Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 16. listopadu 2016
Rada obce vzala na vědomí:
 postup prací na obnově hasičské zbrojnice u Korábů. Již schválený rozpočet 60 tis. bude
překročen z důvodu nepředpokládaného horšího stavu stavby.
Rada obce schválila:







rozpočtové změny u svozu odpadů proti sběru nebezpečných odpadů v částce 4 800,Kč. Jsou větší náklady na svoz, menší na likvidaci nebezpečných odpadů. Dále pak
zařazení příjmu a výdajů na volby do KZ a Senátu ČR do rozpočtu.
výdaje na vybavení kuchyňky mobiliářem (kuchyňské vybavení – 60 sad) v částce do 20
tis. Kč
výdaje na pořízení látkových žaluzií do zasedací místnosti, plastových okenních žaluzií do
kuchyňky a hasičských kluboven a sítí proti hmyzu v částce do 20 tis. Kč.
Rada schvaluje navýšení rozpočtu obnovy hasičské zbrojnice u Korábů o 25 tis. Kč na
85 000,- Kč.
nákup kované lucerny k umístění na sochu u vchodu na hřbitov v ceně do 4 tis. Kč.
pořízení malotraktoru Správou majetku Obce Líšnice, s.r.o. s využitím dotační
prostředků ze SZIF.

Rada obce dává podnět:



zastupitelstvu k diskusi a ke schválení nákupu nového nábytku do zasedací místnosti,
židlí z masivního dřeva s čalouněným sedákem a lavice pod okna do kuchyňky.
Policii ČR o nebezpečném pohybu vozidel bez RZ po obecních komunikacích i mimo ně.

Jednání Rady obce Líšnice dne 29. listopadu 2016
Rada obce vzala na vědomí:


odvolání Správy silnic k zamítnutí povolení smýcení stromů v souvislosti s rekonstrukcí
silnice III. třídy Žamberk – Klášterec nad Orlicí

Rada obce schválila:
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plán inventur na rok 2016 dle přílohy č.1 ke směrnici o inventarizaci.
pověření ke kontrole č. 2/2016 v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Líšnice,



dar 10 000,- Římskokatolické farnosti - děkanství Žamberk na opravu schodů do kostela
sv.Rodiny v Líšnici.

Rada diskutovala možnosti nájmu velké a malé zasedací místnosti s kuchyní a
vybavením a jeho cenu. Místostarosta vypracuje Formulář žádosti o krátkodobý nájem a
Formulář nájemní smlouvy a předloží je na příštím zastupitelstvu k projednání.

13. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, konané dne
9. prosince 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti rady obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Plnění rozpočtu k 30.11.2016, rozpočtovou změnu schválenou radou obce dne
16.11.2016 a rozpočtovou změnu dle přílohy č.1 .
 Pořízení stolů, židlí a sedací lavice do prostorů velké a malé zasedací místnosti za
pořizovací cenu 275.360,- Kč.
 Prodej pozemků č. 3151 a 3152 v k.ú. Líšnice žadatelům Ivaně a Josefovi Danielovým za
cenu obvyklou ve výši 1760,- Kč, dle smlouvy.
 Směnu pozemku č. 2012/2 za pozemek č. 1131/3 v k.ú. Líšnice s žadatelem Lubošem
Poláčkem za rozdíl ceny obvyklé ve výši 2.100,- Kč, dle smlouvy.
 Prodej a směnu pozemků v k.ú. Líšnice č. 1546/8 za nově vzniklý pozemek č. 1490/3
s žadateli Jindřichem a Ludmilou Šnajdrovými za rozdíl ceny obvyklé 6.900,- Kč, p.č.
1546/6 žadatelce Jitce Tarantové za cenu obvyklou ve výši 3120,- Kč a p.č. 1546/7 Jiřímu
Langrovi za cenu obvyklou 2.400,- Kč, dle smlouvy.
 Rozpočtové provizorium roku 2017 na období do schválení rozpočtu na rok 2017, dle
pravidel rozpočtového provizoria, zejména čerpání opakujících se provozních výdajů na
základě uzavřených smluv nebo usnesení zastupitelstva obce, výdajů, které mají být
hrazeny na základě již uzavřených smluv.
 Podmínky smlouvy a žádosti o pronájem velké a malé zasedací místnosti budovy OÚ.
 Hlavní úkoly zastupitelstva na rok 2017
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Tradice, která je živá více jak 100 let
Vážení rodáci,
v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet
opět identitu s prostředím, v němž žijí, a proto se vracejí k místním tradicím. Proto bych
ráda zmínila firmu (svého druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční
výroby v Podorlicku.
Firma A. S. Buttons s. r. o. s obchodní značkou Slesinger Thread Buttons se zabývá v
Jablonném nad Orlicí výrobou nitěných knoflíků, strojních i ručně šitých bezmála 95 let.
V roce 1921 Antonín Šlesinger zaměstnával desítky místních lidí, kteří tvořili knoflíky
ručně a doma. Dokonce i pánové se podíleli na výrobě.
O tři roky později A. Šlesinger spoluzaložil dílnu na průmyslovou strojní výrobu, kde ve
své době zaměstnával kolem 500 lidí.
Možná, že jste i Vy sami či Vaši předkové pracovali u této firmy, a vytvářeli jste něco tak
krásného, jako je právě onen zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí za zmínku, že tento unikát
dokázal v současné době oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu designerů,
módních návrhářů a světových umělců, kteří opět začínají nitěný knoflík používat nejen na
ložním povlečení, ale také na oděvy, kterým dodává luxusní vzhled.
Tradiční a lidová kultura však tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země,
proto bychom se rádi zhostili příležitosti a dali tak podmět ke vzniku vybudování muzea
nitěných knoflíků v Jablonném nad Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje Vás chceme oslovit a
zároveň požádat o pomoc, jak toto bohatství zachovat. Myslíte-li si, že nám můžete předat
zajímavé informace z doby, kdy se tu začal nitěný knoflík vyrábět, prosím obraťte se na nás.
Naleznete-li doma historické prameny či staré fotografie, které by muzeum mohly obohatit
nebo objevíte-li textilie, na kterých je původní knoflík dochován, kontaktujte nás prosím na
tel. čísle 733 70 95 11. Můžete nám tak pomoci uskutečnit tento plán a podpořit tak tradiční
řemeslo.

S poděkováním a přáním pěkného dne tým A.S. Buttons (výroba nitěných knoflíků)
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Školní okénko
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na kterém se děti i žáci představili v rolích
čertíků, přišel i Mikuláš s andělem a starší žáci zahráli pohádku „Vánoční hvězda“, už je
pouhou vzpomínkou. Ani se nenadějeme a zaklepe nám na dveře Štědrý den, na který se
jistě všichni těšíme - děti na dárečky a cukroví a dospělí na své blízké a chvíle odpočinku.

Fotografie z rozsvěcení stromečku
http://obeclisnice.rajce.idnes.cz/

naleznete

na

internetové

fotogalerii

Žáci 3. – 5. ročníku se zamýšleli, co právě pro ně představují Vánoce.
 Aby maminka napekla to nejlepší cukroví a také všechno stihla. Aby byly Vánoce hezké,
byla šťastná večeře a dostal jsem ten nejlepší dárek.
 Přeji si, abychom měli opravdický stromeček a abychom měli dárky. Přeji si, aby přijeli
bratři, sestra a Štěpánek. Také si přeji, aby nasněžilo.
 Od Vánoc si přeji, aby byly veselé, krásné a šťastné. Chci, abychom měli vánoční
cukroví, hlavně perníčky a krásný svítivý stromeček. Moc bych chtěla, aby se dárečky,
které jsem koupila, mamce líbily. Aby byly Vánoce v klidu a pohodě, ne ve stresu a
nervozitě. Chci, abychom všichni prožili krásné, pohodové a hlavně bílé Vánoce. Chtěla
bych, abychom se mohli koulovat. I kdyby byl jen poprašek sněhu, bylo by to super.
 Já si nejvíce přeji na Vánoce, aby byli všichni zdraví.
 Já si přeju, aby byly na Vánoce zapálené voňavé svíčky.
 Přeju si, aby maminka upekla perníčky. Přeji si, aby mi Ježíšek přinesl všechny dárky,
které si přeji. Přeji si, aby byly Vánoce veselé.
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 Chci, aby bylo hodně sněhu, aby maminka napekla hodně cukroví (taky moje oblíbené
perníčky), aby Vánoce pěkně voněly a abychom byli všichni šťastní.
 Chci, aby byla celá rodina doma, aby maminka a babička upekly nejlepší cukroví, aby
byl hodně pěkně ozdobený stromeček a slavná večeře a také hodně sněhu.
 Disco, světýlka, dárky, řízek, kaše, strom, řetěz, Ježíšek, lyžování, sáňkování, cukroví,
prostřeno.
 Přeji si, aby babička byla mladá a měla vše připravené.
Maminka měla krásný telefon a Péťa dostala drahý
dárek, který si přeje.
 Abych dostal hodně drahých dárků a bohatého Ježíška.
Přeji si, aby se dalo bruslit a aby byly Vánoce na sněhu.
Chci, aby byla dobrá vánoční večeře a přijela mi babička
z Prahy. Chci, aby byly Vánoce veselé, šťastné a voňavé.
 Nejlepší cukroví, co napeče maminka. Hezké vánoční
koledy a stromeček. Chci, aby máma koupila velkého
kapra. Aby tatínek našel hezký stromeček.
A mně nezbývá než se ke všem těmto přáním za celý kolektiv zaměstnanců školského
zařízení přidat.
Krásné a pohodové prožití svátků Vánoc.
Eva Luxová
A jako přídavek posíláme tři ukázky žákovských prací z hodin slohu, které vznikají pod
vedením paní učitelky Elišky Vackové.
Podzim pomalu uzavírá svá vrátka a než je úplně dovře, tak pár vzpomínek na toto
barevné roční období.
Lubošek Stejskal z 3. ročníku zhodnotil podzim těmito slovy:
„Na podzim mám nejraději, že se zbarvuje listí. Má pěkné barvy – hnědou, žlutou,
červenou a někdy oranžovou, a taky zelenou. Na podzimu mám také rád, když se pouští
draci. Já bych chtěl mít velkého draka, abych ho mohl pouštět a bláznit s ním po zahradě.
Na podzimu se mně nelíbí, že prší, je mokro, hrozně fouká a ještě je skoro zima.“
Marek Toman, žák 4. ročníku napsal:
„Podzim mám rád. Nejvíc se mi líbí, když prší. Pak rád pomáhám mamce s prasaty.
Můžeme zůstat v chlévě, protože je tam sucho a teplo. Ještě mám rád, když padá listí a
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venku to klouže. To pěkně sviští. Moc se mi líbí pouštění draka, ale nemám čas. Jako malý
jsem chodil pouštět draka s Pepou, Šárkou a Ondrou. Měli jsme draka, který vypadal jako
pták. Byl krásně barevný, veliký a lítal vysoko. Na podzim se vždy těším.“
……a na závěr milá pohádka o ježečkovi z úst Sáry Bednářové, žákyně 5. ročníku zní
právě takto:
„Ježeček Fixík se měl připravovat na podzim, jelikož si myslel, že má ještě čas, tak si
místo přípravy potravy a pelíšku hrál. Hrál si v září, v říjnu i v listopadu, ale co se nestalo.
Najednou je 1. prosince a Fixíkovi je zima. Má hlad a úplně se mu zavírají očička. Chodil sem
a tam, plakal, naříkal a vzdychal: „Měl jsem poslechnout Zrzečku, měl jsem se připravovat a
ne si hrát.“ A tak naříkal a naříkal a přál si: „Kéž by bylo září. Kéž bych poslechl. Kéž bych to
stihl.“ A jak to dořekl, objevila se víla Podzimka a řekla:“ „Tvé vzlykání mě donutilo
přemýšlet, a tak jsem si řekla, že udělám dobrý skutek. Já ti tvé přání splním.“ Jak řekla, tak
udělala. Přeměnila čas na září. Ježeček poděkoval a začal si shánět potravu. Poprosil Zrzečku
o hrstku oříšků, poté nasbíral jablíčka, hruštičky a hříbečky. Poprosil srnečku Zuzanku, jestli
by mu nedala trochu své letní srsti, až ji shodí. Zuzanka mu dala trošinku svého kožíšku. Fixík
nahrnul javorové, dubové a mnohé jiné listí a udělal si kupku, do které nahrnul Zuzančinu
letní srst. Pod kameny si schoval jablka, hrušky a hříbečky. Po té se zachumlal do svého
perfektně udělaného pelíšku a usnul. Brzy usnuli: veverky, medvídci, srnečky a zajíčkové.
Všichni prospali říjen, listopad a vzbudili se až na Štědrý den. Dali si krásné dárky, popřáli si
a vzbudili se podruhé až na jaře.“

Sbor dobrovolných hasičů
Máme za sebou další úspěšný rok, který jsme společně zhodnotili na výroční valné
hromadě v sobotu 3. prosince 2016. Tentokrát jsme se sešli v jídelně Líšnické a.s., které
bychom tímto ještě jednou rádi poděkovali. Účast členů byla sice trochu nižší než v loňském
roce, zato hostů z okolních sborů přijelo mnohem více než loni. Nechyběli ani zástupci
organizací, které činnost sboru podporují a bez jejichž pomoci by to někdy prostě nešlo.
Děkujeme tímto starostovi obce Ing. Miroslavu Keprtovi, řediteli Líšnické a.s. René Keprtovi
a starostovi TJ Sokol Líšnice Bc. Michalu Schreiberovi, za jejich pochopení našich potřeb a
pomoci při jejich realizaci.
Co se tedy za celý rok u nás dělo? Soutěžili jsme, soutěžili a soutěžili. O tom, kolika
soutěží jsme zúčastnili, můžete zalistovat v předchozích vydáních zpravodaje. Na tomto
místě bych rád připomněl největší úspěchy. Pro dospělé to byla první místa a putovní
poháry v kategorii mužů i žen v domácí soutěži O putovní pohár starosty obce Líšnice a
vítězství v obou kategoriích v soutěži O pohár starosty města Žamberka.
Děti zahájily nový ročník hry Plamen závodem požárnické všestrannosti v Dolní Čermné
22. října 2016. Družstvo mladších obsadilo 5. a 27. místo, družstvo starších 24. místo.
Dorostenka Sára Zmetáková obsadila 4. místo. V zimním období s dětmi opakujeme, co se
již naučily a zdokonalujeme se v nových činnostech, mezi které patří získávání odznaků
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odbornosti, výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Ale abychom pořád neseděli
zavření v klubovně, několikrát za zimu půjdeme do sokolovny trochu potrénovat fyzickou
kondici.
V roce 2016 byla naše zásahová jednotka povolána operačním střediskem k 7 požárům
a 1 taktickému cvičení. 4. listopadu 2016 vyjela jednotka v 21:26 k požáru dřevěné
autobusové zastávky v Pastvinách a 16. listopadu v 18:32 k výbuchu kotle ve firmě Dibaq,
a.s. v Helvíkovicích.
Každý rok se snažíme uspořádat řadu společenských akcí pro širokou veřejnost. Vedle
tradičních akcí jako je Hasičský ples, Stavění a kácení Máje, taneční zábavy, dětského dne,
budeme v příštím roce pořádat 20. května 2017 i okrskovou soutěž a 8. července 2017
proběhne bohatý hlavní program oslav k výročí 130 let založení našeho sboru na hasičském
cvičišti.
6. ledna 2017 od 18 hodin se po delší přestávce opět sejdeme v sokolovně k secvičení
Sekyrkového cvičení, které bychom rádi opět oživili právě na našich oslavách. Proto bychom
rádi požádali všechny zájemce, kteří by měli chuť jít do toho s námi, aby přišli. Čím více nás
bude, tím lépe bude cvičení vypadat. Tradice by se neměli zapomínat, proto z tradic a
hodnot našich předků utváříme naše současné okolí. Hodně sborů má starou stříkačku a
historickou techniku, ale my máme velký kus hasičské historie, kterou v dobách minulých
měl také každý, a dnes jsme jedni z mála z celé České republiky, kterých by se určitě dalo
napočítat jen na prstech jedné ruky.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům sboru za jejich práci pro spolek i pro obec.
Děkuji všem sponzorům, díky kterým je chod spolku o něco jednodušší. Velké poděkování
patří i všem
organizacím, se
kterými
spolupracujeme,
zejména
starostovi obce
Ing. Miroslavu
Keprtovi, Sokolu
Líšnice a jeho
výboru, Líšnické
a.s., myslivcům
a mnoha a
mnoha dalším.
Díky a přeji Vám
hezké Vánoce a
úspěšný
celý
nový rok 2017.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek
10

Ze života oddílu stolního tenisu
Vážení čtenáři,
blíží se nám konec roku, což pro nás stolní tenisty znamená, že máme první polovinu
sezóny za sebou. Rád bych vás tímto příspěvkem seznámil s tím, jak na tom vlastně jsme.
„A“ tým, hrající nejvyšší okresní soutěž, se po první polovině soutěže drží na skvělém 2.
místě s bilancí 7 výher, 1 remíza a 1 prohra. Tento výsledek je pro nás velmi pozitivní,
protože jen málokterý tým v okrese čekal, že budeme taková konkurence. Snad se nám
podaří zopakovat podobné výsledky i v druhé polovině. Úspěšnost jednotlivců je následující:
Lukáš Adamec – 85,71 %, Jan Brökl – 75,85 %, Radek Bělský – 66,67 % a Michal Schreiber –
60,61 %.
Náš druhý tým, tedy „B“ tým, hraje okresní přebor 3. třídy. Po první polovině se drží na
fantastickém 1. místě s celkovou bilancí 10 výher a 1 prohra. Druhá polovina bude pro „B“
tým složitější, protože kvůli pracovnímu vytížení bude zřejmě chybět klíčový hráč sestavy.
Snad i přesto se bude našim borcům dařit a poperou se o co nejvyšší příčky v tabulce.
Úspěšnost jednotlivců je následující: Jaroslav Štantejský – 94,44 %, Jiří Bělský – 93,10 %, Jan
Bečka – 56,41 %, Pavel Bečka – 46,43 %.
„C“ tým po několika velmi dramatických bojích, které svedl zejména s týmy ze
Žamberka a Těchonína, se po první polovině soutěže drží rovněž na skvělém a rozhodně
nečekaném 1. místě v tabulce. Bilance je 7 výher, 1 remíza a 1 prohra. Na tomto týmu, který
většinou pouze sbíral prohry a umísťoval se na
zadních pozicích tabulky, je vidět neskutečné
zlepšení a chtíč bojovat o každý bod. Toho si
velice cením a přeju si, aby jim tento přístup
vydržel i nadále. Hodně k těmto výkonům
napomohl Peter Gajdošík, který posílil naše
řady příchodem ze Sudslavy. Úspěšnost
jednotlivců: Jan Stejskal – 75,00 %, Peter
Gajdošík – 71,43 %, Lukáš Schauer – 70,83 %,
František Čammr – 50,00 % a Martin Diblík –
20,00 %.
Další ohromný úspěch a reprezentaci
našeho malého oddílu zajistil Lukáš Schauer.
Ten se zúčastnil speciálního mistrovství Evropy,
které se konalo v Rusku. Zde, v soutěži
družstev, pomohl vybojovat třetí místo a
přivezl si tak, kromě bronzové medaile, i
mnoho nových zkušeností a zážitků. Děkujeme
a přejeme, aby jeho nadšení k našemu sportu
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setrvávalo a přineslo mnoho dalších podobných úspěchů.
Děkuji mnohokrát všem, kteří nás podporují, stejně tak děkuji sponzorům a kdyby měl
kdokoliv
zájem
přijít si zahrát, tak
tréninky probíhají
každé úterý od
17:00 hodin. Všem
přeji
jménem
celého
oddílu
stolního
tenisu
příjemné
prožití
svátků a šťastný a
spokojený vstup do
roku 2017 .

Za TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu Michal Schreiber

Zahrádkáři informují
Každý Váš den úsměvem je prozářen,
provází Vás síla, zdraví moc neskomírá.
Radost ze své práce máte a život
dál plnými doušky užíváte,
Vše dobré do roku 2017
Přejí zahrádkáři Líšnice.

Za spolupráci v letošním roce Vám všem děkuje,
ZOČSZ Líšnice. Těšíme se na další akce v roce
2017. Věříme, že i v příštím roce bude naše obec
patřit mezi nejupravenější v našem regionu. Za
Vaši snahu a práci Vám ještě jednou děkujeme.

Spolek myslivců v Líšnici
Blíží se konec kalendářního roku, ráda bych touto cestou poděkovala všem, bez kterých
by kroužek mladých myslivců nemohl být. Děkuji všem dětem, které na kroužek chodí a
chtějí se naučit něčemu novému. Děkuji i jejich rodičům, kteří děti podporují a doprovází na
kroužek. Děkuji panu starostovi za poskytnutí zasedací místnosti obecního úřadu, kterou
využíváme v méně příznivém zimním období. Děkuji i všem svým kolegům, kteří věnují čas
dětem a předávají jim cenné informace a své zkušenosti. Také děkuji za finanční podporu
spolku myslivců a za sponzorský dar od pana Ing. Jana Štěpánka za nákup encyklopedie
Lovné zvěře a dalších materiálů. V novém kalendářním roce nás čeká spousta nových
informací o zvěři a přírodě. Na jaře se uskuteční soutěž Zlatá srnčí trofej tentokrát v
Kunvaldě, na kterou se budou děti pilně připravovat. Ráda bych s dětmi uskutečnila i
návštěvu několika obor v okolí a další výlety především do přírody. Pohodové Vánoční
svátky a klidný nový rok prožitý ve zdraví.
Ludmila Bednářová
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S nástupem podzimu jsme začali s přikrmováním zvěře. Stejně jako vloni jsme za
přispění Obecního úřadu nakoupili granulované krmivo obohacené o stopové prvky pro
lepší přípravu srnčí zvěře na nadcházející dobu strádání.
10. prosince jsme pořádali tradiční hon v Sekýří. Za pomoci hostů z okolních
mysliveckých spolků bylo uloveno pět divočáků a jedna liška. Počasí nám nepřálo, honci
v houštinách napuštěných vodou zkusili neúměrně. Ve skutečnosti byli promočení až na
trenýrky, mokrý sníh na větvích smáčel oblečení takovou měrou, že ho od těla nedokázalo
udržet ani funkční prádlo. Po dvou lečích byl hon ukončen a po poctách ulovené zvěři jsme
spěchali zahřát se do zázemí Líšnické Sokolovny, kde následně v malém sálku proběhla
oslava lovu. Výborný oběd a večeře pod taktovkou šéfkuchařky Martiny Soukupové
pohladili každého.
Černé zvěře a lišek nám v honitbě nadále zůstává větší množství a do konce zimy se
ještě pokusíme o snížení jejich stavu
Mirek Kubíček

Ceny vodného a stočného
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém
zasedání dne 8. 12. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i
sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2017
takto:
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bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

32,80

37,72

Stočné

35,70

41,06

Celkem vodné a stočné

68,50

78,78

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního
programu životního prostředí (dále jen OPŽP). Celkový objem vynaložených finančních
prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních
zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními
podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu
vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna
udržitelnost projektu. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením
podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.
Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá
obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního
majetku vyžaduje, abychom v roce 2017 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů.
Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb.
všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržení plnění obnovy infrastrukturního
majetku současně zaručuje snižování poruch a ztrát vody.
Oproti roku 2016 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele
obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 1,38 Kč za 1 m3, tj. o 1,78 %, což představuje pro
průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 50 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při
důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného
v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny
budou i v roce 2017 pod celorepublikovým průměrem.
Ing. Bohuslav Vaňous v. r., Jablonné nad Orlicí 13. 12. 2016

Jezdecký klub Šťastný domov Líšnice
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Naším cílem je podpořit lásku, zodpovědnost ke zvířatům a také vytvořit přátelství se
společným zájmem. V roce 2016 bylo zaregistrováno v klubu 38 členů. Většina z nich jsou
děti a mládež. Členové dojíždí na jezdecký výcvik 1x-2x týdně a jejich povinností je i
docházet na víkendovou službu do stáje, kde se učí o koně pečovat.
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V květnu proběhly již třetí Jarní jezdecké hry pro děti, o letních prázdninách byly tábory
V Sedle, kterých se účastnilo celkem 66 dětí.
Sezonu jsme zakončili Hubertovým odpolednem, kde děti s koňmi závodily v jízdě
zručnosti na malých překážkách. V rámci akce byla prohlídka tábořiště, kde jsme opravili
chatky a vylepšili vybavení novými postelemi. Samozřejmostí na těchto setkáních je vždy
výborné občerstvení, které zajišťuje náš tým.
Náš klub se rovněž účastnil mnoha parkurových závodů. Celkově členové měli 85 startů
za závodní sezonu. K největším úspěchům patří druhé místo v Oblastním mistrovství dětí,
které vybojovala Blanka Janovcová s koněm Columbus de Lux (v majetku Petry Mencákové).
Blanka je také celkovou vítězkou Hobby Tour v Dolním Jelení v kategorii jezdců do 16 let.
K dalším úspěchům řadíme druhé místo Hobby Tour v kategorii dospělých jezdců pro Petru
Kaplanovou, která letošní rok sedlala dva koně. Všichni naši jezdci podávali celou dobu
velmi dobré a stabilní výsledky. K chovatelským úspěchům řadíme na jaře narozenou
klisničku českého teplokrevníka pojmenovanou Celestine, která časem rozšíří naši závodní
sestavu.
Náš Jezdecký klub se neustále rozrůstá a modernizuje, proto od ledna 2017 nabízíme
ustájení pro soukromé koně v nových boxech.
Všem členům, příznivcům a sponzorům děkujeme za podporu a těšíme se na další
spolupráci v následujícím roce.
Za JK při o.p.s Šťastný domov Líšnice Ing. Nikola Kaplanová

Vážení přátelé a příznivci Šťastného domova
Rok 2016 utekl jako voda, chtěla bych tímto poděkovat všem za pomoc a podporu
v letošním roce a popřát do nového roku 2017 především zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
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Za rok 2016 musím především poděkovat našim vedoucím, asistentům a
dobrovolníkům za úžasný přístup k dětem i klientům s postižením, není to lehká práce a je
velmi vyčerpávající, proto moc děkujeme.
A omlouvám se, že letošní vánoční svátky neorganizujeme žádnou akci, je to tím, že
hodně dětí i dospělých je nemocných, a tak se určitě sejdeme v novém roce. Děkujeme za
pochopení.
A co je nového za celý rok na zemědělské sociální farmě v Líšnici čp.205:
V roce 2016 se nám narodilo oslátko Tonička, hříbátko Celeste, nový domov u nás našel
ze ZOO Dvůr Králové malý Dahomey Otík, naše stádo koní se rozšířilo o fjordskou kobylku
Aranku a anglického plnokrevníka Sterola. Narodila se nám malá kůzlátka od zakrslé
holandské kozy, jsou strakatá, tříbarevná. A nesmím zapomenout na nemalé stádečko
koček, které k nám přicházejí od jiných chovatelů. O všechna zvířata se s láskou starají lidé
s postižením pod vedením asistentů a nemalé díky patří též naší veterinární lékařce Zuzaně
Plundrové, která zajišťuje vše okolo zdraví zvířat.
V roce 2016 byl úspěšný na úžasné umístění dětí v různých soutěžích jak Jezdeckého
klubu, tak včelařského kroužku, ale i krásné umístění našeho pracovníka Lukáše Schauera na
místních i mezinárodních závodech ve stolním tenise. Všem gratulujeme a přejeme do
dalších soutěžních klání mnoho úspěchů.
Na farmě se letos rozběhl projekt cvičného bydlení pro naše klienty, pod záštitou
sociálních služeb Domova pod hradem Žampach, jsme rádi, že u nás našli nový domov.
Naši činnost podporují jednotlivci, organizace i státní orgány, tímto jim moc děkujeme.
Iva Kaplanová, ředitelka Šťastný domov Líšnice o.p.s.

16

Rozpis zápasů hokejového týmu SKOAL Líšnice
Přijďte povzbudit naše borce na zimní stadion v Žamberku. Rozpis zápasů se může
měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách. Při slunečném počasí a teplotě vzduchu
více jak 8°C není možné z technických důvodů udržet kvalitu ledu a stadion se musí pro
bruslaře uzavřít! Sledujte proto kalendář obsazenosti ledové plochy na internetových
stránkách Technických služeb Žamberk www.tszamberk.cz/stadion/stadion-kalendar, kde
také naleznete termíny zápasů našeho hokejového týmu. Do vydání zpravodaje byly
vypsány následující zápasy:
sobota
sobota
pátek
neděle
čtvrtek
neděle
čtvrtek
neděle

7.1.2017
14.1.2017
20.1.2017
22.1.2017
26.1.2017
29.1.2017
2.2.2017
5.2.2017

18:00 hodin
18:00 hodin
19:30 hodin
18:00 hodin
20:30 hodin
18:00 hodin
20:30 hodin
16:00 hodin

Líšnice - Hnátnice
Kunvald - Líšnice
Líšnice – Letohrad
Líšnice – Hnátnice
Líšnice – Žamberk
Líšnice – Kunvald
Klášterec – Líšnice
Letohrad – Líšnice

Oba zatím odehrané zápasy skončili pro náš tým bohužel prohrou. 16.12.2016 nás
porazil tým Sokola Klášterec nad Orlicí 6:0. /plně stejně skončil i druhý zápas o den později
17.12.2016 s týmem Sokolíků Žamberk. Začátek bývá vždycky trochu těžký, a proto věříme,
že nás přijdete na stadión povzbudit a zápasy budou končit ve prospěch našeho týmu.
Tým SKOAL Líšnice
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Z Líšnice až na Gibraltar
Jak to tak bývá, šílené nápady vznikají u piva. Na jaře letošního roku jsme se tedy v
hospodě rozhodli, že v květnu vyrazíme na Gibraltar, který se nachází na jihu Španělska. A
to pěšky. S turistikou jsme do té doby neměli nejmenší zkušenosti. Čekal nás běh na
dlouhou trať - přesvědčit své okolí, že jsme se nezbláznili, nakoupit vybavení, pokusit se
alespoň trochu vyšlápnout boty, nechat se naočkovat atd.
Druhého května letošního roku
jsme vyrazili od pneuservisu v Líšnici.
Během následujících šesti měsíců
jsme přespávali v drtivé většině
případů venku, jedli jen pečivo,
banány, rybičky a jednou za čas teplá
jídla, která jsme zvládli uvařit v
kotlíku. Přešli jsme Českou republiku,
Rakousko,
Německo,
Francii,
Španělsko a Gibraltar (britská
kolonie). Celé naše snažení skončilo
184. den, tedy šestého listopadu, kdy
jsme dorazili do cíle. Za celou dobu
jsme odmítli desítky nabídek svezení
(řekli jsme si, že urazíme celou cestu
dlouhou 3300 km do posledního
metru pěšky), navštívili zhruba 75
hospod, shodili dohromady 50 kg a
zažili nejednu ponorku.
Naše vyprávění jste mohli slyšet dne 27.11.2016 na besedě v sokolovně. Po ní vznikl i
následující rozhovor:
Jaká část cesty byla pro vás nejtěžší?
Adam Trýb: Rozhodně část mezi městy Granada a Malaga na jihu Španělska. Lezli jsme přes
kopce vysoké více než 1100 metrů nad mořem.
Antonín Sládek: Báli jsme se Pyrenejí, ale ty byly nakonec takovou malinou oproti Granadě,
kde jsme museli spát ve 2°C a každý den překonávat velké výškové rozdíly a někdy jsme
zůstali i 3 dny bez možnosti si dokoupit zásoby.
Jak se k celému nápadu postavili vaši blízcí? Podporovali vás, nebo spíše odrazovali?
A.: Každý říkal, že jsme blázni, což je nejspíš pravda, ale jinak nás podporovali a fandili.
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T.: Ve většině případů mi říkali, že nedojdu ani za první hospodu. Až na pár lidí, kteří říkali,
že je to super nápad a hned by šli s námi.
Šli byste do toho znovu?
A.: Rozhodně ano, bylo to největší a
nejlepší dobrodružství mého života.
T.: Rozhodně!
Kde se vám líbilo nejvíc a proč?
A.: Každá země měla něco do sebe,
ale nejvíc jsem si užil jih Německa,
kde jsme šli podél Alp, a Jih Španělska
s perfektními výhledy na moře a
Afriku.
T.: Za mě jednoznačně Bavorsko, kde
byli strašně hodní lidé a nádherná
příroda.
S čím jste měli na cestě největší problém?
A.: Nejspíš s vodou. Obchody byly občas jen každé 3 dny, a proto jsme měli často žízeň.
T.: Já měl problém první tři měsíce s chodidly a kolenem. Pak už se to docela rozchodilo.
Jinak bylo vše až moc jednoduché.
Co máte v plánu příště?
A.: Je toho víc, uvidíme, co nakonec dopadne. Jen tak namátkou: stopem do Vietnamu,
letadlem na pól, transsibiřskou magistrálou přes Rusko, Simsonem do Banské Bystřice atd.
T.: No nápadů je opravdu dost, ale na čem jsme se shodli, je Vietnam stopem.

Kdo je kdo – Díl XXXXI.
JOSEF KOREJS BLATINSKÝ
*1909 - †1989
„Na sjet jsem přišel 3. kjetna 1909 za náramnýho
povjetří v chaloupce na Rovině, která je součástí samoty
Blatiny ve vobci Javornice, v moc hezkým koutě, mezi
lesama a s krásnou vyhlídkou na naše Vorlický hory.
Proto jsem asi celý život tak trošku do větru a moc rád
cestuju……“
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To byly slova Josefa Korejse na úvod našeho dílu. Vím, že mnoha lidem tento člověk
není znám. Přesto má s Líšnicí hodně společného. Jeho cesty na kole vedly ze Žamberka od
pana faráře Šimka, knihaře pana Faltuse a pana Motla, kaštanovou alejí do Líšnice na
skleničku čisté do Marvanova hostince a potom ke košíkáři panu Žabkovi – Rampušákovi
(jeho světničku zachycuje obrázek), pašerákovi panu Ježkovi, kde se zajímal o rod
Lesákových a Veverkových ze Zákopanky. Tyto rody byly uznávány v Javornici jako elita
pašeráků.
Hlavní
zálibou
tohoto člověka však
bylo
malování.
V Rychnovské galerii je
jeden tisíc obrazů,
které namaloval. Již
v obecné škole bavil
spolužáky malováním
karikatur svých učitelů.
Po
absolvování
gymnázia v Rychnově
nad Kněžnou začal
studovat na vysoké
škole umění v Praze.
Pro
nedostatek
finančních prostředků musel po třech letech studium ukončit. Začal pracovat doma u
rodičů v zemědělství. Jeho obdiv k přírodě mu však zůstal a tak v každé volné chvilce
zachycoval na plátno krajinu, obydlí a portréty, většinou obyčejných lidí. Skvostem jeho
práce je kronika obce Javornice, kde jsou namalovány všechny domy a na každé straně je
příběh, který se k tomuto čp. vztahuje.
Můj obdiv k tomuto člověku nastal, když jsem jezdil na prázdniny k tetě do Slatiny nad
Zdobnicí. Strýc mne často brával do Javornice a tady bylo první mé setkání s tímto
člověkem. Maloval náves s kostelem. Na obrazu byly husy a kozy, které jsem nikde neviděl.
Když jsem se ho zeptal, proč maluje, co tam není, usmál se a odpověděl: “Inu hochu, jsi na
vesnici a to k tomu patří.“
Celý svůj život zasvětil umění. Jeho obrazy zakoupila obec Javornice, jiné vlastní
muzeum Orlických hor a galerie v Rychnově nad Kněžnou. Hodně obrazů je v soukromém
vlastnictví a v památníku manželů Sedláčkových v Javornici. Ve starším věku byl stále více
trápen starostí o vlastní přežití. Neměl nikoho, kdo by se staral o jeho běžné denní
problémy. Pomáhala mu sousedka paní Veverková, rodina Štěpánkova a obecní úřad. Stále
se však snažil cestovat, i když ne na kole, ale už jen autobusem. V Líšnici maluje několik
obrazů, hlavně hrušku v Račovicích od jara do zimy. Do posledního dne nepřestává
pracovat. Umírá náhle. Je pochován v hrobě rodiny Štěpánkových. Velmi rád recitoval své
básničky, na závěr malá ukázka, která Vám řekne o tomto člověku více.
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Vzpomínky mého mládí – sedm krásných borovic zničili je.
Vidím je jen ve snách, jak panny stály, jen špalky z nich žalovaly.
Domky jak ze škatulky, jsou pěkně postavené,
však trojdílná okna, stěny znetvořené.
Co vytvořil národ v tisícileté snaze,
to by mělo zajít v atomové zkáze.
Lidé, spojte svoji sílu, žijme a tvořme v míru.
R. Doleček

Kačenčiny Vánoce
Nastal Štědrý večer, sněžilo a celé Orlické hory zapadaly sněhem. V kamnech u uhlíře
vesele praskal ohýnek a světničkou se šířila libá vůně. Maminka zdobila domeček zelenými
větvičkami. Tato výzdoba znamenala, že v domku bude vládnout spokojenost, zelená barva
je toho symbolem. Tatínek zase přinesl z lesa několik větviček jalovce s červenými plody,
červená barva znamená, lásku, a že bylo všude nachumeleno, tedy bílo to v horách
znamenalo, že všude bude mír a klid.
Kačenka byla celá nedočkavá, těšila se na Ježíška a také na zlaté prasátko. Od rána se
postila, ale hlad se začal ozývat. Maminka vařila černého kubu. „Co je to kuba?“, ptala se
Kačenka. „To je oblíbené jídlo našeho tatínka, uvaříme hrnek krupek a sušené houby, vše se
smíchá a přidá se medvědí česnek, trochu osolíme, omastíme a dáme péci.“ Potom tatínek
přinesl sušené ovoce, švestky, křížaly z jablíček, borůvky, hrušky a brusinky. To vše se
povařilo a smíchalo, nakonec se přidalo několik jader z oříšků. To už Kačenka nevydržela, a
když se rodiče nedívali, olízla si trochu té sladké dobroty. V tom si uvědomila, že zlaté
prasátko asi nepřijde.
Konečně se přiblížil večer a v chaloupce si sedli k večeři. Po večeři se ve vedlejší
komůrce objevil stromeček a pod ním našla Kačenka dárek. Byla to dřevěná panenka, která
měla nádherné černé oči. Dostala jméno Černoočka. Maminka přinesla na stůl jablíčka a
oříšky. Jablíčka se rozkrajovala, ve všech byla hvězdička a to znamenalo, že se bude
v příštím roce usmívat štěstí. Když začali rozlupovat oříšky, dávali do skořápek malé svíčky a
potom tyto malé lodičky opatrně pouštěli ve vaničce. Lodičky se držely u okraje a to
znamenalo, že i celá rodina příští rok se nerozejde nikam do světa. Potom tatínek ze
skořápek vytvořil klapátka a maminka vyráběla s Kačenkou želvičky, panáčky a dokonce i
kočárek. Tatínek přinesl ke stolu vánočku, kterou mu daroval pekař až z Šedivin. „Vánočka,
milá Kačenko nám připomíná Ježíška zabaleného v peřince“, říkal tatínek. Dlouho do noci si
povídali, zpívali a vzpomínali na vše krásné, co prožili. O půlnoci se pomodlili a šli spát.
Ráno, když se probudili, u chaloupky bylo shromáždění zvířátek, přiletěli orlové, ptáčci
zpěváčci, přiběhla veverka, vlk, jezevec, liška, zajíčkové a další obyvatelé hor, kromě
medvěda, který by také rád přišel, ale spal hlubokým zimním spánkem. Rodiče Kačenky byli
překvapeni jaké kamarády jejich dcerka má. Viděli, jak ji zvířátka milují a ona miluje je.
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Odpoledne přišla na návštěvu babka kořenářka. Přinesla bylinky, aby všichni dobře přečkali
zimu, popřáli si a protože na všechny dopadla únava, šli brzy spát. Kačence se zdál krásný
sen o tom, jak žije v krásném kraji, jak ji mají lidé i zvířátka rádi a ona jim lásku opětuje.
Netušila jak brzy se sen vyplní a stane skutečností.
Na závěr našeho povídání o vánocích, které prožila Kačenka hluboko v lesích našich
Orlických hor, dovolte milé děti, abychom Vám jejím jménem popřáli také hezké svátky,
mnoho dárků a hlavně spokojenost a zdraví, nezlobte rodiče a oni zase nesmí zlobit Vás.
Šediviny je osada 0,5 km pod Špičákem, 2.5 km od chaty Panoráma u Deštného.
Podle J.Lukáška a Václava Šplíchala - R.Doleček.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Líšnici proběhne v sobotu 7.1.2017.

Blahopřání
Václav a Eva Beranovi oslavili 17. 12. 2016 zlatou svatbu. Do dalších společných let přejeme
mnoho zdraví a vzájemného porozumění. Syn Václav s rodinou a dcera Eva s rodinou.
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Vzpomínka
14. ledna 2017
věnujeme tichou
vzpomínku na pana
Jiřího Keprtu
k jeho nedožitým
šedesátinám.
* 14.1.1957
† 16.9.2010

Poděkování
Závěrem roku mně dovolte, abych vyjádřil poděkování vám všem, kteří jste:






po celý rok přispívali k udržení dobrých sousedských vztahů
drželi a udrželi spolkovou činnost v naší obci
věnovali svůj volný čas, zájem a svoji invenci ve prospěch naší Líšnice
zvelebovali okolí svých domovů a nebyla Vám lhostejná ani péče o veřejná
prostranství
pomáhali potřebným a ulehčovali jim v jejich trápení

a tedy měli snahu o to, aby se žilo lépe nejen Vám, ale i ostatním, které potěšíte třeba jenom
úsměvem…
Poděkování za vše dobré v roce 2016 a v roce 2017 se těší na další spolupráci starosta.
Zastupitelstvo obce Vám všem přeje příjemné prožití Vánočních svátků a v novém roce 2017
hodně štěstí zdraví a spokojenosti.
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