Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 24. ledna 2018
Rada obce schválila:


smlouvu o dílo s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., IČ: 26002337 na zpracování
Územního plánu Líšnice za nabídkovou cenu 592 900,- Kč včetně daně z přidané
hodnoty. Tato smlouva vzešla jako nejvýhodnější nabídka z vyhodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu.

19. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 9. února 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:




zprávu o činnosti rady obce;
zprávu o výběru zhotovitele díla zpracování Územního plánu Líšnice;
uzavření smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Líšnice se zhotovitelem firmou
REGIO, projektový ateliér s.r.o., IČ: 26002337 se sídlem v Hradci Králové a podání žádosti
o dotaci na 1. etapu ÚP Líšnice ke Krajskému úřadu v Pardubicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:






program 19. zasedání zastupitelstva;
ověřovatelé zápisu 19. zasedání zastupitelstva Ing. Pavla Štefka a Ing. Jana Štěpánka;
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2016787/SOBS VB/01 na pozemku parc.č. 3867 v k.ú. Líšnice;
prodej pozemků č. 847/6 a 1993/4 k.ú. Líšnice žadateli Jaroslavu Šmokovi, Líšnice čp. 39
za cenu 100,- Kč/m²;
prodej pozemku č. 1992/2 k.ú. Líšnice Rostislavu Zábrahovi a Jarmile Zábrahové, oba
Líšnice čp. 41 za cenu 100,- Kč/m² .

Jednání Rady obce Líšnice dne 14. března 2018
Rada obce schválila:
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rada obce otevřela obálky s nabídkami na pronájem objektu občerstvení U smrku;
nabídky došly dvě. Jako nejvýhodnější, cenově i referencemi, vyhodnotila nabídku Jiřího
Kašpara, IČ: 76530434, Žamberk. Rada schvaluje nájemní smlouvu od 30.4.2018 do
30.9.2018 s cenou holého nájemného 4 000,-Kč/měsíc;
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení postu ředitele ZŠ a MŠ Líšnice.

Rada obce projednala:



návrh rozpočtu obce na rok 2018, který bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva;
žádost jednotlivých majitelů garáží u č.p. 176 na odkup zastavěných pozemků. Rada
setrvává na svém stanovisku z minulosti, že je ochotná k jednání o prodeji těchto
pozemků, ale současně s tím chce vyřešit i prodej pozemku okolo č.p. 176 majitelům
bytů nebo nejlépe SVJ dle již zpracovaného geometrického plánu.

Rada obce vzala na vědomí:


výsledky jednání starosty v projekční firmě chodníku a cyklostezky Transconsult s.r.o.v
Hradci Králové, kde byl spolu s manažerem sdružení obcí Orlicko. Nastal posun v řešení
ve středu obce od budovy pohostinství směrem k sokolovně. Projektant předložil návrh
méně finančně náročné varianty - lávky podél silnice nad terénem - to je ale podmíněno
vlastnictvím pozemku – zahrádky u pohostinství. Další informací z tohoto jednání je, že
dotační financování je v tuto dobu možné pouze z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury, kdy žádosti se podávají v lednu každého roku. Na zasedání zastupitelstva
je třeba rozhodnout, jak vést trasu od Konzumu ke kostelu – po které straně či částečně
po obou, aby bylo možné dokončit projekt.

Zpracování nového Územního plánu Líšnice
Uzavřením smlouvy o dílo na zpracování nového Územního plánu (ÚP) Líšnice začala
první etapa zpracování ÚP Líšnice. Základním předpokladem vyhotovení návrhu ÚP je
shromáždění všech podkladů a vstupních údajů, které budou zohledněny při tvorbě tohoto
návrhu. Jinými slovy občané, kteří mají zájem na změnu využití území v k.ú. Líšnice mohou
podávat podněty k přípravě návrhu ÚP Líšnice tak, aby tyto návrhy byly zapracovány již
v této přípravné fázi. Z tohoto důvodu oslovujeme všechny vlastníky pozemků, kteří mají
zájem na změnu využití pozemků např. pro zástavbu, aby svoje záměry konzultovali se
starostou nebo pověřeným pracovníkem Městského úřadu v Žamberku p. Martinem Mimrou
(kancelář v budově radnice na náměstí v Žamberku). Tento sběr podnětů bude probíhat do
konce měsíce června, a proto je nezbytné, abyste věnovali této problematice pozornost a
vyhodnotili možné využití svých pozemků na další roky. Žádosti podávejte na OÚ Líšnice
nebo MÚ Žamberk. Hlavní výkres využití území podle stávajícího územního plánu je vystaven
na webových stránkách Žamberka www.zamberk.cz nebo v listinné podobě na OÚ v Líšnici a
současně na MÚ v Žamberku u p. Mimry.
Starosta obce

Budoucnost prodejny KONZUM v Líšnici
Starosta obce navštívil dne 21.února sídlo obchodního družstva Konzum v Ústí nad
Orlicí, kde za účasti ředitele družstva Ing. Miloslava Hlavsy, vedoucí provozní skupiny Mgr.
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Miroslavy Havlové a vedoucího technické skupiny Ing. Tomáše Motyčky jednal o
budoucnosti a možném rozvoji prodejny KONZUM v Líšnici. Z jednání jednoznačně
vyplynulo, že situaci v prodejně negativně ovlivňuje situace na trhu práce a
nekonkurenceschopnost vesnických prodejen v porovnání se skupinami marketů, které
působí pouze ve městech nebo větších aglomeracích. Ředitel seznámil starostu s mírou
rentability vesnických prodejen v návaznosti na možné platové podmínky na pozici vedoucí a
zástupce vedoucí na prodejnách tohoto typu. Diskutovanou možností rozvoje líšnické
prodejny se stalo umístění přepážky provozu České pošty s nezbytnými stavebními úpravami
hrazenými z obecních prostředků. Výhodou tohoto řešení by byla dostupnost vyzvednutí
listovních zásilek po celou otevírací dobu. Toto řešení zatím vázne na personálním zajištění,
kde z úst ředitele zazněl povzdech, že žádná z nových pracovních sil, která se hlásí o místo,
nechce zodpovědnost a dvojí zodpovědnost (za prodejnu a za provoz pošty) už vůbec.
Z jednání vyplynulo, že je nezbytné „sehnat“ vedoucí prodejny tak, aby byl zajištěn
bezproblémový chod prodeje a současně obsluhu poštovní přepážky, pak by nic nebránilo
soustředění spojených služeb pod jednu střechu, což by do budoucnosti pomohlo ke
zkvalitnění poštovních služeb a ke zvýšení tržeb v prodejně KONZUM. Součástí jednání bylo
upřesnění podmínek pro výstavbu chodníku s cyklostezkou v prostoru před prodejnou.
Následně starosta jednal s novou obsluhou líšnické pošty o možnosti jejího působení
v prodejně KONZUM, leč zatím bez úspěchu. Další jednání v celé záležitosti budou
pokračovat.
Starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů
S pomalu přicházejícím jarem, které si letos dává trochu na čas, se blíží i nová sportovní
sezóna pro mladé i dospělé hasiče. Mladí hasiči se během zimních měsíců připravovali na
zkoušky odborností mladých hasičů, které letos poprvé probíhaly před zkušební komisí
členů Odborné rady mládeže okresu Ústí nad Orlicí. Ti starší museli splnit písemný test i
ústní zkoušku a ti menší si se zkoušejícími povídali o vybraných tématech z dané odbornosti.
Všech 12 vybraných členů, úspěšně splnilo zkoušky odbornosti preventista-junior,
preventista, strojník a cvičitel. Tyto vědomosti se jim určitě budou v životě hodit. Každý malý
preventista ví, že se žhavý popel uchovává v nehořlavých uzavíratelných nádobách. Můžeme
jen doufat, že na to ani v dospělosti nezapomene.
Jako každý rok jsme se také zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, ve které
většina dětí malovala obrázek na téma „Vodní zdroje pro hašení požáru“. Letos se, ale mezi
výtvarnými díly našlo i dílo literární. Adéla Hovádková napsala moc pěknou pohádku o
hasičském autíčku, kterou si můžete přečíst dále ve zpravodaji. Aby nám během zimy
neochably všechny svaly v těle, pořádně jsme je protahovali během her v sokolovně, kde se
konala většina našich schůzek. Hned jak se nám trochu oteplí tak vyměníme sokolovnu za
cvičiště a začneme trénovat na závody. První závody však už máme za sebou. Po několikaleté
přestávce jsme se se třemi odvážlivci vydali 3.2.2018 do České Rybné na zimní branný závod.
Je to trochu netradiční závod, ve kterém běží jen tří členná hlídka a plní úkoly stejné jako na
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klasickém závodě požárnické všestrannosti, ale i trochu netradiční úkoly jako je třeba hod
granátem. Ten se ukázal jako klíčový a na příště musíme začít trénovat. I tak tým ve složení
Karel Hovádek, Matěj Soukup a Viktorka Břízová obsadil 9. místo z 24.
První jarní závody nás čekají
28.4.2018, kdy se v Chocni
rozběhne druhá polovina ligy
v běhu na 60 metrů s překážkami.
A pak už budeme téměř každou
sobotu nebo neděli někde
závodit. Čeká nás soutěž ve
Vysokém Mýtě, Svatém Jiří,
Žamberku a také v Mladkově.
Nejdůležitější soutěží je okresní
kolo hry Plamen, které se bude
konat 25.-26.5.2018 v Mladkově.
Zde se i dozvíme vítěze ligy
v běhu na 60 metrů s překážkami,
ve které mají naši závodníci velké
ambice. Takže jim držte pěsti, ať
se jim zbývající 4 závody podaří.
Mají na to, aby se umístili v první
pětce a možná i stupínku
nejvyšším . V sobotu 17.3.2018
se už potřetí konalo společné odpoledne s rodiči v sokolovně, při kterém jsme si všichni
zahráli různé hry a přiblížili rodičům naší celoroční činnost i plány na letošní rok.
Nás dospělé čeká 19.5.218 okrsková soutěž, kterou v tomto roce pořádá Žamberk.
5.7.2018 to bude tradiční soutěž O putovní pohár starosty obce Líšnice. Mezi tím se určitě
ještě vydáme na nějakou pohárovou soutěž.
Zásahová jednotka měla v posledním období celkem tři zásahy. Ten první byl 30.12.2017
v 5:52, kdy hořela rekreační chalupa v Líšnici. Druhým výjezdem byl požár rodinného domu
v Záchlumí 2.3.2018 v 9:46 a zatím posledním zásahem byl požár rekreační chaty
v Pastvinách 12.3.2018 v 19:22. První dva jmenované měli stejnou příčinu. Nedbalost. Více
se dočtete ve článku dále. První a poslední událost měla také jednu společnou věc, kterou
bylo chybně nahlášené místo požáru. V obou případech bylo nahlášeno číslo popisné místo
čísla evidenčního. Je pochopitelné, že ve vypjaté situaci nikoho nenapadne říci do telefonu
např. číslo popisné 10 nebo evidenční číslo 10. Jednoduše řeknete číslo 10, a že existují čísla
popisná nebo evidenční vás ani nenapadne. Je dobré v této situaci zřetelně říci, o jakou
nemovitost a číslo popisné či evidenční se jedná. Pokud nemáte jistotu, zda Vaše
nemovitost je označena číslem popisným nebo číslem evidenčním, ověřte si to na místně
příslušném obecním úřadu. Zásadou při hlášení požáru či jakékoli jiné mimořádné události
(autonehoda, havárie, apod.) je sdělit operačnímu středisku co možná nejvíce informací,
které zefektivní celý zásah záchranných složek.
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První společenskou akcí byl hasičský ples, který se konal v době chřipkové epidemie. I
přes to se nadmíru vydařil a jsme rádi, že jste přišli a vytvořili jste jako každý rok jedinečnou
atmosféru. Další akcí bude v sobotu 28.4.2018 stavění Máje na hasičském cvičišti a 2.6.2018
jeho kácení. 5 červenec patří každý rok soutěži O putovní pohár starosty obce Líšnice, kterou
bychom letos chtěli obohatit o večerní zábavu s živou hudbou. Budeme rádi, když Vás na
našich akcích uvidíme. Jste srdečně zváni.
Chtěli bychom Vás také pozvat na oslavy 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v Líšnici u Milevska. Oslavy se budou konat v sobotu 16.6.2018. Pokud byste měli zájem se
podívat do jihočeské Líšnice, nahlašte se na obecním úřadě paní Vaněčkové do 4.5.2018.
V případě dostatečného zájmu zajistíme autobus.
Odjezd by byl v sobotu v ranních hodinách a návrat v neděli.
V pátek 13.4.2018 v odpoledních hodinách (po 15. hod.) provedeme každoroční sběr
starého železa.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

HASIČSKÉ AUTÍČKO
Budu vám vyprávět příběh o hasičském autíčku, které zachránilo jednu malou vesnici.
To auto se jmenovalo Florian. Florian bylo velmi malé, ale přesto šikovné autíčko. Mělo
krásnou červenou barvu a na straně mělo nápis Hasiči.
Přes celou vesnici vedla dlouhá řeka. Jmenovala se Divoká Orlice. Florian jezdil k řece
dost často, aby načerpal vodu a byl připravený, kdyby se něco dělo.
Každý den autíčko vstávalo brzy ráno, aby se ujistilo, že je vše v pořádku. Přesto, že se
ve vesnici nikdy nic nedělo, tento den měl být jiný. Bylo totiž parné letní odpoledne a všichni
obyvatelé vesnice zůstávali doma, ve svých chladných chaloupkách. Odpočívali a nikoho
nenapadlo, že by se venku, jen pár kroků od nich, mohlo něco stát.
Ale stalo! Začala hořet stodola jednoho staršího souseda. Autíčko neotálelo a hned
vyjelo na pomoc. Během jízdy zjistilo, že mu všechna načerpaná voda vytekla a on musí jet
znovu k řece načerpat novou. A tak bohužel přijelo pozdě. Když dorazilo na místo, stodola už
ležela pod plameny. Už nemohlo nic dělat.
Starý soused se na autíčko velmi zlobil. Byl naštvaný, protože autíčko nezachránilo jeho
stodolu. Společně se starým sousedem se na autíčko zlobila celá vesnice. Nikdo nevěděl, co
se vlastně stalo, ale všichni mu to dávali za vinu. Autíčko bylo moc smutné. Odjelo zpět do
hasičárny a začalo brečet.
O pár hodin později se obyvatelé vrátili zpět do svých domovů. Venku už bylo strašné
teplo a všichni byli rádi, že můžou být doma v chládku.
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Teplota venku stoupala a nikdo si nevšímal, co se děje. Ale tentokrát si ničeho
nevšímalo i autíčko. Až po chvilce ucítilo silný zápach kouře. Rychle se rozhlédlo kolem sebe
a zjistilo, že v hasičárně hoří. Rychle se snažilo najít cestu ven, až se mu to nakonec podařilo.
Vyjelo ven z budovy a podíval se kolem sebe. Vidělo veliké plameny, které pohlcují celou
vesnici, vidělo vystrašené obyvatele, kteří se pomalu shromažďovali u řeky, aby se zachránili
před ohněm. Autíčko ani chvilku neotálelo a začalo hasit domek po domku. Tentokrát ale už
mělo načerpanou vodu, takže se nemuselo nikde zastavovat, aby ji načerpalo. Za chvilku
mělo vše uhašené a vracelo se zpět za obyvateli, aby zjistilo, jestli jsou všichni v pořádku.
Všichni z vesnice mu děkovali a omlouvali se za jejich chování. Všechny domečky byly
v pořádku až na jeden. Autíčko v tom spěchu úplně zapomnělo na hasičárnu. Když přijelo,
vidělo veliké škody. Hasičárna byla v troskách.
Všem obyvatelům bylo autíčka moc líto. Ono se je
snažilo zachránit a přitom nechalo shořet svůj domeček.
Proto se rozhodli, že uspořádají velikou sbírku. Za pár dní
vybrali tolik peněz, že už měli na opravu hasičárny.
Všichni dali ruce k dílu a společně postavili krásnou
velikou hasičárnu. Autíčko za záchranu vesnice dostalo
velké vyznamenání.
Věřte tomu nebo ne, ale ta malá vesnička pořád existuje. A jak se jmenuje? No, přece
Líšnice.
Adéla Hovádková
Tato pohádka získala v okresním vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí 2.místo v kategorii L3

NEBEZPEČÍ Z POPELNIC
Naši hasiči zasahovali u dále uvedených požárů, které vznikly od uložení nevychladlého
popela do popelnic. Podcenění této situace končí v lepším případě prohořelou popelnicí.
Považujeme za nutné na tento jev upozornit, protože někdy ani týden nestačí na skutečné
vyhasnutí všech žhavých uhlíků.
V této souvislosti upozorňujeme na další jev spojený s hašením požárů. Vlastníci
objektu, který začne hořet, se snaží uhasit oheň a až jako druhořadé řešení volí přivolání
hasičů. Přitom tomu má být přesně naopak. NEBOJTE SE VOLAT HASIČE NA 150, většinou tím
zabráníte nenávratným škodám.
Starosta obce

Žhavý popel způsobil požár rekreačního objektu v Líšnici, vznikla
půlmilionová škoda
7

30.12.2017 05:51
K požáru rekreačního objektu do Líšnice vyjížděly čtyři jednotky
hasičů (profesionální ze Žamberku a dobrovolné z Líšnice, Žamberku a Klášterce nad Orlicí)
v sobotu 30. prosince v 5.51 hodin.
Plameny
stačil
majitel
objektu zkrotit ještě před
příjezdem jednotek na místo
události. Přesto plameny stačily
zničit vrata i část střechy. Požár
byl
zcela
zlikvidován
v 6.33 hodin.
Škoda
byla
předběžně
vyčíslena na 500 tisíc korun a
uchránit se podařilo majetek ve
výši 2 miliony korun. Příčinou
vzniku
požáru
podle
vyšetřovatele byla nedbalost při
manipulaci s popelem.

Druhý stupeň požárního poplachu byl vyhlášen při požáru novostavby
v Záchlumí na Orlickoústecku
02.03.2018 09:32
Druhý stupeň požárního poplachu byl vyhlášen u požáru rodinného
domu v Záchlumí v pátek 2. března. Hasičům byl poplach vyhlášen v 9.32 hodin. Na místě
zasahovalo celkem 10 jednotek hasičů (profesionální z Ústí nad Orlicí a Žamberku a dále
dobrovolné z Letohradu, Žamberku, České Rybné, Záchlumí, Klášterce nad Orlicí, Líšnice,
Hejnice a Lukavice). Hasiči likvidovali požár novostavby rodinného domu, kdy plameny
zasáhly střechu, půdu, osobní automobil zaparkovaný před přístřeškem i samotný přístřešek.
Plameny hasiči dostali pod kontrolu v 10.08 hodin. Na místo byla přivolána
i zdravotnická záchranná služba, která musela ošetřit majitele nemovitosti pro odřeniny a
popáleniny. Velitel zásahu povolal na místo protiplynový automobil s dostatečnou zásobou
dýchací techniky. Hasiči při likvidaci požáru museli používat dýchací přístroje.
Hasičům v místě požáru komplikoval
hašení mráz, který se pohyboval kolem –8°
Celsia. Odtékající voda tvořila ledovku
v místě zásahu a hasiči se museli pohybovat
s velkou opatrností. Další komplikací při
požáru byla uložená tlaková propan
butanová lahev, kterou hasiči vynesli
z objektu a ochlazovali až do chvíle, kdy
nehrozilo žádné nebezpečí. Požár hasiči
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zcela zlikvidovali v 11.14 hodin a následně museli ještě rozebrat ohořelé části střešní
konstrukce.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,4 milionu korun (jeden milion korun na rodinném
domu, 300 tisíc korun na automobilu a 100 tisíc korun na vybavení domu). Požár s největší
pravděpodobností způsobil vysypaný žhavý popel do plastové popelnice.
por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí, HZS Pardubického kraje

Ze života TJ Sokol Líšnice
Vážení čtenáři,
máme konec března, což znamená konec plesové sezóny. Dovolte mi, abych vám v tomto
článku přiblížil činnost naší jednoty a seznámil vás s plány, které máme pro následující
měsíce.
Co všechno máme za sebou? Již tradičně se na podzim stala naše Sokolovna útočištěm
pro tanečníky z kurzu tance Michala Brůny a Petry Foglové. Kurzu se zúčastnilo asi 20
tanečních párů. Základních lekcí bylo 10, avšak letos se kurz líbil natolik, že v lednu proběhlo
ještě 5 dalších lekcí, tzv. pro pokročilé. Pro nás to znamenalo spolupodílet se na 2
prodloužených a závěrečném věnečku. Dalšími, kdo pravidelně využívá naši Sokolovnu je
SDH Líšnice, kteří s velikým úspěchem uspořádali podzimní rockovou zábavu a s ještě větším
úspěchem ples v únoru, ze kterého si moc nepamatuji, takže musel být opravdu skvělý �.
Dále k nám v zimním období pravidelně dochází na kroužek s dětmi, kde kolektivně
procvičují fyzičku dětí a celkový pohybový aparát místní mládeže. Přeji jim v této činnosti
mnoho úspěchů a co nejméně starostí. Věřím, že budou i nadále u nás nacházet útočiště,
které se stále více a více snažíme přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo co nejširšímu spektru
sportovního i kulturního vyžití, které nám rozměry budovy dovolí. Dalšími pravidelnými
návštěvníky se přes zimní období stal spolek vodáků z Dlouhoňovic, kteří dvakrát týdně
využívali naše prostory pro tréninky mladých sportovců. Nedělní odpoledne patří již tradičně
badmintonu. Parta nadšených kamarádů se pravidelně schází a užívají si společné
odpoledne. Moc se mi líbí jejich přístup a mnohokrát děkuji, že k nám dochází.
Samozřejmostí je poskytnout budovu pro školu a školku, kteří v zimních měsících
přichází na tělesnou výchovu. I pro ně se snažíme stále zlepšovat zázemí a podmínky, aby
byla dětem poskytnuta co nejlepší příprava a možnost seznámit se s různými sporty. Úterní
odpoledne je vyhrazeno pro tréninky stolních tenistů, kteří mají v období od října do března
mistrovská utkání. Stolní tenisté navíc v červnu zorganizovali velmi vydařené jubilejní 40.
setkání s německým týmem TSG Sehma. Ve středu vedeme kroužek mladých florbalistů.
Dvakrát týdně se schází ženy na zdravotní cvičení. Sokolovnu využilo také mnoho zájemců
pro soukromou akci. Konalo se zde několik narozeninových oslav, slučáků, proběhla velmi
vydařená akce „Červená sobota“, zázemí u nás nalezla svatba a pravidelnou součástí se staly
schůze MS Líšnice.
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Co se týče našich akcí, tak Sokolský ples se konal 3. března. Ačkoliv přišlo trochu méně
lidiček, tak věřím, že si všichni užili pořádný doušek zábavy. Kapela hrála, bavila návštěvníky
a energie z tancujících proudila všude kolem a nabila nás chutí a motivací v tomto plese
pokračovat. Proto ples v roce 2019 se bude konat, pokud se nestane nic zásadního, 9. února.
Všichni jste srdečně zváni. 11. března jsme uspořádali tradiční dětský maškarní karneval. A
byl přímo skvělý. Přišlo spousta dětiček v nádherných maskách. Hry, soutěže, odměny,
hudba, vystoupení pejsků, mladých slečen z aerobiku a další bylo připraveno pouze a jen pro
ně. Opravdu srdečně děkuji Jitce Brandejsové a Petře Břízové, které se zhostily programu a
prakticky celé to vymyslely. Super práce holky.

A co nás teprve čeká? V sobotu 21 dubna pořádáme již 17. ročník turistického pochodu
Líšnický puchýř. Mapy tras zveřejníme týden před konáním akce. Vše již pilně připravujeme,
určitě se máte na co těšit a budeme moc rádi, když nás poctíte svou návštěvou a projdete se
krásami našeho kraje. V pátek 6. dubna proběhne taneční večer pod vedením Michala Brůny
a Petry Foglové. Tento večer je určen pro všechny zájemce o tanec, kteří neměli dostatek
prostoru na plesech a zároveň mají dotazy, případně chtějí, aby je zkušení odborníci opravili
nebo něco přiučili. Na neděli 1. července připravujeme Vítání prázdnin pro každého školáka,
který v tu dobu vyráží směr letním radovánkám a zaslouženému odpočinku �. Na podzim
plánujeme opět divadelní představení. Termín divadla se včas dozvíte.
Jak můžete vidět, akcí v Sokolovně je opravdu hodně. Prakticky jsme měli každý víkend
nějakým způsobem obsazený. Jsem za to velice rád, ostatně toto přesně je mým cílem. Plně
obsazená a nabitá Sokolovna, kde se děje jedna akce za druhou. Akce, ze kterých mají
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organizátoři radost. Radost, která vznikla právě u nás v Líšnici. K čemu by byla budova, kdyby
se nevyužívala? Jak jinak zajistit pokračování toho, co u nás funguje tolik let? Budova není
v nejlepší kondici, ale bohužel jinak, než vlastními silami oprav nedosáhneme. Z dotací
získáme každoročně pár tisíc korun, které sotva vystačí na provozní náklady. Navíc, velmi
nám pomáhá Obecní úřad Líšnice, bez kterého bychom většinu toho, co máme ani zdaleka
neměli. Proto musíme dělat vše pro to, aby se v Sokolovně stále něco dělo. Uvítáme každého
zájemce o pronájem, protože věřím, že jsme schopni poskytnout dobré zázemí, se širokým
spektrem inventáře, a hlavně ve vesnickém duchu, kdy jsme schopni domluvit se téměř na
čemkoliv.
Jsem rád za to, že Sokolovna v Líšnici je. Jsem rád za to, že lidé z vesnice mají kam přijít,
dát si něco dobrého a užít si společně nějakou tu zábavu. Děkuji všem, kteří kráčejí stejnou
cestou, děkuji za veškerou pomoc, za ty stovky brigádnických dobrovolných hodin, které
v Sokolovně trávíme. Děkuji za čas, který mohu trávit po vašem boku budováním něčeho, co
má určitě smysl.
Milí čtenáři, přeji vám krásné jarní období, spousty energie ze sílícího sluníčka, a hlavně
radosti a spokojenosti do vašich domovů a rodin. Těším se, až se potkáme na nějaké
společenské události, třeba už za měsíc na Líšnickém puchýři.
Za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Spolek myslivců
Od začátku letošního roku se prozatím scházíme každých 14 dní v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Většinou se učíme a opakujeme nejrůznější informace z myslivosti a tím trénujeme i na
květnovou soutěž ZST (Zlatá srnčí trofej). Letos bude ZST v Letohradě, pořádá ji Myslivecký
spolek Lukavice-Letohrad. Také proto jsme o jarních prázdninách prošli Naučnou stezku v
Bažantnici, abychom si toto místo prohlédli, prošli se a potrénovali. Setkali jsme se s dětmi
ze Sloupnice a společně si zasoutěžili. Počasí nám přálo a setkání s novými kamarády nás
obohatilo. Na květnovou soutěž už se těšíme. Jaro se blíží a opět začneme chodit do přírody.
V červnu nás ještě čeká návštěva umělé nory v Rudolticích s praktickou ukázkou norování.
Jako tradičně se poslední červnovou sobotu uskuteční veřejné střelby na asfaltové
holuby na střelnici za Marvanovým Borkem spojené s Mysliveckým dnem pro děti. Takže
zatímco si mohou tatínkové vyzkoušet své štěstí ve střelbě, děti se zabaví soutěžemi a
střelbou ze vzduchovky. Všechny vás srdečně zveme, občerstvení bude zajištěno.
MYSLIVOSTI ZDAR
Ludmila Bednářová
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Zahrádkáři bilancují
10. března 2018 proběhla výroční členská schůze ZO ČSZ. Hodnotilo se uplynulé období
– rok 2017. Byly uskutečněny dva zájezdy, jedna přednáška, spolupráce na výstavě k 130
letům založení základního kamene školy, spolupráce s okresním svazem na okresní výstavě,
účast mladých zahrádkářů na soutěžích. V druhé polovině nám pan Sibera promítnul s
odborným výkladem film o pěstování okrasných květin na zahradě a v domácnosti. Program
se setkal s velkým zájmem přítomných. Všichni získali nové poznatky o pěstování a byli
seznámeni s novými druhy květin. Trochu nás mrzelo, že po dlouhé době byla na této akci
malá účast. Sešla se polovina členů. V případě, že tento trend bude pokračovat, nezbude
nám nic jiného nežli naši organizaci zrušit.
ZO ČSZ Líšnice

Klub žen Líšnice
V letošním roce se ženy sešly poprvé 7. února v 16.00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Byl jim promítnut film Orlické hory II. V hodinovém programu prošly
krásnou krajinou našich Orlických hor. V druhé části setkání se plánovala činnost klubu na
letošní rok. Pokud by někdo z žen chtěl vstoupit mezi nás, rádi vás přivítáme. Naše
organizace je bezpříspěvková a je založena na dobrovolné činnosti.
Klub žen Líšnice

Úspěšná hokejová sezóna
Líšnický hokejový SKOAL opět tento rok reprezentoval Líšnici v Turnaji o Žambereckou
Orlici, který se konal jako každý rok od počátku prosince do konce února na žambereckém
zimním stadionu. Po začátečních peripetiích se sestavou se kostra týmu ustálila a většinu
zápasů jsme odehráli v ucházejícím počtu. I když jsme v prvním utkání s budoucími vítězi
soutěže Jeleny z Letohradu prohráli 5:7, výsledek naznačil, že by to tento rok nemuselo být
tak špatné, jako loni. Postupně jsme sbírali jedno vítězství za druhým a šance na slušné
celkové umístění byla na světě. Další klopýtnutí Skoalu přišlo v utkání s Kláštercem, kdy jsme
jim ve sněhové vánici odevzdali jejich jediné vítězství v ročníku. Od dalších utkání jsme již
hráli tak jak jsme měli a porazili jsme v druhém kole i Jeleny (3:2) a zbytek soutěže již
pokaždé alespoň bodovali. Celkově jsme tedy zakončili sezónu na výborném druhém místě s
bilancí 8 výher, 4 remíz a pouze 2 proher. Na tomto výborném výsledku se podíleli líšničtí
bratři Patrik a Miroslav Keprtovi, Petr Šulc, David Krkavec, na jedno utkáni vypomohl David
Kubíček, zkušený Venda Dvořák a několik přespolních (Diblík, Hernych, Bartoš, Hubálek,
Plundra, Doleček, Šmirous, Stejskal, Sodomka) v čele s Romanem Papáčkem.
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Turnaj O žambereckou orlici 2017/2018
Pořadí

Tým

Počet
zápasů

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Rozdíl

Body

1

Jeleni Letohrad

14

10

1

3

90:52

38

31

2

SKOAL Líšnice

14

8

4

2

52:40

12

28

3

Sokolíci Žamberk

14

8

2

4

70:52

18

26

4

Králíky

14

8

2

4

68:48

20

26

5

Slámožrouti Kunvald

14

7

2

5

48:38

10

23

6

Autoneum Hnátnice

14

4

3

7

36:44

-8

15

7

Bleskosvodi Žamberk

14

2

2

10

54:77

-23

8

8

HC Sokol Klášterec n/O

14

1

0

13

37:92

-55

3

Tým SKOAL Líšnice: horní řada zleva: Papáček, Diblík, Šmirous, Hubálek, Keprta Mir.
dolní řada: Bartoš, Krkavec, Hernych, Šulc, Sodomka, Stejskal a ležící Keprta Patrik
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Kdo je kdo – Díl XXXXVI.
LADISLAV KUBÍČEK
*1911 – †1991
Je mnoho lidí, kteří žijí skromný život, život který
jednoho dne končí a jejich životní příběh odvane čas. Ale
každý z nás si zaslouží vzpomínku. Vzpomínku na chvíle,
které byly někdy smutné, a věřím, že ty jsou
zapomenuté a vybavují se chvíle, které nás potěšily a
přinesly do života trochu radosti.
Toto je kapitola o panu Ladislavu Kubíčkovi. Jeho
život byl velmi pestrý, jak pro jeho koníčky, práci a
starost o rodinu. V roce 1967 byl osloven tehdejším
předsedou MNV Líšnice panem R. Dolečkem o psaní
obecní kroniky. Bohužel jeho vzpomínky provedené
krásným krasopisem brzy ukončila nemoc a po dlouhém léčení se již k psaní historie nevrátil.
Matka pana Ladislava Kubíčka byla Pavlína Kubíčková – rozená Šulcová čp. 101 – pod
strání. Provdala se za J. Kubíčka čp. 124 – dříve Peškovi - zbořeno proti chalupě V. Berana,
kde se Ladislav narodil. Po stěhování do čp. 85 v Olšině nyní pan Věroslav Štefek, kde prožívá
s rodiči své mládí, kupují od pana Karla Holubáře čp. 141. Jeho otec odchází na ruskou frontu
a později je převelen na bojiště v Itálii. Vrací se zdráv ke své rodině v roce 1918.
Pan Ladislav Kubíček po absolvování základní školy v Žamberku nastupuje do košíkářské
školy také v Žamberku. Po vyučení získává práci u košíkářů v Hradci Králové. V letech 1931 –
1932 si zvyšuje vzdělání v hospodářské škole v Rožnově pod Radhoštěm. Poté nastupuje na
vojenskou základní službu do Žamberka k 3. Janičářskému praporu. Po ukončení vojny
pracuje s rodiči na hospodářství v Líšnici – 5ha. Přichází mobilizace a tak Ladislav nastupuje
na Broumovsko. Jako záložák musí nastoupit i
se svým oblíbeným motocyklem. Mnichovská
dohoda, návrat zpět domů. 10. června 1939 se
žení s Marií Křenovou z Kunvaldu – Bubnova
čp. 30. V manželství se narodily tři děti. Dcery
Marie, Věra a syn Ladislav. Začíná samostatně
hospodařit na své usedlosti. Za okupace je
předsedou organizace Jednotného svazu
českých zemědělců. V této funkci pro jeho
pokrokové myšlení zůstává až do roku 1953.
Když končí 2. sv. válka, pan Ladislav Kubíček zakládá spolu s dalšími deseti zemědělci
traktorové družstvo. Začínají s 3 traktory. Tato organizace je zrušena v roce 1952 a buduje se
STS pod Černým lesem. 5. září je ustavující schůze JZD Líšnice. Je zvolen účetním. Tento úkol
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vykonává až do roku 1961. Dále pracuje v rostlinné výrobě, výkrmně vepřů, opravárně, jako
traktorista, kombajnér, na salaši, a u stavební čety. 28.5.1968 nastupuje na léčení do
Albertina v Žamberku. Po dlouhé léčbě se vrací do pracovního procesu do mlékárny v Líšnici.
Tady pracuje až do důchodu.
V důchodovém věku se snaží pomáhat při jakékoliv práci v JZD i přidružené výrobě. Je
velmi schopný a těchto vlastností využívá vedení družstva. Dokáže si poradit s každou prací.
Jeho velkým koníčkem je fotografování, historie a poznávání krás naší vlasti. Pořádá zájezdy
jak pro členy zemědělského družstva, tak pro obyvatele naší obce. Dalším jeho velkým
koníčkem jsou motocykly a hudba. Hraje na několik nástrojů, ale nejraději má housle. Má
nádherný hlas a tak často v mladším věku zpívá, hlavně na různých besídkách pro děti.
Toto je vzpomínka na člověka, který si přes svoji skromnost zaslouží obdiv za svoji
aktivitu a dobrovolnou činnost pro obec a její obyvatele. Jsem přesvědčen, že v nás stále
dřímá romantická víla a nezaženou ji žádné vymoženosti techniky. Žádný stroj nenavodí
náladu spadaného listí, melancholické mlhy a pohledu do očí. Lidé se nemění, jen více
schovávají své pocity.
Poděkování manželům Kubíčkovým – R. Doleček

Honza z Polomu
Pod Vrchmezím v Orlických horách byla malá obec, kde žili převážně dřevaři. Dodnes
nese jméno Polom. V nejmenší a nejchudší chalupě žila vdova se svým synkem Honzou. Ten
přišel o tatínka ve dvou letech. Při kácení stromů v lese přišel o život. Honza měl svoji
maminku moc rád. Každé ráno ji pomohl doma poklidit, nanosit vodu, naštípat dříví a potom
odcházel za každého počasí pracovat do lesa. Se západem slunce se vracel unaven domů.
Honza měl svoji práci rád, přestože nepřinášela moc peněz. Rád si při ni zpíval a pískal při
odpočinku na svůj oblíbený klarinet, který nosil stále při sobě. Maminka mu říkala, že mu do
něho vdechl duši jeho otec. Jakmile na něj začal Honza hrát, vydával tento ze sebe čarodějné
melodie. Ty potěšili každého, smutného i veselého.
Jednou za poledne usedl Honza do stínu osamělého buku, který stál na pokraji nevelké
mýtiny. Uvelebil se na pařez, aby poobědval. Hlad zahnal kouskem chleba s kozím sýrem a
zapil vodou z nedaleké studánky. Z tašky vytáhl klarinet, zabalený v bílém ubrousku. Jazykem
olízl náustek a spustil z plných plic. Dnes měl zvláštní pohodu v duši. Všude se rozléhaly
rozjásané trylky.
Právě v tu dobu nedaleko sbírala Kačenka maliny pro babičku kořenářku, která již
zestárla a nemohla chodit po lese. Kačenka ji milovala a tak se snažila všemožně, aby ji
udělala radost a osladila ji trochu její život. Když Kačenka zaslechla první skotačivou melodii,
zvedla hlavu a otáčela se po směru, odkud melodie přicházela. Zvědavost a doposud
nepoznaná touha ji hnaly do míst, odkud hudba přicházela. Pak ho uviděla. Seděl pod
stromem a pískal a pískal. Kačenka se přiblížila k Honzovi téměř na dotek. Hudba ji
učarovala. Jaký krásný mládenec to vyluzuje ze svého klárinetu, pomyslela si Kačenka.
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Teprve po chvíli Honza přestal hrát. Protáhl se a až nyní si všiml krásného děvčete. Měla
dlouhé zlatavé vlasy, padající na snědá ramena. Z její tváře vyzařovala laskavost, dobrota a
ušlechtilost. Z té krásy zůstala Honzovi pusa dokořán. Bezmocně zíral do Kačenčiných
modrých očí. „Krásně hraješ, bylo to nádherné“ přerušila ticho Kačenka. „Odkud jsi, a kde se
tady bereš?“ zeptala se Kačenka. „Kácím tady stromy a jsem z Polomu“ chytil se Honza
otázky. „A odkud jsi ty?“ zeptal se Honza. Kačenka jako by přeslechla otázku. „Kde ses naučil
tak krásně hrát, sám jsem se to naučil“. Kačenka poprosila Honzu, aby ji na chvilku půjčil ten
nádherný nástroj, který vydává tak krásné zvuky. Honza ochotně podal klarinet Kačence a při
předávání se jejich prsty letmo dotkly. Oba pocítili neznámý pocit, hřejivý pocit sblížení.
Měli dojem, že se znají odjakživa a jsou si blízcí.
Kačenka najednou znejistila. V podvědomí se ozvala výčitka. Něco se děje. Nezrazuje své
přátele a své království. Byl to zvláštní pocit. Nedokázala si odpovědět. „Už musím jít, jestli
chceš tak můžeš přijít zítra zas a zase si ráda poslechnu tvoji hudbu“. Než se Honza zmohl na
nějakou otázku, byla Kačenka ta tam.
Kačenka přiběhla k babičce kořenářce a vše ji začala vyprávět. „Jmenuje se Honza, a jak
umí krásně hrát a jak je krásný“. Rozzářené oči štěstím prozradily babce všechno. Usmála
se, pohladila Kačenku po tváři a s úsměvem ji řekla: „Princezno naše, ty jsi se zamilovala“ ..
Podle Václava Šplíchala – R. Doleček
Polom – nádherná samota s několika domky v blízkosti Ruského údolí. Vede tady pohodlná
cyklotrasa na Šerlišský mlýn.

Stalo se u nás v Líšnici před léty
Je neděle 15.4.1928 a v Líšnici je několik minut před 18. hod. Desítky lidí sledují nad
severovýchodním obzorem let vzducholodě. Je to Itália. Na její palubě je i František
Běhounek (1898 – 1973). Profesor ČVUT – fyzik, který se účastní letu přes nejsevernější bod
naší planety. Výprava je vedená generálem Umbertem Nobilem. Výprava ztroskotala,
většina badatelů byla zachráněna ledoborcem Krasin. Při záchranných pracích zahynul Roald
Amundsen (1872 – 1928).
11. – 12. 3. 1888 je Líšnice postižena obrovskou záplavou vody. Orlice se vylila z koryta a
její hladina byla na obci rozlita do výše 125 cm.
30.1.1898 byla v Líšnici založena spořitelní záložna.
Na jaře 1908 započato s výstavbou silnice od mlékárny směrem na Nekoř.
20.4.1918 přijíždí T.G.Masaryk do Ameriky a začíná jednat o naší samostatnosti. Koncem
dubna se v Líšnici schází v Zákopance u Keprtů skupina vlastenců.
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V květnu 1938 je vyhlášena částečná mobilizace. Z líšnických vojínů byli přesunuti od
hraničářského praporu ze Žamberka na Adam vojíni Stanislav Kopecký, Karel Kopecký,
František Bříza a Rudolf Doleček.
Na jaře 1948 zakoupili hasiči auto Austin z konfiskátu vojenské správy.
Na začátku roku – únor 1948 slavnost v místní sokolovně k připomenutí 600 let od
založení Karlovy university, kterou společně pořádal obecní úřad, škola a TJ Sokol.

JK při o.p.s Šťastný domov Líšnice
Jezdecký klub při obecně prospěšné
společnosti Šťastný domov Líšnice je
aktivní již osmým rokem. Momentálně je
v klubu 39 členů z toho v letošním roce
sedm nových. Naši členové, kteří jsou
převážně děti, dochází do klubu na statku
U Dubu 1x nebo 2x týdně. Nejmladší
jezdkyni je sedm let. Výcvik probíhá na
jízdárně, kde se učí tzv. anglický styl.
Zkušenější jezdci mohou chodit s koňmi na
vyjížďky do terénu a věnují se i skákání.
Odborný dohled zajišťují instruktorky,
které mají osvědčení od České jezdecké
federace. Nejzkušenější členové klubu se
od začátku roku pilně připravují na novou
závodní sezónu pod vedením trenérů J.
Bubna, J. Skřivana a M. Mundila.
V polovině dubna s napětím očekáváme
nový přírůstek a to hříbě slovenského
teplokrevníka od naší kobylky Cary.
Od minulého roku máme nový zájmový kroužek PIDI FARMÁŘ, o který je velký zájem.
Jedná se o zážitkové dopoledne na farmě pro děti od čtyř do sedmi let. Děti hrají hry, tvoří
ve výtvarné dílničce a pečují o zvířátka v minifarmě, kde je drůbež, kozy, ovce, oslíci a poníci.
V sobotu 24.3 proběhne již pátý PIDI FARMÁŘ.
I letos připravujeme oblíbené letní tábory „V SEDLE“, kde se děti každý den učí jezdit na
koních, starají se o domácí zvířata a hrají hry. Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových
chatkách. Celkem jsou vypsány čtyři turnusy, které se rychle plní. V případě zájmu naleznete
bližší informace na webu Šťastný domov Líšnice.
S přáním slunečných dnů Ing. Nikola Kaplanová
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Mezi trámy
Zdravíme všechny v nové sezóně,
začíná jaro a s tím přichází i mnoho dalších akcí na
naší půdě. Jsme moc rádi, že jste nám v tom
minulém roce pomohli, z obyčejného místa,
vytvořit místo, kde se dnes setkává tolik
úžasných lidí. Vážíme si toho, že k nám chodíte
a odměňujete naší práci svojí radostí. Pokud
jste však u nás ještě nebyli, dáváme vám teď
spoustu možností, kdy to můžete napravit.
Divadlo u nás ještě nebylo, proto se už moc těšíme na 7.4.2018 v 18,30, jak se s tímto
prvenstvím poperou, naši skoro místní divadelníci Michal Belobrad a Libor Toncr, v
představení "Zapřená láska". Na květnovou akci, která bude 4.5.2018 od 19,00 jsme
neskutečně pyšní. Dostali jsme možnost uvést mimopražskou premiéru představení
"KONCERT pro NI", které bude spojením současného tance, choreografa, tanečníka a kmotra
naší alternativní půdy Michala Záhory a hudby v podání známého violoncellisty Petra
Šporcla. Naše poslední pozvánka patří dětem a to hlavně všem malým tanečnicím a
tanečníkům, kteří budou mít opět možnost v létě strávit několik dnů Mezi trámy. Příměstský
taneční tábor letos chytáme v jeden červencový a jeden srpnový týden. Přihlášky a
podrobnější informace můžete získat na emailu info@mezitramy.cz, nebo v Rodinném
centru v Žamberku. Těšíme se na Vás!
M(arika)ezi trámy
www.mezitramy.cz

Líšnického jarního odpichu
Již tradiční čtvrtý ročník Líšnického jarního odpichu - letos NETRADIČNĚ. Letošní jarní
odpich je plánovaný na (snad) teplejší květnový den - sobotu 26.5. 2018 od 9 hodin.
Zvu všechny, kteří již alespoň jednou absolvovali akci Líšnický jarní odpich v předchozích
letech. Také zvu všechny, kteří byli na lekci s instruktorem. Podle mých záznamů je to přímo
v Líšnici kolem 40 osob. Tak se těším na velkou účast. Ale zvu také všechny ostatní, kteří už
se odhodlali a chtějí vyzkoušet novou sportovní aktivitu, která jim pomůže odstranit bolesti
zad, snížit tělesnou hmotnost nebo jen aktivně odpočívat a relaxovat v pohybu.
Všechny účastníky prosím o nahlášení na tuto akci nejpozději do 18. 5. na webový
formulář nebo telefonický. Hůlky je možné zapůjčit (pouze omezený počet). Dobrovolný
příspěvek. Těším se na Vás.
www.greenwalking.webnode.cz, mob.: 605 909 293 Ludmila Bednářová
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Film o naší obci
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás oslovit touto cestou s následující nabídkou. Po
několika setkáních s kameramanem panem J. Mikyskou jsme se částečně dohodli, že by byla
možnost natočit film o naší obci – Líšnici. Je to autor například filmů o Divoké Orlici,
Orlických horách, řece Moravě apod. které jste již mohli vidět. Pokud by byl zájem o toto
DVD a bylo by nejméně sto zájemců, je možné uzavřít dohodu a film by byl k dispozici
k letošním vánocům. Cena za jeden kus by se pohybovala na 100 Kč. Objednávky volejte na
č. tel. 736 134 846, anebo je nahlaste na Obecním úřadě do konce května 2018.

Statistika nuda je?
Stav obyvatel k 1.1.2017:
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Narozeno:
Zemřelo:
Stav obyvatel k 31. 12. 2017:

737 občanů
16 (11 občanů + 5 dětí)
17 (15 občanů + 2 děti)
6 dětí
1 občan
741 občanů

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se 6.1.2018 shodla se svátkem Tří králů, ovšem teplotou se přiblížila
spíše oblasti, kterou putovali opravdoví tři králové do Betléma pozdravit malého Ježíška.
Jistě budou koledníci na příjemnou ranní sobotní teplotu dlouho vzpomínat. Sympatický je i
výsledek Třírálové sbírky, skupinky vykoledovali 28 457 Kč, o 2440 Kč více než v roce 2017.
Zásluhy na tom mají vedoucí skupinek se svými koledníky. Pavel Brůna s Markétou,
Verunkou a Terezkou Šmokovou, Miloš Bříza s Ondřejem a Adamem Lorencem, Vendula
Novotná s Barborkou, Vojtíškem a Eliškou Hruškovou a Hanka Hovádková s Adélou, Karlíkem
a Štěpánkem Beranem. Jim všem patří poděkování za čas a obětavost při této činnosti
začátkem roku. Poděkování patří všem, kteří se svým příspěvkem na pěkném výsledku
podíleli.
Rudolf Doleček

Vítání občánků
Do minulého vydaní zpravodaje se nám nevešlo vítání občánků, které proběhlo na
obecním úřadě v neděli 12.11.2017. V tento slavnostní den jsme přivítali čtyři malé občánky,
Terezu Kateřinu Mariánusovou, Jiřího Keprtu, Jana Divokého a Štěpána Slavíka (na fotografii
od levé strany). Přejeme rodičům a jejich ratolestem mnoho zdraví a úspěchů.
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Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
Vás co nejsrdečněji zve k zápisu do 1. ročníku,
který se koná v úterý 10. dubna 2018 od 15:30 do 18:00 hod.
v prostorách základní školy.
S sebou si, prosím, vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zapsány mohou být i děti z jiné spádové oblasti.
Těšíme se na budoucí prvňáky. Kolektiv pedagogů
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Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se
stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál
sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je
dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou
osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně
ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak
daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně
připraví i o celoživotní úspory. My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet,
vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky,
cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných činů páchaných na
seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu
článku jsem se nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na
dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti
starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled
působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů navazovat
kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka
pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i
ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince,
pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se působit
vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito
pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se
okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si
získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, jsou opakující
se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě to je legenda
VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn,
elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací
peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn
pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za
energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji
v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení
údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit do domu a
peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že
mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé
vydávající se za pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za
tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte!
O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně.
Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou.
Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto
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případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. Nechte si
přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním
řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich
totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte i
možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici
ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít,
byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě
neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit
do bytu cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám
ho narušit.
V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ.
V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si
nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní
prodej zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní
policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat,
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto
případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí,
kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení,
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých
nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího tématu a
to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za kulturou
s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak
podobně. Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se
tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a
dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat
policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala
příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí
jako med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí,
nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené
smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou
k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s
podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých
společností přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek
může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší
povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované
hovory a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte
se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu.
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Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy
požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte
automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních
ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. Důležitá
telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
Krásné jarní dny přeje por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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