Zprávy z obecního úřadu
Máme tu krásné jarní období, které je bohužel letos takové, jaké je. Plné omezení,
různých nařízení a bez obyčejných věcí, které jsme považovali za samozřejmé a ničím
výjimečné. Třeba si i těchto samozřejmých věcí začneme vážit a uvědomíme si, že k tomu
abychom byli spokojení stačí opravdu málo.
Informací o tom, jak se situace vyvíjí máte jistě z médií více než dost. Důležité je však
tyto informace správně pochopit, nevytrhávat z kontextu, a především nešířit informace
ničím nepodložené a neověřené. Informace o tom, jestli je někdo nakažený nebo není,
nemám ani já jako starosta obce. Asi bych byl poslední, který by se tuto informaci dozvěděl.
Roušky jsou volně k dispozici v prodejně Konzumu nebo na obecním úřadě. Pokud
byste měli zájem o dezinfekci je možné si omezené množství vyzvednout do vlastní
nádoby (např. PET flaška) na obecním úřadě v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Na
vchodových dveřích je zvonek.
V době platnosti krizových opatření Vás žádám, abyste osobně nenavštěvovali Obecní
úřad v Líšnici. Pokud se bude jednat o neodkladnou záležitost vyžadující osobní návštěvu
kontaktujte mě prosím předem na tel. 736 767 730 nebo pracovnici OÚ paní Vaněčkovou na
465 612 353. Pro řešení vašich záležitostí, prosím upřednostněte e-mail
(OULISNICE@ORLICKO.CZ) nebo telefonickou domluvu na výše uvedených telefonních
číslech. Úřední hodiny jsou po dobu krizových opatření stanoveny na PONDĚLÍ A STŘEDU
9 - 10 hod. a 14 - 16 hod.
Úhradu poplatků za odpady, psy a předplatné zpravodaje proveďte, prosím bankovní
převodem na účet obce číslo 5424611/0100, variabilní symbol: vaše číslo popisné. Výši
poplatku si můžete ověřit telefonicky na 465 612 353 u paní Vaněčkové. Známka na
popelnici označená rokem 2019 je platná do 31.5.2020. Novou známku na rok 2020 si na
obecním úřadě vyzvednete až po zrušení mimořádných krizových opatření, případně Vám
bude před koncem platnosti známky z roku 2019 doručena do poštovní schránky - za
předpokladu uhrazeného poplatku.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu naplánovaný na čtvrtek 9.4. je zrušen a proběhne
v náhradním termínu.
Sběr železného šrotu pořádaný sborem dobrovolných hasičů plánovaný na pátek 17.4.
je zrušen a proběhne v náhradním termínu.
Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 11.4. od 8 – 11 hodin. Vstup bude umožněn pouze
jednotlivě s rouškou a rukavicemi.
Jarní úklid vesnice, který se po loňské úspěšné premiéře měl konat v sobotu 25.4.
musíme bohužel kvůli krizovým opatřením zrušit. Chtěl bych vás tímto poprosit, pokud
2

víte o místě v přírodě, kde jsou odpadky, využijte třeba procházku a sesbírejte je např. do
pytle na plasty nebo ve sběrném dvoře je možné si vyzvednout pevnější pytel na směsný
komunální odpad. Takto naplněný pytel můžete nechat u sběrného dvora.
Pro osamělé seniory a spoluobčany v rizikových skupinách jsme schopni dočasně zajistit
zajišťování základních potřeb jako je běžný nákup potravin či vyzvednutí léků. Nabídka platí
pro seniory, kteří nemají dostupnou rodinu, jež by se o ně mohla postarat. V takovém
případě mě můžete kontaktovat na tel. 736 767 730 v době od 7:30 do 14:00 hod.
V prodejně Konzumu neplatí vyhrazená doba pro seniory. Buďme ovšem ohleduplní a
nechme seniory nakoupit přednostně. Dodržujte v prodejně 2 m odstupy a nakupujte vždy
jen jeden z rodiny. Provozní doba je nyní dočasně změněna:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 – 12 a 14 – 15:30
Středa 8 – 12
Sobota ZAVŘENO
V závislosti na vývoji situace spojené s opatřeními pro zamezení rozšíření nákazy
virem COVID 19 je možné, že se provozní prodejny Konzumu může měnit!!

Důchody vyplácené na přepážkách budou od 2.4.2020 opět vydávány na pobočce
pošty v Líšnici. Otevřeno je v pondělí a čtvrtek 14 – 16 hod., úterý 8 – 9 hod. , středa a
pátek 8 – 10 hod. Po tel. domluvě na 777 676 496 nebo 954 256 184 je možné se domluvit
na doručení důchodu prostřednictvím poštovní doručovatelky. Případné dotazy Vám ráda
zodpoví i pracovnice pošty v Líšnici, která bude dostupná na tel.: 777 676 496 nebo 954 256
184. V závislosti na vývoji situace spojené s opatřeními pro zamezení rozšíření nákazy
virem COVID 19 je možné, že se provozní doba poboček České pošty, s.p. může měnit!!
Mateřská škola zůstává i nadále uzavřená.
Po domluvě s knihovnicí Lenkou Břízovou na tel. 791 315 600 nebo mailu:
BrizovaLenka@seznam.cz je možné si zapůjčit knížku z obecní knihovny i během krizových
opatření.
Chtěl bych Vás poprosit, kdo nevyužíváte bezplatné služby zasílání informačních SMS o
dění v obci, abyste tak učinili. Získáte tak aktuální informace a já tak získám možnost Vás
kontaktovat v případě potřeby (např. krizových stavů apod.)
Všechny důležité informace najdete na
obecních
internetových
stránkách
www.obeclisnice.cz. Je možné si nechat posílat informační SMS o dění v obci, stačí napsat
SMS na číslo 736 767 730, nebo napsat mail na oulisnice@orlicko.cz nebo si službu zařídit
přímo na obecním úřadě. Můžete nás také sledovat na facebooku – @obec.lisnice.uo.
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Od nového roku se toho ve vesnici událo celkem hodně. Proběhla Tříkrálová sbírka,
konaly se dva tradiční plesy, premiéru tu měl i maturitní ples žambereckého zámku,
v sokolovně probíhali lekce tanečních pro pokročilé , Adam Trýb nám představil Indii na své
cestovatelské přednášce. Dlouho očekávanou událostí bylo otevření Hostince U Kristiána
pod taktovkou nové hospodské Slávky. Omlouvám se za dlouhé oddalování samotného
zahájení provozu, ale okolnosti to vyžadovaly. Práce na opravách zabraly více času než se
původně myslelo a nakonec otevření oddálily i zdravotní komplikace nové hospodské. Vše
se, ale podařilo a jsem rád, že jste si cestu do líšnické hospůdky našli. Škoda, že jsme si jí
nemohli kvůli krizovým opatřením užít víc. Doufám, že se do ní budete o to víc těšit.
Od 13.3. je účinný nový územní plán obce, který se pořizoval téměř 3 roky. Většina
žádostí vlastníků pozemků, kterým bylo možné v rámci zákonných předpisů vyhovět byla
uspokojena.
Za běžných okolností by obec měla schválený rozpočet na rok 2020. Mělo se tak stát na
zasedání zastupitelstva 26.března, které se ale z důvodu omezení svobody pohybu na území
ČR nemohlo konat. Bylo však potřeba schválit změny pravidel rozpočtového provizoria a
prodloužit jeho platnost. Proto se poprvé v historii obce konalo zasedání zastupitelstva
formou konferenčního hovoru přes internet. Rozpočet obce budeme schvalovat až nám to
okolnosti umožní. Nicméně již teď je jisté, že se jeho podoba bude muset změnit. Především
na jeho příjmové straně, kdy nemůžeme počítat s původně plánovanými daňovými příjmy.
Zde bude nutné zohlednit důsledky krizových opatření.
Po zimě probíhá úklid komunikací, v lese se sází nové stromky a začínají práce na
revitalizaci školní a školkové zahrady, které máme v plánu tento rok zpřístupnit i pro
veřejnost. Maminky s malými dětmi budou moci zahrady a jejich vybavení využívat v době,
kdy je nebude využívat škola a školka. Ve spolupráci s ředitelkou školy zpracováváme
provozní řád, který budou muset návštěvníci dodržovat.
Postupně také budou probíhat práce na údržbě veřejné zeleně, údržba a nutné opravy
sportovního areálu. Zde dojde k opravě havarijního stavu podlahy sezonního občerstvení U
Smrku, aby bylo možné ho během letních měsíců provozovat. Je zde nutná také výměna
pletiva kolem hřišť. Celkově jsou však všechny akce naplánované na letošní rok velmi nejisté.
Proto jejich realizace bude závislá na vývoji situace spojené s koronavirem.
Velké poděkování patří všem švadlenkám a dárcům látek pro šití roušek, které jsme
rozvezli do všech domácností. Rukama jim prošlo téměř 1200 roušek. 250 jsme jich darovali
do zdravotnických zařízení v okolí a složkám IZS. Děkuji všem, kteří se postarali o své nejbližší
i sousedy.
Závěrem Vám všem chci poděkovat za to, že se chováte velmi ohleduplně a dodržujete
nařízená opatření. Během nadcházejících velikonočních svátků, omezte prosím setkávání
s příbuznými a kamarády. Bude mnoho dalších příležitostí při kterých se budeme moct
všichni setkat. A moc se na to těším. Společně to zvládneme.
Pavel Štefek
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12. jednání Rady obce Líšnice dne 14. ledna 2020
Rada obce bere na vědomí:
•

•

•
•
•

žádost na zlepšení stavu komunikace parc. č. 1971. Byla pořízena svodidla, nebyla dosud
instalována – stane se tak v roce 2020. Starosta vyzve původce překopu, který
v minulosti cestu narušil, aby ji uvedl do původního stavu.
Rada bere na vědomí návrh projektu rekonstrukce komunikace III/ v lokalitě Zákopanka
– investor Pardubický kraj. Současně s tím byly vyprojektovány chodníky se zálivy
zastávek – možnost požádání o dotace. Nutné uzavřít Smlouvu o podmínkách o
provedení stavby s panem Hynkem Slezákem navrženou Pardubickým krajem.
Rada bere na vědomí uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany Obce za cenu
29 tis. Kč.
návrhy smluv Městské knihovny Žamberk o příspěvek a Žádost o dotaci Albertinum na
sociální služby – bude schváleno po platnosti nového rozpočtu na rok 2020.
možnost získat dotace od Pardubického kraje na podporu strategických dokumentů obcí
a pasportů obecního majetku – rada navrhuje zažádat o dotaci na pasport obecních
komunikací a veřejného osvětlení.

Rada obce projednala:
•

•

•

•

žádost LH ohledně možnosti odkupu části pozemku 585/18. Les sjezd k Zářeckým – rada
souhlasí s odkupem části po zlom, pokud bude udělen souhlas s dělením lesního
pozemku.
žádost VB ohledně možnosti odkupu pozemku 441 TTP ke zřízení přístupu k č.p.60 – část
by vedl přes svoje pozemky. Došlo by k nežádoucímu rozdělení louky v zátopové oblasti
v délce 250 metrů. Výhodnější by byla cesta přes pozemek 447/8, popř. okolo řeky.
dotaz MS ohledně komunikace vedoucí přes pozemek 1006 (zahrada) souběžně
s obecním pozemkem číslo 1998 (komunikace) – nyní louka. Rada navrhuje oslovit
projekci na předložení návrhu současně s provedením odvodnění.
Návrh žádosti o dotace na malé památky – socha u Horáčků a u silnice I/11.

12. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 22. ledna 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

ověřovateli zápisu Ing. Radislava Korába a Ing. Jana Štěpánka.
program 12. zasedání ZO.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

usnesení Rady obce.
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

činnost inventarizačních komisí.
plán hospodaření v obecních lesích v roce 2020.
výsledek Tříkrálové sbírky, která proběhla v sobotu 4.1.2020. Celkem 4 skupinky
koledníků v Líšnici vybraly 32 380 Kč.
instalaci 2 solárních svítidel v prosinci 2019 v místní části Obec u č.p. 73 a č.p. 156.
opakovanou žádost Jaroslava Jírů o opravu komunikace na parc. č. 1971, umístění
svodidel a veřejného osvětlení. Svodidla jsou již pořízena, nestihla se instalovat do
začátku zimního období, stav komunikace znovu na jaře posoudí silniční komise (v roce
2019 komise neshledala komunikaci ve stavu vyžadující větší opravu. O umístění VO
bude rozhodnuto na jaře.
požadavky do rozpočtu 2020. Výměna podlahové krytiny ve dvou třídách základní školy.
Revitalizace školní zahrady – doplnění hracích prvků. Kolaudace ČOV a připojení č.p. 25
na splaškovou kanalizaci. Projektová dokumentace a stavba mostu u Bröklových.
Komunikace na Dubinu. Nové veřejné osvětlení u Bednářových (Horní konec), k Jírom,
k Reichlom, k Papáčkom, kopec ke Keprtom. Radar v Zakopance na sinici 31218.
konání dne otevřených dveří v základní škole 4.2.2020 a konání lyžařského kurzu
mateřské školy.
nutnost změn v nakládání s odpady. Narůstá podíl objemného odpadu. Během roku 2020
bude provedena analýza odpadového hospodářství, ze které vyplynou další kroky.
pozemky vlastněné Obcí Líšnice a pozemky, které byly zahrnuty v původní OZV o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo ukládá:
•

všem svým členům vybrat pozemky pro OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství do konání dalšího zasedání zastupitelstva 26.2.2020. Poklady byly
poskytnuty již k tomuto zasedání.

13. jednání Rady obce Líšnice dne 17. února 2020
Rada obce bere na vědomí:
•
•
•

dokončení Územního plánu včetně vypořádání námitek a předkládá ho OZ ke schválení.
povolené kácení stromů DB a MB.
dodatek ke smlouvě na odvoz odpadního skla a papíru. Cena za odvoz papíru 0,5 Kč/kg a
skla 0,3 Kč/kg.

Rada obce schválila:
•
•
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nájemní smlouvu mezi Obcí Líšnice a Jaroslavou Kmeťovou, IČ: 72846577 na budovu
hostince Líšnice č.p. 25 za cenu 1200,- Kč ročně.
přistoupení k rámcové smlouvě o jednoduchém vypořádání autorských práv vůči
ochranným svazům se společností SMS Služby s.r.o. IČ:06784771 v ceně 22 796,- Kč
včetně DPH.

Rada obce:
• projednala OZV k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství - probrány všechny
pozemky veřejně dostupné a z nich do mapy vyznačeno, jaké zahrnout do vyhlášky.

13. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 26. února 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•

•

•

ověřovateli zápisu Miroslava Daniela a Josefa Tomana.
program 13. zasedání ZO.
zamítnutí námitky Martiny Dostálové proti návrhu územního plánu Líšnice k vymezení
pozemku parc. č. 1197/10 v kat. území Líšnice v ploše zeleně – soukromé a vyhrazené
zamítnutí námitky Jiřího Břízy proti vymezení pozemku parc. č. 146/2 v kat. území Líšnice
v ploše smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské.
vyhovění námitky Jiřího Břízy a Stanislavy Břízové proti vymezení části pozemku parc. č.
1193/4 a celých pozemků parc. č. 1193/5 a st. parc. č. 531 v kat. území Líšnice v ploše
zeleň – soukromá a vyhrazená.
vyhovění námitky Romany Černohousové proti vymezení části pozemku parc. č. 1193/3 a
celého pozemku parc. č. 1193/6 v kat. území Líšnice v ploše zeleň – soukromá a
vyhrazená.
vydání územního plánu Líšnice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•

•
•

usnesení Rady obce.
návrh parcel určených jako veřejné prostranství pro OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
se současnou situací na trhu s druhotnými surovinami, která neumožňuje výkupnám
surovin vyplácet odměnu za odevzdaný tříděný odpad. Naopak se za odevzdání
tříděného odpadu platí. V případě obce Líšnice za papír a sklo, kdy je platba závislá na
cenách těchto surovin na trhu.
analýzu produkce odpadu vykázaného mezi lety 2015-2019 zpracovanou podle výkazů
ISPOP, EKOCOM, interní evidence likvidace odpadů.
nabídku společnosti JRK Česká republika s.r.o., která spočívá v zavedení systému
evidence odpadu a snížení podílu směsného odpadu. Zástupce společnosti bude pozván
na jednání zastupitelstva, aby představil celý systém. Cílem je snížení produkce
smíšeného komunálního odpadu.

Zastupitelstvo ukládá:
•

všem svým členům prostudovat návrh parcel určených jako veřejné prostranství pro OZV
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a určit parcely, které mají podle
nich být zahrnuty v OZV. Termín do dalšího zasedání zastupitelstva.
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14. jednání Rady obce Líšnice dne 11. března 2020
Rada obce:
•
•

•
•

spolu se členy finančního výboru sestavila a projednala rozpočet Obce na rok 2020 a
předkládá ho OZ ke schválení.
schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci při sběru opotřebeného textilu ze dne
1.4.2014 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. – nulový poplatek za umístění
kontejneru pro sběr opotřebeného textilu.
schvaluje starostovi kompetenci uzavírat smlouvy do finančního limitu 10 000,- Kč.
pověřuje starostu jednáním o odkoupení části pozemku 1226/1 pro účely zřízení
autobusové zastávky.

14. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 31. března 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

•

•

ověřovateli zápisu Petra Břízu a MVDr. Martinu Hynkovou.
program 14. zasedání ZO.
změnu pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 schváleného usnesením ZO11/2019/12/12-10 ze dne 12.12.2019. Mezi výdaje hrazené v době hospodaření podle
rozpočtového provizoria nově zařazuje výdaje na opravy a údržbu majetku a výdaje
spojené s řešením krizových stavů.
prodloužení doby hospodaření podle rozpočtového provizoria na rok 2020 do schválení
rozpočtu obce na rok 2020, které proběhne bez zbytečného odkladu po skončení
krizových opatření vlády ČR omezující konání zastupitelstev obcí.
ZO vymezuje Radě obce pravomoc rozhodovat o výdajích spojených s řešením krizových
stavů do výše 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Zasedání zastupitelstva se konalo formou videokonference z důvodu usnesení vlády č.
274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání
zastupitelstev obcí a krajů a nutnosti schválení změn a doby platnosti rozpočtového
provizoria na rok 2020. Schvalované zněny rozpočtového provizoria na rok 2020 a návrhy
usnesení byly všem zastupitelům s dostatečným předstihem zaslány a byly s nimi dostatečně
seznámeni. Na zasedání nebyly projednávány žádné další záležitosti. Ze zasedání byl pořízen
zvukový záznam, který byl bez zbytečných odkladů zveřejněn na internetových stránkách
obce.
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Informace o situaci na trhu s druhotnými surovinami

Vážení čtenáři, v průběhu minulého roku postupně narůstal propad v poptávce po
druhotných surovinách, což se postupně začalo projevovat ve výkupních cenách za svoz
tříděného odpadu. Pro představu uvedu několik informací týkající se sběrového papíru, na
kterém se negativní situace projevila prakticky nejvíce.
Papírové produkty jsou součástí našich každodenních činností a sběrový papír patří mezi
snadno recyklovatelnou surovinu. Občané, kteří odevzdávali sběrový papír ve sběrně byli
zvyklí, že za něj dostali zaplaceno. Tento stav se v druhé polovině roku 2019 začal měnit a
postupně tento propad začal narůstat. V prosinci pak došlo téměř k úplnému zastavení
obchodování s některými druhy odpadového papíru. Důvodů pro klesající cenu papíru bylo
několik, především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v
Evropě či levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě. To vše způsobilo,
že papír se vyplácí vyrábět z primárních surovin. V lednu 2020 se podařilo obchodování se
sběrovým papírem částečně oživit, ale cenová hladina se pohybuje na nízkých hodnotách z
konce roku 2019. To samozřejmě komplikuje život i v naší obci. Postupně se výkup papíru
dostal na 0 Kč / kg, na podzim to došlo k tomu, že jsme nuceni za papír platit od 0,5 Kč / kg
do 1,0 Kč / kg, a to na dofinancování rozdílů cen na sběr, dotřídění a přepravu. Toto platí pro
města, obce a podnikající osoby. Fyzické osoby, ani například školy, za odevzdaný papír do
výkupny nedostanou ve většině případů žádnou platbu, jako tomu bylo dříve. Z tohoto
důvodu se pozastavuje většina projektů na sběr papíru ať už ve školách, či spolcích (v našem
případě SDH).
Ačkoliv situace nevypadá příznivě a může se zdát „demotivující“ pro to, abychom odpad
třídili, není tomu tak. Ceny za skládkování rostou každým rokem rychleji, tudíž náklady za
likvidaci komunálních odpadů stojí obec každoročně více a více peněz. Navíc situaci, která
nastala, by alespoň z části měla kompenzovat společnost EKO-KOM, která vyplácí obcím dle
vykázaného množství obalů. Odpadů neustále přibývá všude, kam se podíváme, proto ani
tato složka činnosti nemůže být v obci bez povšimnutí a k problematice nakládání s odpady
se musíme stavět čelem a neustále se přizpůsobovat vyvíjející se situaci ať už v oblasti
legislativy, pohybu cen či produkovaného množství. V porovnání s okolními obcemi si ve
třídění odpadů vedeme nadprůměrně. A já pevně věřím, že ukazatele třídění v naší obci se
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budou neustále zlepšovat. Děkuji všem spoluobčanům, kterým toto není lhostejné a opravdu
dbají na to, aby odpad, který jejich domácnost vyprodukuje, byl co nejlépe vytříděn.
Michal Schreiber
Jaro je tu a s ním i čas úklidu. Odpadu je někdy víc než dost, ale kam s ním. V Česku
neexistuje jednotný systém sběru odpadů. Třídit se podle zákona musí, ale způsob, jakým se
bude sběr uskutečňovat, si může každá z více než 6000 obcí určit sama. Obecně platí, že
papír patří do modrého kontejneru, plasty do žlutého, čiré sklo do bílého, barevné do
zeleného, bioodpad do hnědého a směs do černého. Tyto základní kontejnery mohou
doplňovat i další - na textil, kovy, elektroodpad či nebezpečný odpad - jejich barvy se však
mohou lišit. V Líšnici jsou kontejnery na bílé sklo, barevné sklo a papír umístěny u prodejny
Konzumu a před sběrným dvorem, kde je navíc kontejner na textil. Plasty se vybírají v pytlích
ve sběrném dvoře společně s elektroodpadem, kovovým odpadem a nebezpečným
odpadem, který od vás ovšem primárně vybírán během mobilních svozů nebezpečného
odpadu. Na bioodpad a směsný odpad vlastní každý z vás k tomu určené popelnice, s pevně
stanovenou četností jejich vývozu.
Problematika likvidace odpadů se na těchto stránkách už několikrát řešila. Finančně a
ekologicky nejnákladnějším způsob likvidace je směsný komunální odpad. Nejefektivnějším
krokem, jak snížit náklady, je proto pečlivé třídění. Podle množství vytříděného odpadu je
následně stanovena finanční odměny od firmy EKO-KOM a náklady na likvidaci tříděného
odpadu nejsou tak vysoké jako u komunálního odpadu. V roce 2019 byla tato odměna ve
výši 131 961 Kč, tedy o 24 132 Kč vyšší než v roce 2018. I tak tento příjem pokryl v roce 2019
jen 18% celkových nákladů na likvidaci komunálního odpadu.
Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2019 (směsný odpad + tříděné
složky + BIO) byly 748 980 Kč, o 11 859 Kč vyšší než v roce 2018. Celková hmotnost odpadu
dosáhla 355,57 t, o 33 t více než v roce 2018. Směsný komunální odpad (černá popelnice)
tvořil 44% (156 t) oproti 55% (177 t) v roce 2018. Zbytek tvořily vytříděné složky, z nichž
největší podíl zaujímá BIO (21%), železo (18%), plasty (4%), papír (3%).
Poplatek za odpady ve výši 504 Kč na poplatníka pokryje cca 55% celkových nákladů.
Společně s příjmy od společnosti EKO-KOM je pokryto cca 75% celkových nákladů.
I přesto, že celkové množství vyprodukovaného odpadu meziročně přibývá, daří se
snižovat podíl směsného komunálního odpadu a zvyšovat tak míru třídění. Trochu paradoxní
je, že za druhotné suroviny jsme byli zvyklí dostat nějakou tu korunu a teď za odevzdání ve
sběrných surovinách v lepším případě nedostaneme nic a v tom horším musíme za
odevzdání zaplatit. O tom, ale psal už Michal v předešlém článku. Nebudu tady polemizovat
nad systémem odpadového hospodářství, to si nechám až třeba do příštího zpravodaje.
Nejlepší řešení je produkovat co nejméně odpadu, což je v dnešní době jednorázových
výrobků téměř nesplnitelný úkol. Proto je důležité třídit dál a stále ve větší míře. Podle výše
uvedených čísel se nám to celkem daří, za což vám všem patří velké díky.
Pavel Štefek
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Mateřská školka
Čelem vzad a mrkneme na
chvilku zpátky. Podzim v mateřské
škole utekl jako voda. Od „zvykačky a
adaptačky“
(neboli zvykajícího a
adaptačního období) jsme měli plné
ruce práce. Nejprve jsme nacvičovali
vystoupení pro místní babičky a
dědečky. Hned na to přivítali advent
hudebně – pohybovým pásmem u
obecního stromu. Stihli jsme se
hudebně i kulturně vzdělávat, přivítat
Mikuláše, napéct a ozdobit vánoční
perníčky. Oddechli jsme si až při
rozbalování dárků u vánočního
stromečku.
Nový rok jsme začali lyžařským
kurzem pro předškoláky. Na svahu v
Českých Petrovicích jsme si užili
spoustu
legrace
s
báječnými
instruktory a na závěr kurzu úspěšně
absolvovali závody ve slalomu.
Dále nás v lednu a únoru navštívilo divadlo JÓJO, paní Hradecká s muzikoterapií, pan
Bílý s hudebním pořadem o zvířátkách. Náramně jsme si užili karnevalový den v MŠ plný
veselých masek, soutěží, tanců a her. Děkujeme všem rodičům za masky pro děti a jejich
přípravu. Děti byly nádherné.
U pavoučků si přiblížili zimními sporty a světadíly, svátek všech sportovců – olympiádu a
olympijský oheň. Děti si zasportovaly jako závodníci, prohlédly si druhy medailí a lepily
brusli.
Seznámit se můžete i s našimi předškoláky, kterým jsme vytvořili i v letošním školním
roce tablo.
Děti jsou v MŠ spokojené, znají řád, zvládají samostatnost, sebeobsluhu, hygienu a
hlavně se stále učí něčemu novému se svými kamarády. Jsou hodné, milé a chovají se k sobě
kamarádsky. Děkujeme rodičům i prarodičům za důvěru.
Pokud situace dovolí, rádi Vás pozveme v měsíci květnu k zápisu dětí do mateřské
školy.
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Dny plné pohody přeje kolektiv MŠ
12

Základní škola

V základní škole už za sebou máme první poletí. Vše, co jsme si od začátku školního roku
naplánovali, jsme uskutečnili, a ještě jsme si přidali i něco navíc.
V říjnu jsme rozběhli činnost několika zájmových kroužků. Největší zájem byl o nově
vzniklý pěvecký kroužek, kterého se ujala paní učitelka Patricie Kerhartová. Svoji premiéru
měli při podzimním vystoupení pro místní babičky a dědečky. Podpořili je i bubeníci paní
učitelky Evy Pomajbíkové a havajští tanečníci.
Na konci téhož měsíce, v rámci poznávání života anglicky mluvících zemí, jsme si
vyzkoušeli oslavy Halloweenu. Masky i „tradiční soutěže s jablky“ se nám velice povedly.
V listopadu přivítali naši prvňáčci a druháčci nové občánky Líšnice.
A protože se pomalu blížil advent, začali jsme pilně nacvičovat na „Rozsvícení vánočního
stromu“. Přítomné diváky jsme potěšili živým betlémem, putováním po místním okolí a
tanečkem vloček. Jen škoda, že nás bylo hezky vidět, ale méně slyšet.
V prosinci nastala opravdová honička – nejprve kolem trouby: vůni Vánoc jsme si
navodili pečením a zdobením perníčků; v žamberském muzeu jsme „proběhli“ vánoční
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výstavu, a nakonec jsme si při honbě za florbalovým míčkem, na turnaji málotřídních škol v
Záměli, vystříleli krásné třetí místo.
Po návratu z vánočních prázdnin jsme napnuli síly a uzavřeli první pololetí tohoto
školního roku výpisem z vysvědčení.
Do druhého pololetí jsme měli plné hlavy nápadů a plánů, které nám bohužel přibrzdil
současný mimořádný stav v celé republice.
Doufáme, že se v nejbližší době vrátí vše do původního režimu, opět přivítáme žáky ve
školních lavicích a naplánované akce se nám podaří uskutečnit.
Kolektiv ZŠ přeje všem klidnou mysl.

Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2020 jsme zahájili 4. ledna Tříkrálovou sbírkou. Skupinka koledníků složená z našich
mladých hasiček Zuzky Kubíčkové, Zuzky Langrové a Martinky Duškové převzala velký rajon
dolního konce a státní silnice. Až na pár krátkých sněhových přeháněk nám počasí přálo a
všude jsme byli vřele přivítáni. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
O necelý měsíc později se
v sobotu 2.února konal zimní závod
požárnické všestrannosti v České
Rybné. Zima však byla tentokrát jen
v názvu
závodu.
Počasí
bylo
vysloveně jarní a místo sněhu čekala
na závodníky na trati pořádná porce
bláta. Tříčlenná hlídka starších byla
svým časem třetí nejrychlejší na trati,
ale díky trestným bodům za špatně
splněné úkoly byl celkový výsledek 8.
místo z 18. Druhá hlídka byla
smíšená z Líšnice, Dolní Sloupnice a
Lichkova. Starší holky se ke své
mladší parťačce zachovaly velice
zodpovědně a ohleduplně, když ji na
trati kvůli bolesti nohy nesly i na
zádech. Takže i když obsadily
předposlední místo, za svůj výkon si
zasloužily velkou pochvalu.
Hasičský ples letos byl druhý v pořadí. Konal se v sobotu 15. února. O hudební produkci
se opět postarala skupina Josky Vondráčka, o taneční vystoupení líšničačka Zuzana Hečko a
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členky jejího tanečního kroužku. Děkujeme za vaši účast a vytvořenou atmosféru. Velké
poděkování patří všem sponzorům, jejichž podpory si velice vážíme.
V sobotu 29. února se
uskutečnilo sekyrkové cvičení
bez sekyrek. Sešli jsme se
abychom si připomněli naše
začátky a historii celého
cvičení, která sahá do doby
První republiky. V současnosti
jsme jedni z mála, kteří tuto
pohybovou skladbu cvičí.
Ještě před zavedením
krizových opatření mladí
hasiči úspěšně splnili zkoušky
odborností, které se konaly
před zkušebními komisemi
v Chocni a v Mladkově.
Zásahová jednotka v uplynulém období nemusela vyjíždět k žádnému ostrému zásahu.
Na žádost zřizovatele krátce před Vánoci pomohla s úklidem komunikace na Husově nábřeží
v Žamberku. V březnu asistovala při pálení klestí v Sekýří. Na konci ledna proběhlo
pravidelné školení jednotky, při kterém se všichni členové seznámili s provedenými
úpravami zásahového vozidla Tatra CAS32.
Na letošní rok jsme plánovali mnoho akcí a činností, které se z důvodu opatření vlády
proti zamezení šíření koronaviru budou muset odložit či zrušit. Společenské a kulturní akce
jako je Stavění a Kácení máje se pravděpodobně nebudou moci konat. V nejistotě zůstávají i
další akce jako je Vítání prázdnin a soutěž O putovní pohár starosty obce Líšnice. Odložit
musíme i sběr železa plánovaný na pátek 17. dubna, který proběhne v náhradním termínu.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo s účinností od 1.dubna usnesení, kterým
zrušilo základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen
včetně příslušných MČR bez náhrady. Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní
kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro okresní sdružení hasičů zachovat ročník
2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší,
popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním
nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů). Ve všech kategoriích, tj.
dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže,
prozatím do 30. 6. 2020.
Takže zatím to vypadá, že se žádná z jarních soutěží dětí i dospělých konat nebude. Vše
záleží na vývoji situace. Předpoklad je však takový, že akce s účastí většího počtu osob budou
povoleny až jako poslední. Snad se tak stane co nejdřív.
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Plánů na letošní rok bylo celkem hodně. Chtěli jsme spravit a vyrobit několik překážek,
natřít střechu skladovací buňky na cvičišti, natřít stožár sirény, vyřešit prostory šatny a
šatníků pro zásahovou jednotku, udělat elektrické zásuvky v prostorách garáží, pokračování
v úpravách prostranství u staré hasičské zbrojnice u Korábova mlýna a několik tematických
školení. Uvidíme kolik se nám toho podaří uskutečnit.
Sbor se v uplynulých měsících rozloučil se 3 členy. V prosinci naše řady náhle opustil
bratr Milan Buchmüller, který byl členem sboru 46 let. 17. ledna jsme se rozloučili s bratrem
Václavem Faltusem, který byl členem sboru 71 let. Mnoho let se staral o hasičskou techniku
a prostranství u hasičské zbrojnice u Korábova mlýna. Byl nositelem Řádu sv. Floriána
druhého nejvyššího hasičského vyznamenání. O měsíc později 28. února proběhlo rozloučení
s dlouholetým členem, velitelem sboru, starostou sboru, bratrem Františkem Venclem.
Vedle mnoha dalších vyznamenání byl nositelem titulu Zasloužilý hasič, které je jedním
z nejvyšších hasičských vyznamenání. Čest jejich památce.
za SDH Líšnice Pavel Štefek

SKOAL Líšnice obhájil druhé místo

Horní řada zleva: Doleček, Krejsa, Šmirous, Diblík, Papáček, Dvořák
Dolní řada zleva: Šolc, Baier, Stejskal Jakub a Stejskal Jan
Letošního turnaje odehraném na žambereckém zimní stadionu se opět uskutečnil
tradiční již devátý ročník Turnaje o žambereckou orlici, kterého se již tradičně zúčastnili hráči
Líšnického Skoalu. Kostra týmu zůstala téměř nezměněná, sem tam ji rozšířili bývalé ikony
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Skoalu jako například David Kubíček, kterého v další reprezentaci zastavilo jen závažné
zranění kolene. Tento rok se turnaje zúčatnilo 6 mužstev z okolí. Již od začátku si za
obhajobou tituli šli letohradští Jeleni, kteři za celý turnaj nepoznali hořkost porážky a po
právu převzali od vzorně fungujících ředitelského dua Brožek – Kašpar pohár za první místo.
Náš tým obsadil s bilancí 7 výher a 3 proher (2x Jeleni, jednou Slámožrouti Kunvald) 2. místo
před Slámožrouty. Střeleckou formu potvrdil nestárnoucí Venda Dvořák (celkově 2. v KB),
když se svým kolegou v útoku Romanem Zechou(celkově 3.v KB) se postarali o nadpoloviční
většinu branek Líšnice. Příjemným překvapením byla střelecká forma Lukáše Krejsy, který
svojí ráznou hrou dokázal rozhodovat zápasy. V obraných řadách je potřeba vyzdvihnout
kvalitní práci Romana Papáčka, který, jak on říká, za svoji Líšnici vždy odevzdá minimálně
stoprocentní výkon. Je třeba zmínit i zaskakujícího brankáře Ondru Šolce, který nakonec
odchytal 8 utkání a byl kvalitním základním kamenem našeho úspěšného druhého místa
Tímto bych chtěl poděkovat i ostatním hráčům, kteří vzorně a hlavně pravidelně
reprezentovali líšnické barvy. Nesmíme zapomenout také na naše věrné fanoušky, kteří nás
chodili podporovat i ne v zrovna vlídném počasí. Také by jsme rádi poděkovali obci, za pro
nás nemalou podporu a doufáme, že příští rok ji to opět budeme moci vrátit kvalitní a
úspěšnou reprezentací. SKOAL!

Jakub Šmirous

Schody do kostela
Chtěl bych tímto poděkovat řadě dobrovolníků za opravu schodů u bočního vchodu
kostela v Líšnici. Vznikl též bezbariérový přístup. Tohoto úkolu se ujal p. Marek Papcun a
s dalšími pomocníky se podařila dobrá věc, za což jim patří velký dík.
Za líšnické farníky Antonín Bříza
Vážení čtenáři a milí občané naší obce. Rád bych Vás informoval o projektu opravy
bočního schodiště u našeho kostela, který jsme realizovali koncem loňského roku. Mne a
mnoho obyvatel obce trápil dlouhou dobu stav provizorního, dřevěného schodiště, které
bylo zhotoveno firmou, která provedla demolici původního schodiště. Po dohodě se
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správcem farnosti a p. Šejnohou došlo k podání žádosti o dotaci na danou opravu. Ta nám
byla schválena na podzim 2019. Poté jsme ihned zahájili práci. Velkým přínosem bylo získání
pískovcových bloků z demolice nejmenované stavby v Letohradě. Celá oprava proběhla díky
lidem, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoci. Výsledek naší práce jste mohli osobně
vidět i vyzkoušet. Před námi už je pouze malé kosmetické dokončení detailů, které

provedeme v nejbližší době.
Dovolím si touto cestou ještě jednou
moc poděkovat všem, co pomohli: Petr
Bednář, Karel Kopecký, Karel Hovádek,
Martin Bříza, Tomáš Bříza, Pavel Brůna,
Tomáš Hůlka, Pavel Dudek, Pavel Štefek,
Jirka Bříza, Josef Toman (Pastviny),
zaměstnanci obce a firmy Jiří Vencl, Karel
Vencl (Žamberk). V neposlední řadě i těm,
kteří přispěli radou, nebo dobrým
nápadem.
Mým přáním je, aby schodiště sloužilo ještě dlouho dalším generacím.
Marek Papcun

Ze života oddílu stolního tenisu
Každého z nás ovlivnila mimořádná opatření, která stanovila vláda v souvislosti s bojem
proti nákaze nemocí COVID-19. Výjimkou tomu není ani sport. Nám stolním tenistům tato
opatření přerušila sezónu poslední zápas před koncem. A proto, že je předpoklad, že už se
poslední kolo soutěže ani neuskuteční, dovolte mi, abych vám představil výsledky uplynulé
sezóny.
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Do sezóny 2019/2020 jsme přihlásili jedno družstvo mužů, které reprezentovalo naši
obec a jednotu ve 4. okresní třídě. Před posledním, zatím odloženým, zápasem se Líšnice
drží na 6. místě tabulky s bilancí 9 výher, 1 remíza a 7 proher. S tímto umístěním jsme
nadmíru spokojení. Jedná se o krásný střed a zároveň je toto umístění důkazem, že v oddíle
dostával velkou příležitost nový mládežnický člen Honza Mareš, který tak odehrál svůj první
ročník za muže a sbíral především zkušenosti, než body.
Co se týká statistiky jednotlivých hráčů, tak nejlépe si vedl Jan Stejskal, který pocítil
hořkost porážky pouze 6krát, což mu vyneslo první místo v tabulce jednotlivců s úspěšností
87,23 %. Ostatní hráči skončili následovně: Martin Diblík (59,09 %), František Čammr (51,85
%), Jiří Vencl (45,16 %), Milan Diblík (37,50 %), Zdeněk Kaška (8,82 %) a Jan Mareš (0,00 %).
Úroveň stolního tenisu v Líšnici sice nedosahuje úrovně, kterou měla v minulých létech.
Přesto jsem velice rád, že tato tradice u nás pokračuje a věřím, že se nám postupem času
podaří opět získat nové hráče, kteří budou ve více jak 70leté historii oddílu pokračovat a
dovedou Líšnici na úroveň, kdy se pyšnila vynikajícími výsledky na úrovni krajských soutěží.
Podmínky k tomu máme téměř dokonalé. Naši hernu nám závidí i týmy z velkých měst.
Doufáme, že se situace co nejdříve uklidní a naše životy se vrátí do normálu. Zvuk
pingpongových míčků klapajících na modrých či zelených stolech nám už začíná chybět.
Jakmile se tréninky opět rozjedou, dáme vám vědět, protože každý, kdo by si chtěl stolní
tenis zkusit, je u nás vítaný. Jménem celého oddílu stolního tenisu vám přeji především
pevné zdraví a hodně trpělivosti v této smutné zkoušce, kterou každý z nás musí
momentálně skládat.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Z činnosti spolku myslivců
Další mírná zima bude za námi. Vláhový deficit sice zmírní vydatné deště, nicméně
holomrazy chybí. Vinaři smutní, ledové víno ani z jedné oblasti nebude. Hmyzí škůdci
v lesnictví i zemědělství v silném zastoupení zimu přežili a
připraví úrodě těžký rok. Žížaly lezou v únoru na povrch a
radost z toho mají nejen divočáci, ale i drůbež na našich
dvorcích.
Honitbou nám nepravidelně migruje několik kusů černé
zvěře, a jejich pobyt začíná být čím dál víc znát. Bez sněhu se
těžko stopují, v noci jsou bez nákladné infra nebo termovize
těžko zjistitelní. Srnčí přestálo mírnou zimu v dobré kondici.
Jediné, čím mnoho kusů schází, je aktuálně stoupající
podkožní střečkovitost. Blanokřídlý hmyz, jehož larva k vývoji
potřebuje podkoží zvířat, se v posledních suchých a teplých
letech namnožil, a začíná být problémem znehodnocujícím
zvěřinu.
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Střeček srnčí (Hypoderma diana)
Příbuzní nosohltanoví střečci zvěř také sužují,
nicméně na hygienu zvěřiny zásadní vliv nemají.
Historicky jsme proti parazitózám zvěř
při zimním přikrmování přeléčovali. Africký mor
prasat byl na vině zákazu předkládání
Ivermectinu Státní veterinární správou poslední
dva roky. Důvodem byla následné ochranné
lhůty na poživatelnost přeléčené zvěřiny a tím
časově omezený lov. Prasata se do vysokých
koryt pro srnčí umí ke krmivu dostat.
Přeléčování volně žijící zvěře je novelizovaným veterinárním zákonem značně zpřísněno,
nicméně se nám to v lednu podařilo „vypasírovat“ a léčivo jsme v únoru předložili. Bohužel
počasí plošně nepřinutilo srnčí zvěř stáhnout se ke krmelištím, efekt bude zřejmě jen na část
populace a pár let ještě potrvá tento parazitismus potlačit.
V intravilánu obce můžete pozorovat, možná vám
neznámé, ptáky z řádu hrabavých podobné koroptvím.
Jsou to pestřeji zbarvené orebice horské, které k nám
doputovaly po podzimním vypuštění v Parishově
bažantnici.
Koroptve byly v Líšnici běžné ještě na přelomu 80. a
90.let, intenzivní chemizace zemědělství je připravila o potravu v polích. Zmizel hmyz i
plevely, ubyly i koroptve. „Popelka polí“ se tenkrát dostala i na poštovní známky.

Závěrem chceme poděkovat líšnickým zemědělcům za instalaci berliček pro dravce
v polích. Jde o přírodě blízké tlumení hrabošů v polích, nesrovnatelně lepší, než plošné
trávení granulovanými jedy. Ty se při nesprávné aplikaci stávají potravou i pro zpěvné
ptactvo a zajíce, kteří následně uhynou.
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Do vydání příštího zpravodaje už možná proběhnou první seče travin. Spolupráce
s našimi zemědělci je dlouhodobě funkční a včas nám hlásí plánované seče. Každoročně
zachráníme několik srnčat před usmrcením. Proto opět nezapomeňme, ať pro ně něco
uděláme! Za to díky MK

www.stopsecenisrncat.cz
Líšničtí legionáři
Před sto lety se v roce 1920 vraceli naši legionáři
z bojů 1. sv. války. I u nás v Líšnici se vrátilo 17 otců a
chlapců, kterým se podařilo vstoupit do legií. Chtěli
bychom připomenout příběhy a osudy některých
z nich. S odstupem času musíme smeknout před
těmito lidmi.
Z Líšnice to byli tito muži:
•
•
•
•
•

Beran Václav čp. 185 – narozen 20. 9. 1888
(nyní Hlaváčkovi).
Bříza Rudolf čp. 211 – nar. 8. 1. 1884 (nyní
stará chalupa st. silnice.).
Durchánek Jaroslav – nar. 20. 11. 1883 (nepodařilo se zjistit, byl zde v nájmu).
Kopecký Josef čp. 37 – nar. 6. 2. 1893 (nyní Dostál Lad).
Fogl Josef čp. 201 – nar. 13. 8. 1895 (nyní Kaškovi).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovad František čp.146 – nar. 2. 4. 1883 truhlář (nyní Kopecký Lad.).
Hovad Karel čp.146 – nar. 3. 3. 1891 (nyní Kopecký Lad.).
Klášterecký Josef čp. 230 – nar. 23. 2. 1895 (nyní Luxová – Zakopanka).
Klášterecký Václav čp. 179 – nar. 23. 8. nebo 9. (nyní Klášterecký – Zakopanka).
Lesák František čp. 222 – nar. 25.1.1883 (nyní Prachař Fr. – Zakopanka).
Mikyska František čp. 76 – nar. 23. 4. 1891 (nyní RNDr. Svoboda – Obec).
Pácha Antonín čp.134 – nar. 21. 10. 1891 (nyní Alt Jar. – Pod Skalou).
Richter Vicenc čp. 188 – nar. 22. 1. 1883 (nyní Misálovi – Zakopanka).
Volf Richard čp. 245 – nar. 21. 1. 1890 (nyní Dítětová Kam. – Čápová).
Volf Jaroslav čp. 81. – nar. 24. 8. 1891 (nyní Dvořáková – Krkavcová – Obec).
František Osika čp. 200 (nyní Pražák Jaroslav – Zákopanka).
Alois Filip – čp. 204. – škola nar. 26. 8. 1893 – učitel ve škole.

Na úvod Vám připomeneme příběh Aloise Filipa, učitele v Líšnici. Byl povolán na vojnu
26. 7. 1914 do Vysokého Mýta. V Líšnici se slavila poutní mše, když se loučil se svojí
manželkou. V kasárnách ve Vysokém Mýtě se dozvěděl, že manželka po jeho odchodu
porodila dcerku. Na frontě se rychle nechává zatknout – 19. 12. 1914 v Taškentu. Vzpomíná
na krásné večery, kdy pořádali tělocvičné večírky, cvičení na nářadí nebo na hudební večery.
Přes den chodil do továrny, kde se vyrábělo střelivo. V roce 1917 vstupuje do legií. Bojuje na
Bajkale, kde se štěstím přežívá. Tady se setkává s generálem Syrovým. 10. 8. 1920 po cestě
z Vladivostoku přes Japonsko a San Francisko a odtud přes Panamský průplav se vrací domů.
Setkává se s rodinou 10. 8. 1920. Setkání je o to dojemnější, že poprvé vidí svoji dceru, která
se narodila před šesti roky.
Děkuji paní Anně Chmelanové za informace R. Doleček

Nález v listí pod strání
Jednou fotografií bych se rád vrátil
k bohaté loňské houbové úrodě. Jde sice o
houbu nejedlou, ale krásnou a ne příliš se
vyskytující. Jde o hvězdovku trojitou, která
v počtu několika plodnic vyrostla pod
strání na mocné vrstvě zetleného listí
stromů
hned
vedle
betonového
odvodňovacího žlabu u cesty na kopec nad
č.p. 283.
Ve starších atlasech hub je popisován
výskyt hvězdovky trojité pouze v teplejších
oblastech stepního charakteru. Že by
nález v Líšnici byl důkazem globálního
oteplování?
Z atlasu hub si dovolím citovat ještě kousek k historii nálezů v ČR:
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První doložený nález z oblasti České republiky objevil český mykolog Albert Pilát roku
1933 v mykologickém herbáři Národního muzea v Praze mezi neurčenými položkami
sbíranými E. Bayerem v okolí Chotěboře. Tento nález nebyl datovaný. Protože za celou první
třetinu 20. století nebyl z Čech známý žádný jiný nález, považoval tuto houbu Albert Pilát za
„dosti vzácnou“. Václav Jan Staněk uvádí, že do poloviny 20. století byla považována za velmi
vzácnou a teprve v průběhu 50. let došlo k objevení většího počtu stabilních lokalit. V
současnosti není považována za vzácnou, spíš roztroušeně se vyskytující či nehojnou.
Houbaření zdar
Jan Štěpánek

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se v Líšnici
uskutečnila v sobotu 4. ledna 2020. Stalo
se, že někde sestavu koledníků ovlivnila
chřipka či jiný důsledek předchozího
nachlazení. Podmínky pro cesty po
Líšnici byly letos koledníkům nadmíru
příznivé. Pod vedením Pavla Brůny
koledovaly Veronika Brůnová, Terezka a
Anežka Šmokovi. Miloši Břízovi opět
připadla úloha vedoucího skupinky a
současně zastat úlohu třetího krále
spolu se synem Ondřejem a Adamem
Lorencem. Vendulka Novotná měla letos
se svými dětmi Barborkou a Vojtou ještě
maminku paní Marii Štefkovou. Pavel
Štefek se velmi osvědčil jako nový
vedoucí skupinky spolu se Zuzanou
Langrovou, Zuzanou Kubíčkovou a
Martinou Duškovou. Všichni koledníci se
líbili a byli dobře přivítáni, o čemž svědčí také skutečnost, že celková částka byla opět vyšší
proti loňské sbírce. Patří jim vřelé poděkování, rovněž tak i vedoucím skupinek za přípravu a
čas, který této činnosti věnovali. Stejné poděkování tímto posíláme všem dárcům.
Rudolf Doleček z Olšiny

KDO JE KDO – LIII.
MARIE ŠTĚPÁNOVÁ
*1930 - † 2020
Je 2.března 2020 v krásném svatostánku v Hemži u Chocně probíhá poslední rozloučení
s Marií Štěpánovou. V hlavě běží vzpomínky na tuto skromnou a pracovitou ženu. Krásně se
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s ní povídalo o životě, radostech i starostech. Pod krásnou lípou u rodného domu v Sudislavi
se člověk těšil na setkání s touto ženou.
Narodila se 8. srpna 1930 v Poličce, Marii a
Václavu Frimlovým, rolníkům ze Sudislavi. Od
malička se zajímala o hospodaření, a hlavně o
hospodářská zvířata. Život rodiny poznamenala
tragická událost, mladší sestra zemřela ve čtyřech
letech. Základní školu absolvovala v Sudislavi a
Brandýse nad Orlicí. Na přání rodičů pokračovala ve
studiu na vyšší Sociální škole ve Vysokém Mýtě.
Potom pokračovala ve studiu na Pedagogické škole
v Hradci Králové. Povolání učitelky začala v pohraničí
– Kohoutově. Po roce, aby byla blíže svým rodičům,
požádala o přeložení. Byla umístěna do Nekoře.
Tady se seznámila se svým manželem Karlem
Štěpánem, také učitelem. V roce 1953 si řekli své
ano. V manželství se narodil syn Karel a dcera
Monika.
V těžkých padesátých letech pomáhá na hospodářství svých rodičů. V této době umírá
její tatínek. Počátkem sedmdesátých let rodina odchází do Líšnice. Zde její manžel působí
jako ředitel základní školy. Marie jako ředitelka školy působí v Pastvinách. Svoji karieru
pedagoga ukončuje v Žamberku. Ani v důchodu neodmítá pomáhat. Pečuje o svá vnoučata,
vypomáhá ve škole v Králíkách, píše obecní kroniku v Líšnici a pomáhá v místní knihovně.
Hlavní její náplní je starost o maminku, která umírá v roce 1993.
Velkou láskou byla zahrádka a příroda. O všem svědčí překrásné místo v Nekoři, kde
dokázala z nevzhledného koutu přírody vybudovat nádhernou zahradu. Sem se uchylovali se
svojí rodinou, když prožívali těžké chvíle. V roce 1997 koupili dům čp. 112 v Líšnici. Bohužel
jejich krásný život skončil úmrtím manžela v roce 2003. S jeho ztrátou se těžko vyrovnávala.
Přesto svým blízkým rozdávala lásku a sílu do života. Odešla žena, která podle knihy Druidů
byla obětavá, měla srdce schopné velkých citů, dokázala být svým blízkým a známým a
svému partnerovi v těžkých životních situacích velkou oporou. Její poslední slova, která
napsala před svým skonem, přečetl pan farář a každému přítomnému se vlily slzy do očí.
Dostala jsem dovolení odejít, dejte mi sbohem moji milí,
já ubírám se cestou svoji, zde odevzdávám klíč dveří svých.
A nečiním žádných nároků na svůj byt vezdejší.
Jen o poslední vlídná slova Vás prosím, byli jsme dlouho sousedy,
nyní rozbřeskl se můj den, lampa, která osvětlovala můj tmavý kout – dohořela.
Pozvání přišlo a já jdu
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Každý, kdo tuto ženu poznal do konce svého života na ni nemůže zapomenout. Milovala
rodinný život, ve svém povolání byla uznávaná a její velká slabost byla láska k přírodě a svým
vnoučatům – Markovi, Kájovi, Bernardovi a Sáře.
Děkuji manželům Štěpánovým, R. Doleček

LEDŘÍČEK Z KAČENČINÝCH HOR
V místech, kde se Divoká Orlice náhle stáčí směrem do nitra naší země a proráží horský
hřbet, začíná čarokrásné údolí. Jeho středem vede bystrá řeka plná malých i obrovských
balvanů. Mnohé z nich připomínají pohádkové bytosti. Občas na ně usedne krásný ptáček se
svým modrozeleným fráčkem. Úzké údolí je lemováno skalními stěnami plných trhlin a
průrev zarostlých divokými keři. Kolem dokola se prostírají husté lesy s koberci hebkých
mechů a vysokého kapradí. Je to vhodný úkryt všem psancům a pronásledovaným. To je
Zemská brána.
V těchto místech se dlouho ukrýval loupežník Ledříček. Jeho zbojnické kousky byly
známy po celém kraji. Chudáky byl milován, panstvo jej nenávidělo. Prostě bohatým bral a
chudým dával. Byl bystrý, hbitý, silný a hlavně chytrý. Byl mistrem převleků, jednou byl
hajný, podruhé krajánkem, mnichem či uhlířem. V každé vsi měl přátele, kteří mu rádi
pomáhali. Měl skvělý úkryt, tajnou skrýš uprostřed skalní stěny právě na Zemské bráně.
S přibývajícím časem i počtem úspěšných lupů se pomalu, ale jistě stahovala smyčka
kolem krku dosud nepolapeného loupežníka. Kačenka sledovala každý jeho čin. I když
nesouhlasila s jeho loupeživou profesí, byla přeci jen trochu nakloněna za jeho podporu pro
chudé lidi. V duchu mu přála, aby vyklouzl z nastražených léček. Ledříček, aniž tušil
náklonnost Kačenky, vytrvale zbojničil. Tentokrát si vybral zámek v Žamberku. Po vysokém
stromě vylezl na zámeckou terasu, po které se dostal pootevřeným oknem dovnitř. Tiše jako
kočka se protáhl kolem komnaty, kde spal úředník. Z vedlejší místnosti odnesl šperky a kasu
s penězi. Kořist rozdělil na tři části. První ukryl u Vejdova statku v Pastvinách, druhou ukryl
ve své skrýši a třetí rozdal postiženým občanům Žamberka po požáru v roce 1810–6. října.
Když se vracel ze Žamberka přes Líšnici, jeho oblíbenou cestou přes Sekýří, zastavil se na
chvilku u Voglů v Zakopance. Tady dal hospodáři, u kterého dříve sloužil nějaké peníze,
poděkoval za chléb a mléko, které mu hospodyně u stolu podala a odešel cestou do
Klášterce. Tady byl zaskočen dívkou, která mu nenadále vstoupila do cesty. Byla to Kačenka.
Varovala Ledříčka: „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“ . Ještě
vyslovila poslední slova, Budu se snažit tě chránit, ale nemůžu tě stále hlídat. Ledříček zůstal
jako u vytržení. Dlouho si dával pozor, lidé jej milovali i písničky o něm zpívali. Zbojník se
zase cítil bezpečný. Ještě celých patnáct let byl nepolapitelný.
Onoho osudného dne se vracel do svého skalního úkrytu. Měl značný náskok před svými
pronásledovateli. Rychle se vyšplhal na jedli, jako obvykle se vyhoupl na provazový žebřík,
aby překonal poslední překážku. Udělal poslední krok uklouzl a spadl do skalní prohlubně
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z výšky deseti metrů. A tak pod skalou zemřel Ledříček, kterému lidé říkali Jánošík Orlických
hor. Ještě dlouho si lidé po večerech vzpomínali na tohoto chlapce a zpívali písničku.
Chudí lidé vítají rádi Ledříčka,
že jim dá čtyráček z pytlíčka
konec večer chudoby, konec bědování
Ledříček má s chudým lidem slitování.
Je skutečně doloženo, že byl Ledříčkem vykraden zámek v Žamberku a po požáru ve
městě zbojník chodil mezi postiženým obyvatelstvem převlečen za mnicha a ubohé lidi
obdarovával. Jeho skrýš se nachází při cestě z Klášterce k Pašerácké lávce. V Líšnici kromě
Voglových, kde jako malý kluk sloužil, dnes Suchomel Jiří, čp. 187, navštěvoval rodinu
Knopovu čp. 20 – dnes Keprta Kamil. Další informace o Ledříčkovi je, že se o něho starala
jeho tetička paní Mihulková, která žila v Klášterci nad Orlicí v osadě Amerika.
Podle V. Šplíchala R. Doleček

Zdravíme všechny z naší Alternativní půdy!
Milí návštěvníci naší půdy, začíná se oteplovat a to znamená, že i naše půda se probouzí
ze zimního spánku. Dlouho jsme se vám sice neozvali s žádnou připravovanou akcí, to však
vůbec neznamená, že se u nás nic nedělo. Během těchto pár měsíců jsme pracovali na
novinkách, nejen v našem programu, ale také v samotném prostoru Mezi Trámy. Neustále se
snažíme půdu zdokonalovat, nejen pro vás jako pro diváky, ale také pro všechny účinkující.
Tentokrát jsme se zase posunuli o velký kus dál.
Samozřejmě i nás ovlivnila nečekaná situace, která nastala. Moc nás mrzí, co se děje, ale
i přes to se snažíme zachovat pozitivní přístup. Doufáme, že vše, co jsme si pro vás připravili,
budeme moci pouze odložit na klidnější časy a vy o nic nepřijdete.
Velkou kulturní událostí jara, je pro nás koncert skupiny Teepee 15.5.2020 od 19,00.
Jejich hudba by šla označit jako ojedinělá kombinace dreampopu a indie folku. Jde o
jedinečnou kombinaci vokálů mladé dvojice, kteří pro nás speciálně zahraji akusticky, pouze
se svými kytarami. Nás svojí tvorbou okouzlili, a tak pokud hledáte něco příjemného na
poslech, určitě si je pusťte.
Sledujte náš na našich webových stránkách www.mezitramy.cz, ale také facebooku a
instagramu, kam určitě budeme přidávat nejaktuálnější informace v případě nějakých změn.
Věříme však, že se svět zase rychle vrátí do pořádku a my tak budeme mít brzy šanci se
společně s vámi potkat.
Přejeme vám všechno dobré. Využívejte svůj čas pro sebe a své blízké, neztrácejte
úsměv na tváří a HLAVNĚ buďme všichni zdraví a šťastní.
M(arika)ezi Trámy
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Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat občanům Líšnice, kteří se dne 7.1.2020 přišli
naposledy rozloučit s panem Martinem Groulíkem z Pastvin. Dále děkuji řediteli Líšnické a.s.
panu Renému Keprtovi za zapůjčení traktorů a Petru Štefkovi za jejich smuteční výzdobu.
Poděkování také patří paní Marušce Štefkové za uvázání smuteční vazby. Děkuji všem za
květinové dary, kondolence a slova útěchy.
Marta Groulíková.
Děkujeme všem za účast, projevenou soustrast a květinové dary na posledním
rozloučení s panem Františkem Venclem. Velké poděkování patří také paní hospodské Slávce
a všem, kteří pomáhali při smuteční hostině.
Marie Venclová a dcery Renata a Radka s rodinami

Děkujeme, že jsme mohli šít!
Chráněné dílny Šťastný domov Líšnice z.ú., děkují vám všem za pomoc a podporu při šití
roušek. Zprávy o naší šicí snaze se roznesly velmi rychle a my jsme dostali látky, tkanice,
gumičky a nitě z mnoha milých míst. Jmenovitě Líšnice, Žamberka, Letohradu, Libchav, Ústí
nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Rybné nad Zdobnicí, Bělé, Svitav, České Třebové, Brna,
nebo i z Prahy.
Musím konstatovat, že s mnoha krásnými a různobarevnými vzory, jež nám prošly pod
rukama, bychom mohli možná i udělat módní přehlídku. A tak jsme šili, šili a šili a začali jsme
být odměňováni vděkem od nemocnic, lékáren, lékárenského zásobování, doručovatelek,
prodavaček. Snažili jsme se nezapomínat na zemědělce, na sousedy, rodiny, přátele, babičky
a dědy.
Všechno to mnohahodinové úsilí by se nepovedlo bez našich zaměstnanců a bez další
pomoci například studentů, kteří pomáhali stříhat, špendlit, navlékat, žehlit a šít. Společně
jsme ten nápor zvládli. Velmi si ceníme všech organizací a firem, jež nás podpořili finančně.
Děkujeme.
Děkujeme všem, jež nás podpořili dobrým slovem, vděkem, třeba také ovocem a
dobrotami :-) Přejeme vám Všem v této nelehké době zdraví, štěstí a Boží požehnání
S úctou Iva Kaplanová, ředitelka Šťastný domov Líšnice z.ú.
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Vítání občánků 3.11.2019
V neděli 3.11.2019 jsme na obecním úřadě přivítali Tamaru Šmokovou, Martina
Pospíšila, Matyáše Halbrštáta, Olivera Válka a Jakuba Hovádka mezi nejmladší občánky naší
obce. Přeji Vám všem hodně zdraví a rodinné pohody.
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