Zprávy z obecního úřadu
Máme za sebou další čtvrtletí, které uteklo jak voda a přineslo mnoho změn. Během léta
se podařilo v konkurzu vybrat novou ředitelku základní a mateřské školy, kterou se stala
dosavadní zástupkyně ředitelky paní Bc. Jitka Brandejsová, DiS. Věřím, že se jí podaří
realizovat všechny své vize a naše škola i školka bude mít zvučné jméno v okolí. Pokračovala
údržba veřejné zeleně, ve které pomáhali i brigádníci. Těm bych chtěl poděkovat za jejich
pracovní nasazení, které bylo opravdu maximální a budu rád, když za rok přijdou znovu.
Bohužel práce bylo příliš a nestihlo se vše co bylo v plánu. V rámci možností a
povětrnostních podmínek se v úpravě zeleně bude pokračovat. Stejně tak je to i s opravou
místních komunikací, která byla prováděna podle instrukcí silniční komise a především
svépomocí. V příštím roce se pokusíme opravit co nejvíc úseků, které vyžadují větší opravy a
které nejsou svépomocí proveditelné. S koncem léta ukončilo provoz sezónní občerstvení U
Smrku. Na zimní sezónu se pokusíme oživit bývalý hostinec U Kristiána. Určitě jste si všimli,
že je kolem budovy v poslední době celkem rušno. Provedli jsme vyklizení prostor od
nepotřebných věcí a nyní se věnujeme výmalbě. Bude potřeba ještě hodně úprav, abychom
poskytli vyhovující prostory, ve kterých bude možné provozovat hostinskou činnost.
Nicméně vážný zájemce o provoz se již objevil a pokud vše půjde bez komplikací je možné,
že už v prosinci si budeme moci zajít na pivo do líšnické hospody. Provoz určitě nebude
každodenní a bude spíše situován do odpoledních hodin.
Práce na územním plánu se opět posunuly dál a v pondělí 4.11.2019 v 17 hod.
proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líšnici VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu
územního plánu. Na tomto projednání budou přítomni projektanti, kteří návrh připravili a
zástupci pořizovatele územního plánu (pan Mimra z MěÚ Žamberk). Prosím tak vlastníky
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, aby se na toto projednání dostavili a budou
moci vyjádřit své připomínky. S návrhem územního plánu se můžete seznámit na Obecním
úřadě v Líšnici nebo na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“,
sekce „Projednávání územních plánů“) a www.obeclisnice.cz (odkaz „Obecní úřad“, sekce
„Územní plán obce“).
Započaly také restauratérské práce na kamenném kříži u Kubíčku čp. 141. Kříž byl
posunut, aby v budoucnu mohl být vedle silnice umístěn chodník či cyklostezka. Současně
byla za tímto účelem obcí odkoupena i parcela č. 1417. Další akcí, která se již delší dobu
vleče jsou schody do bočního vchodu u kostela. Zde již stavební práce také započaly, a děkuji
všem farníkům, kteří se do této stavby pustili svépomocí. Obě tyto akce by měli být do konce
roku realizovány.

Rád bych na tomto místě pozval všechny seniory na setkání, které se
uskuteční v neděli 20.10.2019 od 14 hodin v sokolovně. Odpoledne Vám
zpříjemní kulturní program s pohoštěním. Na setkání je Vám možné zajistit
dopravu obecním vozidlem Ford Tranzit. V případě zájmu mě kontaktujte
na tel. 736 767 730.
Přeji hezký podzim, starosta obce.
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8. jednání Rady obce Líšnice dne 1. srpna 2019
Rada obce bere na vědomí:
•

•
•
•

•

•

zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazečů na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Líšnice, okres Ústí
nad Orlicí. Výsledkem je vhodnost uchazečky Bc. Jitky Brandejsové, Dis.
vydání knihy Orlickoústecko z nebe s prezentací Líšnice. Obec odkoupila 100 ks, které si
ponechá pro reprezentaci.
Rada bere na vědomí plnění rozpočtu k 30.6.2019
upozornění FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Žamberku o nesouladu obecní vyhlášky o výši
koeficientu 1,5 na vyjmenované druhy staveb. Jan Štěpánek zajistí novelizaci této
vyhlášky a předloží ji příštímu zastupitelstvu ke schválení. Současně zjistí, jaká je výše
daně z jednotlivých kategorií nemovitostí.
audit od společnosti EKOKOM a jejich doporučení na novelizaci obecně závazné vyhlášky
o sběru a třídění odpadu č. 3/2008. Jde zejména o obaly, třídění dle druhů kovů –
možnost získání větších příspěvků od EKOKOM. Dále pak povinnost zajištění sběru
jedlých tuků a celoroční možnost odevzdávat biologický odpad od 1.1.2020.
stav prací na údržbě zeleně za pomoci brigádníků, zejména zlepšení rozhledových
poměrů u silnic.

Rada obce:
•

jmenovala paní Bc. Jitku Brandejsovou, Dis. na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí , IČ:
71006281 s účinností od 1.9.2019.

9. jednání Rady obce Líšnice dne 4. září 2019
Rada obce bere na vědomí:
•
•
•
•

•

nabídku Ladislava Kubíčka na prodej pozemku - zahrada parc .č. 1417 v KÚ Líšnice
za cenu 170,- Kč/m2.
Smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem na renovaci sochy na pozemku č.
1417 v částce 50 000,- a navrhuje schválení OZ.
poskytnutí dotace Pardubickým krajem v max. výši 27 000,- na nákup zásahových obleků
pro jednotku hasičů.
stav opravy hasičského vozu T 815. Po zjištění skutečného stavu (tekoucí potrubí atd.) je
navržena cena 254 608,- Kč s DPH. Původně bylo předpokládáno 150 000,- . Rada obce
navrhuje rozpočtovou změnu v kap.5512 , pol. 6123 – navýšení položky ze 150 000,- na
300 000,- (rezerva).
dokončení řádného zasmluvnění připojení radaru u č.p. 115 jako neměřený odběr se
společností ČEZ Distribuce
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výsledky aukce silové elektřiny pro Obec a ZŠ a MŠ na další 2 roky. Při stejné spotřebě
dopad do rozpočtu cca 200 000,- ročně navíc.
sejmutí osvětlení z vánočního stromku, něco nefunkčního. Zvážit dokoupení a doplnění,
řetězů - rada schvaluje nákup řetězů do 15 000,- Kč.
hotové nové šatny a WC v budově mateřské školy.
nákup nových kola na Kubotu za 75 tis. Kč. s DPH.
podání žádosti o územní souhlas se snížením břehu pro lepší výhledové poměry na
výjezdu z obecní komunikace naproti č.p. 16.
zájem o nájem pohostinství – zveřejnění záměru nájmu.
nabídka osvětlení – LED, bateriové se solárním panelem –Rada navrhuje nákup 1 ks
solárního na zkoušku pro lokalitu Obec.
územní plán – nyní v režimu čekání na vyjádření MÚ Žamberk ohledně naložení
s připomínkami.
odkanalizování hospody – starosta zjistí, jak to je včetně okolních nemovitostí.
stav úklidu obecních cest a propustků od zeminy po bouřce dne 1.9.2019.

Rada obce:
•
•

v působnosti valné hromady schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. P. Štefkem od
4.9.2019.
navrhuje OZ vyhlásit záměr prodeje pozemků u č.p. 176 část 3260 a část 1232/2.

8. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 12. září 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

zprávu o činnosti Rady obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

•
•
•
•
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ověřovateli zápisu Ludmilu Bednářovou a Petra Břízu.
OZV č. 01/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. U
zdanitelných staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z
nemovitých věcí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně
sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.
vyhlášení záměru prodeje části pozemků parc.č. 1232/2 a 3260 v k.ú. Líšnice (pozemky
kolem bytového domu č.p. 176) podle geometrického plánu.
nákup pozemku parc.č. 1417 v k.ú. Líšnice o výměře 298 m2 za cenu 170 Kč/m2.
rozpočtové opatření č.3 za účelem pokrytí nákladů na opravu CAS32-T815 v THT Polička
podle návrhu Rady obce ze dne 4.9.2019.
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/24036 mezi

•

•

Pardubickým krajem zastoupeným Ing. Romanem Línkem, MBA, 1. náměstkem hejtmana
Pk a Obcí Líšnice zastoupenou Ing. Pavlem Štefkem, starostou.
uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2019 – II. kolo, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24784 mezi Pardubickým krajem
zastoupeným JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk a Obcí Líšnice
zastoupenou Ing. Pavlem Štefkem, starostou.
schvaluje záměr pronájmu prostor v č.p. 25 za účelem provozování hostinské činnosti.

Zastupitelstvo obce:
•

•
•

ruší usnesení zastupitelstva ZO-12/2016/09/09-6S ze dne 9.9.2016, ve kterém určilo Ing.
Miroslava Keprtu jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace obce Líšnice.
určuje starostu Ing. Pavla Štefka jako zastupitele určeného pro spolupráci
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Líšnice.
bere na vědomí jmenování paní Bc. Jitky Brandejsové, DiS., nar. 15.6.1987 v Ústí nad
Orlicí, bytem České Petrovice 13, 564 01 Žamberk, na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí,
IČO: 71006281, Líšnice č.p. 248, 561 84 Líšnice s účinností od 1.9.2019.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
•

•

•

•
•

stavem územního plánu zpracování územního plánu – REGIO HK má zpracované
připomínky ze společného jednání, čekáme na určení datumu pro veřejné projednání
(pan Mimra z MěÚ Žamberk).
stavem prací na restaurování sousoší kalvárie na pozemku parc. č. 1417 – z důvodu
průchodu inženýrské sítě společnosti CETIN přes pozemek bylo přistoupeno k umístění
sousoší na nový betonový základ v severozápadní části parcely mimo ochranné pásmo
inženýrské sítě. K dnešnímu dni je připraven výkop pro betonáž.
stavem prací na zajištění povrchu komunikace na Dubinu. Zamýšlené odvodnění
v podobě drenáže do šachty dešťové kanalizace nelze provést z důvodu příčného křížení
vedení NN ČEZ Distribuce před šachtou dešťové kanalizace. V rámci možností bude
opraven povrch od č.p. 286 po č.p. 297.
s dalšími termíny zasedání zastupitelstva obce: 16.10.2019, 20.11.2019, 18.12.2019 a
22.1.2020.
návrhem zastupitele Pavla Kaplana, aby zahrada MŠ byla zpřístupněna veřejnosti mimo
provozní dobu MŠ.

Rádi bychom poděkovali vedení obce za zprostředkování letní brigády. Byli jsme rádi, že
jsme si vydělali nějaké peníze, a přitom mohli pomoct obci a jejímu zvelebení. Rádi si to i
příští rok zopakujeme.
Za brigádníky Karel Hovádek, Tomáš Jedlička a Marek Černohous.
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Zprávičky ze školky a školy
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Ráda bych Vám přiblížila, jaké
personální změny ve škole a školce nastaly, co připravujeme pro děti a žáky a kolik nás
vlastně je.

Zahájení školního roku proběhlo 2. září a sešel se pedagogický sbor v tomto složení:
ředitelka Jitka Brandejsová, zástupkyně ředitele Eva Gelová, třídní učitelka I. třídy (spoj 1. a
2. ročníku) Patricie Kerhartová a třídní učitelka II. třídy (spoj 3., 4. a 5. ročníku) Eva
Stejskalová. Vychovatelkou ve školní družině je paní Eva Pomajbíková a uklizečkou v základní
škole paní Jolana Štefková. Přivítáno první školní den bylo celkem 28 žáků (1. ročník – 2
žákyně, 2. ročník – 7 žáků, 3. ročník – 7 žáků, 4. ročník – 6 žáků a 5. ročník – 6 žáků).
Prvňáčkům přeji, aby jim jejich prvotní nadšení pro školu vydrželo co nejdéle, a rodičům
mnoho trpělivosti s jejich ratolestmi. Dále nás čeká dalších devět měsíců plných zajímavých
akcí a také usilovné, ale i radostné práce, ve které budou žáci získávat nové poznatky,
vědomosti a dovednosti, jež jim budou předávat jejich učitelky. V průběhu odpoledne ve
družině se prolínají spontánní i řízené aktivity a různé kroužky, které dětem nabízejí řadu
nezapomenutelných zážitků. Nově je družina prodloužena do 15:45 hod. Během září už stihl
1. a 2. ročník divadlo „Mášenka a medvědi“, 3., 4. a 5. ročník exkurzi do Muzea Orlických hor
a 5. ročník návštěvu planetária v Hradci Králové.
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Pozadu nezůstává ani mateřská škola. Nově od letošního roku v naší mateřské škole
naleznete třídu Pavoučků (25 mladších dětí ve věku 2 – 4 roky), kde se o děti starají paní
učitelky Adéla Blahetová a Lenka Martinková a třídu Mravenečků (28 starších dětí a
předškoláků ve věku 4 – 7 let), kde se dětem věnují paní učitelky Jitka Brandejsová a Romana
Musilová. Dále se nám o provoz starají paní účetní Kateřina Břízová, paní kuchařky Eliška
Hubálková a Jaroslava Schreiberová a nově paní uklizečka Radka Šťastná. Začátek školního
roku je vždy náročný jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Celé září jsme usilovali o to, aby si
děti co nejlépe zvykly na nový režim, na nové kamarády a aby se ve školce cítily bezpečně.
Hlavní činností v obou třídách je hra, děti si mohou hrát s tím, co si samy vyberou, nebo
s učitelkami či dětmi, nebo mohou jen pozorovat ostatní. Režim předškolních dětí je pak od
října obohacen o Metodu dobrého startu, hravou angličtinu vedenou paní učitelkou P.
Kerhartovou a nově v zimě zkusíme zařadit lyžařský kurz. V září nás již stihlo navštívit divadlo
JÓJO s pohádkou „Mášenka a medvědi“ a Mravenečci vyrazili do lesa na houby. Během roku
plánujeme jako obvykle spoustu všestranných aktivit a děti se mají na co těšit. Pro nové děti
je nástup do mateřské školy velký životní krok a proto přeji všem našim dětem a jejich
rodičům, aby tento školní rok byl plný radosti a zážitků a hlavně těm nejmenším, aby se jim
co nejméně stýskalo.
Přeji nám všem, aby začínající školní rok 2019/2020 byl úspěšní. Žákům přeji radost ze
školní práce a pěkné studijní výsledky, dětem přeji spokojeně prožité chvíle ve školce,
rodičům radost ze všech úspěchů jejich ratolestí a nám pedagogům i nepedagogům hodně
optimismu, trpělivosti a tolerance při práci s dětmi.
za kolektiv školského zařízení Brandejsová Jitka

Sbor dobrovolných hasičů
Letní období bylo časem
soutěží. Podívali jsme se k našim
sousedům do Žamberka, kde
20.7.2019 naše ženy zvítězily a
odvezly si domů na rok zapůjčený
putovní pohár. Mužům putovní
pohár unikl jen o pár sekund, ale to
nám radost nezkazilo, protože
druhé místo se taky počítá.
10.8.2019 jsme se po roce podívali
do Líšnice u Mohelnice. Tentokrát
jsme na startovní čáru nastoupili
jako Lišberk (členové SDH Líšnice a
SDH Žamberk) a bylo z toho krásné
třetí
místo.
Noční
závody
v požárním útoku České Rybné
24.8.2019
se
nám
bohužel
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nepovedly a skončili jsme s neplatným pokusem poslední. Poslední srpnová sobota patří
každý rok soutěži v Klášterci nad Orlicí. Netradiční soutěž v požárním útoku, při kterém se
startuje od stolu, všechno nářadí je ve vozíku a ne připravené na základně, proudům a
trojáku stojí v cestě okno a kde se po stříknutí terčů musí všechno nářadí sbalit, umístit zpět
do vozíku a sednout si ke stolu je jedna z našich oblíbených kam se snažíme jezdit každý rok.
Letos se z druhého místa radovali ženy a muži tentokrát vypomohli družstvu Kameničné, se
kterým se umístili na šestém místě. Součástí soutěže je i disciplína TFA (Nejtvrdší hasič
přežije), ve které si Viky Břízová vybojovala skvělé čtvrté místo. Poslední soutěží dospělých
byla po roční pauze soutěž v České Rybné u Proseče. Loni byla soutěž zrušena z důvodu
nedostatku vody. Jelikož se ve stejný termín konaly i dětské závody v Černovíru, vypomohla
nám děvčata z Kameničné a představte si, že z toho bylo první místo.
Na začátku srpna
jsme s mladými hasiči
strávili týden v období
starověkého
Egypta.
Užili jsme si spoustu her
a legrace, viděli jsme
opravdovou mumii na
výletě
v Moravské
Třebové, kde jsme ještě
strávili
odpoledne
v nefritových
lázních
(aquaparku), převáželi
jsme kameny po Nilu (po Pastvinské přehradě), ochutnali faraonovo překvapení a postavili
pyramidu. Po prázdninové pauze se děti 8.9.2019 zúčastnili Memoriálu Františka Kalouse
v Chocni, kde se soutěží v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Mladší obsadili páté místo
a starší osmé místo. O týden později se opět rozeběhla Liga OSH v běhu na 60 a 100 metrů
s překážkami. V sobotu 14.9.2019 se běhalo v Mladkově a v něděli 15.9.2019 v Bohousové.
Všichni naši závodníci – Patrik, Martin, Týna, Verča, Eliška, Petra, Venda, Anežka, Filip a Vojta
podali dobré výkony. Ve svých kategoriích byli nejlepší Týna Stejskalová, která obsadila
krásné, i když nepopulární čtvrté místo na 100 metrech a Vojta na 60 metrech parádní šesté
místo. O týden později pokračovala Liga v Černovíru. Tentokrát jen v běhu na 60 metrů, kde
na bednu dosáhl Patrik Bříza s bronzem. Současně zde probíhal i závod požárnické
všestrannosti (branný závod), kde se hlídka mladších umístila na 20. místě ze 42 a hlídky
starších na 23. a 37. místě ze 44. Zatím poslední soutěží byl v sobotu 5.10.2019 branný závod
v Klášterci nad Orlicí, který se díky počasí stal bezesporu nejnáročnějším branným závodem
posledních let. Kopcovitá trať ve spojení s vydatným deštěm, který provázel celý závod,
prověřila odhodlání závodníků. To těm našim nechybělo a družstvo starších vybojovalo
parádní 13. místo ze 43 a družstvo mladších 22. místo z 39. Senzačního úspěchu dosáhla
mezi mladšími dorostenkami Verča Břízová, která suveréně s nejrychlejším běžeckým časem
zvítězila. Na 9. místě se mezi středními dorostenkami umístila Eliška Šebestová. Na těchto
závodech všichni dokázali, že jsou bojovníci a zaslouží si pochvalu.
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25.7.2019
v 13:39
byl
zásahové jednotce ohlášen požár
lesního porostu v obci Dolní
Morava. U tohoto zásahu jsme
zužitkovali zkušenosti z jarního
cvičení, protože naše jednotka
společně s kolegy z HZS Ústí nad
Orlicí
doplňovala
přivolaný
vrtulník. Ten zasahoval hned u
dvou událostí. Na protějším
kopci totiž také hořel lesní
porost, u kterého zasahovali
hasiči z Olomouckého kraje. A
realita je v porovnání se cvičením
opravdu někde jinde. Na cvičení si zkusíte naplnit vak zavěšený pod vrtulníkem jednou nebo
dvakrát. V realitě ho plníte cca 15x za hodinu a pokaždé s vámi cvičí vzduch od rotoru, který
je přímo nad vámi a ještě k tomu upravená proudnice, kterou protéká voda takovým tlakem,
že vás to nadzvedává. A to všechno ve 30° vedru. Není to tak jednoduché, jak to na první
pohled vypadá.
V neděli 1.9.2019 večer se nad Dolním koncem prohnala bouřka, která změnila místní
komunikaci za Štěpánkovými v menší řeku. Nánosy bahna spláchnutého z polí pomáhali
odstranit členové zásahové jednotky i obyvatelé zasažených nemovitostí.
27.7.2019 jsme nechyběli na pouti na Babiččině statku, kde si návštěvníci mohli
prohlédnout naše vozidlo CAS32 T815 a vyzkoušet zásahovou výstroj. Společně s kamarády
z SDH Kunvald jsme pro děti o dospělé vytvořili krásně vyfoukanou mýdlovou pěnu, kterou si
podle výrazů ve tvářích děti i dospělí parádně užili.
V srpnu jsme naši cisternu CAS32 T815 odvezli do THT Polička, na plánovanou přestavbu
úložných prostorů nástavby, která byla nezbytná pro uložení nových dýchacích přístrojů
pořízených v loňském roce. Nové dýchací přístroje mají jiné rozměry a do stávajícího
uchycení nepasovaly. Krátce před termínem přestavby se projevilo zkorodovalé přívodní
potrubí, které se i přes několik pokusů nepodařilo svépomocí opravit. Tatra by se měla
během října vrátit a jsme zvědaví, jak celá akce dopadne. Pevně věříme, že dobře a budeme
mít akceschopné zásahové vozidlo.
I přes celodenní déšť se v sobotu 7.9.2019 při brigádě podařilo naštípat a uskladnit
palivové dřevo, udělat pořádek ve skladu, dílně a klubovně mladých hasičů. Děkujeme všem
členům, kteří přišli za pomoc.
za SDH Líšnice Pavel Štefek
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Investice v Sokolovně
Letní prázdniny zanechaly na budově Sokolovny nepřehlédnutelné změny. Díky činnosti
Sokola a finanční podpoře z pardubického kraje se podařilo obměnit většinu oken. Celkem se
jednalo o 13 ks (půda, schodiště, WC, malý sálek, velký sál). Práci provedla firma OPENBLU,
které bych tímto rád poděkoval za spolupráci. Okna v Sokolovně byla ve velmi špatném
stavu. Některá nešla otevírat, jiná byla prasklá. Co se týče udržení tepla v budově, tak s tím
to bylo bohužel ještě žalostnější. Dalším problémem bylo, že původní okna neměla možnost
vyklápění na tzv. ventilačku, čímž bylo znemožněno efektivní větrání v letních měsících.

Jsme velice rádi, že se podařilo tento projekt dokončit během léta, čímž byl téměř
minimálně narušen provoz budovy. Nyní se můžeme těšit na přicházející podzim, kdy snad
na vlastní kůži pocítíme nový nádech, nový vzhled budovy, a především úsporu tepla, kterou
nám nová okna nabízejí. Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidových pracích a pevně věřím,
že se i v následujícím období bude dařit realizovat projekty týkající se údržby a modernizace
budovy Sokolovny, které výbor na svých setkáních projednává.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber
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Stolním tenistům začíná další soutěžní sezóna
Letní přestávka utekla jako voda a nastává podzim. To pro nás stolní tenisty znamená
začátek soutěžní sezóny. Do dlouhodobé soutěže mužů jsme přihlásili jedno družstvo, které
bude bojovat ve čtvrté okresní třídě. Tréninky započaly hned začátkem září, aby se každý
z hráčů stihl včas rozehrát a dostat do formy na zápasy, které většinou probíhají od října do
března. V rámci přípravy se rovněž uskutečnila dvě přátelská utkání s družstvem z Rokytnice
v Orlických horách. První proběhlo na domácích stolech, kde naši podlehli tím nejtěsnějším
rozdílem (8:10). Odveta v Rokytnici již byla jednoznačnější a družstvo hrající na vyšších
postech deklasovalo Líšnici 15:3.

Tréninky stolního tenisu probíhají v místní Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 18:00 do
20:00 hodin. Kdyby měl kdokoliv, jakéhokoliv věku zájem se stolním tenisem začít, tak stačí
některý z těchto dnů přijít a my ho rádi uvítáme a podpoříme v započetí závodní kariéry
stolního tenisty. V souvislosti s tímto bych v oddíle rád uvítal Honzu Mareše, který se nebál,
sám od sebe přišel a oslovil nás s tím, jestli by mohl chodit na tréninky. Samozřejmě jsme
s radostí souhlasili. Dnes už to je pár týdnů, kdy Honza pravidelně dochází a udělal takový
pokrok ve své výkonnosti, že byl zaregistrován a letos odehraje svá první utkání na závodní
úrovni. Přejeme hodně zdaru, štěstí a vyhraných zápasů.
Stolní tenis má v Líšnici dlouholetou historii, a i když už zažil lepší léta, jsem rád, že se
stále daří dát dohromady tým o vynikající partě i herní pohodě a můžeme naši obec
zviditelnit v rámci okresu i pro další soutěžní rok.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber
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8. říjen – PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Vážení čtenáři, na začátku letošního roku byl uzákoněn Památný den sokolstva, který
připadá na 8. října. Proč právě tento den?
Sokolská organizace byla založena
v roce 1862 a patří tak k nejstarším
spolkům
v Česku.
Po
vzniku
Protektorátu Čechy a Morava se
sokolové
zapojili
do
činností
odbojových organizací a vytvořili i
vlastní organizaci s názvem Obec
sokolská v odboji. To samozřejmě
Němcům nezůstalo dlouho utajeno.
V dubnu roku 1941 nařídil K. H. Frank
zastavení činnosti Sokola. Čeští
sokolové se scházeli dále tajně a
spolupracovali se zahraničními kolegy,
o čemž věděla německá tajná policie.
V září 1941 na místo říšského protektora nastoupil Reinhard Heydrich, který krátce po
svém jmenování nechal několik sokolských představitelů popravit. Takzvané konečné
vypořádání se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října téhož roku při „akci Sokol“, kdy byli
zatýkáni funkcionáři, náčelníci i místonáčelníci žup i větších jednot. Celkem bylo takřka naráz
zatčeno 1500 sokolů, kteří vesměs putovali přes Terezín do Osvětimi. Byli mučeni a
v koncentračních táborech většina z nich zemřela.
Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a
postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého
národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích
nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku.
Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený
proti skupině občanů dobrovolně se organizující v jedné zájmové organizaci.
8. října 1941 také Heydrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské a
nechal zabavit její veškerý majetek. Sokolové se pak podíleli na atentátu na Reinharda
Heydricha. I díky jejich přispění se hnuly dějiny.
z www.sokol.eu převzal Michal Schreiber

Zahrádkáři Líšnice
Dne 5.října 2019 pořádala místní org. již tradiční zájezd na výstavu do Častolovic. Tento
zájezd je spojen s návštěvou tržnice v Polsku. Přes nepříznivé počasí byl zájem o zájezd
veliký. Děkujeme všem účastníkům za zájem, kterým podporují naši činnost.
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Na tržnici v Kudowě Zdroji si každý nakoupil podle svých představ, na svátky zesnulých či
někteří již na Vánoce. V Častolovicích jsme byli seznámeni s novinkami, jak u ovoce a
zeleniny, tak i u květin. Každý si odnesl další poznatky, které využije na svých zahrádkách.
Ještě jednou děkujeme za zájem našich členů a příznivců naší ZO ČSZ.
ZO ČSZ Líšnice

Jak pomoci ptákům v zemědělské krajině
Kulturní krajina je výsledkem dlouhodobé činnosti člověka. Dle Wikipedie existují čtyři
typy kulturní krajiny – lesohospodářská, těžební, sídelní a zemědělská. Právě poslední typ je
z pohledu ptáků nejvíce problematický, druhy vázané na zemědělskou krajinu ubývají
nejvíce. Některé dříve běžné druhy jako sýček nebo chocholouš balancují na hraně vymizení
z naší přírody, koroptve a čejky jsou dnes už vzácností a ubývají i druhy, jejichž počty se
zatím udržují na poměrně vysoké úrovní, jako např. skřivaní nebo strnadi. Hlavním viníkem
je podle mnoha výzkumů intenzifikace zemědělství, což zahrnuje celou řadu dílčích vlivů,
jako je nadměrné používání chemických látek, využívání vyšlechtěných odrůd rostlin nebo
nárůst mechanizace. S intenzifikací je spojeno také odstraňování nebo zmenšování výměry
mimoprodukčních ploch nebo odvodňování krajiny. I když se to nezdá, pomoci polním
ptákům může každý. Největší vliv na to, jak zemědělská krajina vypadá, mají pochopitelně
samotní zemědělci.
Co mohu udělat jako zemědělec?
Ať už hospodaříte na orné půdě, nebo na travních porostech, čím pestřejší bude krajina,
kterou svým hospodařením vytváříte, tím větší počet druhů podpoříte. Jednou z možností,
kterou lze využít, jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření. Na orné půdě je pro ptáky
prospěšné, aby velikost plochy jedné plodiny na půdním bloku nepřesahovala 20 ha – větší
rozmanitost plodin a optimální střídání jarních a ozimých plodin na jednom poli zvýší hnízdní
i potravní příležitosti pro ptáky a podpoří i zvěř. Ještě více pomůže, pokud se větší pole
rozčlení dočasnými nebo trvalými liniovými prvky, např. mezí nebo biopásem. Na svažitých
pozemcích mohou navíc plnit i protierozní funkci. Podél vodotečí vytvořte travnaté pásy o
šíři alespoň 6 m. Užší pásy mohou pro ptáky i zvěř představovat ekologickou past, protože
zvyšují riziko predace. V dostatečně širokých pásech vznikne nejen prostředí vhodné pro
hnízdění a sběr potravy celé řady druhů, ale navíc se i sníží splachy chemických látek
(pesticidů a hnojiv) do vodních zdrojů. Zemědělci mohou také sami aktivně přispět k ochraně
hnízd ptačích druhů hnízdících na poli. Jedná se zejména o čejky a motáky lužní, kdy
zemědělec buď sám, nebo ve spolupráci s místním ornitologem upraví své hospodaření, aby
nedošlo ke zbytečné likvidaci hnízda nebo mláďat.
Travní porosty je žádoucí kosit od středu pozemku do okraje nebo od kraje do kraje – snižují
se tak zbytečné ztráty na mláďatech ptáků i savců. Seč trav je vhodné provádět mozaikovitě,
aby vždy v dostupné vzdálenosti od posečené zůstala neposečená plocha, kam se mohou
zvířata přesunout. Přínosné je ponechat u travních porostů nad 5 ha malou část louky
nesklizenou do následné seče nebo do následného roku, optimálně kolem pramenišť a
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solitérních stromů a keřů nebo podél liniových prvků. Vhodné je tyto plochy ob rok
obměňovat, aby se předešlo jejich zarůstání keři a stromy. Při výskytu pravděpodobně
hnízdících ptáků (např. chřástala polního) je možné hnízdění podpořit tím, že část plochy
alespoň o velikosti 1 ha kolem stanoviště zůstane nesklizená do následné seče.
Co mohu udělat jako majitel pozemku?
Kvůli nevhodným způsobům zemědělského hospodaření (střídání jen tří plodin, nepoužívání
meziplodin, velká eroze) dochází u spousty pozemků k jejich postupné degradaci. Proto by
měl vlastník uzavírat takovou pachtovní smlouvu, která zohledňuje dopady hospodaření na
kvalitu půdy, aby jeho majetek nebyl znehodnocován.
Je zcela na místě, aby se vlastník zajímal o to, jakým způsobem nájemce na pozemku
hospodaří. A je zcela v pořádku, aby vlastník požadoval hospodaření nezhoršující kvalitu
půdy. Ti nejosvícenější budou pronajímat půdu jen biozemědělcům, ostatní mohou
požadovat např. umístění biopásů nebo vytvoření krajinného prvku (výsadbu dřevin nebo
zatravnění části pozemku). Zajímavou alternativou pro vlastníky, kteří chtějí svou půdu
nechat obhospodařovat tak, aby nebyla zničena konvenčními metodami, je aktivita nazvaná
„prázdné pozemky“. Touto cestou můžete své pozemky nabídnout zemědělcům, kteří chtějí
hospodařit metodami šetrnějšími k přírodě.
Co mohu udělat jako myslivec?
Snahou myslivců by mělo být získat do svého vlastnictví co nejvíce zemědělské půdy,
zejména na místech zásadních pro zvěř, a dle jejich charakteru se pokusit na nich vytvořit
vhodné podmínky. Už dnes některé spolky hospodaří na různě velkých výměrách, kde pěstují
plodiny atraktivní pro zvěř – od krmných políček nejrůznějšího složení až po biopásy. Často
také na svých pozemcích vysazují různé dřeviny nebo je osévají travino-bylinnými směskami.
Myslivci mívají úzké vazby s místními hospodařícími zemědělci a v případech dobré
spolupráce se společně domlouvají o optimálním využívání a zacílení různých opatření na
podporu ptáků a zvěře, jejichž přínosy často sledují.
Co mohu udělat jako řadový občan?
Ačkoli to na první pohled tak nevypadá, i řadový občan může svým chováním ovlivnit
způsoby hospodaření. Kupujete bio výrobky? Sledujete, kde byla potravina vyrobena, a
snažíte se koupí potraviny podpořit co nejkratší obchodní řetězec? Čím kratší je cesta
potraviny na váš stůl, tím menší zátěž spojená s přepravou a balením pro životní prostředí
vzniká.
Právě spotřebitelé mění významně trh a platí to i pro zemědělství. Nebojte se cíleně oslovit
zemědělský podnik ve vašem bydlišti nebo na chalupě a zeptat se, co dělají pro ptáky a zda
mají přehled o vhodných dotacích, nebo jim jen říct, kde pozorujete zajímavé druhy a proč
tam mají šanci přežít. Ptákům můžete zprostředkovaně pomáhat i tím, že svým jménem
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nebo i finančně podpoříte takové aktivity a kampaně, které se snaží prosadit k přírodě
šetrnější zemědělské hospodaření.
Z projektu „Osvěta a propagace možností ochrany volně žijících a rostoucích druhů v rámci
zemědělského hospodaření“ převzala Ludmila Bednářová

„VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY“
Vadí vám, že se ze zemědělské krajiny pomalu
stává poušť bez života? Z dříve všudypřítomných
chocholoušů a koroptví jsou ohrožené druhy, není
lehké ukázat dětem motýla nebo zajíce. Opakovaně
slýcháme varovné zprávy o úbytku opylovačů a o
zhoršování kvality půdy. Na mnoha polích vidíme
hluboké erozní rýhy, životodárná voda odtéká bez
užitku nebo způsobuje škody. Povrchové i spodní
vody jsou znečištěné pesticidy.
Odmítáte se smířit s argumentem, že je to daň za levné potraviny? Nechcete čekat, až
dopady průmyslového zemědělství dostihnou každého z nás?
Zapojte se do petice České společnosti ornitologické „Vraťme život do krajiny“ a pošlete
jasný signál našim politikům, že nám stav naší přírody není lhostejný.

Poděkování
Farma Herba a.s. děkuje místnímu mysliveckému sdružení za ochotu a obětavou práci
při střežení úrody před černou zvěří.

Svatováclavský kotlíkový guláš na Dubině
I přes nepřízeň počasí se opět konalo soutěžení v kotlíkovém guláši, soutěž vyhrazena
pouze mužům. Ten očekávaný den připadl přesně na den svatého Václava 28. 9.2019.
Přípravy započaly již předešlý den, stavění přístřeší se zázemím, teoretická příprava. Celkem
se soutěže zúčastnilo 9 mužů jako zástupci jednotlivých rodin. Vaření probíhalo dle přesných
pravidel, kdy soutěžící si veškeré suroviny připravovali na místě, vlastní kulinářské umění pak
probíhalo na otevřeném ohni v kotlíku.
Hodnocení se ujala opět profesionální kuchařka Mirka Motyčková, která byla
předsedkyní poroty tvořenou dalšími hodnotiteli z řad obyvatel Dubiny, vše bylo zcela
anonymní. Hodnocení uvařených jídel bylo velmi náročné, byly opravdu vynikající. Nakonec
dle poroty zvítězil Dan Jirásek, Petr Divoký obsadil druhé místo a třetí místo si zasloužil
Tomáš Motl. Tak zase příští rok!
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MVDr. Martina Hynková

Kdo je kdo – LI.
STANISLAV KOPECKÝ
*1914 – †2000
V knize o hraničářích z Adamovy hory byl nalezen
článek o panu Stanislavu Kopeckém. I když jsem byl
rozhodnut, že po padesáti dílech udělám přestávku,
nedalo mně to, abych Vám o tomto člověku něco
nenapsal.
Narodil se v Líšnici v rodině na tehdejší poměry
chudé. Jeho otec se živil ševcováním a na malém políčku
hospodařil. Základní školu vychodil v Líšnici a Žamberku.
Po skončení školy se vyučil košíkářem. Řemeslu se ale
nevěnoval, začal pracovat jako cestář. Toto povolání
provozoval až do nástupu na základní vojenskou službu.
1.října 1936 nastupuje k 3. hraničářskému praporu do
Žamberku. V září 1937 je převelen do Mladkova k útvaru pro zvláštní účely. Počátkem roku
1938 byl převelen do nových kasáren v Těchoníně. Tady nastupoval do služby na objekty pod
Adamem. Zde byl odhodlán položit i život a plnit úkoly co nejlépe, aby potomci na tuto
generaci mohli hrdě vzpomínat.
Bohužel přišel odsun a hraničářský prapor byl rozpuštěn. Vojáci byli staženi bez boje a
vše se dostalo do rukou Němců. Válka skončila a pan Kopecký si zakládá rodinu. Za manželku
si bere slečnu Chaloupkovou v roce 1945 z Lanškrouna. V manželství se narodil syn Stanislav
16

a dcera Miluše. Pracuje nadále jako cestář a hospodaří po otci na malém políčku. Je již málo
pamětníků, kteří si vzpomenou na tohoto člověka, na vzorně udržovanou silnici a její okolí,
na smuteční vrby, které lemovaly silnici ve středu obce a jejich ošetřování. Svojí skromností a
pracovitostí byl vzorem pro tehdejší mladší generaci.
Když se setkával s kamarády z vojny v jejích očích byl viděn smutek a někdy i slzy. Vždy
rád vzpomínal na dobu kdy, byl mlád, chtěl a uměl pracovat. Chtěl bránit náš stát, měl svoje
ideály a ideje. Tyto bohužel postupem času postupně zanikly.
Když se po válce vydal na obhlídku opevnění na Adamu neubránil se dojetí. Vzpomínal
na pýchu hraničářů. Nemělo se ustoupit, byl přesvědčen, že jsme měli bojovat za svoji
nezávislost, svoji milovanou vlast a za svoji hrdost. To jsou slova Stanislava Kopeckého.
Zemřel ve věku 86 let v roce 2000. S odstupem času si člověk takových lidí nesmírně váží. Na
druhou stranu, kdyby došlo na slova pana Kopeckého asi bych tyto řádky nepsal. Historie by
se ubírala jinou cestou.
Ani mrak, ani hrom nemá stín tísněv místech, kde zněly na Adamu hraničářské písně.
Poděkování rodině Kopeckých čp. 55, R.Doleček

Kačenka a Orlické hory
Mnoho času uplynulo od návratu Kačenky zpět do hor. Byla opět mezi přáteli. Stala se
neviditelnou, jen občas vzala na sebe lidskou podobu. Oslovila člověka v jeho neštěstí či
bolesti. Brzy se stala symbolem dobra, dobrým duchem hor a jejich podhůří.
Na opačné straně setrvávala hadí královna. Nepodařilo se jí zmařit návrat Kačenky, zcela
ji zničit a umlčet. Nyní zde jsou dvě sokyně. Jedna zastupuje dobro a druhá zlo. Hadí královna
postupně ovládla celou říši temných sil. Rozuměla si s divoženkami, čarodějnicemi, čerty,
vodníky, skřítky, bludičkami, upíry a další čarodějnou havětí.
Čím více přibývalo lidí na zemi, tím více místa a možností zbývalo lakotě, chamtivosti,
hrabivosti, závisti, hrubosti, násilí, bezcitnosti a radosti z neštěstí druhých. Vábivá pokušení
provázela člověka na každém kroku. Kačenka milovala lidi, ale i když byla vybavena velkou
nadpřirozenou silou na vše co se v našem kraji událo nestačila. Jen sám člověk se musí
rozhodnout o svém činu, sám musí čelit všem nástrahám, se kterými se v životě potká.
Přesto může každý věřit, že i v neštěstí potká naši královnu, kterému s jeho neštěstím
pomůže. Kačenka si vydala jednoho krásného dne na začátku podzimu navštívit svá oblíbená
místa. Putovala k Plačtivé skále na soutok Říčky a Zdobnice. Tady vzpomínala na své rodiče a
společně se skalou si poplakala. Na cestě zpět navštívila vyhlídku nad Vamberkem a potom
přes Potštejn a Litice se vydala lesy do Zákopanky u Líšnice, aby zde navštívila Voglovi, kde
sloužil chlapec, kterého zde již náhodou dříve navštívila. Vzala na sebe lidskou podobu a
vešla do světničky. Jaké bylo její překvapení. Hospodář byl rozzloben a na chlapce huboval a
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vyhrožoval mu holí. Ledříček jak se chlapec jmenoval pásl hospodáři krávy a jedna se zaběhla
a nemohla se najít. Pan Vogl byl sice na Kačenku hodný, nabídl ji bylinkový čaj a borůvkový
lívaneček. Na chlapce se ale stále zlobil. Kačenka se za chlapce přimlouvala, ale hospodáře
moc nepřesvědčila. Ten se nakonec rozhodl a odešel za rodiči Ledříčka do Klášterce. Kačenka
vzala Ledříčka za ruku a vedla jej domů k rodičům.
Pan Vogl žádal na rodičích chlapce, kterému utekla kravička na pastvě peněžitou
náhradu. Ledříčkovi byli chudí a tak tento požadavek těžko nesli. Chlapce tatínek zmlátil holí,
nic nepomohla prosba Kačenky. Kluk utekl ke své babičce a řekl, že se domů již nikdy nevrátí.
Princezna při odchodu položila na práh domečku několik zlatých. Těmito penězi se zaplatil
dluh a ještě zbylo něco na přilepšenou. Ledříček se však k rodičům nechtěl vrátit. Prohlásil,
že bude pomáhat chudým a brát bohatým. Kačenka se usmála a řekla, že jestli dodrží slovo
bude jej chránit. Věnovala mu lístek zlatého kapradí s tím, že kdykoliv jej použije stane se
neviditelným. A tak se milé děti stal z Ledříčka, který sloužil v Líšnici – Zákopance u Voglů,
Jánošík Orlických hor. Své slovo dodržel, bohatým bral a chudým dával. Ale o tom zase někdy
příště. Dobrou noc a hezké sny.
Vogl – čp.187 – Zákopanka – majitelé – Vogl, Stejskalová Anna, Štefek Ferdinand,
Suchomelová Běta, Suchomel Bohumil, Suchomel Jiří.
Podle V. Šplíchala R. Doleček

Reprezentace naší obce
V letošním roce po zániku firmy Cyklo Janoušek reprezentoval Roman Doleček pod
hlavičkou Líšnice. Uvádíme několik výsledků z jeho sportovního kalendáře.
Časovka Moravského poháru Červená Voda – Suchý vrch – 3. místo v kategorii amatérů
čas 29 min. 13 sec. Jamenský kotár také 3. místo. Pastvinský Golem – ze 125 účastníků
71.místo za 71 min. Bohužel horší výkon v plavání na 750 m. Mistrovství české republiky
v duatlonu – Žamberk 17. místo ze 43 startujících.
Letos bude ještě absolvovat půlmaratón v Kunvaldu a časovku cyklistů Klášterec n. Orl. –
Adam. Přejeme Romanovi hodně sportovních úspěchů, a hlavně pevné zdraví.

Zdravíme všechny z naší Alternativní půdy!
Léto už sice skončilo, ale to rozhodně neznamená, že už i my zavíráme své dveře.
Prázdniny jsme strávily po boku talentovaných dětí, které se rozhodly protančit léto.
Letošním rokem jsme Mezi trámy přivítali tanečnice hned na třech příměstských táborech, a
to na dvou pro děti prvního stupně základní školy a jednom pro děti druhého stupně. Byl to
jeden velký cirkus, na který však rádi vzpomínáme. Všechny děti si zaslouží ještě jednu
pochvalu za práci, závěrečné představení, které jsme vytvořili během pěti dnů, ale také za
to, jak krásné kolektivy vytvořily napříč věkem, i místy odkud pochází.
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Jako ukončení prázdnin jsme zvolili divadelní představení, z repertoáru pražského
divadla Kampa, „Škola Malého stromu“. I když bylo divadlo určené primárně dětem, užili si
ho také dospělí. Doufáme, že nejen pro nás, se tato akce stala silným zážitkem, který přinesl
nová setkání se zajímavými lidmi a uvědomění si toho, co je v životě opravdu důležité.
Jak už jsme slíbili, ještě budete mít možnost nás v tomto roce navštívit. Rádi bychom vás
pozvali na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach a Mental
Power Prague Film festivalem – Ozvěny MPPFF, které se budou konat už 11.10.2019 od 17
hod. na naší půdě. MPPFF je filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným
postižením. Pozdním odpolednem a večerem Vás bude provázet moderátor Radomír Švec a
o hudební program se postará kapela Punkva. Můžete se těšit na výběr oceněných
soutěžních snímků hned z několika ročníků tohoto festivalu, na doprovodnou výstavu a
samozřejmě i na naši miniKavárnu Mezi Trámy.
Druhá akce, na kterou bychom vás rádi pozvali, začíná být naší tradicí. Ano, i letos se
můžete těšit na Večer při cimbálovce. 1.11.2019 u nás zahraje, stejně jako minulý rok,
cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic a vy tak budete mít možnost „ochutnat“
trochu toho folklóru, ale hlavně také dobrého vína.
Více informací o vstupenkách a připravovaných akcích najdete na našich webových
stránkách www.mezitramy.cz, facebooku: Mezi Trámy, Alternativní půda, nebo na emailové
adrese: info@mezitramy.cz. Těšíme se na Vás – u nás, nebo třeba i někde jinde.
M(arika)ezi Trámy

Oznámení občanům
Farma Herba, Jiří Kaplan prodává krmné a konzumní
brambory. Pro bližší informace na adrese Líšnice 82, nebo
volejte na tel. 776 067 599.
Zveme Vás do nově otevřeného salónu pedikúry v Žamberku.
Adresa: Zámecká 1143, Žamberk, tel. 724 522 338.
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Obec Líšnice a spolek
zahrádkářů v Líšnici
Vás srdečně zvou
na koncert skupiny GEMMA
u příležitosti výročí 150 let od
svěcení kostela sv. Rodiny
v Líšnici, který se
uskuteční v neděli

27.10.2019 od
16 hodin
v kostele sv. Rodiny.
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