Zprávy z obecního úřadu
Rok 2020 je bezesporu jiný. Letní období, kdy jsme na jarní hygienická opatření téměř
zapomněli, uteklo jak voda a je tu podzim, který s sebou přinesl znovu nouzový stav a opětovné
zavádění hygienických opatření. Jestli budou tak razantní jako na jaře nelze s jistotou potvrdit
ani vyvrátit. Situace se mění každým dnem, a proto Vás všechny opět žádám, abyste zaváděná
opatření dodržovali v co možná nejvyšší míře, i přesto, že se někdy zdají být proti zdravému
rozumu. Covid 19 způsobil už hodně problémů ve všech rovinách našich životů, a jak to vypadá,
bude to i nadále nejprobíranější téma. Stávající situace způsobila, že jsme se rozhodli odložit
každoroční setkání seniorů i vítání občánků na vhodnější dobu. Do konce roku 2020 se tedy
tyto dvě pravidelné akce neuskuteční. Současná situace také neumožňuje konání podzimní
rockové zábavy, kterou organizují hasiči. Další odložené akce jsou 100 let od založení Sokola
v Líšnici a Večer s cimbálovkou v Alternativní půdě Mezi Trámy v Zakopance. Tyto akce se
uskuteční pravděpodobně na jaře roku 2021. Pokud to situace dovolí 27.11. budeme rozsvěcet
vánoční stromeček u základní školy a 27.12. je naplánován vánoční koncert v kostele.
Během léta se podařila vyměnit
podlaha ve dvou třídách základní školy, kde
byly původní parkety nahrazeny PVC
krytinou. U autobusové zastávky u
Hůlkových na Dolním konci byl degradovaný
beton nástupiště vybourán a nahrazen
zámkovou dlažbou. Probíhala také údržba
zeleně a nátěry zábradlí mostu v Račovicích
a na Šířině. Patrných úprav se dočkala i
školní zahrada, kde bylo vybudováno nové
pískoviště a instalována trampolína. U
pomníku padlých byl odstraněn rozlámaný
betonový obrubník a štěrkový zásyp byl
nahrazen travnatým povrchem. Na těchto
pracích se výrazně podíleli brigádníci,
kterým bych chtěl moc poděkovat za jejich
pracovní nasazení.
V září proběhl velký úklid na hřbitově.
Byly odvezeny všechny náhrobky odložené
mimo hrobová místa. Výzvu, která byla
zveřejněna před rokem někteří vyslyšeli a
své staré náhrobky sami odvezli za což jim
děkuji. I tak jsme ze hřbitova odvezli plných 6 vleků kamene a betonu. Navázali jsme tak na
jarní úklid márnice, kde je volně k zapůjčení nářadí na údržbu hrobových míst. Hřbitov je tedy
v toto chvíli uklizený tak jak už dlouho nebyl. Doufám, že to tak i zůstane a bude důstojným
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místem odpočinku našich blízkých. V této souvislosti upozorňuji jak návštěvníky, tak nájemce
hrobových míst, že byl schválený nový Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice, který najdete
dále ve zpravodaji. Je to poměrně rozsáhlý dokument, který vznikl podle vzoru Ministerstva
pro místní rozvoj. Jeho nové vydání vyvolala novela zákona o pohřebnictví z roku 2017.
Současně jsou v něm stanoveny jasná pravidla pro to, aby byl hřbitov, jak se říká, v pořádku.
O veškerou zeleň vysázenou mimo hrobová místa se bude starat obec, stejně tak i o
nevyužívaná hrobová místa.

Postupně se nám také daří
kultivovat deponii na Babině. Již na
jaře jsme společně s Líšnickou a.s.
začali likvidovat navožené větve a
pařezy, které se tu hromadily
několik let. Počasí a vytíženost
techniky jinde nám dovolilo plochu,
která je na pozemku Líšnické a.s.
urovnat až na konci září. Za tu dobu
se z této plochy stala veřejná
skládka, kdy sem někteří navozili
starou trávu, zbytky konstrukčního
dřeva, ořezané větve, stavební
odpad apod. Bezpochyby to musel
být někdo místní, kteří tuto lokalitu zná. Naivně jsem si myslel, že tato doba je pryč, a že víme
jak se s odpadem zachází a nebude tak končit v lesích, vodních tocích a loukách. Dlouho jsem
slýchával jaký je na Babině bordel a co s tím jako obec uděláme. A když se snažíme dát toto
místo do pořádku tak se tam záhadně objevuje nový a nový odpad. Postupně budeme Babinu
dávat do pořádku, nicméně deponie zeminy zde zůstane do doby než by se našlo vhodnější
místo nebo se najde pro zeminu využití. V obci NENÍ ŽÁDNÁ VEŘEJNÁ SKLÁDKA!
Podobný obrázek se nám naskytl i při natírání zábradlí na mostu v Račovicích, kde byl i
jednoho z pilířů navožený stavební odpad. Tentokrát to bylo na druhém břehu než loni, ale
opět na pozemku Povodí Labe a obce. Doufám, že ten, který ho tam letos a loni vyvezl, čte
tyto řádky, a když nic jiného tak se aspoň trochu zastydí. Asi by se mu taky nelíbilo, když by
někdo na jeho pozemek přivezl suť z přestavby domu.
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Na konci září proběhla instalace svodidel
podél komunikace pod kravínem a zlepšila tak
bezpečnost pro dopravu v této lokalitě.
Letošní rok je bohatý na srážky. Naštěstí nás
jejich úhrn jinak nepotrápil, nicméně poukázal na
zarostlé příkopy kolem komunikací a na
některých místech v malých potocích na
zanesený průtočný profil. Postupně tyto neduhy
odstraňujeme.
Během léta také úspěšně proběhla
rekonstrukce vedení vysokého napětí. Firma,
která rekonstrukci prováděla děkuje všem
vlastníkům pozemků za trpělivost a pochopení.
Po jedné odstávce v lokalitě napájené
z transformátoru u č.p. 128 došlo k opačnému
zapojení fází, které bylo do několika hodin
opraveno. V této souvislosti bych chtěl
připomenout telefonní číslo na poruchovou linku
ČEZ Distribuce 800 850 860. Uložte si ho do
mobilu nebo si ho napište např. na ledničku. Na
tuto linku volejte v jakémkoli případě spojeným s dodávkou elektřiny. Např. pokud vám
v domě nepůjde elektřina a její výpadek nebude způsoben shozenými jističi.
ČEZ Distribuce od 31.12.2020 nebude vylepovat papírová oznámení o plánovaných
odstávkách elektřiny! Tyto informace bude zasílat formou zpráv do mobilu či e-mailu.
Doporučuji proto všem koncovým odběratelům elektřiny, aby se k zasílání těchto zpráv
registrovali na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Budete tak vždy s dostatečným předstihem
informování o plánované odstávce či o případné poruše na elektrickém vedení ve vaší
lokalitě. Zasílání zpráv je ZDARMA.
Další číslo, které byste měli mít ve svém mobilu uložené (nebo napsané na lednici) je
havarijní linka Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí. V případě poruchy v dodávce vody
volejte na 736 757 846 nebo přímo panu Martinu Jirčíkovi 723 907 852, který má Líšnici na
starost.
Opět vám připomínám možnost zasílání informačních SMS o důležitém dění v obci. Byl
bych rád, aby alespoň jeden člen domácnosti tyto SMS odebíral a tyto informace dál sdílel.
SMS si můžete zařídit osobně na obecním úřadě, nebo zasláním SMS na číslo starosty
736 767 730 s textem „informační SMS“. Veškeré důležité informace o dění v obci
naleznete na internetových stránkách obce www.obeclisnice.cz, kde je také umístěna
elektronická úřední deska.
Hezký podzim, hlavně hodně zdraví a dobré nálady přeje starosta Pavel Štefek
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17. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 27. srpna 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

•
•

ověřovateli zápisu Petra Štefka a Ing. Jana Štěpánka.
program 17. zasedání ZO.
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2020. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/22292. Poskytovatel Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 zastoupený hejtmanem JUDr.
Martinem Netolickým, Ph.D. a příjemce Obec Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice, IČ:
00279170, zastoupená starostou Ing. Pavlem Štefkem.
Rozpočtové opatření č. 2 – kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními.
Rozpočtové opatření č. 3 – finanční příspěvek na zajištění voleb do Krajského
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

usnesení Rady obce.
rozdělení parc. č. 3212 PUPFL na parc. č. 3212/1 PUPFL a parc. 3212/2 TTP. K rozdělení a
změně kultury došlo z důvodu příkazu České inspekce životního prostředí č.j
ČIŽP/45/2018/6926.
Obec Líšnice byla rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22.6.2020 č.j. 4P
96/2011-193 jmenována opatrovníkem PK.
stav místních komunikací k Javoru, u bývalé mlékárny, u čp. 312, kde není dostatečně
zajištěn odtok srážkové vody. Dále bylo seznámeno s výsledkem konzultace dopravního
značení s dopravní policií, které bude postupně realizováno, v závislosti na vydání souhlasu
MěÚ Žamberk.
se záměrem oslovit vlastníky pozemků pod a kolem autobusových zastávek se záměrem
odkupu těchto pozemků.
s realizací opravy podlah ve dvou třídách v budově základní školy.
odbagrováním naplavenin v příkopech podél komunikací na dolním konci.
pokládkou zámkové dlažby před autobusovou zastávkou Dolní - dosavadní betonový
povrch byl značně degradovaný a potenciálně nebezpečný.
úpravou okolí pomníku padlým – byl odstraněn rozlámaný betonový obrubník a štěrkový
zásyp, který byl nahrazen travnatou plochou.
údržbou zábradlí u čerpacího stanoviště na Dolním konci a mostních objektů v Račovicích
a na Šířině – doplnění chybějících trubek a celkovým nátěrem.
instalací nové trampolíny a pískoviště na školní zahradě.
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17. jednání Rady obce Líšnice dne 23. září 2020
Rada obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•

•

nabídku nakladatelství Tváře, s.r.o. Žďár nad Sázavou na publikace historie obce – srovnání
foto staré a nové. Budou pořízeny fotografie ze všech čtyř ročních období.
neuskuteční se setkání důchodců, vítání občánků a další akce pořádané obcí, z důvodu
zavádění nových krizových opatření proti šíření Covid 19.
Umístění zrcadel, obnova dopravního značení. Křižovatka u kostela – umístěno vyhřívané
zrcadlo napájené měřeným odběrem z budovy hostince.
schválení dotace na pořízení dopravního hasičského automobilu – záležitost rozpočtu roku
2021.
získání titulu Skokan roku 2019 v třídění odpadu a získání finanční odměny 20 tis. Kč.
Nutné použití k úhradě za věci spojené s odpadovým hospodářstvím– nákup
repasovaného zvonu a pomůcek do sběrného místa.
nutnost přehodnocení pojistných smluv z pohledu možného podpojištění budov, zejména
OÚ, ZŠ, MŠ a hlavně nízká pojistná částka u obecné odpovědnosti. Podnět vzešel z jednání
s konkurenční pojišťovnou Generali-Česká pojišťovna. Místostarosta projedná
s pojišťovacím makléřem možnost změny stávající smlouvy s pojišťovnou Slavia. Pokud by
to nebylo možné, tak zvážit sjednání odpovědnostní pojistky s jinou pojišťovnou.

Rada obce schválila:
•

•

Smlouvu o dílo se zhotovitelem Sella&Agreta s.r.o., IČ: 25935721 na zhotovení projektové
dokumentace Výstavba a rekonstrukce místní komunikace Pod Dubinou a Výstavba
splaškové kanalizace Pod Dubinou, k.ú.Líšnice za cenu 142 000,- bez DPH.
Řád pohřebiště obce Líšnice na pozemku hřbitova odsouhlaseného Krajským úřadem
v Pardubicích. Řád bude vyvěšen v areálu hřbitova.

Rada obce:
•

projednala užívání obecních pozemků občany – řešení do budoucna výpůjčkami, zejména
tábor Račovice a další, zajistí a předloží ke schválení místostarosta.

OBEC LÍŠNICE – SKOKAN ROKU 2019
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která vytvořila a efektivně provozuje
celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na
kvalitní evropské úrovni, vyhlásila třináctý ročník soutěže „O perníkovou popelnici“ za rok
2019. A Líšnice se v široké konkurenci vůbec neztratila.
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Soutěž je rozdělena do tří kategorií, a to na nejmenší obce do tří set obyvatel, střední
obce do dvou tisíc obyvatel a města nad dva tisíce obyvatel. Pořadí určuje množství
vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2019. Pro většinu obcí je dobré umístění
v soutěži prestižní a je vidět, že efektivnímu třídění odpadů se věnuje především v posledních
letech nemálo pozornosti. Pro obce je totiž kromě titulu v podobě stylové popelnice z perníku
připraven také finanční bonus v řádech desítek tisíc korun.
Jaké jsou tedy výsledky třináctého ročníku soutěže „O perníkovou popelnici“ za rok
2019?
Obce do 300 obyvatel
Zhruba sto třicet obyvatel bezesporu potěší třetí místo Žlebských Chvalovic, obce na
prahu Železných hor. Druhé místo získala obec Neratov. A vítězem se stala obec Čenkovice.
Zdejší starosta přikládá úspěch mimo jiné zvýšenému množství sběrných nádob v obci a také
osvětě. Dávají zde informace, kde najdou nádoby na tříděný odpad. Dvakrát do roka dělají
procházku s dětmi celou vesnicí, sbírají odpad (především po rekreantech, třídí ho a dětem
vysvětlují, proč třídit.
Obce od 301 do 2000 obyvatel
V kategorii středních sídel vybojovaly za rok 2019 třetí příčku Slepotice, obec s necelou
pětistovkou obyvatel ležící na Pardubicku. Ke druhému místu si mohou gratulovat na
opačném konci pardubického okresu, a to v Čeperce. Více než tisícihlavá obec obhájila loňskou
stříbrnou pozici. Stejný kousek, ovšem na pozici vítěze kategorie, se povedl obyvatelům
oblíbeného rekreačního města Seč.
Obce nad 2000 obyvatel
Na třetím místě kategorie obcí a měst se umístilo město Polička. Vloni třetí Opatovice nad
Labem si letos polepšily a skončily na druhém místě. Vítězen této kategorie se stala Moravská
Třebová
Absolutní vítěz a skokan roku
Absolutním vítězem se za rok 2019 stala obec Čenkovice. Vyhlašovatelé soutěže „O
perníkovou popelnici“, tedy společnost EKO-KOM a Pardubický kraj oceňují také obec, která
se v třídění odpadů v meziročním srovnání nejvíce zlepšila. V roce 2019 se největší postup
pořadím povedl právě nám, v naší milé Líšnici z podhůří Orlických hor.
Tento úspěch patří nám všem. Třídit odpad se opravdu vyplatí. Iniciativa se v naší obci
opravdu za poslední rok posunula neskutečně vpřed. Spolky, především ten myslivecký,
pořádají úklidy obce. Jsem moc rád, že ani ve složité „koronavirové“ době nezapomínáme na
ekologii a dbáme na správné třídění odpadů. Obec krom diplomu „Skokan roku“ získala
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finanční odměnu ve výši 20 000 Kč. Tato odměna bude opět investovaná zpátky do
odpadového hospodářství, aby byl systém třídění odpadů v naší obci ještě o něco efektivnější.
Děkuji všem, kteří odpad poctivě třídíte a šíříte tuto osvětu dál do svého okolí. Přeji krásné
podzimní dny.
ze statistické zprávy společnosti EKO-KOM čerpal Michal Schreiber

Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice
1.

Obec Líšnice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád
veřejného pohřebiště obce Líšnice.

2.

Rada obce Líšnice ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice dne 23.9.2020, pod
usnesením č.5 a to ve smyslu zákona o pohřebnictví.

3.

Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví, po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 17.9.2020, vydaného pod č. j.: KrÚ
68735/2020/OR/ÚP.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném
zájmu v samostatné působnosti obce.

2.

Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Líšnice, IČ: 00279170, se sídlem Líšnice 226,
56184 Líšnice, zastoupená starostou obce.

3.

Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť obce Líšnice a povinnosti osob,
kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají
objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem o pohřebnictví.

4.

Vysvětlení pojmů:
a)

Veřejné pohřebiště - dále jen pohřebiště.

b) Řád veřejného pohřebiště - dále jen Řád.
c)

Provozovatel veřejného pohřebiště - vykonává provozování veřejného pohřebiště
zejména ve smyslu § 16, zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

d) Hrobové místo - místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky.
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e)

Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele
na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
na účel využití a dobu trvání.

f)

Hrobové zařízení – např. Pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
1.

Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v k. ú. a obci Líšnice, na parcele
číslo 1148/4 a 1148/6 – Hřbitov u kostela sv. Rodiny, jehož součástí jsou:
a)

místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů,

b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek,
c)

místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.

2.

Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny hřbitovní zdí.

3.

Řád je závazný pro provozovatele – obec Líšnice, subjekty, zajišťující pohřební služby, pro
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s
prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.

4.

Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají
přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský
zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu –
speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i
když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc
upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

5.

Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky
prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva obce Líšnice
prohlásit za "Čestný hrob". Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva obce Líšnice
odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa,
na kterém se nachází hrob prohlášený za "Čestný hrob", neprojeví nájemci zájem nebo v
případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec Líšnice povinna učinit na
své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

6.

Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím Rady
obce Líšnice prohlásit za "Cenný náhrobek". Nájemce nesmí bez souhlasu Rady obce
Líšnice odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání
hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za "Cenný náhrobek", neprojeví
zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec
Líšnice povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování "Cenného náhrobku".

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1.

Na pohřebišti obce Líšnice jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a)

nájem hrobového místa pro hroby, hrobky a pro uložení lidských ostatků v urnách,

b) správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně, oplocení a mobiliáře,
c)

vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,

d) zajišťování odvozu a likvidace odpadů,
e)

půjčování nářadí,
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f)

spravování a udržování objektů na pohřebišti (márnice, komunikace, inženýrské sítě,
přívod vody apod.),

g)

vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,

h) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.
2.

Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště
postupovat nejen podle občanského zákoníku.

3.

V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základě zákona o pohřebnictví tímto
Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce
minimálně 10 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů.

4.

Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen se
souhlasem provozovatele pohřebiště.

Článek 4
Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba
zpřístupnění pohřebiště
1.

S přihlédnutím k místním zvyklostem se provozní doba nestanovuje. Doba obvyklá k
návštěvě pohřebiště je od 6:00 do 22:00 hodin.

2.

Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště
nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

3.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4.

Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

5.

Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem provozovatele.

6.

Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.

7.

Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde
chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy,
kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k
jakým jsou určeny.

8.

Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí.
Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

9.

Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným
způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných
případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

10. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy
a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je
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na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
11. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
12. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento Řád a provozovatel.
13. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím
souhlasu provozovatele pohřebiště.
14. Na pohřebišti není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů zaměřené na
výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny
podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají
oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli.
15. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy s
vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle
tohoto řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti provozovatele pohřebiště
1.

Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
a)

Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto zveřejněným
Řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně
osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).

b) Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého
nájemce.
c)

Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

d) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1
zákona o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu
uložení lidských pozůstatků a ostatků). Současně je povinen udržovat aktuální plán
pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření
nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště
a evidence volných míst.
e)

V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových
míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto
zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

f)

V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o
pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti
splnit veškerou informační povinnost.

g)

Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytyčit označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit). Pronajímat tato místa a
provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o
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pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst
stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá
nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného
charakteru a rozměru.
h) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádět údržbu cest a chodníků, opravovat oplocení,
společná zařízení a inženýrské sítě, dbát na úpravu pohřebiště.
i)

Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

j)

Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých
ploch, opuštěných hrobových míst a vyhrazených ploch.

k)

Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených
zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

l)

Vyřizovat stížností včetně reklamací souvisejících se správou pohřebiště.

m) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu. Není-li trvalý pobyt,
nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti
obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
n) Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli
zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit
bezpečný provoz pohřebiště.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1.

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené
mezi pronajímatelem – Obec Líšnice a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva
o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho
rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

2.

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli
pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o
pohřebnictví, kterými jsou:
a)

jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a
datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo,

b) záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy
do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,
c)

jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa,
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo
nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

d) údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,
e)
3.
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dále případně údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce, a to
nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit provozovateli pohřebiště.

4.

V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba
stanovená v článku 3, to je 10 let.

5.

Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:
pro hrob

10 let

pro hrobku novou

10 let

pro urnová místa

10 let

6.

Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku
a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem
nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností
uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

7.

Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je
dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku, nebo hrobového zařízení povinen předložit
provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby,
nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

8.

Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická
osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce
nájemce je povinen doložit správci titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro
vedení evidence.

9.

Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu
hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu
provozovatel písemně vyzval.

10. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje
provozovatel pohřebiště podle § 20, písm. g), bod 4 a 5 zákona o pohřebnictví.
11. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25, odst. 4 zákona o
pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda,
je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu
způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
12. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v
následujícím rozsahu a způsobem:
a)

nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby
travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových
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míst ostatních nájemců a dalších osob,
c)

odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

13. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní
po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn
zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
14. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, opírat je o
sousední hrobová zařízení nebo o hřbitovní zeď.
15. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze
s vědomím provozovatele a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž
vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví.
16. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem,
tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
17. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral,
ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto
lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se
vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.
18. Podnájem hrobového místa je zakázán.

Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
1.

Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již
existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném
předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.

2.

Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na
pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce,
neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle
pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

3.

Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a)

Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální
hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček
mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového
zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi
sebou pevně kotveny.

b) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem
na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
c)
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Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce

základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.
e)

Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky by měly být v jedné přímce s rámy sousedních
hrobů.

f)

Boční rámy hrobu nebo hrobky by měly být rovnoběžné s rámy sousedních hrobů.

g)

Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně
odstupňováno.

4.

V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit
hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele ke
zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému
místu.

5.

Podmínky ke zřízení hrobového zařízení hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a)

Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však
260 cm).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly) pokud bude využit litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c)

Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého
betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že
bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a
hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e)

Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.

f)

Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)

Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na
jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně
220 cm (podle velikosti rakví).

6.

i)

Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)

Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)

Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)

Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě.

Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a)

dobu výstavby hrobky,
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b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
c)

požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,

d) podmínky používání komunikací pohřebiště,

7.

e)

způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,

f)

povinnost dozoru při výstavbě,

g)

průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro
trvalé užívání stavby určit
a)

druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,

b) způsoby a cyklus revizí hrobky.
8.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

9.

V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na
pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště.
Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je
nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo
skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a
uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich
průchodnost omezována.

10. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48
hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen
uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém
místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového
zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při
likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.
11. Na pronajatém hrobovém místě je zakázáno vysadit strom, nebo keř. Provozovatel může
nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit
takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.
12. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobového zařízení z pohřebiště po
předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1.

Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět
exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby,
který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské
pozůstatky.

2.

Obdobně jako při příjímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby
převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a
průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název
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pohřebiště) a v čím zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní
strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné
s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související
s provozováním pohřebiště.
3.

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a)

jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,

b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c)

boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m

d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
4.

Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud
je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé
zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

5.

Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
převezeny na jiné pohřebiště pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce
hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen
s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných
lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem projednán u provozovatele pohřební
služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o
exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst.2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas
osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských
ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou
hygienickou stanici.

6.

Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním
řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.
Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

7.

Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je
zakázána. Výjimky dle individuální žádosti může podle č.12 schválit pouze provozovatel
pohřebiště.

8.

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev
otevřena, souhlasu okresního hygienika.

9.

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u
hrobů zpravidla k nohám).

10. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od vypravitele
pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k
předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností
provozovatele o toto místo pečovat.
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11. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve
stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují
zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví,
ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů.
Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných
materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity
barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí
být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
12. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu
provozovatele pohřebiště.
13. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
a)

vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka,

b) kovové,
c)

dle ČSN rakve.

14. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště. Jiná
osoba jen s jeho souhlasem.

Článek 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1.

Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení
lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům,
pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením
hrobu nebo hrobky
a)

písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,

b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c)

doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),

d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní
odpovědnost,
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e)

osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení
hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo
hrobku otevírat,

f)

doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

g)

návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií
příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně

sousedících hrobů.
2.

Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými
informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

3.

Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,
provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli.
a)

zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení
vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka
provozovatele pohřební služby,

b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
služby povinen práce neprodleně pozastavit.
4.

Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho
zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami,
potřebnými nástroji a nářadím.

5.

Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky.

6.

Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu
závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být
přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a
jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu
sněhem a ledem.

7.

Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve
výši minimálně 1,2 m.

8.

Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby
nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

9.

Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí
ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených
nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

Článek 10
Dřeviny, lavičky a ostatní
1.

Nájemcům je na pohřebišti zakázáno vysazovat keře a dřeviny.

2.

Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k
jejíž výsadbě nedal souhlas.

3.

Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně
přírody a krajiny).

4.

Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

5.

Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.

6.

Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel.
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7.

Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

8.

Jednoduché práce nutné k udržování a zkrášlování hrobových míst provádějí na pronajatých
místech nájemci nebo fyzické, či právnické osoby nájemci pověřené.

Článek 11
Sankce
1.

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zvláště pokud fyzická osoba poruší
podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

2.

Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění
a)

je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i
přes písemné upozornění provozovatele,

b) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se
důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
3.

Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč ve smyslu § 26 zákona o
pohřebnictví.

Článek 12
Ostatní ustanovení
1.

Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.

2.

Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3.

Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Obec Líšnice.

4.

Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

5.

Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu
vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o
ně zvláštní předpisy.

Článek 13
Zrušující ustanovení
1.

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu
dosud platný Řád pohřebiště.

Článek 14
Závěrečné ustanovení
1.

Tento řád je účinný dnem 1.11.2020.

2.

Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu v Líšnici po dobu
15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě
obvyklém.
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Sbor dobrovolných hasičů
V létě jsme si mohli užít několik soutěží v našem okolí. Tou první byla soutěž v Žamberku
18.7.2020, kterou družstvo mužů vyhrálo a po pěti letech do Líšnice přivezlo putovní pohár.
Družstvu žen se také dařilo a obsadilo třetí místo. Další soutěž byla 29.8.2020 v Klášterci nad
Orlicí, kterou družstvo žen vyhrálo. V Klášterci se vedle netradičního požárního útoku běhá i
závod v TFA, kterého se tento rok nikdo z našeho sboru nezúčastnil. 12.9.2020 se
v netradičním termínu konala okrsková soutěž, která by se za běžných okolností konala na
jaře. Tento rok přišla po pěti letech řada na Kameničnou, jejíž sbor při této příležitosti oslavil
125 let od svého založení. O
celkovém
pořadí
tentokrát
rozhodovali pouze časy požárních
útoků. Běh na 100 m s překážkami,
který mnohdy pořadím výrazně
zamíchal, se neběžel. Dopoledne
patřilo dětem a odpoledne
dospělým. Mladší děti získaly
bronzový pohár, ale starším se
rozpojilo Béčko na trojáku a musely
se spokojit s pátým místem. Ženy
byly bronzové, muži I. stříbrní a
muži II. bronzoví. Tato soutěž byla i
poslední soutěží dospělých pro
tento rok.
Dětem po prázdninách začala Liga v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami. První závod
nového ročníku byl 6.9.2020 v Bohousové. Martin Keprta si přivezl 7. místo mezi mladšími
chlapci, Anežka Frnková 15. místo mezi mladšími dívkami a Kristýna Stejskalová 12. místo mezi
staršími dívkami. Druhý závod Ligy běhu na 60 metrů se konal v sobotu 19.9.2020 v Černovíru.
Anežka si vyběhla 15 místo a Martin 13. místo mezi mladšími. Mezi staršími si nejlépe vedla
Týna na 6. místě a Filip Ulrych na 16. místě. 27. místo patřilo Patrikovi Břízovi a 29. Veronice
Břízové. V neděli 20.9. se závody přesunuly do Mladkova, kde se vedle šedesátek běhali i první
stovky nové sezóny. Anežka byla 20., Martin 6. a Kryštof Ulrych 16. v mladších. Verča 9., Týna
10., Filip 16. a Patrik 20. ve starších. V prvním závodě Ligy na 100 metrů se mezi středními
dorostenkami umístila Týna na 12. místě a Verča na 26. místě. Ve starších dorostenkách Eliška
Šebestová na 13. místě. Gratulujeme soutěžícím k pěkném umístění. Ligy měly pokračovat
posledním závodem před zimní pauzou v Lanškrouně 17.10.2020. Ten se z důvodu znovu
zavedených opatření proti šíření Covid 19 odložil na jaro 2021. Ještě před zavedením těchto
opatření se v sobotu 3.10.2020 uskutečnil podzimní závod požárnické všestrannosti
v Bystřeci, který se konal za zvýšených hygienických podmínek. Nekonal se hromadný nástup
a soutěžící přijížděli na přesně stanovený čas a po odběhnutí opět odjížděli domů. Výsledky se
dozvěděli večer na internetu. Škoda, že jsme se nemohli radovat společně z krásného 8. místa
starších a 1. místa Verči, která zvládla trať dorostenek v úplně nejrychlejším čase, a ještě i se
21

4 trestnými minutami.
Hlídka mladších také
zaslouží pochvalu. Nebyli
poslední a 41. místo mezi
46 také není zas tak
špatné. Filipa, Elišku a
Týnu potrápil přesun
podle azimutu a mezi
jednotlivci v dorostu
obsadili poslední místa. I
tak závod brali s
humorem a zhodnotili ho
jako
zatím
nejlepší
branný závod, který
běželi. A o to jde.
Abychom vše brali s
humorem a dobrou
náladou. Příště se určitě
budou bít o přední příčky
v pořadí.
O prázdninách jsme jeden týden strávili s dětmi na statku v Helvíkovicích, kdy jsme se
přesunuli do dob indiánů. Eliška Šebestová úspěšně absolvovala letní školu instruktorů
mladých hasičů v Malých Svatoňovicích, kterou pořádá SH ČMS. Kolektiv vedoucích má tak
novou posilu.
Zásahová jednotka nemusela zasahovat u žádného ostrého zásahu. Během léta pomáhala
technika při čištění dešťové kanalizace a propustků. Dvakrát se také prezentovala na dětském
táboře v Brandýse nad Orlicí a Pastvinách. Do vybavení jednotky přibyly dva nové izolační
dýchací přístroje Dräger s vyváděcími maskami, na které výraznou měrou přispěl Pardubický
kraj.
Na začátku srpna jsme navštívili našeho člena Jirku, který na jaře utrpěl úraz s trvalými
následky a předali jsme mu výtěžek z prodeje kelímků na soutěži O putovní pohár starosty
obce Líšnice. Celkem se vybralo 10 400 Kč. Děkujeme firmě Dibaq za věnování kelímků, a
především Vám všem, kteří jste Jirkovi přispěli. Sbor k této částce ještě přidal dalších 10 tisíc
korun. Věříme, že tyto finanční prostředky Jirkovi pomohly, aby se mohl co nejrychleji vrátit k
věcem, které má rád a příští rok bude moci na soutěži opět závodit.
V Českých Heřmanicích se 29.8.2020 konalo Shromáždění delegátů SDH Okresního
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, které je jeho nejvyšším rozhodovacím orgánem. Každý sbor
vyslal své delegáty, kteří mimo jiné zvolili výkonný výbor a projednali program činnosti OSH
na období 2020-2025. Staronovým starostou OSH se stal Mgr. Jan Růžička.
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První zářijová sobota byla stejně jako loni ve znamení brigády. Před tím než přišla bouřka
a kroupy, jsme stihli natřít střechu skladu nářadí na cvičišti, postavit konstrukci pro jeho
rozšíření, položit v ní dlažbu a pořezat balík dřeva. V průběhu září se podařilo položit krytinu
a obložit stěny. Děkujeme všem členům, kteří přišli pomoci.
za SDH Líšnice Pavel Štefek

Stolní tenisté zahájili sezónu 2020/2021
Vážení čtenáři, po nedohrané loňské sezóně, která byla ukončena z důvodu koronavirové
pandemie, se začátkem října naši stolní tenisté opět sešli za stoly, aby vstoupili do sezóny
nové. Nikdo zatím neví, zda letošní sezóna proběhne bez komplikací, přesto věřím, že
tréninková píle našich hráčů bude odměněna v podobě přicházejících vítězství ve 4. okresní
třídě.
Tréninky stolního tenisu probíhají každé úterý od 18:00 do 20:00 a je na ně zván každý od
osmi let, kdo by měl zájem si stolní tenis zahrát či vyzkoušet. Tréninkové podmínky na stolní
tenis jsou v Líšnici téměř ideální a všichni věříme, že sportovní odvětví již nebude vládními
nařízeními omezováno. Přeci jen pohyb a sport podporuje naši imunitu a co jiné podporovat
v této nelehké době než právě obranyschopnost.
Přejeme všem mnoho úspěchů sportovních i osobních, hodně času na čerstvém vzduchu
a klid v mysli v nadcházejících podzimních dnech.
za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

TJ Sokol Líšnice (1920–2020)
Píše se rok 2020. Rok, který nás všechny zkouší. Rok, který by se měl přeinstalovat. Je totiž
zavirovaný. Jedná se o rok, který bude mít každý spojený s koronavirem, rouškami, vládními
nařízeními či poklesem ekonomiky. V Sokole budeme mít tento rok spojený také s jinou
událostí. Naše jednota slaví neskutečných 100 let od svého založení. 100 let života jednoho
spolku, který se více či méně dotýká každého občana naší obce. Kolik už naše Sokolovna zažila
plesů, zábav, svateb či oslav? Kolik zde bylo odcvičeno hodin? Kolik hodin zde bylo
odpracováno v rámci brigád? To jsou otázky, na které jen těžko hledám odpovědi. Jedno vím
ale jistě. Bylo jich nesčetně moc. A přestože nám opatření letošního roku, poměrně značně
zkomplikovaly snahu o zajištění chodu budovy a donutily nás zrušit několik stěžejních akcí tak
věřím, že se nevzdáme a do další stovky vykročíme pravou nohou.
Plánovali jsme toto významné jubileum náležitě oslavit. Plánování oslav bylo narušeno
stejně tak, jako všechno kolem nás, proto jsme se rozhodli přesunout oslavy na rok následující.
Ostatně oslavit 101 let, nezní taky vůbec špatně. Když mohlo být 101 dalmatinů, tak proč by
Sokol Líšnice nemohl oslavit 101leté jubileum.
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Čas je neúprosný pro každého z nás. Stejně tak je neúprosný pro naši Sokolovnu. Sám
jsem součástí Sokola necelých 15 let. Když si představím, že to je pouze zlomek toho, co spolek
funguje, vážím si práce zde ještě o to víc. Sokolovna se stala kulturním centrem naší obce.
Zažila smích, ale také pláč. Zažila hádky, ale také usmíření. Zažila válečné období, změny
režimu, ale také oslavy svobody. Zažila povodně, ale také neskutečnou dobrosrdečnost všech,
kteří se podíleli na odstranění jejich následků. Myslím, že kdyby Sokolovna mohla promluvit,
řekla by nám úctyhodný a emotivní příběh. Jsem si vědom toho, že zub času se na budově
podepsal již mnoho, přesto neustále pracujeme, a i když máme všeobecně velmi omezené
příjmy (natož v době koronavirové pandemie), tak se snažíme posunout naši myšlenku vpřed.
Když jsem nastupoval na pozici starosty spolku, založil jsem si deník, do kterého jsem si
zapisoval své vize a úkoly, kterých bych chtěl v Sokolovně dosáhnout. Když ho otevřu dnes po
těch letech a vidím, kolik se již podařilo zrealizovat, naplňuje mě to hřejivým pocitem a radostí.
Udržujeme tradici spolku už 100 let. Udržujeme ji díky dobrovolnosti spousty lidí, kteří jsou
ochotni přiložit ruku k dílu a byť jen slovem podpory dokáží motivovat k další práci.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na chodu naší jednoty. Děkuji také těm,
kteří se podíleli v minulosti. Odkaz vaší práce stále zůstává naživu uvnitř naší Sokolovny. Kdo
by chtěl vidět aktuality nebo fotografie ze Sokolovny a pohybuje se na sociálních sítích, pak
navštivte facebookový profil TJ Sokol Líšnice. Budeme vděčni za každou podporu.

Krásný podzim především ve zdraví všem!
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber
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Myslivecký kroužek prozatím přerušen
Začátkem září začíná škola a také většina kroužků. Letošní rok je ve všem "jiný", a proto
ani většina kroužků letos nezačala nebo brzy skončila. Je tomu tak i s mysliveckým kroužkem,
který prozatím nebude. Pokud to bude jen trochu možné, kroužek by mohl být na jaře 2021.
O zahájení kroužku vás budu včas informovat. Všem vám přeji mnoho zdraví a krásné
podzimní dny.
Ludmila Bednářová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZAHRÁDKÁŘI LÍŠNICE
1.srpna
2020
proběhla
opožděně výroční členská schůze.
Hodnotil se minulý rok a činnost byla
hodnocena
poměrně
kladně.
Uspořádaly se dva zájezdy, bylo pro
členy i naše občany uspořádáno
promítání. Na úpravě zeleně se
odpracovalo méně hodin nežli
v minulých
letech.
Není
to
nezájmem našich členů, ale
vzhledem k tomu, že Obecní úřad se
více stará o úpravu naší obce.
V druhé polovině byl promítnut film
panem Siberou o botanických
zahradách světa. Jsme rádi, že máte
o práci v naší organizaci zájem, o čem svědčí velká účast. Ze 42 členů se zúčastnilo 34 a dva
členové se omluvili. Na závěr bylo předáno od zástupkyně OVČZS paní Mlynářové
vyznamenání III. stupně od ÚSZO. Vzhledem k situaci, která v naší zemi probíhá, rušíme
tradiční zájezd. Věříme, že se situace zlepší, a ještě se letos sejdeme ke konci roku při
promítání filmu, jak jinak nežli o našem krásném kraji a přírodě.
Přejeme hodně zdraví a dobrou pohodu.
ZO ČSZ Líšnice

KDO JE KDO – DÍL LV.
FRANTIŠEK VENCL
*1944 † 2020
Jak neobyčejně je bohatá studna, z které člověk váží své příběhy. To, co nasbíral pan
František Vencl ze studny života, bylo čiré a nebylo v něm zrnko písku. Tak by se dal nazvat
jeho život.
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František Vencl se narodil v Nekoři v roce 1944. Tady absolvoval pět tříd základní školy.
Základní vzdělání dokončil v Letohradě. V rodině byl vychováván k pracovitosti, poctivosti a
pečlivosti. Pro tyto vlastnosti si nemohl vybrat jiné povolání než nástrojařinu. Vyučil se pro
OEZ Letohrad, zde pracoval, a také v provozovně v Sobkovicích. Na vojně sloužil u pohraniční
stráže v Chebu.
Již před vojnou se zapojil do požárního sboru v Nekoři. Tady zastával funkci preventisty.
Po vojně se seznamuje s Marií Tomanovou, s kterou se v roce 1968 oženil. Z manželství má
dvě dcery – Renatu (1969) a Radku (1975). Po svatbě pracuje v ZEZu Žamberk. Tady je uznáván
jako velmi pečlivý a svědomitý pracovník. Vždy má slušné vystupování a nepokazí žádnou
legraci. Vzhledem ke svým zkušenostem je zde ustanoven velitelem závodní požární jednotky.
V Líšnici se zapojuje do činnosti místního požárnického družstva. V roce 1975 zde pracuje
jako preventista, od roku 1981–1993 je velitelem SDH. Od roku 1994–2007 zastává funkci
starosty sboru. Tuto činnost ukončil po čtrnácti letech, ze zdravotních důvodů. Aktivně pracuje
s mládeží a zapojuje se do akcí na zvelebení obce. Má velké zásluhy na záchranných akcích při
povodních v roce 1997 a 2000.
Za jeho činnost mu bylo uděleno mnoho vyznamenání. V roce 1970 čestné uznání SDH.
Čestné uznání OSH získává v roce 1973. Medaili za příkladnou práci dostává v roce 1985. Píše
se rok 1989 a je mu přiděleno Čestné uznání od KSH. V roce 1997 je udělena Medaile za
zásluhy. Medaile sv. Floriána je udělena v roce 2002. Čestné uznání od ÚSH získává v roce
2007, Medaili za mimořádné zásluhy je mu předána v roce 2012. 6. prosince 2014 získává titul
Čestný starosta SDH Líšnice u příležitosti svého životního jubilea. V roce 2017 mu je na výroční
valné hromadě předáno nejvyšší hasičské vyznamenání – titul Zasloužilý hasič.
Tento počet vyznamenání a uznání jasně hovoří o tom, jaký člověk pan František Vencl
byl. Spolupracovníci, kamarádi a mnoho občanů naší obce na tohoto člověka vzpomíná.
Nedokázal nikoho zarmoutit a jeho pozitivní pohled musel každému dodat novou energii. Je
smutné, že nás tito lidé opouští, když je rodina a okolí nejvíce potřebuje. František Vencl nás
opustil, jeho život byl jako obyčejný příběh, který má neobyčejné rozuzlení. Musel ve svém
životě překonat velké bolesti, které se mu podařilo díky své rodině delší čas překonávat.
Mnoho přátel máme,
rádi se s nimi setkáváme,
mnoho nám jich Pán Bůh vzal
sní svůj dlouhý sen
za kamennou zdí
už je nikdo neprobudí,
se slzami na ně vzpomínáme
není lehké se s nimi rozloučit,
když s nimi bylo tak krásné žít……
Poděkování paní Marii Venclové - R. Doleček.
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V roce 1785 při josefínském katastru dvůr Trundorf byl přidělen obci Líšnice. Její
součástí byl až do roku 1908.
9. 7. 1870 do kostela sv. Rodiny za 745 zlatých byly dány varhany z kaple v Žamberku.
26. 9. 1900 zemřel MUDr. Eduard Albert, milovník poezie, přírody, Divoké Orlice a
líšnických peřejí a Orlických hor.
2. 7. 1905 začala výstavba silnice od dolního mostu po čp. 130.
1910 – sčítání lidu – k 31. 12. – obyvatel 1086, mužů 495, žen 591, ženatých 214,
vdaných 214, vdovců 17, vdov 53, svobodných 588, obchodníků 6, hospodských 6,
výčepů kořalky 8, dělníků 55, výrobců šlí 12, povozníků 5, cestář 1, večerních hlídačů
2, hajný 1, hudebníků z povolání 5, v mlékárně 6, řezníci 3, pekař 1, mlynářů 6, kovářů
5, hodinář 1, zámečníci 2, truhlářů 12, tesařů 7, zedníků 16, košíkářů 12, obuvníků
15, nádeníků 48 a krejčích 16.
18. 11. 1915 výzva k válečné půjčce – obecní úřad zamítl.
13. 11. 1915 Pan Emil Trolda – c. k. polní komisař a správce hejtmanství za zásluhy
pro obec Líšnice jmenován Čestným občanem naší obce.
V říjnu 1920 byla založena TJ Sokol Líšnice – prvním starostou byl pan Fr. Hůlka.
7. 11. 1945 se univerzita Karlova rozhodla udělit Jaroslavu Dvořákovi, který se stal
obětí 2. Sv. války titul doktora in. memoriam.
V srpnu 1950 se rozhodlo o výstavbě veřejného rozhlasu a byla založena družstevní
prádelna v čp.191.
V roce 1970 je TJ Sokol uděleno vyznamenání od Ústředního výboru ČSTV za zásluhy
o rozvoj tělovýchovy a sportu jako nejlepší vesnické jednotě ve Východočeském kraji.
V TJ Sokol v této době bylo zapojeno 16 mladších děvčat, 12 starších děvčat, 12
mladších žáků a 18 starších chlapců, dále 18 mužů a dorostenců a 28 žen včetně
dorostenek. V činnosti byl oddíl odbíjené, lyžařský a stolního tenisu. TJ Sokol byl i
střediskem kultury. Každý rok zde probíhalo čtrnáct sportovních a kulturních akcí.
Toto bylo uděleno v říjnu při příležitosti padesátého výročí TJ Sokol.
V říjnu 1970 dostal vyznamenání od prezidenta republiky předseda MNV Líšnice za
zásluhy o rozvoj obce pan R.Doleček. Toto mu bylo předáno na pražském hradě.

KAČENKA A RAMPUŠÁK
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové. Přečetli jste si několik příběhů o naší
princezně Kačence. Předkládáme Vám poslední příběh, který je spjat s naší vesnicí. Nebojte se
je mnoho dalších příběhů, které se odehrávají u nás či v blízkém okolí, pokud budete mít zájem
budeme pro Vás tyto publikovat. Nyní si přečtěte příběh, který zase není úplná pohádka.
Je 17. listopadu 1962. V Líšnické hospůdce u Kristiána sedí několik lidí. U jednoho stolu je
pan Richard Bednář z čp. 191, který je redaktor východočeského deníku. S ním u stolu je pan
27

Jiří Dvořák, velký kamarád a redaktor časopisu Turista. Ten se snaží o propagaci Orlických hor
v připravovaném pořadu Československého rozhlasu na stanici Hvězda. Tento pořad se
jmenoval Vezměte si vratičku. Pánové mají velký problém s hlavní postavou tohoto pořadu,
který má uvádět pan Josef Beyvl.
Sedí u stolu, popíjí pivečko a nic je nenapadá. U protějšího stolu sedí krásná dívka
v růžových šatech a ochutnává červené víno. Už delší dobu oba muže s šibalským úsměvem
pozoruje. Ti stále hovoří o tom, že Kačenku nemohou do tohoto pořadu jako hlavní osobu
zařadit. Kačenka je hodná, spravedlivá, ale aby si ze všeho dělala legraci, to prostě nejde.
Náhle se otevírají dveře a do nich vstupuje pan Žabka – košíkář, který pracuje na statku
na Rampuši. Místní obyvatelé mu neřeknou jinak nežli Rampušák. A tak místo pozdravu celá
hospoda zahlaholí: „nazdar Rampušáku“. A je to tady, pan Bednář drkne do pana Dvořáka,
máme to. Král Orlických hor je Rampušák.
Dívka u stolu se usmála a odešla na chvilku z hostince. Někteří lidé ji zahlédli, jak klečí
před kostelem na schodech a modlí se. Po chvilce se vrátila, požádala hospodského pro
každého hosta skleničku vína, zaplatila, usmála se na pana Bednáře a Dvořáka a řekla: „Děkuji
Vám za krásný večer, slibuji, že můj milovaný se bude jmenovat Rampušák. Modlila jsem se a
prosila sv. Annu – patronku Orlických hor u vašeho kostela, aby náš lid byl vždy spokojen a
naše Orlické hory byly stále tak krásné“. Všichni zůstali jako opařeni, nežli se vzpamatovali,
děvče bylo pryč.
A tak 21. prosince 1962 na stanici Hvězda po dvacáté hodině se ozval pan Beyvl jako král
Orlických hor – Rampušák. Toto je skutečnost. Jestli to děvče byla Kačenka nikdo neví, ale
víme, že Rampušák je její velký přítel a jméno krále našich hor vzniklo v Líšnici. Toto je
doloženo i v knihách od pana Josefa Lukáška.
A až uvidíte krásnou dívku, která Vás pohladí
úsměvem a krásným pohledem, možná je to
Kačenka. Od ní také víme, že patronkou
našich hor je sv. Anna. Pan Bednář s panem
Dvořákem ještě dlouho jezdili do Líšnice,
sedávali spolu na pivu a čekali, až se otevřou
dveře a vstoupí ta krásná dívka, Nedočkali se.
Zato pan Žabka – Rampušák se s nimi setkal
ještě mnohokrát.
Když navštívíte Polomské sedlo a
odbočíte k Černému kříži, najdete zde
v tomto krásném koutu obraz sv. Anny, jak
drží v náruči královnu Orlických hor Kačenku.
R. Doleček
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MISTR REPUBLIKY A OLYMPIJSKÁ NADĚJE JSOU Z LÍŠNICE
Ptáte se, kdo jsou ti skvělí sportovci? Buďte si jisti, že se to dozvíte po přečtení
následujících řádků.
Určitě není tajemstvím, že mezi líšnickými dětmi se najdou i takové, které pravidelně
obrážejí Pastvinskou přehradu na kajaku nebo kanoi a pilně najíždějí kilometry. Dělají to
samozřejmě proto, že je to baví, ale přitom nezapomínají na jednu důležitou věc - když přijdou
první závody, hned se pozná, kdo zahálel a kdo pořádně trénoval.
Tito borci patří do Klubu vodních sportů Žamberk. A i když jsou “doma” hlavně na vodě,
musí umět jezdit třeba i na běžkách. Právě na nichž jsme po novém roce zahájili kondiční
přípravu. Běžky, posilovna, tělocvična, bazén, běh - to jsou povinné disciplíny, které naši malí
závodníci hravě zvládají.
I když pro nás letošní vodácká sezona nezačala moc optimisticky a vyhlášená celostátní
karanténa nás trochu zahnala do ústraní, individuálnímu trénování to nevadilo. Děti po zimní
společné přípravě na suchu pilně dál cvičily doma a pokud to jen trochu počasí dovolilo, tak
vyběhly ven na čerstvý vzduch. Na sociálních sítích pak všichni sdíleli své sportovní úspěchy a
navzájem se v nelehkém období hecovali. Nakonec jsme se konečně dostali na vodu, kde se
dohánělo, co se dalo. Soutěže v celé republice ale nabíraly velké zpoždění a my netrpělivě
vyhlíželi start závodní sezony. Nakonec jsme se dočkali a první “ostré souboje” o medaile
přišly na začátku června.
Bylo to ale hodně zvláštní. Aby se navzájem nepotkávalo mnoho lidí, uspořádal Český svaz
konoistů souběžně závody v jednotlivých regionech. My jsme v rámci série bodovaných
závodů Labsko Orlického poháru o prvním červnovém víkendu vyrazili do Nymburka. A o den
později jsme pokračovali v domácích vodách závody na Pastvinské přehradě. Naši svěřenci se
uvedli opravdu ve velkém stylu a posbírali cenné kovy ze všech svých kategorií. Pak se vše
rozjelo naplno. Mnoho odložených jarních závodů se uskutečnilo v náhradních termínech
netradičně i během prázdnin, takže se naši mladí závodníci opravdu nezastavili. Nyní je už ale
letošní sezona minulostí a nám nezbývá než bilancovat.
Našemu oddílu se podařilo posbírat neuvěřitelných 211 medailí - a to nehovoříme o
dalších skvělých čtvrtých, pátých či jiných místech v nabité celorepublikové
konkurenci. V celkovém hodnocení Labsko Orlického poháru jsme si také od loňska o stupínek
polepšili a obsadili skvělé 3. místo - hned za takovými velkokluby jako jsou Nymburk a
Černožice.
A že jsme vás hned na začátku článku navnadili líšnickými mistry a olympijskými nadějemi,
tak tady je konečně máte:
Tím naším malým - velkým mistrem České republiky je PATRIK BŘÍZA! Celou sezónu
pravidelně sbíral cenné kovy, ale těmi nejvíce nej v jeho sbírce, jsou určitě čtyři zlaté medaile
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z Mistrovství České republiky na krátkých tratích v Račicích a také zlato z republikového
mistrovství na tratích dlouhých v Praze.
Naší budoucí olympijskou nadějí je v tom pravém slova smyslu KAMILA ŠÍMOVÁ. Ta se
jako žačka dokázala kvalifikovat na mládežnickou regatu olympijských nadějí v maďarském
Szegedu, kde mezi staršími děvčaty obsadila vynikající 5. místo! Aby se na tyto vrcholné
závody dokázala připravit, byla na několikatýdenním soustředění s českým reprezentačním
družstvem. Na mistrovství republiky v Račicích dokázala vybojovat stříbrnou medaili.

A co další líšnické děti, které jistě znáte? Jaké byly jejich největší úspěchy?
VERONIKA BŘÍZOVÁ statečně proplula celou sezonou na úspěšné vlně a svoji formu
potvrdila republikovým stříbrem a bronzem. Rovněž díky skvělým výsledkům z loňska se na
jaře zúčastnila soustředění české reprezentace v Chorvatsku.
SILVIE ČERNOHOUSOVÁ, velká bojovnice, má cennou stříbrnou medaili ze závodů na
vlnách Pastvinské přehrady.
TOMÁŠ STRÁNSKÝ se blýskl 3. místem na Českém poháru a jeho mladší brácha JAKUB
přivezl dvě stříbra a dva bronzy z Mistrovství Moravy.
Nesmíme zapomenout ani na naši nejmladší líšnickou závodnici DENISKU BŘÍZOVOU - ta
s velkým elánem proháněla soupeřky na kajaku a s každým závodem její forma stoupala. Na
čestném místě má jistě vystavenou bronzovou medaili z Ostrožské Nové Vsi.
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Je nutné zmínit, že za tyto parádní úspěchy děti vděčí hlavně svému nezdolnému úsilí a
velkému nadšení do tohoto náročného sportu. Celý rok se jim věnovali jejich trenéři v čele
s Janem Krausem, kterým rozhodně patří velký dík a ocenění za dobře vykonanou práci. A část
z nich je, jak jinak - z Líšnice. Určitě znáte Marka Černohouse, oba Petry Břízy a také Petra
Stránského.
Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat obci Líšnice za podporu, která se nám
celý rok dostávala.
Pokud se o nás chcete dozvědět něco více, než se vešlo do tohoto článku, podívejte se na
naše internetové stránky www.kvszamberk.cz . Můžete se tam dozvědět mimo jiné i to, že se
chystáme modernizovat naše zázemí na Pastvinské přehradě. Ale o tom až někdy příště...
Takže sportu zdar a vodě zvlášť!
za líšnické vodáky Petr Stránský
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