 1937. Odešel
na praxi do Leskovce v Jugoslávii. 1.10.1937 nastoupil do armády, 31.3.1939 byl, jako všichni
naši vojáci, z armády propuštěn.
Založil si soukromou ordinaci v Žiželicích nad Cidlinou. Tady se v roce 1939 oženil. Od
roku 1940 pracoval jako veterinář v Týnci nad Labem. Tady se rodina rozrostla o dvě dcery –
1942 – 1943. Červenec 1947 byl zlomovým kamenem v jeho životě. Nastoupil jako veterinář
do Žamberka. V roce 1960 se stal okresním veterinárním lékařem. V roce 1972 se stal
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vedoucím pohraniční veterinární služby v Mezilesí. Zde získal odznak Polské veterinární
služby a jeho plat činil 3500 Kč měsíčně. V šedesátých letech pan Žilka v Líšnici zachránil
několik desítek zvířat, hlavně skotu. Vyskytla se zde bruceloza. Tato infekce je velmi
nebezpečná jak pro zvířata, tak pro člověka. Mnoho našich občanů v této době bylo velmi
vděčno za záchranu zvířat, ale možná i lidských životů.
S odchodem do důchodu příležitostně pracoval na jatkách v Jablonném nad Orlicí
a Žamberku. Tento člověk byl velmi oblíbený, se smyslem pro humor a porozumění
k druhým. Nikdy nepokazil žádnou legraci, mnoho by o tom mohli povídat pamětníci
z šedesátých let.
Například líšničtí volejbalisté si nedokázali představit jediný zápas na domácí půdě bez
skalního fanouška pana Žilky a pana doktora Křepelky. Když Líšničáci prohráli, museli zaplatit
oběma po velkých rumech, ale v opačném případě oba pánové platili mužstvu. Věřte, že
v letech 1964 – 1972 se volejbalu dařilo a oba pány to přišlo na pěkných pár korun.
Pan František Žilka si velmi vážil lidí v terénu, měl velký smysl pro řád, vysoké hodnoty
morální a kulturní. Do všeho vkládal svoji ušlechtilou duši, potřebný nadhled a vzácný lidský
přístup, takt a skromnost. Jeho velkým vzorem byl profesor František Bílek z Kunvaldu, otec
české hipologie a zootechniky.
Vzpomínka na tohoto člověka se pamětníkům čas od času vrací a vykouzlí úsměv na
tváři. Dnešní doba bohužel takovéto lidi postrádá. Jeho pracovitost, nasazení, smysl pro
spravedlnost, láska k lidem a jejich němým kamarádům, to vše je s tímto člověkem spjato,
s člověkem, který rád citoval … „kolik zrn ječmene dáš svému koni, tolik hříchů Ti bude
odpuštěno“. Pan MVDr František Žilka zemřel 3.4.1991 ve věku 77 let.
Bruceloza – infekční onemocnění zvířat, hlavně skotu způsobené mikrobem. Je
přenosné na člověka, k infekci dochází při ošetřování nemocných zvířat, nebo mlékem.
Podle J. Žilkové a soukromého archivu Rudolf Doleček

Jak Kačenka přišla na svět
Milé děti, Vánoce jsou dávno za námi, zima nic moc a už se těšíme na jaro, a tak
v každém zpravodaji předložíme pohádku o našem kraji. Věřte, že žijete v koutu přírody,
kam se všichni, kteří nás navštívili, nebo zde žili, či žijí, rádi vracejí. Tady kraluje Kačenka,
královna Orlických hor. Věříme, že poprosíte rodiče, babičku či dědečka a oni Vás vezmou do
míst, kde se příběhy budou odehrávat.

JAK KAČENKA PŘIŠLA NA SVĚT
V hlubokých lesích Orlických hor se krčila na malé mýtince chaloupka. Střechu měla
pokrytou kůrou z oloupaných stromů. Bydlel v ní uhlíř se svojí ženou. Žili zde sami daleko od
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lidí. Na chléb si vydělávali pálením dřevěného uhlí. Žili chudě, ale k úplné spokojenosti jim
chybělo dítě. Poslední dobou stále více tesknili. Jednou v noci se uhlířce zdál sen o zázračné
květině, která jí pomůže k tomu, aby se narodilo dítě.
Velká posedlost ji hnala vysněný kvítek nalézt. Prochodila celé Orlické hory od Velké
Deštné až po Suchý vrch, ale květ nikde neobjevila. Až jednou náhle se před ní zjevila
neznámá babička. Hlavu měla sehnutou a na zádech proutěnou nůši. Opírala se o sukovitou
hůl, byla to babka kořenářka. “Dobrý den babičko!“ Pozdravila uhlířka. Babička se divila, co
v těchto odlehlých končinách tato žena hledá. „Hledám jeden květ, který se zjevil ve snu, ale
marně, nakonec jsem ztratila cestu domů.“ „Jak se ta kytka jmenuje“, ptala se stařenka. „Já
vlastně ani nevím, babičko, viděla jsem ji jenom ve snu, byl krásně modrý se žlutým
okrajem“, smutně odpověděla žena a dala se do usedavého pláče. „Nemáme děti a ten
kvítek by nám měl přinést štěstí.“ „Tak už neplač, takový roste v bažinách pod Vrchmezím,
kde vytéká horská říčka Bělá, dříve jí říkali Alba. Jdu odtamtud a v nůši jeden nesu.“ Chvilku
přebírala, až našla ten nádherný zázrak přírody. Ten kvítek se jmenoval kampanula.
Uhlířka babičce poděkovala a ta, jak se objevila, tak zmizela. Náhle si uvědomila, kde se
nachází a rychle spěchala domů. Květinu usušila a uvařila si čaj. Čas rychle plynul, ale po
dlouhých měsících se manželům narodilo dítě. Křehké, růžové, roztomilé děvčátko. Vousatý
otec byl štěstím bez sebe. Jeho modré dobrácké oči byly plné slz štěstí. Oba rodiče dali své
dcerce jméno Kačenka.
PS.: Vrchmezí 1084 m – cesta od Šerlichu přes Bukačku.
Bělá – Alba – pramen pod Vrchmezím, nejdelší přítok Divoké Orlice téměř 40 km.
Kampanula – Campanula – zvonek klubkatý, roste v horách velmi vzácný, chráněný.
Příště – Kačenčiny sudičky.
Podle pana V. Šplíchala J. Lukáška

Chráněné dílny v Líšnici – Farma Šťastný domov Líšnice o.p.s.
Naše chráněné dílny zaměstnávají více jak 50% postižených, se zaměřením na chov
zvířat s profesemi: zemědělský ošetřovatel zvířat, zahradník - údržba zeleně, údržbář drobné opravy v areálu, včelař. Na farmě jsou chována hospodářská zvířata – krávy, koně,
prasata, ovce, kozy, drůbež a včely – o které se starají klienti, pod vedením instruktorů.
Jsou to převážně lidé s mentálním postižením těžšího stupně, z okolních spádových
vesnic. Celkem zde pracuje 15 postižených zaměstnanců, kteří se učí samostatnosti,
odpovědnosti a osvojení pracovních návyků, stávají se součástí společnosti a nachází svou
důstojnost a sebevědomí. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem a vedením způsobilé
osoby.
Hlavním předmětem činnosti je péče o hospodářská zvířata. Doplňková činnost je šití,
výroba dárků, pletení, paličkování. Na základě chovu koní a chovu ostatních zvířat, o které
pečují postižení klienti, k nám dochází děti zdravé i postižené na různé kroužky, na
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rehabilitační ježdění na koni, školky a školy na vzdělávací programy. Spolupracujeme se
Speciální školou Neratov v Bartošovicích Orlických horách, kdy děti dochází na praktické
vyučování. Další spolupráce na různých vzdělávacích programech máme se ZŠ v Dolní
Dobrouči a v Letohradě. A spolupracujeme též se Střední zemědělskou a veterinární školou
v Lanškrouně - studenti k nám dochází na praxi. Praktikují u nás též studenti z různých
vyšších a vysokých škol.
Chráněnou dílnu provozujeme též v Krámku chráněných dílen, v Žamberku v Kostelní
ulici. Zde prodáváme výrobky, jak z naší dílny, tak i z dalších 12 chráněných dílen z celé ČR.
Nabízíme hračky, šperky, oděvy, keramiku, výrobky ze dřeva, výrobky z ovčí vlny, z proutí,
různé dárky a doplňky do bytu. Dále med, medovinu, sirupy a různé pochutiny. V současné
době krámek žije přípravou na Velikonoce.
Nabízíme pracovní místo pro prodavačku- částečný úvazek /22 hodin týdně/,
podmínka - potvrzení o invaliditě.
Šťastný domov Líšnice o.p.s., Líšnice 205

Blahopřání k významnému životnímu jubileu

Nejstarší občankou naší obce je paní Otýlie Štefková, rozená Herdová. Narodila se
31. 5. 1926 v Hostovicích u Pardubic. Letos tak oslaví úctyhodných 90 let. Do Líšnice se
přistěhovala po sňatku s Josem Štefkem čp. 77. Má 5 dětí - Pepu, Vaška, Anču, Slávka
a Martu. Všichni bydlí blízko rodné obce. Sice paní Otýlie Štefková již nemá trvalé bydliště
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v Líšnici a bydlí v Domově důchodců v Červené Vodě, ale na každý výtisk Líšnického
zpravodaje se těší a ráda si ho přečte. Je tak v obraze, co se v obci děje. Rádi bychom jí
popřáli hodně zdravíčka a radosti do dalších let. Přeje celá početná rodina.
90 let by se 4.3.2016 dožil i její manžel Josef Štefek, který nás navždy opustil před 20
lety. S láskou vzpomíná celá rodina.

Závěrem komentář starosty…
Dočetli jste nové číslo Líšnického zpravodaje a tak mi závěrem dovolte krátký komentář.
Jak jste již zjistili, finančně nejnáročnější akcí letošního roku bude výstavba a rekonstrukce
komunikace pod Dubinou. Stávající provizorní povrch komunikace do nové zástavby bude
nahrazen novým, ale před jeho položením bude nutné dodělat nezbytné prodloužení všech
sítí, včetně přeložky vodovou tak, aby bylo sníženo riziko, že nový povrch bude v krátké době
znehodnocen dalšími výkopovými pracemi. V současné době probíhá povolovací řízení,
realizaci plánujeme na podzim letošního roku.
Další stavební akcí , která je naplánována na prázdniny bude rekonstrukce sociálních
zařízení v 1. patře budovy základní školy. Zde se projektant potýká s nedostatkem prostoru
pro normované umístění všech prostor a vybavení zařizovacími předměty, které by se měly
umístit do stávajících prostor starých 130 let, které ale stěží nafoukneme. Stavební práce
budou pokračovat v budově obecního úřadu, kde nejsou dokončeny prostory velké
zasedačky. To samé platí o prostorách za budovou, kde bude postavena rampa pro
bezbariérový přístup a zastřešené zázemí pro pořádání venkovních akcí a v zimním období
jako skladovací prostory, kterých je stále málo. Časově nejnáročnější bude projednávání
trasy cyklostezky s vlastníky pozemků, které budou dotčeny vedením tohoto společného
zařízení pro pěší a cyklisty. Realizace všech liniových staveb je vždy závislá na míře
pochopení vlastníků dotčených pozemků.
Co se týká lesního hospodářství, tak letos končí platnost desetiletého hospodářského
plánu pro obecní lesy a bude zpracován nový na léta 2017-2026. Lesní hospodářský plán jsou
vlastně takové noty na dalších deset let, které napíše zpracovatel (odborná firma) po
terénním šetření v lese a kde vyhodnotí stávající stav lesních porostů a určí závazné
ukazatele pro další hospodaření v obecních lesích.
Souběžně s realizací těchto akcí by měla začít projektová dokumentace na rozšíření
veřejného osvětlení v zástavbě okolo budovy Líšnické a.s. a doplnění osvětlení na Obci.
Budeme řešit stav osvětlení v trase cyklostezky, kde dojde ke kolizi stávajících sloupů
s trasou nově budované části. Školskou radou byl podán podnět k řešení stavu dosluhujícího
zařízení školní kuchyně v budově MŠ. A určitě započnou přípravy na oslavení 130. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů a položení základního kamene stávající školní budovy čp.
248.
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Ale jak se říká, nejenom prací živ je člověk, tak jste již zjistili, že spolky pro Vás
nachystaly mnoho společenských akcí, které by vám měly zpestřit využití volného času.
Popřejme si tedy, ať se všechny plánované akce vydaří a ať bilancování na konci roku může
zaznít ke spokojenosti většiny z nás líšnických.

Oprava železniční trati Letohrad – Ústí nad Orlicí
Vážení občané, z důvodu opravy železniční trati v úseku Letohrad - Ústí nad
Orlicí budou v období 30.03.-.26.06.2016 postupně na krátký čas uzavírány všechny
železniční přejezdy na této trati a silniční doprava bude vedena objízdnými trasami po
místních komunikacích a cyklostezce. Při průjezdu cyklostezkou věnujte maximální
pozornost dopravnímu značení a buďte opatrní na sebe a i své děti. Omlouváme se Vám
za tato omezení o případné komplikace s nimi spojené.
Stanislava Koubová, PR a marketing, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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