Nejsou lidi…
Zažili jsme turbulentní rok ve smyslu nedostatku pracovní síly. Loňské zavření
pohostinství U Kristiána bylo velice mrzutou záležitostí, protože se nedalo předpokládát, že
by v blízké době bylo opět otevřeno pro veřejnost. V té době jsem říkal, že horší by bylo,
kdyby něco podobného hrozilo prodejně Konzumu. Jako bych problém přivolal. Když sem
počátkem roku probíral situaci líšnické prodejny s ředitelem Konzumu Ing. Hlavsou, tak ještě
nic nenasvědčovalo tomu, jak bude v prodejně vypadat závěr roku z hlediska personálního
zajištění prodeje. To samé nastalo v přípravném týdnu v Základní škole, kdy dlouhodobě
onemocněla Mgr. Vacková, zpět na post ředitelky byla přemluvena Mgr. Luxová (dnes již
Gelová) a z plánovaného odpočinku „byla vrácena“ paní učitelka Tomšová. Nově nastoupivší
pracovní síla vydržela na učitelském postu pouze 2 měsíce. A do třetice se chystá změna na
poště, kde odchází paní Stejskalová a budeme mít novou paní „poštmistrovou“ paní
Štěpánovou. V důsledku nedostatku pracovních sil dochází k úpravě prodejní doby
v Konzumu a hodin pro veřejnost na poště. V prodejně Konzumu se vyměnil personál ze
100%, došlo k přerušení prodejní doby (polední přestávka), k výluce prodeje ve středu
odpoledne a doprovodným jevem je částečná změna sortimentu zboží, na kterou jsou od
zákazníků rozdílné reakce. Na poště dochází k 1. lednu 2018 ke změně hodin pro veřejnost,
kdy 3 dny v týdnu bude otevírací doba dopoledne a v pondělí a ve čtvrtek odpoledne.
Stávající situace vyvolává mnoho otázek. Blíží se doba, kdy budeme připlácet
společnosti Konzum za to, že máme dostupnou prodejnu v místě? Blíží se doba, kdy v této
prodejně budou současně zajišťovány služby České pošty? A blíží se doba, kdy školní děti
budou dojíždět do základních škol v Žamberku, protože nebude zájem z řad pedagogů učit na
malotřídní škole ve spojích? Zastupitelstvo bude určitě usilovat o zachování všech služeb, o
které mají občané zájem a chtějí je pravidelně využívat. Když vše běží a funguje tak jak má,
tak to je samozřejmé, ale když se něco pokazí pak teprve většina z nás je donucena ke
změnám a přemýšlení, kdy že mohu zajít na nákup nebo vyzvednout zásilku na poště.
A tak mi dovolte, abych vyjádřil poděkování, dnes již bývalým prodavačkám
Konzumu Jitce Klášterecké, Radce Jedličkové a všem dalším, které se snažili udržet provoz
prodejny na co nejvyšší možné úrovni, paní Stejskalové za odvedené služby poštovní a všem
ženám pracujícím v líšnických školských zařízeních za statečnost při každodenní péči o naše
nejmenší.
Vám všem, milým čtenářům, přeji co nejméně problémů a omezení v běžném životě,
nejenom těch zdravotních, ale všech, které nám život znepříjemňují. Přeji Vám radostný a
klidný závěr roku 2017 a radostný a klidný rok nadcházející 2018. A pokud půjdete volit, tak
dobrou volbu nejenom prezidenta, ale i zastupitelů obce.
Mnoho úsměvů v roce 2018 přeje starosta.
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Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 6. prosince 2017
Rada obce schválila:



plán inventur na rok 2017 dle přílohy č.1 ke směrnici o inventarizaci.
rozpočtová opatření, která jsou v příloze součástí tohoto zápisu.

Rada obce projednala:




situaci v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice. Od pololetí bude
zřejmě chybět pedagog, musí nastoupit intenzivní hledání s možností účastí v konkursu
na ředitele, který bude v budoucnu vypsán.
situaci v prodejně družstva KONZUM nedostatek personálu. Řešení je na družstvu
KONZUM, dle vyjádření ředitele mají trvalý nedostatek personálu, hrozí omezení otvírací
doby.

Rada obce vzala na vědomí:









3

situaci v místní pobočce České pošty. Po dohodě s Českou poštou bude otevřeno
v pondělí a čtvrtek odpoledne 14:00 - 16:30 hodin, úterý 8:00 – 9:00 hod., středa a pátek
dopoledne 8:00 – 10:00 hodin.
nabídku na zhotovení kompletního projektu rekonstrukce kuchyně příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice – od projektanta Ing. Stejskala
Žamberk v ceně 92 565,- včetně DPH, zhotovení do 31.3.2018. Rada doporučuje
zastupitelstvu nabídku schválit s tím, že požaduje doplnit smlouvu o získání stavebného
povolení k rekonstrukci. Plánovaná realizace je v průběhu letních prázdnin 2018.
výběr obměny vybavení pro zásahovou jednotku SDH (zásahové obleky, přilby, žebřík,
lana aj.). Částka byla rozpočtována a nebude překročena.
nabídky na územní studii (zhodnocení lokality a návrh proveditelnosti s parametry)
v lokalitě nad dolním mlýnem. Obdrželi jsme 3 nabídky. Jako nejvhodnější se jeví nabídka
firmy REGIO projektový ateliér s.r.o. v ceně 89 540,- Kč s dodací lhůtou 13 týdnů a
doporučuje nám ji i sousední obec. Bude oslovena k předložení smlouvy o dílo na
zhotovení.
stav projektu komunikace Pod Dubinu. Projektant pod platnou smlouvou začal
komunikovat, převzal návrh změn. předloží dodatek ke smlouvě o dílo do OZ
20.12.2017.
stav oprav obecních komunikací. Zhotovily se komunikace k Lomeničce (s vytrháním
pařezů), k Ježkovým, Bednářovým a Janišovým.

Opět tu máme po roce, veselé a šťastné Vánoce.
Co vše nás provází během adventního času do Štědrého dne, Vám na rozsvícení
vánočního stromu připomněli žáci základní školy. Neopomněli žádnou pranostiku, které nás
celou dobu provází. Přednesli množství zimních i vánočních básní, které doplnili různými
humornými detaily. Za melodie nádherné vánoční písně „Půlnoční“ od Václava Neckáře si
ozdobili vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami a za svitu svíček opouštěli
podium. Na přípravě tohoto programu se v letošním roce nejvíce podílela paní vychovatelka
Eva Pomajbíková s paní asistentkou Janou Škarkovou. Pro mladší doplnila svými příspěvky
paní učitelka Marie Tomšová.
Před žáky základní školy se představili malí andílci z naší mateřské školy. Tato usměvavá
sluníčka potěší v předvánoční dobu srdíčko každého z nás. Paní učitelky s nimi umí úplné
divy a je za nimi vidět spousta práce. Před každým vystoupením zaujímají své pozice – jedna
přímo na jevišti, druhá napovídá pod podiem. Babičky slzí, maminky mávají, tatínkové
vytahují mobily a pozorují vše skrze ně.
S blížícími
se
vánočními svátky jsem
požádala žáky 3. – 5.
ročníku, aby napsali, co
si v letošním roce přejí
najít pod vánočním
stromečkem a jaká jsou
jejich přání do roku
2018. Kromě dlouhého
výčtu věcných dárků jako byly především
stolní hry, knížky, školní
potřeby,
koloběžky,
oblečení,
stavebnice,
batoh
a
hodinky,
nezapomněli také na
svoji rodinu, které přejí především zdraví: „Do nového roku 2018 si přeji, aby byla moje
rodina zdravá a přátelé okolo měli štěstí“, „Ještě bych si přála, aby byli všichni zdraví, aby jim
bylo dobře a aby byli šťastní“, „do nového roku 2018 přeji hodně štěstí, lásky, zdraví“, …..a
do nového roku si přeju, aby se nikdo nehádal a bylo všechno v pořádku a aby byli všichni
zdraví a měli štěstí.“
Také je pro ně důležité zlepšit si známky ve škole, mít kamarády a někteří by si rádi zajeli
s rodiči na nějakou pěknou dovolenou. Nezbývá, než jim všem přát, aby se jim jejich sny a
přání vyplnily a nový rok 2018 se odvíjel podle jejich představ. Ve škole jim pro tyto
myšlenky vytváříme dostatečný prostor a na cestě k vylepšení známek jim budeme velkou
oporou. O tuto zodpovědnost se dělím společně s paní učitelkou Tomšovou, paní Janou
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Týčovou, která vyučuje angličtinu a novou posilou paní Evou Matoulkovou, která má na
starosti především výuku výchov, naší pravou rukou je samozřejmě paní asistentka Jana
Škarková.
V první polovině roku 2018 plánujeme program, při kterém si žáci připomenou třídění
odpadů, obohatíme se kulturními zážitky při divadelních představeních, oslavíme svátky jara
- Velikonoce, absolvujeme plaveckou výuku, zajedeme si na nějaký pěkný školní výlet,
budeme prezentovat školu v soutěžích různého zaměření – výtvarné, recitační, přírodovědné
a sportovní. Samozřejmě nezapomeneme ani na Vás – zákonné zástupce a další rodinné
příslušníky a rádi Vás pozveme na závěrečné vystoupení k ukončení školního roku a přivítání
nových prvňáčků.
Za kolegyně školského zařízení přeji všem občanům malebné Líšnice krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost.
Eva Gelová, ředitelka

Co se děje v mateřské škole

V září se po prázdninách s novým školním rokem opět otevřely dveře naší mateřské
školy, aby přivítala své děti. Nástup do MŠ je vždy náročnější nejen pro děti, ale i pro
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dospělé. Nejmenší děti potřebují čas na zjištění, že školka je bezpečné, vlídné, tvořivé,
zajímavé a hlavně zábavné místo. Starší děti si opět naplno dokážou užívat dětská přátelství
a aktivity, které pro ně jejich paní učitelky připravují.
Všechny děti přivítaly školní rok pohádkou, během které si mohly společně s loutkami
zazpívat známé písničky a zpětnou vazbou od herců zhodnotit dobro a zlo.
Letošní počasí na začátku podzimu lákalo k delším procházkám a pobytu na školkové
zahradě, kde jsme trávili hodně času. Pobyt a hry venku mají příznivý vliv nejen na rozvoj
dětských vědomostí a dovedností, ale posilují i dětskou sebedůvěru, přirozenou zvídavost a
fyzickou kondici. A proto jsme se vydali do blízkého lesíka postavit broučkům domečky
z přírodnin, kam se mohou před zimou uchýlit.
Paní Hradecká nás opět navštívila se svou muzikoterapií. Tentokrát se její hudebně –
naučný program jmenoval „Pravěký příběh“. Děti se hravou formou, pomocí příběhu a
názorných ukázek dozvěděly o netradičních hudebních nástrojích, které byly během
muzikoterapie používány.
První prosincový den jsme společně oslavili rozsvícením obecního vánočního stromu. Na
besídce děti z obou tříd všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem příchozím
zpívaly, tančily, recitovaly a pohybově doprovázely básničky a písničky o nastávajícím
předvánočním čase.
Rok utekl jako voda a do školky za námi opět přišla vzácná návštěva. Mikuláše
doprovodil usměvavý anděl a rozpustilý čert. Mikuláš hodně chválil, trochu káral a nakonec
všem dětem za jejich krásné básničky a písničky nadělil ovoce a pár dobrot k tomu.
Ještě nás do konce roku 2017 čeká pár akcí, na které se s dětmi moc těšíme.
Děti a zaměstnanci z mateřské školy přejí krásné Vánoce, hodně zdraví, spoustu radosti i
krásných společně strávených chvilek a úspěšný rok 2018.
Kolektiv MŠ

Sbor dobrovolných hasičů
Dlouho jsem přemýšlel jak zhodnotit uplynulý rok. Jedním slovem bych ho nazval
náročným a jsem tak trochu rád, že ho máme za sebou. Společně jsme ho zhodnotili na
výroční valné hromadě, která se konala v sobotu 2.12.2017 v jídelně Líšnické a.s. Letos byla
valná hromada obohacena o předávání vyznamenání. Pan František Vencl si za svou
celoživotní práci, převzal nejvyšší hasičské vyznamenání, kterým je titul Zasloužilý hasič.
Řada dalších členů si převzala medaile Za příkladnou práci, Za zásluhy, čestná uznání či
služky Za věrnost. Svou návštěvou nás poctil i starosta Okresního sdružení hasičů Ústí nad
Orlicí pan Mgr. Jan Růžička, zástupci okolních sborů, spolků a organizací, se kterými
spolupracujeme.
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Nechci tu opakovat, něco co jsem už
napsal v předchozích vydáních zpravodaje.
Spíš jen takové shrnutí abyste měli
celkovou představu o naší celoroční
činnosti. Děti se zúčastnili 20 soutěží a
dospělí 8. Mezi tím se od ledna pilovalo
sekyrkové cvičení, které jsme předvedli na
našich oslavách a ve Studeném u
příležitosti žehnání hasičského praporu. Na
jaře jsme provedli sběr starého železa,
pokračovala oprava staré zbrojnice u
Korábova mlýna. Pořádali jsme ples,
stavění i kácení Máje, okrskovou soutěž,
Vítání prázdnin, soutěž O pohár starosty
obce Líšnice, oslavy 130 let od založení
sboru, letní soustředění pro děti a
podzimní rockovou zábavu. Pomáhali jsme
se zajištěním oslav výročí školy a rozsvěcením vánočního stromku. Celý rok má 52 víkendů a
při tomto výčtu je vidět, že jsme měli zaplněnou téměř polovinu.
Zásahová jednotka byla povolána k 7 výjezdům a 2 taktickým cvičením. Zatím poslední
byl výjezdy byly 29.10.2017 k odstranění následků silného větru na území obce a 4.11.2017
k požáru osobního automobilu na silnici mezi Líšnicí a Pastvinami. Druhé taktické cvičení
proběhlo 31.10.2017 v 15:30 ve firmě ZEZ Silko Žamberk.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem za jejich práci, všem sponzorům za jejich
podporu a organizacím za spolupráci. Moc si toho vážíme. A na závěr Vám všem přeji krásné
a poklidné prožití vánočních svátků a šťastný a veselý celý nový rok 2018.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života stolních tenistů
Vážení čtenáři,
blíží se nám období Vánoc, kdy se rodiny a přátelé schází, aby sdíleli společné chvíle
pohody, radosti a štěstí v teplem vyhřátých domovech. Stejně tak my, stolní tenisté,
opouštíme herny, ukládáme pálky do svých obalů a odcházíme sdílet tyto chvíle ke svým
rodinám. Máme za sebou první polovinu sezóny. A já bych se s vámi rád několika slovy
podělil o tom, jak se našemu oddílu doposud dařilo.
Již tradičně jsme přihlásili tři družstva mužů do regionálních soutěží. "A" tým
reprezentuje Líšnici v nejvyšší okresní soutěži a po jedenácti zápasech se drží na osmém
místě z 12 zúčastněných, když se jim podařilo ukořistit pět vítězství. Družstvo nastupuje ve
složení Jan Brökl, Jaroslav Štantejský, Radek Bělský a Jiří Bělský.
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"B" tým, kterému se minulý rok podařilo vybojovat postup do druhé nejvyšší okresní
soutěže, se zatím v nové a silnější konkurenci neprosazuje a po deseti porážkách v řadě se
bohužel drží na posledním místě. Věřme, že se ještě vzchopí a podaří se jim vybojovat nějaký
lepší výsledek. "B" tým nastupuje ve složení Jan Bečka, Pavel Bečka, Peter Gajdošík a Jan
Stejskal.
Poslední líšnické družstvo stolního tenisu nastupuje ve čtvrté okresní třídě a po polovině
soutěže obsazuje slušné sedmé místo se dvěma výhrami a jednou remízou. "C" tým
nastupuje ve složení Martin Diblík, Milan Diblík, Zdeněk Kaška, Lukáš Schauer, František
Čammr a Jiří Vencl.
Výsledky jsou zatím průměrné, ale je za námi teprve polovina soutěže a ve sportu jako
je stolní tenis, se toho může ještě odehrát hodně. Tak držme naším borcům palce, aby
výsledky byly co nejlepší a stolní tenis je i nadále bavil, naplňoval a udržoval v kondici.
Děkuji vám všem, děkuji za podporu sponzorů, obecního úřadu, děkuji za topení v sále a
děkuji všem, kteří pro náš oddíl každý zápas odevzdávají to nejlepší. Tímto bych chtěl
jménem oddílu stolního tenisu Líšnice popřát všem příjemné prožití vánočních svátků, co
nejvíce pohody, štěstí, lásky, zdraví a samozřejmě i sportovních úspěchů v roce 2018.
Za TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu Michal Schreiber

Spolek myslivců
Kroužek mladých myslivců jsme hned koncem září zahájili malým výletem "za jelení říjí".
Večerní výpravu jsme zakončili až v Orlickém Záhoří, kde jsme byli uneseni hlasitým
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projevem jelenů v říji. Zúčastnili jsme
se ukázky výcviku psa od štěněte.
Výcvik sice probíhá hravou formou,
přesto má svoje pravidla, která je
nutná pravidelně, každý den,
dodržovat.
V listopadu jsme se pustili do
tvořivé činnosti. Vyrobili jsme
výzdobu
ze
smrkových
a
borovicových větviček a dalších
přírodních materiálů. Výtvory jsme
vyzdobili stoly v myslivecké chatě,
kde se konalo posezení po
listopadovém honu.
Poslední listopadovou schůzku
jsme už měli v zasedací místnosti OÚ.
Na schůzce jsme si řekli spoustu
zajímavého ze života jezevce. Jezevec
má štětec, přesto nemaluje, ale
hodně uklízí . Také jsme si ukázali,
jak si můžeme vyrobit adventní věnec
ze smrkových větviček.
Přes zimu se budeme setkávat v zasedací místnosti, ale také musíme i nadále
přikrmovat zajíce v našem krmelečku.
Ludmila Bednářová

Bude zima bude mráz, kam se nám zvěř, kam schová??
Jako každý rok v mimovegetačním období do nejbližšího remízku nebo lesa, ovšem
lidská turistika „Blíž přírodě“ ji tam většinou dlouho v klidu nenechá a vycházkou s rodinou,
se psem, na lyžích, ji nenechá dostatečně dlouho přežvýkat potravu a vyžene ji zpět do polí.
Proto jako každý rok vás žádáme o respekt k zimnímu klidu pro zvěř v dnešní přelidněné
přírodě. Ještě před 20ti lety se váha srnců běžně pohybovala přes 20kg a srn lehce pod
dvacet, dnes jsou srnci na 16 a srny na 14. Chemizace zemědělství a turistický ruch v krajině
negativně působí na její životní potřeby a celkovou tělesnou vitalitu.
V září jsme uspořádali malé střelby na asfaltové terče pro členy spolku a jejich nejbližší
přátele. Závod vyhrál Jaroslav Douda ml. z Hořic před domácím Hynkem Slezákem ze
Zákopanky, který konečně po letech porazil a na třetí místo odsunul Miroslava Kubíčka
nejmladšího. Soutěže se zúčastnili i tři ženy, Petra Hájková z České Třebové a Ludmila
Bednářová s Lenkou Píčovou z Líšnice. Další Myslivecký den pro veřejnost spojený
s tradičním gulášem bude opět a tradičně poslední sobotu v červnu. Střelbě zdar .
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Myslivecký kroužek pod vedením Ludmily Bednářové k naší radosti dále funguje a krom
dětí myslivců ho navštěvují i Soňa Štěpánková, Petra Divoká a Tomáš Stránský. Většina
kroužků se konala v myslivecké chatě za Borkem, kde jsme jim v pokročilém podzimu zřídili
osvětlení a topení pro větší pohodlí. Uvaření čaje pro ně bylo na každém kroužku
samozřejmostí.
V sobotu 18. listopadu jsme pořádali malý hon, zejména na zvěř černou a škodící (lišky,
kuny). Prošli jsme na Dolním konci Dolečky a následně Malou stranu za „Jedenáctkou“ po
hranici Lukavice a Letohradu. Početní stav zajíců, o bažantech a koroptvích nemluvě, je
skutečně neradostný. Několik zajíců jsme viděli, na černou jsme přes všudypřítomné stopy
nenarazili a liška si z nás v Babí skále udělala po kmotrovsku dobrý den, vyšli jsme na
prázdno, i takový je lov. Zemědělská chemizace, velkoplošné hospodaření, predace černou
zvěří a chráněnými dravými ptáky, jako je káně, jestřáb, moták, krkavec a v noci výr, je velký
a z mysliveckého hlediska neutlumitelný. Dalším významným predátorem, kterého byste
nehádali, je KOČKA. Výzkum těchto domácích mazlíčků, kteří podle nás do polí vychází lovit
pouze myši, prokázal značnou mortalitu malých zajíců. My sami jsme dokonce kočky při této
pro ně přirozené kořisti přistihli. Kočka dokáže malého zajíce sežrat najednou a to i za cenu,
že následně není téměř schopna pohybu. Zabití a sežrání téměř bezbranného zajíčka je
samozřejmě hračkou i pro volně
pobíhajícího psa na procházce
s pánem. Ten než k němu dojde
má za to, že sežral myš. Je to ale
čisté pytláctví a ruku v ruce
s ostatními faktory je pro
populaci
zajíce
devastující.
Posezení po lovu proběhlo
v myslivecké chatě, kde byli
oceněni Karel Hovádek a
Miroslav Kubíček jako Nejlepší
honec
revíru
a
Myslivec
s celoživotní
zásluhou
o
myslivost.
V sobotu 9. prosince jsme pořádali hlavní hon, respektive naháňku, na černou zvěř
v Sekýřím a na Dolíkách za účasti 10 honců, 17 našich členů a 25 pozvaných přátel myslivců
ze sousedních spolků s podporou 6 loveckých psů. Uloveny byly 2 kusy černé a liška. Lovecky
se nám bohužel nedařilo, pokusíme se to dohnat individuálními akcemi na sněhu. Oslava
lovu proběhla v malém sálku Sokolovny, výborný oběd a delikatesní ragú k večeři uvařili
v žambereckém bufetu v Hlubokánu Martina Soukupová, Pavla Rolfová a Dana Kubíčková.
Za podpory Obecního úřadu jsme nakoupili pro srnčí granulovanou směs a intenzivně ji
zkrmujeme pro lepší přípravu zvěře před dobou strádání v lednu a únoru.
Závěrem chci ubezpečit líšnické zemědělce, že jako každoročně nástupem jara před růstem
travin opět projdeme plochy poškozené rytím černé zvěře a poškozené porosty urovnáme,
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popřípadě přesejeme a zaválcujeme. Následně pomůžeme seté a sázené plodiny případně
oplotit elektrickým ohradníkem, pokud si vlastníci dodají materiál oplocení a zajistí napájení.
Ohledně škod mě kontaktujte na tel. 603 171 698.
Líšničtí myslivci přejí všem klidné Vánoce a hodně pohody v nadcházejícím roce.

Černá zvěř – problém dnešního zemědělství
Na přelomu tisíciletí, kdy se v Čechách lovilo „pouze“ 70tisíc kusů černé zvěře ročně,
špičky české myslivosti zvedaly výstražně prst před populačním nárůstem. Nastavená
dotační politika velkoplošného zemědělství, nevhodná struktura agrární krajiny, vysoká
intenzita rostlinné produkce a management uzákoněných malých 500ha honiteb umožnil její
populační explozi. Divoká prasata v lese neškodí a nájemci lesních honiteb jich tam logicky
chtějí mít dostatek a pokud možno kdykoliv k dispozici a odloví jen nutnou potřebu.
Migrační rádius tlupy je v rámci někdy i 4 malých honiteb. Když na začátku vegetační sezóny
černá osídlí lány řepek a následně v sezóně kukuřic, je téměř nedostupná a po sklizni odejde
opět do lesů, kde se neodloví tzv. na doraz. Myslivci lesních honiteb jsou spokojení, polních
trpí bezmocností a uplatňovanými škodami. Management velkých honiteb Polska, Slovenska
a Maďarska umožňuje poškozeným v rámci své honitby zajít do lesa a na zimních
stávaništích zredukovat její stav, prodejem zvěřiny, případně lovu zahraničním hostům,
umořit nárokované škody. Móda myslivosti let sedmdesátých je nenávratně pryč a současný
věkový průměr českého myslivce je těsně před hranicí důchodového věku. Mladé příliš
netáhne. Aktivita a produktivita členské základny je omezená a je faktem, že zapálení pro
individuelní lov většinu myslivců po deseti letech praxe opouští. Dokážu si představit, že ve
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zmíněných letech také rád vyměním pohodlí teplého domu za nehostinnou noční čekanou,
kdy případným úspěšným výstřelem všechna práce teprve začíná.
Když je něčeho moc, příroda si najde cestu sama. Africký mor prasat by byl přirozeným
řešením problému, na který přiznejme si dnes český lidový myslivec nestačí a nemá šanci a
sílu ho v budoucnu vyřešit. Škody na polích a loukách rostou, neziskovými mysliveckými
spolky jsou neuhraditelné a v mnohých honitbách došlo při vymáhání škody na: „My na to
nemáme, je nás tu deset v důchodu a dva mladí, tak jestli to uplatníte, my musíme skončit.“
Ovšem po všech honitbách není poptávka a začíná začarovaný kruh myslivec zemědělec, kdy
se vzájemně potřebují, ale vyřešení problému se vzdaluje.
V roce 1950 se v Čechách ulovilo 200ks divokých prasat, v roce 1960 3,5tis., 1970 5tis.,
1980 12tis., 1990 55tis., 2000 70tis. prasat, dnes jich lovíme oficiálně 190tis., neoficiálně
odhadem 250.000!! ročně. Sice k nám mor těch 400km z Polsko-Běloruské hranice zavlekl
ke zlínské nemocnici svým jednáním ať úmyslným či neúmyslným člověk, ovšem děláme vše
možné a vynakládáme prostředky, abychom ho u Zlína udrželi. A proč?? Že by zničil
management lesních honiteb postavený na černé zvěři je druhotné, nedokázalo by se ale při
jeho plošném rozšíření zabránit následnému vniknutí do chovu domácích prasat a tam by už
šlo o hodně. Jednak náhrada chovatelům a potom hlavně kdo nakrmí tuto zemi?? Vepřové
ke konzumaci by bylo nezaplatitelné. Takže jak dál??

Ulovil jsem divočáka – výstřelem práce začíná
Život myslivce určitě přináší hodně potěšení, někdo řekne požitků. Chodí se zbraní po
lese, střílí zvěř a konzumuje ji, jelikož se nesnaží víc, je divokých prasat hodně a moc mu to
nevadí. Zvláště je to nasnadě tam, kde zvěř způsobuje škody. Problém ale vznikl jinde. Stát
svou dotační politikou způsobil problém, a ukázal Zákonem o myslivosti na myslivce, že je
povinen to vyřešit, když nevyřeší uhradit. Ukázal na pracující, kteří myslivost provozují
v drtivé většině jako koníček a volnočasovou aktivitu. Je to správně?? Mají hospodařit se
zvěří, která nepokryje škody, jež působí??
Proč tu myslivost dělá, když je první na ráně?? Protože ho příroda a zvěř v ní baví??
Postaví krmelce, posedy, připraví pro zvěř na zimu seno, aktivitou získá prostředky na nákup
obilí, pak několikrát týdně zajde ke krmelci nakrmit, poopraví škody po černé, prosedí
hodiny u poškozovaných plodin.
Desetkrát jde, jednou vidí, dvakrát vidí jednou střelí, dvakrát střelí jednou trefí, dvakrát
trefí, jednou najde. Šílená definice úspěšnosti lovu.
Po smrtelném zásahu zvěř většinou ještě nějaký kus odběhne. Srnčí většinou najde hned
a sám ji odnese. Černou je bezpečné vzhledem k nočnímu lovu a její chrabrosti dohledávat
se psem. Svými čelistmi dokáže dospělé prase drtit i kosti, páráky proseknout svalovinu až k
tepnám. Viz. případ nedávno zabitého myslivce divočákem v Německu a více ambulantních
ošetření v Čechách. Takže pokud nechová vlastního psa, vzbudí vůdce s vycvičeným psem,
přičemž mu způsobí ohromnou radost noční akcí, případně stejně musí sehnat někoho, kdo
12

mu s větším prasetem v noci pomůže. Dohledají kus, ošetří ho vyjmutím vnitřních orgánů,
dotáhnou na příjezdné místo, kus odvezou a zavěsí k vychladnutí, aby se nezapařil. Časově
v lepším případě po odebrání vzorků na svalovce a vypsání žádanek a průvodních dokladů se
dostane do postele po dvou hodinách, většinou po třech. Já držím pravidlo vystřelit do
23hodin, abych byl do 2 ráno v posteli a trochu se vyspal před zaměstnáním. Je to způsob
života? Ano myslivost je způsob života, stejně jako když hasiči musí být kdykoliv připraveni
vyjet k zásahu pomoci bližním.
Na podzim bylo nařízením Státní veterinární správy uvolněno 38mil.Kč na monitoring
Aujeszkyho choroby divokých prasat, která je smrtelná pro psy. U divokých prasat probíhá
formou chřipky, a pokud se pes v tomto zhruba dvoutýdenním období dostane do kontaktu
s tělními tekutinami prasete, během dvou dnů uhyne. Po ulovení je zástřelné podmíněno
odebráním vzorku krve prasete a jeho odesláním k vyšetření. Vakcína pro psy neexistuje,
hranice účinnosti je tenká, buď se psu protilátky nevytvoří, nebo vakcína psa zabije. Každý
zhruba třetí divočák má proti této nemoci protilátky, tedy nemoc prodělal. Silný jedinec
nemoc přežije, bachyně může potratit, malá selata nemocí mohou uhynout. Než myslivec
vychová a provede zkouškami loveckého psa, stojí ho to hodně prostředků a námahy, pes je
pracovně připravený po třech letech života a zejména praxe v terénu, tato nemoc ho pak
dokáže během chvíle zabít. Podpoření lovu zástřelným za divočáka ve výši 1000Kč je
příjemnou motivací pro lov, ovšem úspěšnost a výše odlovu tím závratně nestoupla. Definice
výše je neúprosná. Některé společnosti, ale i soukromí zemědělci zástřelné myslivcům za
ulovený kus vyplácejí již dlouho, za kňourka míň, za bachyňku víc, snaží se sám chránit. Je to
správně?? Současné přemnožení to nevyřeší a strach o své psy při lovu prasat budeme mít
nadále. Prasat bude čím dál víc!!
Mirek Kubíček

Hokejová sezóna začíná
V pátek 15.12.2017 začal líšnický Skoal svoji další sezónu v Žamberecké hokejové lize.
S několika nováčky v naší sestavě jsme první utkání odehráli s letohradskými Jeleny.
V poměrně zajímavém a rychlém utkání jsme se ujali po první třetině nadějného vedení 3:1,
avšak po mnoha nepřesnostech a chybách v obraně jsme nakonec utkání prohráli 6:8. Tímto
chceme pozvat také všechny fanoušky líšnického Skoalu na naše další utkání.
středa
pátek
středa
neděle
středa
neděle
pátek
neděle
středa
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20.12.2017
29.12.2017
3.1.2018
7.1.2018
10.1.2018
14.1.2018
19.1.2018
21.1.2018
24.1.2018

19:00
19:00
18:00
19:00
21:00
17:00
19:00
21:00
18:00

Sokol Klášterec n. Orl. / SKOAL Líšnice
SKOAL Líšnice / Sokolíci Žamberk
Králíky / SKOAL Líšnice
Slámožrouti Kunvald / SKOAL Líšnice
Autoneum Hnátnice / SKOAL Líšnice
SKOAL Líšnice / Jeleni Letohrad
Sokol Klášterec n. Orl. / SKOAL Líšnice
SKOAL Líšnice / Bleskosvodi Žamberk
SKOAL Líšnice / Sokolíci Žamberk

neděle
neděle
středa
sobota

28.1.2018
4.2.2018
7.2.2018
10.2.2018

17:00
17:00
17:00
16:00

Králíky / SKOAL Líšnice
Slámožrouti Kunvald / SKOAL Líšnice
SKOAL Líšnice / Bleskosvodi Žamberk
Autoneum Hnátnice / SKOAL Líšnice

Tým SKOAL Líšnice

Zahrádkáři bilancují
V letošním roce proběhlo několik akcí naší organizace. 18. března jsme pro své členy
promítli první díl filmu o Orlických horách. 18. srpna se uskutečnil zájezd na Floru Olomouc a
do zámku Čechy pod Kosířem. 7. října byl další zájezd a to již tradičně na tržnici do Polska. Při
této příležitosti se navštívil betlém v Třebechovicích pod Orebem. V červnu jsme
spolupracovali na výstavě k výročí 130 let od položení základního kamene místní školy.
13.-15. října proběhla okresní výstava v Ústí nad Orlicí, na které se pravidelně účastníme
několika exponáty. Snažíme se pomáhat při údržbě místní zeleně. Letos jsme hlavně pečovali
o zeleň v okolí hřbitova a při příležitosti 130 let SDH jsme upravovali okolí u pomníku
padlých hrdinů. Všem našim členům a občanům Líšnice přejeme v roce 2018 mnoho zdraví,
osobních i společenských úspěchů.
ZO ČSZ Líšnice
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Kdo je kdo – Díl XXXXV.
ANTONÍN DOLEČEK
*1872 – †1909
Rodina Dolečkova byla velmi spořádaná rodina a těšila se velmi dobré pověsti dobrých
hospodářů. Antonín Doleček byl jedním z prvních absolventů hospodářské školy, stal se
šiřitelem zemědělského pokroku v obci a celém okolí. Zejména se zasloužil společně
s Antonínem Korábem a Rudolfem Žabkou o založení mlékařského družstva, jehož se stal
prvním jednatelem. Pocházel z Pastvin ze starého zemanského statku rodu Vejdů. O tomto
napsal román J. Žamberecký - J. Frič z Kunvaldu drama na Vejdově statku. Manželka pana
Dolečka byla rozená Zářecká čp. 209 z Líšnice – Obce. Nyní tuto chalupu vlastní pan
Hažmuka. Rodině se dařilo,
narůstalo finanční konto a
tím se také začal měnit
rodinný život. Hospodář
stále více holdoval alkoholu.
V roce 1901 se rodičům
narodila dcera Antonie. Ani
tato událost neurovnala
rodinný život a tak se paní
Dolečková
v roce
1907
oběsila. Život se úplně
zhroutil a pan Doleček
předal dceru do výchovy
rodině Venturových do
Vysokého Mýta.
Po smrti své manželky nabízel celou usedlost čp. 48 – Horní konec, za 8000 zlatých
svému dědečkovi čp. 209. Tento ji ústně zakoupil, ale na nátlak své matky ke koupi nedošlo.
Tato odmítla z důvodů, že se nebude stěhovat do výměnku na novém gruntě. Po těchto
událostech Antonín Doleček ještě více propadl alkoholu a při jedné z cest v podnapilém
stavu upadl u cesty a při nízkých teplotách nastydl – zápal plic a na následky zemřel v roce
1909.
Usedlost byla v soudní dražbě prodána panu Urbanovi čp. 41 dnes Zábrahovi a panu
Jirčíkovi čp. 166 – dnes Pecháčkovi. Tato usedlost byla prodána za 26 000 korun. Pan
Doleček koupil usedlost od pana Bednáře, který se přestěhoval do čp. 174 – dnes manželé
Jírů. Později čp. 48 koupil od pana Urbana a Jirčíka, Bednář František, nyní tady žijí
Jirouchovi.
Dcera Antonie byla vychována, jak již bylo uvedeno v rodině Venturových. Pan Ventura
byl z Klášterce nad Orlicí, později se stal školním inspektorem ve Vysokém Mýtě. Jejich syn
František Ventura (1891-1968) se v roce 1928 stal držitelem zlaté olympijské medaile z her v
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Amsterodamu parkurovém jezdectví. Antonie se provdala do Žamberka za pana Mazuru.
Narodila se jim dcera Vlasta – 3.8.1921 jejímž manželem se stal Fr. Pírko narozen
25.8.1922.
Toto je příběh, který nás nutí se zamyslet. Zamyslet se nad věcí, kterou nazýváme
peníze. Jsou nutné k životu, ale na druhou stranu dokáží celý život pokazit. A tak mne na
závěr napadá jedno moudro, které říkal můj otec: „Hospoda je školou života, ale nesmíš v ní
studovat dlouho“.
Hezké svátky a hodně zdraví, trochu peněz a hlavně pohodu a spokojenost Vám všem.
Použito kroniky rodu Bednářů a ze soukromých záznamů R.Doleček.

Klub žen Líšnice
Zveme zájemkyně do našeho klubu. Naše činnost je bezpříspěvková a týká se hlavně
využívání společných setkání, výletů, návštěv různých akcí, spolupráce s místními
organizacemi apod. Klub žen byl původně Svazem žen, který byl založen v roce 1960.
V devadesátých letech se tato organizace rozpustila, ale ženy se dohodly a pokračovaly ve
své aktivitě dále. Pořádaly ples, spolupracovaly s TJ Sokol, zahrádkáři apod. Své finanční
náklady na činnost vytvářejí dobrovolnou prací, například pečením zákusků a výtěžek
z prodeje používají ke své aktivní činnosti. V letošním roce uspořádaly výlety na kolech,
podpořily výstavu k 130 letům založení základního kamene školy.
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Na svých srazech se vzdělávají například promítáním filmu o našem kraji a okolí.
V našem klubu je 19 členek. Srdečně ještě jednou zveme nové zájemkyně do našich řad.
Přihlásit se můžete na telefon č. 736 135 237 nebo osobně u I. Dolečkové či D. Stejskalové.
Přejeme Vám hodně zdraví a osobních či společenských úspěchů.
Klub žen Líšnice

Jelení lázně
Když byla Kačenka zvolena královnou Orlických hor, rozhodla se svoje království poznat
blíže - hlavně krajinu a zákoutí, kde ještě nebyla. Kačenka se rozloučila se svými přáteli a
vydala se na výlet. Seběhla ze svahu a u potůčku si umyla unavené nožky. Náhle její zrak
utkvěl na nádherném ptáčkovi. Chvilku přemýšlela, ale hned poznala toho krasavce. Ten
věděl, kdo je Kačenka a že se ji nemusí bát. Seděl bez pohnutí jako vznešená sfinga. Jakoby
věděl, co se právě událo v Kačenčině mysli. Nejdříve se povytáhl, aby mohl lépe zaujmout
své postavení a nastavil své peří slunečním paprskům. Úplné barevné zjevení. Překrásná
svítivá modrá, zelená u hlavičky a tyrkysová modř na hřbetu a ocásku. Každé křídlo bylo
lemováno temným modrým půlměsíčkem. Hrdlo svítilo čistou bělobou. Byl to ptačí panáček
v nádherném rouše. Kačenka jej nazvala létajícím drahokamem.
Aby nebylo kráse konec, ptáček zavolal na své mladé a ti přišli se svoji maminkou.
Nastala úplná přehlídka. Když se ptačí rodinka předvedla, šestkrát zapípala a odešla pod
pařez do svého hnízdečka. Kačenka byla jak u vytržení, tu se ozval hlomoz z houštiny a na
pasece u malého jezírka se objevil jelen. Kačenka opět v němém úžasu nehnutě seděla na
travnatém břehu a dívala se na tu boží přírodu. Jelen se uklonil před princeznou a začal pít
z nedalekého jezírka, ale pro takového obra bylo v jezírku vody málo. Kačenka dostala
nápad. Protože rozuměla řeči zvířátek a oni zase rozumí ji, zavolala na bobří rodinku.
Požádala je o pomoc. Celá bobří rodina souhlasným mručením dala najevo, že chce
zlatovlasé královně udělat radost. Všichni začali hrabat, aby se odstranilo bahno a vytvořila
se další jezírka. Teprve s ranním rozbřeskem se v plné kráse zaskvěla jezírka. Unavení, ale
spokojení bobříci se s Kačenkou dohodli a tato krajina dostala jméno Jelení lázně.
Jelení lázně se nachází v mělké sníženině mezi Velkou a Malou Deštnou. Je zde
rašeliniště a je zde několik malých jezírek. Stejný název nese i přírodní rezervace s velmi
vzácnou květenou.
Milé děti, Kačenka Vám přeje pěkné vánoce, milujte své rodiče a hlavně važte si toho, i
když si to zatím neuvědomujete, v jakém krásném koutu naší země žijete.
A také pomyslete na svůj původ,
na své rodiče, na svůj domov,
na otcovský dům - školu,
ve které jste prvé vzdělání získaly,
ale také na Divokou Orlici,
domácí luhy, lesy, hory
Podle V. Šplíchala, J. Lukáška, Dr.Ed. Alberta – R.Doleček.
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Stalo se u nás v Líšnici před léty
8.11.1897 založena v Líšnici Raifansen banka. Založil ji pan Karel Holubář, otec zubaře
Karla Holubáře čp. 141 – dnes Kubíčkovi.
V prosinci 1877 daroval chudý krejčí Josef Friml do kostela bubny.
Koncem roku 1897 byla založena Hospodářsko čtenářská beseda, ta účelem rozšiřování
vědomostí občanů.
1.12.1917 musela obec zaplatit 2000 Kč na válečné výdaje.
Na konci roku 1927 byla uzavřena dohoda mezi mlékařským družstvem a školou o
dodávání mléka – 10 litrů denně dětem zdarma.
V roce 1947 byl zvolen Josef Zářecký čp. 186 (poslanec), předsedou vodovodní
společnosti se sídlem v Jablonném nad Orlicí.
V roce 1967 byla po 40 letech po velkých útrapách a jednáních povolena stavba
obecního úřadu a požární zbrojnice.
Poslední běh Teryho Foxe se konal v Líšnici v roce 2007. Na jednotlivých ročnících se
mimo jiné zúčastnili takové osobnosti jako je Miroslav Mareš několikanásobný mistr
Československa v silniční cyklistice, účastník závodu PBW. Eva Píčová – Břízová mistryně
republiky v běhu na lyžích a olympionička. Antonín Panenka fotbalový reprezentant. Uršula
Kluková nebo Josef Fousek. Škoda, že nová generace v této tradici nemá zájem pokračovat.

Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý vrch
Pro nadcházející sezónu rozšířilo Sdružení obcí Orlicko technické vybavení k zajištění
úpravy lyžařských běžeckých stop o čtyřkolku na pásech se stopovacím zařízením. Čtyřkolka
bude doplňovat rolbu a to zejména v případech, kdyby použití frézy u rolby mělo za následek
narušení nebo zničení podkladu. Také ji budeme používat v místech, kde rolba neprojede.
Na pořízení čtyřkolky se stopovačem přispěl Pardubický kraj částkou 300 000 Kč.
Další důležitou novinkou je zvýšení parkovného na Červenovodském sedle z 30 Kč/den
na 60 Kč/den od 15. 12. 2017. Zvýšená cena parkovného nám pomůže s vytvářením zdrojů
na zlepšení celého systému úpravy lyžařských stop. Vzhledem k stáří rolby musíme
vynakládat stále více prostředků na servis a výměnu některých částí rolby, musíme průběžně
aktualizovat a rozšiřovat informační systém, včetně např. vydání nových map či plánků tratí
nebo musíme platit za prohrnování parkoviště. Na druhou stranu jsme zachovali cenu za
sezónní parkovací kartu ve výši 500 Kč. Karty jsou k dispozici v objektu informačního centra
na Červenovodském sedle. Děkujeme za pochopení!
RNDr. Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Líšnici proběhne v sobotu 6.1.2018. Ve stejný den se koná v Zákopance
novoroční zpívání.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 2.3.2018
Předplatné dalšího ročníku zpravodaje bude možné uhradit od ledna 2018.
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2017, čtvrtletník. Vydává Obec Líšnice.
Registrováno MK ČR E 14134. Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce e-mail: oulisnice@orlicko.cz tel. 465 611 354
Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází nákladem 150 ks, dotovaná cena 15,- Kč
20. prosince 2017
19

