Vážení čtenáři,
rok 2020 se blíží ke svému konci. Byl to rok nepříjemný. Byl to rok, který ovlivnil každého
z nás. Rok, který nám zřejmě měl ukázat zcela jiný pohled na život a vnímání času. Rok ve
znamení zákazů, omezování, často zmatečných vládních nařízení či zakrytých tváří všude
kolem nás. Nic se neřeší více než pandemie, která postihla celý svět. Neviditelný nepřítel
brázdí našimi ulicemi a přemýšlí, koho napadne. Neustálý příliv negativních informací
proudících z medií, lze, co se síly proudu a špíny týče, připodobnit snad jen k nejšpinavější řece
světa v době povodní. To vše je ohromnou zátěží pro psychiku každého z nás.
Kulturní, sportovní i společenský život v naší obci byl osekán na minimum. Stovky turistů
letos nevyrazilo pro Líšnický puchýř, tradiční Májku musela postavit technika, V Sokolovně
nezazněl dusot žáčků ze školy na tělesné výchově ani smích návštěvníků divadelního
představení. Setkání seniorů bylo nutno odložit, svatby přeložit a oslavy zrušit. Po řadě let
znovuotevřená hospůdka byla vlastně otevřená jen chvíli a třeba tradice Velikonoc se letos
proměnila v tradici sledování seriálů v pohodlí svého Lockdownu.
Koncerty, divadla, restaurace, zábava, koníčky, sport… to vše pro nás bylo samozřejmostí.
Teď nám to chybí. Co však chybí mně osobně ze všeho nejvíce? Prostý a obyčejný úsměv.
Mimika našich tváří zcela zanikla pod kusem látky, často dovezené z Číny. Přitom zrovna
úsměv, dokáže nabít pozitivní energií častokrát více než cokoliv jiného. Stejně jako končí rok
2020, tak věřím, že brzy skončí celé tohle prapodivné období. Těším se, až bude zase vše
„normální“.
Dovolte mi také poděkovat. Chci poděkovat všem, kteří přispívají a spolupracují při tvorbě
tohoto zpravodaje. Někdy je to práce hektická a složitá, ale přesto nás naplňuje a baví. Děkuji
našemu panu starostovi za veškerou obětavou práci, kterou, nejen pro naši obec a občany,
ale i pro všechny spolky, dělá. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na rozvoji naší
obce. Děkuji zaměstnancům obce, kteří usilovně pracují na tom, aby to u nás v Líšnici bylo
hezké. Děkuji kolektivu MŠ a ZŠ za jejich obětavou práci v době, kdy se vše muselo každý den
přizpůsobit současné situaci. A děkuji všem, kteří dokáží podpořit, byť třeba jen pozitivním
slovem.
Závěrem vám, milí čtenáři, chci popřát do nového roku nekonečnou dávku pozitivní
energie. Na chvilku se zastavme a uvědomme si, kolik důvodů máme k radosti, byť to může
být i sebemenší maličkost. Uvidíte, kolik energie získáme pro splnění svých snů. Dále přeji vám
i vašim blízkým pevné zdraví, ať se vám nemoci vyhýbají tím největším možným obloukem. A
také nám všem přeji, ať se život vrátí do normálu a hlavně, ať se poučíme. Ať se naučíme
zpomalit, ať se naučíme vážit si těch věcí, které jsme dosud brali za samozřejmé.
Krásné Vánoce a snad brzy na nějaké společenské události na viděnou…
Michal Schreiber
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Zprávy z obecního úřadu
Rok 2020 a vše co se během něho stalo si budeme dlouho pamatovat a nebude to jen
díky dvěma stejným číslicím. Vládní opatření zasáhly a ovlivnily určitou měrou každého z nás a
nezbývá nám nic jiného než zatnout zuby a vydržet. Celá šaráda spojená s Covidem jednou
skončí a stane se tak jen jedním z historických momentů našich dějin. Nicméně se dá
předpokládat, že se kvůli ní hodně věcí změní. Doufejme, že se všichni poučíme a že si
uvědomíme, jak cenné jsou pro naše životy obyčejné věci, které jsme považovali v 21. století
za naprosto samozřejmé. Těším se na to až se budeme moci opět sejít při společenských akcích,
popovídat si u piva v naší hospůdce, zajít si na divadlo a přijít tak na jiné myšlenky, jít sportovat,
cvičit a nesedět jen u virtuálního světa, který nám sice tyto dny značně ulehčuje, ale je úplně
jiný než ten skutečný. Máme štěstí, že žijeme na vesnici v domcích se zahradou a přírodou
kolem nás kam můžeme zajít a odpočnout si od všeho shonu.
Současná vládní nařízení nedovolují, aby se mohl konat Vánoční koncert v kostele
naplánovaný na neděli 27.12.2020. Také se neuskuteční hasičský ples, který se měl konat
9.1.2020. Pokud to bude možné Tříkrálová sbírka se v Líšnici uskuteční v sobotu 9.1.2020.
Nejisté jsou i další pravidelné akce jako je sokolský ples, dětský karneval, které by se měli konal
v únoru a březnu. Akce, která se zatím jeví jako uskutečnitelná je až pochod Líšnický puchýř
v dubnu.
Během podzimu bylo na hřišti U Smrku
postaveno přístřeší pro uskladnění materiálu na
údržbu antukového kurtu. V úseku od brány do
areálu Líšnické a.s. po Kalousovi č.p. 128 byly
instalovány tři lampy veřejného osvětlení umístěné
na budovách Líšnické a.s., které děkuji za umožnění
instalace. Proběhlo asfaltování a opravy povrchu
komunikací u Keprtů č.p. 20, před prodejnou
Konzum, kolem budovy obecního úřadu a
komunikace k Jirům č.p. 174. Na této komunikaci byly také
umístěny dva stožáry, na které bylo umístěno solárně napájené
veřejné osvětlení. Pokračoval také úklid hřbitova, kde došlo
k ořezání dřevin a úklidu kolem hřbitovní zdi. Z dotace, kterou
získala římskokatolická farnost, bylo na kostele provedeno
oplechování soklu, které zhotovil Renda Daniel a Michal
Halbrštát. Stavební dozor a přípravu zajišťoval Marek Papcun.
Moc jim děkuji za dobře odvedenou práci. Před rozsvěcením
vánočního stromku proběhla kontrola jeho vánoční výzdoby a
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současně byla opravena nesvítící pouliční světla. Omlouvám se, že někde světla nesvítila delší
dobu. V době, kdy počasí neumožňovalo práci venku jsme v sokolovně pomohli s opravami a
výmalbou vestibulu a bočního vchodu. Dokončeny byly práce na pasportizaci obecního
majetku - tj. jeho zaevidování a zaměření jeho umístění v území. Během léta a podzimu
procházeli vesnicí geodeti, kteří zaměřovali a fotografovali komunikace, dopravní značení,
veřejné osvětlení, mosty, kanalizační vpusti, lavičky apod. Budeme tak mít přehled o jejich
rozmístění v terénu. U sběrného dvora byly umístěny další dvě nádoby na bílé sklo.
Během léta a podzimu se množily dotazy na možné zahájení změny územního plánu.
Jelikož byl územní plán schválen teprve v únoru, nebyl původně zájem zastupitelstva, aby se
první změna konala ani ne po roce jeho platnosti. Nicméně žádostí bylo více a zastupitelstvo
se po vyslechnutí některých zájemců na svém zasedání 18.12.2020 rozhodlo pořídit změnu
územního plánu č.1, pod podmínkou, že se žadatelé budou na změně finančně podílet. Výše
jejich spoluúčasti bude stanovena smlouvou. Žádosti o změnu využití území mohou vlastníci
pozemků podat písemně do 31.1.2021 na Obecní úřad v Líšnici nebo Městský úřad Žamberk
oddělení územního plánování (pan Martin Mimra).
Na zasedání zastupitelstva 26.11.2020 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška
obce Líšnice o místním poplatku ze psů. Výše poplatku se nezměnila. Došlo k drobným
změnám, které jasněji vymezili povinného poplatníka a výši poplatku. Na zasedání
zastupitelstva 18.12.2020 byla zrušena Obecně závazná vyhláška obce Líšnice o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 9.12.2011.
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.
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.

Krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, lásky a spokojenosti Vám přeje
starosta Pavel Štefek a celé zastupitelstvo obce Líšnice
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18. jednání Rady obce Líšnice dne 21.října 2020
Rada obce schválila:
•
•
•
•
•
•

vyhlášení záměru pachtu pozemku 3212/2 trvalý travní porost o výměře 4 565 m 2 pro
zemědělské účely. Pozemek vznikl oddělením z lesního pozemku 3212 nad Dubinou.
finanční dar Klubu vodních sportů, z.s., IČ: 05512433 ve výši 10 000,- Kč na činnost spolku.
finanční dar HZS Pardubického kraje, IČ: 70885869 ve výši 5 000,- Kč k hrazení výdajů na
organizaci oslav 50. výročí založení profesionálního sboru požární ochrany v Ústí nad Orlicí.
složení inventarizačních komisí k provedení inventur obecního majetku.
rozpočtové opatření č. 4.
vybudování přístřešku na školní zahradě vedle dílny.

Rada obce bere na vědomí:
•
•
•
•

možnost odkupu či směny pozemku č.181/2.
jednání o odkupu pozemků u autobusových čekáren Pod Jednotou, U Transformátoru a
Líšnice Horní.
možnost získání dotace na rok 2021 na dětská hřiště, workout či na opravu umělého
povrchu hřiště.
podnět ředitelky ZŠ a MŠ zastřešit balkon mateřské školy.

19. jednání Rady obce Líšnice dne 25. listopadu 2020
Rada obce projednala:
•
•
•
•

•

aktualizaci Plánu rozvoje obce Líšnice na období 2015–2025 a předkládá zastupitelstvu ke
schválení novelizované znění.
možnou valorizaci nájemného ze 2 bytů v budově OÚ a ZŠ.
možnost směny pozemku 1997/6 u autobusové zastávky Pod Jednotou.
projednala možnost prohlášení 2 opuštěných náhrobků jako cenné náhrobky dle Čl.2 bod
6. schváleného Řádu veřejného pohřebiště obce Líšnice. Nutnost nalézt místo pro
umístění.
návrh změny pojistné smlouvy na obecní majetek (podpojištění u budov ZŠ, MŠ a OÚ) a
zvýšení pojistné částky v pojištění odpovědnosti ze 2 mil. na 10–20 mil. doporučovaných
asociací pojišťoven.

Rada obce bere na vědomí:
•

požadavky na změnu ÚP – bude projednáno na OZ v prosinci 2020, Rada doporučuje
v případě vyvolaných změn zasmluvnit úhradu nákladů na změnu ÚP se žadateli.
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18. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 26. listopadu 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

•

•
•
•

•

ověřovateli zápisu Josefa Tomana a Bc. Michala Schreibera.
program 18. zasedání ZO.
kupní smlouvu s paní Marii Jirouchovou, kterou Obec Líšnice IČO: 00279170, Líšnice 226,
561 84 Líšnice, zastoupená starostou Ing. Pavlem Štefkem kupuje pozemek označený jako
stavební parcela č. 338 v k.ú. Líšnice.
kupní smlouvu Ing. Jaroslavem Bednářem, panem Milanem Bednářem, paní Martou
Bednářovou a paní Martou Vycudilíkovou, kterou Obec Líšnice IČO: 00279170, Líšnice 226,
561 84 Líšnice, zastoupená starostou Ing. Pavlem Štefkem kupuje pozemky označené jako
stavební parcela č. 360, pozemková parcela č. 1224/2, 1226/2 a 1997/5 v k.ú. Líšnice.
Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č.1/2020 o místním poplatku ze psů s účinností od
1.1.2021.
aktualizaci strategického rozvojového dokumentu Rozvojový plán obce Líšnice na období
2015-2025.
podání žádosti o dotaci MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
návrh na zvýšení limitů u pojistné smlouvy s pojišťovnou Slavia.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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stav oprav místních komunikací.
úklid hřbitova a vydání Řádu veřejného pohřebiště obce Líšnice.
návrh na označení dvou náhrobků na opuštěném hrobovém místě č. 147/B jako Cenný
náhrobek.
výměnu oken a dveří v budově č.p.25.
zakoupení dvou zvonů na bílé sklo o objemu 1,3 m3.
instalaci 3 světelných bodů veřejného osvětlené u dílen Líšnické a.s.
špatný technický stav propustku na silnici č. III/31215 u č.p. 216.
probíhající stav pasportizace obecního majetku.
četné dotazy na změnu územního plánu z řad vlastníků pozemků, kteří chtějí změnit
stávající využití ploch.

20. jednání Rady obce Líšnice dne 16. prosince 2020
Rada obce schválila:
•

prominutí nájmu za rok 2020 za budovu č.p.25 v částce 1 100,- Kč.

Rada obce bere na vědomí:
•

•
•

•
•

návrh nové pojistné smlouvy s vyššími pojistnými limity na obecní majetek s pojišťovnou
Slavia a.s. v souladu s usnesením zastupitelstva; rada do doby konání Zastupitelstva
zhodnotí, zda se podstatně nemění podmínky proti původní pojistné smlouvě.
jednání starosty s vlastníkem pozemků parc.č. 1290/2 a 181/2 a předkládá zastupitelstvu
ke schválení záměr směny pozemků u komunikací.
dokončení pasportizace obecních komunikací, veřejného osvětlení a dalšího obecního
majetku. Nyní je nutné zvážit rozdělení komunikací na místní/účelové – bude probráno na
Zastupitelstvu.
žádost o odkup části pozemku č. 2019/2 o výměře 15 m2.
záměr KVS Žamberk o investičním záměru nové loděnice v lokalitě U Kapličky Pastviny.
Rada doporučuje zvážit podporu v příštím roce.

Rada obce:
•
•

navrhuje valorizaci nájemného u nájmu bytů v budově obecního úřadu a základní školy.
navrhuje Zastupitelstvu zrušit OZV o místním poplatku za zábor veřejného prostranství.
Důvodem je její nesoulad se současnou legislativou – doporučení MV ČR.

19. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 18. prosince 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•

•

zahájení úkonů k pořízení změny územního plánu obce Líšnice č. 1. Žadatelé o změnu
územního plánu se budou na pořízení finančně podílet. Termín pro podání návrhů na
změnu je do 31.1.2021 na obecní úřad v Líšnici nebo na oddělení územního plánování MěÚ
Žamberk.
záměr směny části pozemku parc. č. 1902/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 222 m2,
který vlastní Obec Líšnice IČO 00279170 a je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 10001 za pozemek parc.č.
1290/2 (zahrada) o výměře 53 m2 zapsaný na LV č. 610 a pozemek parc.č. 181/2 (zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr) o výměře 101 m 2 zapsaný na LV č. 610. Výměry budou
upřesněny dle geometrického plánu.
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•
•
•

Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č.2/2020, kterou ruší OZV č. 3/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 9.12.2011.
pojistnou smlouvu č. 5900032687 s pojistitelem Slavia pojišťovnou a.s. se sídlem Táborská
940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 60197501 s účinností počínaje dnem 19.12.2020.
Rozpočtové opatření č. 5, č.6, č.7, č.8.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
•

záměr prodeje části pozemku 2019/2 (ostatní plocha, jiná plocha), který vlastní Obec
Líšnice IČO 00279170 a je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví 10001. Oddělením z výše uvedeného pozemku
vznikne nové parc. č. 2019/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 15 m 2 podle
geometrického plánu 775-314/2020.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•

•

•

zrušení vánočního koncertu v kostele, který byl plánovaný na neděli 27.12.2020 z důvodu
zavedených hygienických opatření.
termín konání Tříkrálové sbírky v Líšnici, která se uskuteční v sobotu 9.1.2021, pokud to
hygienická opatření umožní.
výsledek jednání s firmou Transkonsult o pokračování příprav dokumentace pro stavební
povolení stavby cyklostezky Líšnice – Nekoř - Pastviny, kterou zaštiťuje Sdružení obcí
Orlicko. Úsek Líšnice bude nadále zpracovávat firma Transkonsult, dojde k rozdělení
stavby na etapy, z nichž jako první bude řešen úsek podél komunikace II/312 od dolního
mostu po Hostinec U Kristiána.
vyhlášení dotačního titulu na podporu významných výročí v roce 2021, který poskytuje
Sdružení obcí Orlicko. Na rok 2021 je přislíbena finanční podpora na oslavy výročí založení
sokola, které se z důvodu hygienických nařízení vlády nemohly uskutečnit v roce 2020.
dokončení zpracování pasportu obecního majetku, které zahrnuje komunikace, veřejné
osvětlení a mobiliář. Během ledna dojde k začlenění jednotlivých komunikací na místní a
účelové.

PODĚKOVÁNÍ
Rok se s rokem sešel, ale ten letošní rok či advent neplyne stejně jako v jiných letech, a
není to předpovídaným největším suchem za 500 let…
V dnešní, poněkud podivné, době poznamenané koronavirem, denně vstáváme s obavou
o zdraví své a svých blízkých, musíme snášet nařízení vlády, která zasáhla myslím každého
z nás.
V práci, ve škole, v setkávání se s rodinou a přáteli, či jenom při nákupech. Proto se
pokusím přidat trochu světla do pochmurných zimních dnů. Jako rodič musím pochválit
odvedenou práci v MŠ a ZŠ Líšnice. V čele s ředitelkou Bc. Jitkou Brandejsovou, DiS., která
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v těžkých chvílích zákazů všeho druhu nepolevila, a se svým týmem dokázala udržet chod v
MŠ, která nám všem pracujícím rodičům jistě ulevila s péčí o naše nejmenší. ZŠ se bohužel
uzavření nevyhnula, ale i tam, po více jak měsíci vysilující online výuky, začalo naplno a s chutí
denní vyučování.
Letošní adventní doba nezačala tak, jak jsme zvyklí z minulých. Oblíbené vystoupení dětí
na besídce se nekonalo, punč a koláče nezavoněly a tradiční rozsvěcení stromečku bylo tak
nějak tajné. Sousedské setkání a společné zahájení předvánočního času jistě chybělo mnohým
z nás.
O to více potěší nasazení hasičů, Sokolů a dalších při každoroční mikulášské nadílce.
Pojízdné peklo, čertů plný dům a Mikuláš s anděly obdarovávající děti, kterým se v očích tu a
tam zaleskla i slzička.
Jsem rád, že i v této nelehké době dokážeme druhým udělat radost, vypomoct si a
udržovat tradice našich předků. Díky patří všem, kteří se v mých řádcích našli.
Všem sousedům a obyvatelům Líšnice přeji klidné svátky prožité v kruhu nejbližších,
pevné zdraví, rovná záda, štěstí a mnoho úspěchů. Ať je nadcházející rok opět hezky normální.
Pavel Kaplan – zastupitel

VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A. S.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen
VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace
oboru, kde jsou úplaty za vodné a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně
usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo
o úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2021
takto:
Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021:
vodné

38,70 Kč/m3 bez DPH

42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné

41,60 Kč/m3 bez DPH

45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem

80,30 Kč/m3 bez DPH

88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 88,33 Kč/m3 včetně 10 %
DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a
vyčištění vyprodukované vody odpadní tak stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě
100 l na osobu a den, tj. cca 36 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele
přibližně 265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se jedná o zvýšení o cca 9 Kč za měsíc. Ve
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srovnání s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde
dokonce o snížení o cca 3 Kč/měsíc.
V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného 89,24 Kč/m3 včetně DPH 15 % platné do
30. 4. 2020 a 85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5. 2020. Oproti tarifům bez DPH
platným v roce 2020 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 3,5 % (z toho vodné
4,0 %, stočné 3,0 %). Cena včetně DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.
Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské projekty, které
jsou podporované z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý
dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí
317,6 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč.
Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. Dokončení těchto projektů se
předpokládá v roce 2022.
Úprava ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:
•

•
•
•

zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské
infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního
fondu životního prostředí),
nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního
kapitálu společnosti i z vlastní investiční činnosti,
růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd a veškerých služeb,
který často poměrně výrazně překračuje míru inflace,
nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné
vody a také kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií
COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Spotřeba k 31.12.2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami
stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31.12.2020 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak však musí
učinit nejpozději do 3. ledna 2021, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného
ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného
čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na
faktuře). Datum odečtu musí být 31.12.2020, odečty zadané bez uvedených údajů nebo
k jinému dni než 31.12.2020 nebudou zpracovány.
za Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s Ing. Bohuslav Vaňous

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK V MŠ
Letošní školní rok zatím plyne v duchu samých omezení, vládních nařízení a hygienických
opatření. My ale zůstáváme nohama na zemi a snažíme se užít si to ve školce na maximum.
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O Vaše – naše dětičky
pečujeme ve stejném složení
jako vloni. Od září je nově
prodloužena pracovní doba
mateřské školy od 6.30 až do
16.30
hodin.
Dále
zvelebujeme
zahradu,
doplňujeme ji novými prvky
a
připravujeme
dětem
prostředí pro nové zážitky.
A jak se ve školce
máme?
DOBŘE!
Krom
tvoření a hraní s kamarády
jsme stihli promítnout si
dokument o podmořském
světě, uspat broučky a něco
nového se o nich dozvědět
od paní Adamcové, přivítat
podzim a povídat si o
Ježíškovi při SkoTančení
s Verčou. Také nás dvakrát
navštívilo divadlo JÓJO
s pohádkami: „Pohádka z
lesní školky“„O dvanácti
měsíčkách“. Upekli jsme si společně s dětmi martinské rohlíčky, linecké cukroví a voňavé
perníčky. Každoročně nás přišel Mikuláš zkontrolovat, anděl obdarovat a čert trochu postrašit.
Potěšila nás vánoční atmosféra, koledy a dopoledne se stromečkem a rozbalováním dárečků.
A co říci závěrem? Přejeme všem zaměstnancům školského zařízení, dětem, žákům,
zákonným zástupcům dětí a žáků, ale i občanům Líšnice hodně zdraví, plno sil a věčného
optimismu v roce 2021.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na nový školní rok 2020–2021 jsme se všichni velmi těšili, i když se nad námi stále
vznášela, a i nadále vznáší vlna nejistoty. Rády jsme viděly především nové prvňáčky, kteří si
ani nemohli užít plánovaný dubnový zápis a předvést vše, co se naučili v mateřské škole.
Úsměvem nás přivítali: Adámek A., Davídek B., Bětuška K., Simonka K., Samuel K., Barunka E.
M. a Amálka P., ve třídě si prohlédli nové učebnice, také na ně čekal drobný dáreček, a hlavně
paní učitelka Patricie Kerhartová, která měla krásně nachystanou třídu a vyrobeno nespočet
didaktických pomůcek a her.
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Paní asistentka Jana
Pichnerová s námi moc
času
v předešlém
školním roce nestrávila,
jelikož
nastoupila
v únoru, kdy se po měsíci
školy zavřely a neměla
příležitost se s naším
pedagogickým sborem
příliš sžít. Také jsme
očekávali nástup nové
paní učitelky pro pátý
ročník, jelikož stále
zachováváme
výuku
samostatného 5. ročníku
s ohledem
na
bezproblémový přechod
na plně organizovanou školu a příchod paní učitelky Evy Brakové, které jsme v rozvrhu
rozvolnili výuku anglického jazyka – jednotlivé ročníky se tedy vyučují odděleně, což slibuje
kvalitní výuku cizího jazyka.
Jelikož část předešlého školního
roku ovlivnilo vyhlášení nouzového
stavu v souvislosti s Covidem, tušili
jsme, že nástup do následujícího
školního
roku
nebude
úplně
jednoduchý. Roušky se staly naším
módním doplňkem, a aby nám při
výuce bylo lépe rozumět, používáme
štíty. Od začátku roku jsme se snažili
hodně opakovat, aby se současná
situace nepodepsala na vzdělání
našich žáků. Všichni jsme si přáli,
abychom mohli v lavicích zůstat co
nejdéle. Přání se nám plnilo do 13.
října.
I přes to se nám podařilo
zorganizovat pro žáky čtyři akce.
Nejprve jsme navštívili „Babiččin
statek – šťastný domov“ rodiny
Kaplanové. Hned v úvodu se nás ujala
paní ředitelka Iva Kaplanová, která nás
provedla rozhlehlými prostory statku,
představila dětem všechna chovaná
12

zvířátka a také měly možnost si pohrát v areálu dětské vesničky, která je zaměřená na lidová
řemesla. Ve druhé polovině září za námi přijely slečny s mobilním planetáriem, kde jsme pod
velkou kupolí shlédli film o podmořském životě korálového útesu a paní z Vysokého Mýta nám
přivezla velké množství součástek stavebnice „Geomag“. Před uzavřením škol shlédli žáci 1. 3. ročníku společně s dětmi z MŠ vzdělávací program o říši hmyzu, konkrétně broučků.
Během jarní karantény jsme se zákonnými
zástupci komunikovali především prostřednictvím
E-mailů. Žáci pravidelně obdrželi prezentace
nového učiva, odkazy na videa, zadání pro domácí
práci a odkazy na procvičování na internetu. Víme,
že to pro rodiče nebyla vůbec jednoduchá doba a
netrpělivě očekávali návrat svých dětí do lavic. Když
nastala stejná situace i v polovině října, domluvily
jsme se s kolegyněmi na distanční výuce přes
skype. Nebylo to tedy nic jednoduchého. Někteří
sourozenci měli k dispozici jeden počítač či tablet,
tak jsme musely vytvořit rozpis, abychom
odvysílaly především učivo základních předmětů.
Po návratu 18. října opět proběhlo rychlé
zopakování základního učiva a nyní nám nezbyde
nic jiného než si přát, abychom už nemusely vidět
naše žáky jen přes obrazovku počítačů či tabletů a
mohly si s nimi užít krásné dny v naší škole s nově
vymalovanou a vyzdobenou chodbou.
Rodičům za spolupráci při distanční výuce velice děkujeme a doufáme, že nám budete
moci děti posílat dále do školy.
Na závěr přeji za celý kolektiv ZŠ krásné a klidné prožití svátků Vánoc a do nového roku
hlavně zdraví.
Za kolektiv ZŠ Eva Gelová

Sbor dobrovolných hasičů
Z důvodu vládních nařízení byla činnost sboru značně omezena. Po vcelku uvolněném létě
se podzim změnil v opět omezený podzim a stejná situace přetrvává i teď před Vánoci. Museli
jsme zrušit zabíjačku, při které bychom se všichni sešli v hasičárně. Odložit se musela i výroční
valná hromada, která byla původně naplánována na sobotu 5.12.2020. Tento den jsme měli,
alespoň čas navštívit děti s Mikulášem, andělem a čerty. Současná situace, která je
přinejmenším velice nejistá způsobila, že jsme se rozhodli zrušit hasičský ples naplánovaný na
9.1.2021. V tuto dobu nemá smysl tuto akci, na kterou se celý rok těšíme organizovat a
přemýšlet nad náhradním termínem. Pokud se situace do jara zlepší je možné, že hasičský ples
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uspořádáme v pozdějším termínu. Zatím to ale vypadá, že se hasičský ples uskuteční až v roce
2022.

Do vybavení zásahové jednotky v listopadu přibilo 6 párů zásahových bot, které nahradily
opotřebenou a nevyhovující obuv. Na nákup nových bot nám přispěl Pardubický kraj, kterému
děkujeme. Obnovovací školení strojníků, které se kvůli hygienickým opatření konalo formou
online kurzu, úspěšně absolvovali dva členové.
Za sbor dobrovolných hasičů Vám přeje pohodové Vánoce a do nového roku hlavně
zdraví.
za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života TJ Sokol Líšnice
Máme tu konec roku 2020. Bohužel jsme se během tohoto roku mohli vidět v naší
Sokolovně pouze minimálně. Většina akcí bylo zrušených, vnitřní sportování zakázané. De
facto poslední veřejně přístupnou společenskou událostí uvnitř Sokolovny byl Sokolský ples.
Od té doby se nám společně s hasiči a myslivci podařilo uspořádat pouze venkovní Vítání
prázdnin, které i přes vše, co se kolem nás dělo, dopadlo více než výborně. Za to všem, kteří
nás přišli podpořit moc děkujeme.
Sokolovna je dům stejný jako každý jiný. A o každý dům je třeba se starat, aby nechátral.
Každý z nás moc dobře ví, jak dlouho musí šetřit na opravy a kolik peněz musí dávat stranou
na energie. To si samozřejmě uvědomujeme i my v Sokolovně. A ačkoliv je naší největší radostí
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a odměnou vysoká účast a spokojenost našich návštěvníků, nesmíme opomenout to, že
pořádání kulturních akcí a pronajímání Sokolovny na akce soukromé je tím jediným příjmem,
kterým disponujeme. Každý z nás si pak jednoduše dokáže spočítat, že kde nejsou příjmy,
těžko se hradí výdaje.
Ať se děje, co se děje, snažíme se
na všem najít pozitiva. Díky odstavení
Sokolovny se nám naskytla příležitost
věnovat se opravám a zvelebování,
které by za běžného provozu nebylo
možné. Díky jediné získané dotaci, za
kterou děkujeme Pardubickému kraji
a župě PIPPICHOVĚ, se nám podařilo
opravit a vymalovat celý balkon,
zateplit a vymalovat schodiště, zajistit
schodišťovou dlažbu, upravit šatny,
opravit lítačky, vymalovat toalety a
sprchy, instalovat 3 nové radiátory,
vymalovat vestibul a pořídit zátěžový
koberec na podlahu. V tomto výčtu toho není málo. Celý tento projekt nás přišel na cca 80 000
Kč, přičemž 60 000 pokryla výše zmiňovaná dotace. To, že se nám za relativně málo peněz
podařilo uskutečnit tolik práce není náhodou. Všechnu práci jsme dělali svépomocí, čímž jsme
ušetřili významné náklady za práci nějaké firmy. Díky stále se rozvíjející spolupráci s obcí, jsme
na to tentokrát nebyli sami. Rozsah oprav byl tak velký, že kdybychom vše dělali sami po
večerech, tak to děláme snad celý rok. Obec nám poskytla své zaměstnance, kteří alespoň
využili svůj prostor a potenciál v době, kdy nemohli pracovat venku. Jsem moc vděčný za tuto
pomoc, protože chlapi jsou skutečně šikovní a bylo nádherné pozorovat, jak si poradí s každou
nástrahou a jak jim práce mizí mezi prsty.
Členové Sokola na tomto projektu doposud odpracovali přes 350 brigádnických hodin, za
což jim nesmírně děkuji. Postupně budu nahrávat fotografie z těchto úprav na Facebook
Sokola Líšnice. Ti z vás, kteří nás na sociálních sítích nesledují, budou mít doufám již brzy
možnost naši Sokolovnu opět navštívit na nějaké kulturní či sportovní akci. Věřím, že se životy
vrátí co nejdříve do normálu a podaří se nám s vaší pomocí ten zabrzděný vlak znovu roztlačit.
Závěrem děkuji všem, kteří nás podporují. Děkuji sponzorům, kteří v tomto krušném roce
podpořili naši činnost, jmenovitě obci Líšnice, truhlářství Puchmeltr a Ing. Janu Štěpánkovi.
Děkuji všem, kteří věnují svůj volný čas udržení chodu budovy a také všem, kteří nás, jakkoliv
motivují a podporují.
Jménem výboru TJ Sokol Líšnice přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, mnoho sportovních i osobních úspěchů a vykročení správnou nohou do roku 2021,
který nám snad umožní opět normálně fungovat, sportovat a společensky žít.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber
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VÁNOČNÍ POEZIE
Krásu lze najít v prostých věcech, není potřeba slov, která by nutila lidi, aby si povšimli
pramínků čisté vody a naučili se milovat náš kraj. Kraj, který není nikde nijak publikován, ale
věřte, že je to dobře. Kdo u nás pobýval, nebo žil, nemůže na tento kout zapomenout. V této
době vánoční Vám předkládáme několik básní, které o nás složili lidé, kteří mají s naší obcí
mnoho společného.
JOSEF MATOUŠ – žil v Líšnici čp. 141- jeho básně přednášel R. Lukavský v nedělní chvilce
poezie.
VYDROLENÝ KMÍN
Na naší cestě do Račovic
vypadala zrnka kmínu
jak jiskry žhavých okují,
Když padnou na studenou hlínu.

Zas vydrolil se kmín v naší cestě
tak málo zbylo z našich lásek,
jen ty bílé lístky
kopretina zpěvný sedmihlásek.

MARIE KRAUSOVÁ – Dolečková – básnířka Orlických hor. Často zajížděla do Líšnice k Šulcům
– čp.101.
SMUTNÝ MUZIKANT
Na Vánoce do Líšnického kostelíčku chodíval
pozdraviti známé, na křídlovku hrával.
Hrával vždy, když z kostela domů jsme šli
tiše a smutně šuměly stromy.

Ty písničky jeho smutně zněly
jako rozplakat každého by chtěly,
jako by žaloval celému světu,
že je v duši chlad i v horkém létu.

Vzpomínka na pana Karla Malého z Líšnice čp. 103.
MIREK KVAPIL – textař a básník, který žil v Líšnici čp. 41.

PŘÁNÍ
Večer stříbrný plní přání nevyslovená
a mění svět k nepoznání,
v přísvitu hvězd naděje spí
schoulená a svítáním procitá. .
Nás ostatních se zeptá,
co chceme si přát
a tak chce to dát
dohromady jedno velké přání,
a nadějím pomáhat… večer stříbrný…
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Dětem, které mají vlásky,
přičaruje mámu, tátu,
aby měly na obrázky
koho malovat …

JOSEF KVÍČERA – básník, fotograf, milovník našeho kraje a Divoké Orlice.

ADVENT
Dávno je to tam pestré kvítí
louky už medem nevoní,
nyní v ranní mlze u cest svítí
jen černé větve slivoní.

A staré třešně stříbrem oděné
zhlíží se v modravém zrcadle ledu,
tráva je bílou krajkou zdobená
a smrky v jíní u posedu.

Posvátný klid halí krajinu
nakrátko utichá věčný shon,
příroda usíná, chystá se na zimu,
Jen někde v údolí slyšet je zvon...

Doma už voní cukroví
na stole je plno ovoce
advent nám s nadějí napoví,
že se blíží krásné Vánoce.

Chaloupky rozseté v horské stráni
před chladem střeží lidskou něhu
a každým ránem za svítání
vyhlíží třpytivé vločky sněhu.

CO VÍCE SI PŘÁT
Vánoční strom se rozsvítil
dětem v očích plane zář,
rodiče si ve štěstí ruce tisknou
jsou tu opět Vánoce.

Každý mrak má svůj zlatý okraj
každá bouře má svůj čas,
i ta nejdelší noc jednou končí,
zase přijde krásný den.

Princezna Kačenka u kostela klečí,
za nás všechny sv. Annu prosí,
spokojenost, zdraví Vám přeje
a štěstí každého hřeje.

Co více si přát … Krásné Vánoce,
pevné zdraví Vám všem
přeje zpravodaj Líšnice.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZAHRÁDKÁŘI LÍŠNICE
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti
v celém novém roce. Věříme, že se vše zlepší a budeme moci pro Vás i pro všechny příznivce
naší organizace Zahrádkářů uskutečnit to, co se nám nepodařilo v letošním roce. Chtěli
bychom uskutečnit tradiční zájezdy, promítání a výstavu. Mějte se dobře, věřme, že se vše
v lepší obrátí a strávíme spolu krásné chvíle.
ZO ČSZ Líšnice
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STALO SE PŘED LÉTY
•
•
•
•
•
•

7. 11. 1900 – Požár u paní Holubářové čp. 94 – dnes paní Belisová Miloslava.
podzim 1910 – zahájena akce na stavbu dráhy – Žamberk-Líšnice – Nekoř-PastvinyKlášterec – Kunštát – Trčkov. Tato akce byla po námitkách podnikatelů zrušena.
13. 11. 1915 – Emil Trolda, polní komisař, jmenován čestným občanem Líšnice.
18. 11. 1915 – Výzva k válečné půjčce, zastupitelé Líšnice odmítli.
7. 11. 1945 – Univerzita Karlova udělila Jaroslavu Dvořákovi titul doktor in. memoriam.
15. 10. 1970 – Návrh na opravu školy v hodnotě 400 000 Kč. Akce zajištěna za velké
podpory Obecního úřadu, Zemědělského družstva a TJ Sokol Líšnice.

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Byla Zlatá neděle a u kostela probíhal poslední vánoční trh. Mladý strážmistr pozoroval
ruch na návsi. U cukrové báby se pohybovala malá Blaženka ze Šerlišské hájovny. Vrchní
strážmistr, který se jmenoval Červíček, přistoupil k Blažence a ptá se, kde má tatínka. Holčička
mu odpověděla, že přišla sama, aby rodičům koupila dárek od Ježíška. Cukrovou bábu, která
se jmenovala Terezka, a i strážmistra to překvapilo. Holčička koupila tři cukrové špalky a jeden
maličký. Ten má prý pro miminko, které se má narodit. Zaplatila a vydala se na cestu domů.
Terezka dostala strach a začala se o Blaženku bát. Běžela za strážmistrem Červíčkem a vše mu
řekla. Ten zašel do hospody a tady našel kočího Bohouše Pábla, který se svým koněm Viktorem
stahuje dřevo od Šerlichu do Deštného. Ten okamžitě zapřáhl koně do saní a společně
s Terezkou se vydali po cestě k Šerlišskému mlýnu. Strážmistr šel stezkou k Černému kříži,
kdyby si Blaženka chtěla cestu nakrátit. Domluvil se, že když holčičku najde, tak vystřelí. V tom
klidném čase bude slyšet výstřel hodně daleko.
Červíček si připnul u lesa lyže, vystoupal k Černému kříži a pokoušel se sjet k Šerlišskému
mlýnu. Lyže se mu rozjely a než – li se nadál, válel se v lese v závěji. Když se trochu oklepal a
rozhlédl, kde se nachází, uviděl malé světélko. Pomalu se přiblížil a co nevidí, u malé lucerničky
sedí Blaženka. „Co tady děláš holčičko, je strašná zima a mohla jsi tady zmrznout. Já tady
odpočívám a tady mne našli skřítkové, když uslyšeli, jak jste se vyboural na lyžích, tak utekli a
nechali tu ten kahánek, abych neumrzla“. Strážmistr vystřelil dvakrát do vzduchu. V dálce
uslyšel zařehtání koně Viktora. Chvilku to trvalo, nežli se objevil Bohouš Pábl s babkou
Terezkou a koněm Viktorem. Na sáně naložili Blaženku i strážmistra Červíčka a vyjeli k hájence
pod Šerlichem.
V hájovně už byl velký shon. Maminka Blaženky čekala na miminko a hajný běhal po lese
a hledal dcerku. Všichni si oddechli a hajný je pozval na čaj a skleničku rumu. Blaženka
vyprávěla, jak ji skřítkové zahřívali, aby ji nebylo zima, jak ji král skřítků věnoval tu nádhernou
lucerničku. Všichni si ji prohlíželi, byla celá ze zlata. „Ta ti přinese hodně štěstí dívenko“, řekla
cukrová babička. Vtom se ozval pláč dítěte z vedlejší místnosti. Hajný tam vběhl, ale hned byl
nazpět, každému nalil zase štamprličku a připil na zdraví kluka, který se právě narodil.
18

„Krásná noc“, řekl Bohouš, „pojedeme domů“. „Svatá noc“, řekl strážmistr, „už máme
Štědrý den“. „Tak tak, hoši, svatá noc. Je to vždy zázrak, když se narodí nový člověk. Ano, je to
opravdu hezký Štědrý den, jako by se u nás v hájovně narodilo Jezulátko“, říkala babička
Terezka. Všichni s úsměvem přikývli, a i Viktor spokojeně potřásl hlavou a zařehtal. Byl krásný
den. Všichni se těšili na Ježíška, ale v hajovně pod Šerlichem přišel o něco dříve. Milé děti
hezké Vánoce a třeba pod stromečkem bude také dárek od skřítků, který Vám bude nosit štěstí
po celý život, jako lucernička nosila Blažence.
Podle pohádek z Orlických hor R. Doleček

ZDRAVÍME Z ALTERNATIVNÍ PŮDY
...kde je v posledních měsících
trochu smutno. Tento podivný rok
netrápí jen nás, ale věříme tomu,
že i vy se s ním vypořádáváte
statečně, ve zdraví, s vírou a
optimismem.
Za normální situace bychom
psali o akcích, které u nás proběhly
a zvali vás na ty nadcházející.
Nechceme však psát o tom, co
mělo být ani plánovat a slibovat
dál v čase, kdy je každý
nadcházející den nejistý. Věříme,
že všechny ty akce, které jsme měli
v plánu, nikam neutečou a vy je
rádi navštívíte třeba příští rok.
V tomto adventním čase se
konečně i my učíme zpomalit a
trávit čas sami se sebou a blízkými.
Nebudeme lhát, že nám nechybí
vánoční trhy, koncerty, a hlavně
naše jednodenní miniKavárna
provoněná perníky a svařeným
vínem. I proto jsme se rozhodli
vám, jeden malý dárek, letos přece
jen nadělit – cíl vašeho společného
času s rodinou nebo přáteli.
Jelikož dveře naší půdy jsou už dlouho zavřené, dali jsme jim nový kabát. Až do třech
králů se můžete přijít podívat na náš „Zakopánský betlém“ a Vánoční stromeček. Zazvoňte si
na betlémskou zvoničku přání a vyfoťte sebe, své děti anebo cokoliv, co vám zrovna udělalo
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radost. Doufáme, že se tak stane naše půda alespoň důvodem vašich zimních procházek a
také, že se s námi podělíte o své fotografie zasláním na náš Facebook anebo email:
info@mezitramy.cz. A kdo ví… třeba vaše zvonění uslyšíme a vyfotíme se s vámi.
Někteří se ptají, jak nás mohou podpořit. Naším záměrem vždy bylo vytvářet kulturu a
ukazovat lidem, že i na malé vesnici se dá dělat velké DIVADLO. Bez všech našich blízkých,
kamarádů, talentovaných a tvůrčích lidí, herců, muzikantů a dalších by to nikdy nebylo možné.
Proto vás prosíme, PODPORUJTE JE. Choďte do divadel, i když jen na vašich obrazovkách a až
bude možnost, přijďte i osobně.
Sice letos nemůžeme úplně děkovat za vaši hojnou účast a společně strávenou sezónu,
ale i tak vám naše „DÍKY“ patří. I když jste neměli letos mnoho příležitostí nás navštívit, stále
sledujete, co se u nás děje. Máte zájem o to, abychom neztratili motivaci pro vás nadále
připravovat nové věci, ptáte se nás na to, jak se nám daří a máte zájem o budoucí život Mezi
Trámy.
Prožijte krásné, klidné svátky ve zdraví a s vděčností za to, co všechno stále máme…
Snad BRZY na shledanou,
M(arika)ezi Trámy

ŠŤASTNÝ DOMOV Z.Ú. - JEZDECKÝ KLUB ZA ROK 2020
Jezdecký
klub
Šťastný domov Líšnice
nabízí vyžití široké
veřejnosti.
Klub
je
aktivní již deset let.
Zabýváme se jezdeckým
výcvikem
dětí
a
mládeže.
Klub
má
bezmála 40 členů a v
letošním školním roce
nastoupilo 7 nových
osob. Z kapacitních
důvodů a pro velký
zájem veřejnosti nejsme
schopni
přijmout
všechny zájemce o členství. Výcvik zajišťují dvě instruktorky s akreditací České jezdecké
federace. K činnosti využíváme kvalitní zázemí statku v Líšnici, kde máme k dispozici šatnu,
sedlovnu, jezdeckou halu i venkovní kolbiště s novým oplocením a skokovým materiálem. Péči
o 24 koní zajišťují zaměstnanci chráněných dílen Šťastného domova. Koně jsou ustájení
především v boxech nebo ve volné prostorné stáji a každý den jsou vypouštěni na pastviny,
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což je pro psychický i fyzický stav koní velmi důležité. Pardubický kraj a Město Žamberk
podporuje celoroční činnost jezdeckého klubu, děkujeme.
Naše úsilí pozastavila vládní opatření kvůli koronaviru a již podruhé máme přerušen
jezdecký výcvik. I tradiční „Jarní a Podzimní jezdecké hry“ byly zrušeny. Jezdecký sport také
zasáhla pandemie a závodní sezóna se razantně zkrátila. I přes tento nepříznivý vliv členové
klubu absolvovali více jak 75 startů. Naši jezdci startovali v parkurových soutěžích od 50 cm
do 120 cm s velkým počtem umístění na předních pozicích. Nemalý vliv na dobré a stabilní
výsledky má trenérka Bc. Michaela Špičáková, se kterou spolupracujeme druhým rokem.
K úspěchům v letošním roce řadíme i
absolvování zkoušek základního výcviku u třech
jezdců klubu. V létě jsme uskutečnili velmi
oblíbené pobytové tábory „V Sedle“. Čtyři
turnusy obsadilo celkem šedesát dětí. Termíny
pro rok 2021 budou vypsány na začátku února.
S přáním lepších dnů!
Za tým JK Šťastný domov Líšnice
Ing. Nikola Kaplanová

ŠŤASTNÝ DOMOV Z.Ú. - CHRÁNĚNÉ DÍLNY ROK 2020
Chráněné
dílny
Šťastného
domova
zaměstnávají 25 osob. Zajišťujeme práci na statku
v živočišné a rostlinné výrobě, v šicí dílně a
v mýdlárně. Dále sezónní programy pro veřejnost a
pro děti z MŠ, ZŠ a ZSŠ.
Rok 2020 byl pro nás velice náročný, nemohly k
nám na praxi děti ze speciálních škol, neuskutečnily
se tradiční akce pro veřejnost, v jarních měsících
naplánované programy pro školy a školky musely být zrušeny. A bohužel, v prosinci musíme
též zrušit Vánoční advent a koncert, za což se moc omlouváme.
Ale Šťastný domov dál pomáhá… V nouzovém stavu jsme pomáhali šít roušky, za velké
podpory Města Žamberk, Obce Líšnice, Nadace ČEZ, ostatních obcí a firem, jsme ušili 11.680
ks roušek, které jsme rozdali těm, kdo je potřebovali.
Museli jsme zajistit provoz na statku: péče o zvířata, sklizeň bylin, údržbu zahrady.
V prázdninových měsících provoz sezónního programu „Babiččin statek“. Naši zaměstnanci
měli na starosti prodej vstupenek, výrobků, úklid heren, hřiště a též úklid tábořiště, kde se
uskutečnily tábory pro děti. V září k nám zavítaly na statek děti ze škol a školek z okolí. Bohužel
nouzový stav znovu vše uzavřel.
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V současnosti plánujeme programy na rok 2021, zajišťujeme údržbu a přemýšlíme, co
dále vylepšit, aby se Vám u nás líbilo.
Přeji Vám klidné Vánoční svátky, a dle refrénu z písně
Vánoční od kapely Kryštof:
“ Jsou Vánoce, čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát, jsou
Vánoce a všichni andělé při nás budou stát.“
Děkujeme za podporu Městu Žamberk a Obci Líšnice, které podpořilo naší celoroční
činnost, s úctou Iva Kaplanová, ředitelka Šťastný domov Líšnice, z.ú.

VZPOMÍNKA

Dne 30.12.2020 uplyne 1 rok, co od nás navždy odešel
náš milující syn, manžel, tatínek a kamarád pan Martin
Groulík. Kdo jste ho znal a měl rád, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Rodina Groulíkova

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
OD ÚTERÝ 22.12.2020 DO PÁTKU 1.1.2020
V nutných případech můžete kontaktovat starostu na tel: 736
767 730 nebo účetní 604 605 463.
! KNIHOVNA BUDE 31.12.2020 ZAVŘENA !

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 19.3.2021
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2020, čtvrtletník. Vydává Obec Líšnice.
Registrováno MK ČR E 14134. Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce e-mail: michalschreiber@seznam.cz nebo oulisnice@orlicko.cz tel. 737 332 852
Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází nákladem 150 ks, dotovaná cena
15,- Kč, 21. prosince 2020
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MAS ORLICKO, z. s. - co nám uplynulý rok přinesl.
Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a
zvratů, ale přes to všechno se nám ve spolku
MAS ORLICKO podařilo letos uskutečnit
mnoho zajímavých projektů. Byla realizována
poslední výzva v rámci Integrovaného
regionálního
operačního
programu
zaměřená na bezpečnost dopravy. Bylo
předloženo celkem 18 projektů ve výši přes
25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7
projektů v celkové výši 8,6 milionů korun. Do
Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 89 žádostí, z nichž bylo celkem
vybráno 24 žádostí o podporu živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské
vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a základních škol, 5 veřejných
prostranství a 1 hasičský sbor). Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů
korun. Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci operačního programu
zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé realizován projekt podporující sladění soukromého a
pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 roku do 7 let v dětské skupině
Maceška. Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde plánujeme zapojit
mimo jiné i podnikatelské subjekty.
V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo rozhodnuto, že za část
alokace budou podpořený 4 projekty zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové
částce 120 tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad celkem ve výši 210
tisíc korun. Zbývající alokace se využila na podporu 8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun,
které byly přijaty již v roce 2019. Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc
s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku volnočasových aktivit a
nabídnout učitelům možnost dalšího vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno
a schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun.
V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky,
učitele i celé školy. Na území ORP Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za
rok 2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová máme osm dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních záměrů
z tohoto území. Součástí projektů MAP je také pořádání workshopů, kulatých stolů,
ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky
kterým se snažíme podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků ve věku do 15 let.

Děkujeme Vám za podporu
v uplynulém roce a přejeme pokojné Vánoce
a rok 2021 plný radosti a klidu.
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V LÍŠNICI BUDOU TŘI KRÁLOVÉ
CHODIT V SOBOTU 9.1.2021
Pokud by situace návštěvu v tento den u vašich dveří
neumožňovala, můžete Tři krále pozvat dál online na
www.trikralovasbirka.cz. A pokud budete chtít, můžete
přispět na naši činnost:
•
•
•
•

dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné SMS
je 30, 60 a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777
sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1
odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705036
přispěním do pokladničky na OBECNÍM ÚŘADĚ V LÍŠNICI (č.p. 226) do pátku 15.1.2020
Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce! V novém roce 2021
hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Více informací najdete na www.uo.charita.cz
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