Vážení čtenáři,
právě se vám dostal do rukou první zpravodaj v roce 2019. Dovolte, abych vás u této
příležitosti pozdravil a popřál vám všem pevné zdraví, mnoho radosti, úspěchů v zaměstnání i
v soukromém životě. Ať je rok 2019 ještě úspěšnější, než byl rok předcházející a ať je tento
rok tím pravým, pro splnění vašich snů a cílů, které jste si předsevzali.
Vzhledem k tomu, že Pavel Štefek se stal naším novým starostou, bylo mou milou
povinností převzít štafetu a stát se novým „správcem“ Líšnického zpravodaje. V této činnosti
mě budou podporovat paní Ludmila Bednářová a pan Rudolf Doleček. Vím, že vedení
zpravodaje je úloha nelehká, přesto se budeme snažit pracovat tak, aby toto periodikum
vycházelo pravidelně, jak jsme již zvyklí, ke konci čtvrtletí a aby jeho obsah byl, pokud možno,
aktuální, pestrý, zajímavý a hlavně, aby vám čtenářům předal všechny podstatné informace o
dění v naší obci a jejím okolí. Podařilo se nám rozplánovat většinu akcí na rok 2019, jejichž
souhrn přikládáme v samostatné příloze. Sami se můžete podívat, kolik je toho v naší obci
naplánováno a již dopředu si rezervovat čas na ty události, které se vám zalíbí.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří pravidelně do zpravodaje přispívají. Z vlastní
zkušenosti vím, jak je někdy těžké sebrat síly a inspiraci k sepsání článku. Zároveň vyzývám
každého, kdo má nějaký nápad či podnět ke zpravodaji, ať se mi ozve. Ozvat se můžete
mailem na michalschreiber@seznam.cz nebo na tel. 737 332 852. Uvítám každý nápad,
podpořím každou dobrou myšlenku. Děkuji mnohokrát, přeji krásné a prosluněné jarní dny,
radost z probouzející se přírody a pohodu do vašich domácností.
Michal Schreiber

Zprávy z obecního úřadu
Máme schválený rozpočet obce na rok 2019. V něm se počítá s investičními akcemi,
kterými jsou dokončení komunikace na Dubinu a obnova mostu u Broklových. První zmíněná
akce je v běhu již delší dobu, ale nedaří se nám ji dotáhnout do zdárného konce. Prosím tímto
občany dotčených nemovitostí v této lokalitě o trpělivost. Ještě nějakou dobu potrvá získat
potřebná povolení k realizaci stavby. Most u Broklů, na který byl z důvodu havarijního stavu
zakázán vjezd, se snad podaří získat potřebné dokumenty během tohoto roku. Stávající
provizorium je pro obslužnost nemovitostí více než dostačující a zajišťuje bezpečný příjezd
k nemovitostem i pro nákladní automobily.
Poslední dobou se velice často stává, že se před sběrným dvorem objeví větší množství
spotřebičů, které někdo přiveze a složí ho před vraty. Ten někdo je buď místní občan, nebo
někdo přespolní. To, že dotyčný naveze ke sběrnému dvoru v době, kdy je zavřený, několik
velkých spotřebičů a nechá je před vraty a myslí si, že neudělal nic špatného, je na omylu.
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Neumístil odpad na místo k tomu určené a dopustil se tak přestupku, za který je možné uložit
pokutu do 20 000 Kč. Posuďte sami situaci, která vznikla někdy v období 16.-18. března 2019.
Elektrozařízení nebylo umístěno na místo k tomu
určené! Podle pokrytí zařízení mechem lze usoudit, že
bylo venku u jeho vlastníka umístěno již delší dobu a
určitě by tam vydrželo do doby, kdy je sběrný dvůr
otevřený. Pokud potřebujete větší množství odpadu do
sběrného dvora umístit v jinou dobu a opravdu není ve
vašich silách odpad přivést v době kdy je otevřený, je to
možné po předchozí domluvě na obecním úřadě.
Během tohoto roku budeme v zastupitelstvu
muset řešit otázku likvidace odpadů. Během minulého
roku razantně narostlo množství objemného odpadu ve
sběrném dvoře. Jedná je zejména o nábytek, skříně,
gauče apod. Současně nám od roku 2020 vznikne
povinnost umožnit občanům sběr jedlých olejů a tuků.
Náklady na likvidaci komunálního odpadu tedy mají
rostoucí tendenci a budeme muset hledat řešení.
Pavel Štefek

4. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 22. února 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

zprávu o činnosti Rady obce a inventarizační komise.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•

•

ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Keprtu a Ing. Radislava Korába
program zasedání ZO.
změnu funkce starosty Ing. Pavla Štefka z funkce neuvolněné na funkci uvolněnou
s platností od 1.3.2019.
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SLS/15/18/Hd mezi Obcí Líšnice
a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
uzavření smlouvy mezí Obci Líšnice a Městskou knihovnou Žamberk, která se touto
smlouvou zavazuje poskytovat odbornou pomoc Obecní knihovně v Líšnici v oblasti
nákupu knih do výměnného fondu.
zahrnout opravu mostu k Bröklom do rozpočtu na rok 2019. Konečná částka bude
upřesněna na základě návrhu smlouvy a parametrů stavby po projednání s dodavatelem.
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5. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 22. března 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•

zprávu o činnosti Rady obce a finančního výboru.
stav mostu u Bröklů a souhlasí se změnou z opravy na novou stavbu.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

•

•

•

•

ověřovateli zápisu Miroslava Kubíčka a Marka Papcuna.
doplněný program zasedání o bod Změny ve společnosti Správa majetku Obce Líšnice,
s.r.o.
rozpočet Obce Líšnice na rok 2019 ve výši 11 791 400 Kč na straně příjmů, 16 817 900 Kč
na straně výdajů a financování ve výši 5 026 500 Kč.
přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu operativního
přesunu finančních prostředků schváleného rozpočtu, s následným předložením
nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce.
uzavření smlouvy o zřízení vecného břemene – služebnosti IV-12-2016787/VB/1, Líšnice
3868/2, Kubíček-lokalita, nová OM, mezi Obcí Líšnice a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035
zastoupený na základě jí udělené plné moci zmocněncem Energomontáže Votroubek,
s.r.o. za úplatu 1 000 Kč.
delegaci starosty obce Ing. Pavla Štefka nebo místostarosty Ing. Jana Štěpánka
k zastupování Obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných valných
hromadách společností, kde bude obec vykonávat práva akcionáře. Doba platné
delegace je stanovena od 23.3.2019 do 30.6.2019.
nové znění zakladatelské listiny společnosti Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o. Jedná se
o změny zakladatelské listiny související s podřízením společnosti zákonu č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích jako celku dle § 777 odst. 5 citovaného zákona.
uzavření kupní smlouvy s Jiřím Marvanem na vybavení čp. 25 v ceně 67 180 Kč.

Zastupitelstvo obce projednalo:
•
•

nabídku Komerční banky, a.s. na zhodnocení uložených prostředků na spořícím účtu
obce. Za daných podmínek tuto nabídku zatím nevyužije.
dočasné řešení povrchu komunikace na Dubinu.

Jednání Rady obce Líšnice dne 13. února 2019
Rada obce bere na vědomí:
•
•
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audit ze strany KÚ Pardubice ohledně hospodaření, rozhodnutí Rady, a OZ.
přepis smlouvy o odběru vody v č.p. 25, ČOV a provozovny U Smrku.

•

•
•
•
•

stav opravy mostku u Bröklů – majitel toku nesouhlasil s pilířem v toku, padá tedy
zasmluvněná varianta opravy. Zhotovitel navrhuje jinou variantu opravy celistvým
mostním panelem a pilíři v ceně 1 052 129,- Kč. Rada navrhuje OZ schválit změnu
smlouvy v bodu ceny a termínu dodání.
zprávu z namátkové kontroly ČIŽP ohledně povolování kácení stromů v letech 2017 –
2018.
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk v rámci programu Podpora pořízení územních
plánů na projekt Územní plán Líšnice – upravený návrh.
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk v rámci programu Údržba kulturních památek na
sochu u č.p.16 mezi lipami.
pokračování měření rychlosti MP Žamberk v katastru obce i v roce 2019.

Rada obce schválila:
•

•

smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., IČ: 48173398, na služebnost inženýrské sítě na pozemcích 1902/1 a 3210
v obci a KÚ Líšnice za úplatu 2 645,- Kč.
pojistnou smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na havarijní pojištění vozů Tatra
v ceně 11 143,- Kč a Avia v ceně 803,- Kč. Dále schvaluje pojistnou smlouvu s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou pojištění členů JSDH (22 osob) obce pro případ úrazu a pojištění
odpovědnosti za újmu v ceně 14 650,- Kč.

Jednání Rady obce Líšnice dne 6. března 2019
Rada obce schválila:
•

smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s IČ: 24729035, na
služebnost inženýrské sítě na pozemcích 3867 v obci a KÚ Líšnice za úplatu 1 000,- Kč.

Rada obce:
•
•

projednala návrh obecního rozpočtu na rok 2019.
doporučuje OZ schválit kupní smlouvu o nákupu vybavení v budově č.p. 25 s Jiřím
Marvanem za cenu 67 180,- Kč.

Zprávičky ze školky a školy
Místo, kam bych chtěl jet
Rád bych se podíval do fantastické země, kde děti chodí do školy jen čtyři dny v týdnu.
V této zemi je stále teplo. Prší jen v noci. Všude roste hodně ovoce a zeleniny. Na zmrzlinu
jsou speciální výdejní místa, kde si můžeš vzít tolik zmrzliny, kolik chceš a kdykoli chceš. Je
tam krásná příroda a hodně zvířat, ptáků a motýlů. Dospělí nemusí pracovat a mohou si hrát
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s dětmi. Peníze tam nemají žádnou cenu. Celé dny tráví hrou v přírodě. Staví si přístřešky
v lese nebo vory a loďky, se kterými plují po vodě nebo se koupou.
David

Zážitek – Výstava Titanic
Na výlet do Brna jsem jela s tetou Monikou a Matýskem. To je můj bratranec. Musela
jsem vstávat v 6 hodin, ale to mně vůbec nevadilo, protože jsem se hodně těšila. Jeli jsme
vlakem a to bylo bezva. V Brně jsme na výstavu jeli tramvají. Na výstavě jsme postupně
sbírali razítka, aby nám na konci vyšlo slovo Titanic. Paní nám rozdala vysílačky, abychom
poslouchali vyprávění o Titanicu. Na konci jsme dostali čokoládu. Výstava se mi líbila. Pak
jsme šli všichni na oběd a jeli jsme vlakem domů.
Adélka

Zážitek – Zubař
V sobotu odpoledne se mi rozsypal zub. Chtěl jsem si ho zkusit vytrhnout, ale to se mi
nepovedlo. Jelikož mě to bolelo, museli jsme k zubařce. Než jsem šel do čekárny, byli jsme
venku. A zahlédli jsme kosa, jak loví žížaly a ulovil dvě. Vůbec se nás nebál. U paní zubařky mi
zub vytrhli a vůbec mě to nebolelo. A pak jsme jeli na nákup a domů.
Martin

Komiks - Venda
za kolektiv školského zařízení Brandejsová Jitka
6

Sbor dobrovolných hasičů
Jaro je tady a s ním se blíží i soutěže, na které se velmi intenzivně začínáme připravovat.
Celou zimu jsme trávili v sokolovně a zlepšovali fyzičku. Nebylo to ale jen o ní ale také o
znalostech. Na začátku března děti úspěšně absolvovaly zkoušky odborností mladých hasičů.
Před zkušebními komisaři úspěšně prokázaly nabyté vědomosti a všichni vybraní zástupci
zkoušky složili. Máme tak ve svých řadách několik nových mladých strojníků, preventistů,
velitelů, cvičitelů a jednoho kronikáře. V sobotu 2. února jsme se dvěma družstvy starších
žáků vyrazili na zimní branný závod do České Rybné. Tentokrát to byl opravdu zimní závod.
Sice byla menší obleva, ale sněhu byl ještě dostatek. Moc se nám nezadařilo, ale v tomto
případě šlo především o zážitek z netradičního závodu. Na program je každoročně zařazen i
závod vedoucích. Bohužel ani jim se moc nedařilo. Tak třeba za rok se bude dařit víc. Od
příštího týdne už budeme chodit na hasičské cvičiště a trénovat na jarní soutěže. Tou první
bude pokračování Ligy na 60 m s překážkami v Chocni v sobotu 27. dubna.
Rok 2019 jsme zahájili hasičským plesem v sobotu 12. ledna. Děkujeme, že jste přišli a
vytvořili jste úžasnou atmosféru. Další společenská akce je naplánována na sobotu 27.
dubna, kdy budeme na hasičském cvičišti stavět májku, která bude celý květen zdobit naši
vesnici a pokácíme ji v sobotu 1. června. Vítání prázdnin bude tento rok v neděli 30. června
na hasičském cvičišti. A tradiční soutěž O pohár starosty obce Líšnice se uskuteční v pátek 5.
července.
Máme za sebou i první
letošní zásah. V pátek 22. února
v 21:33 vyjela jednotka k požáru
chalupy v Klášterci nad Orlicí. O
den později 3 členové jednotky
absolvovali kurz záchrany ze
zamrzlé vodní hladiny v České
Třebové. Prakticky si vyzkoušeli,
pohyb po ledu a různé způsoby
záchrany osob. Školení pořádala
okresní rada prevence, které
děkujeme a těšíme se na další
zajímavé školení. V průběhu jara
proběhne i další řada školení
zaměřených
především
na
používání nové dýchací techniky
Drager a používání tabletu
s aplikací umožňující přímé
spojení s operačním střediskem
v Pardubicích.
za SDH Líšnice Pavel Štefek
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V pátek 12. dubna v odpoledních hodinách
provede sbor sběr železného šrotu.
Co když…
Nedávno jsem čekala na zastávce na autobus, který ale dlouho nejel. Stála jsem tam
znuděná a naštvaná. Pak mi ale hlavou prolétla myšlenka. Co bych dělala, kdyby tady třeba
někdo omdlel? Nebo by najednou narazilo auto do stromu? Co kdyby.. Napadala mě spousta
podobných myšlenek a já si na ně jen tak v hlavě odpovídala. Řekla jsem si, že by to mohlo
být zajímavé téma na článek. Zeptám se na několik otázek a vy sami si na ně můžete
odpovědět a přemýšlet, jak byste se v dané situaci zachovali.
Co když… jdete z nákupu a vidíte na ulici člověka, který právě omdlel?
•
•
•
•

Za prvé bychom člověka měli uložit na záda a poté mu zaklonit hlavu (je totiž
možné, že má neprůchodné dýchací cesty, protože mu zapadl jazyk).
Po zaklonění hlavy zkontrolujeme dech a zvedneme dolní končetiny.
Pokud se neprobere, zavoláme ZZS (záchrannou zdravotní službu).
Je ale také možné, že například ještě čekáte ve frontě v obchodě a člověk vedle vás
zrychleně dýchá, vyrazil mu studený pot na čele a nebo má bílou až nazelenalou
barvu v obličeji. Je tedy velmi pravděpodobné, že za chvíli omdlí. Proto ho okamžitě
posadíme, zvedneme mu dolní končetiny a uvolníme také těsné oblečení.

Co když… kamaráda zasáhne elektrický proud od rozbité nabíječky a je v bezvědomí?
•
•
•

Přivoláme ZZS.
Pokud si nejsme jisti, zda je zasažený stále v kontaktu se zdrojem proudu,
nedotýkáme se ho.
Hlavně dbáme na NAŠI bezpečnost!

Co když… jsem někde u vody a v dálce vidím člověka, který kolem sebe máchá rukama a
topí se?
•
•
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Záchrana tonoucího je velmi nebezpečná. Proto jako první upozorníme okolí, že se
něco děje a ihned zavoláme ZZS.
Kdyby byl člověk v blízkosti, mohli bychom mu hodit cokoliv, čeho by se mohl chytit.
V tomto případě je ale v dálce, proto je možnost ho zachránit tím, že za ním
doplaveme. V tu chvíli si ale musíme dávat veliký pozor, protože tonoucí se bude
snažit chytit čehokoliv, tedy i vás, aby se zachránil. Mohl by vás vlastní vahou
stáhnout ke dnu.

•

•

Pokud stále mává rukama, má ještě dost síly na to, aby vás stáhl ke dnu. Proto
počkejte, než se přestane hýbat. Abychom si byli jisti, zda už můžete tonoucího
vytáhnout, štípneme ho do nejcitlivějšího místa na těle. Tím je například bradavka.
Pokud jsme si jisti, že už se nehýbá, vytáhneme ho z vody a jestli nedýchá, zahájíme
resuscitaci. Pokud si nejsme jisti, jestli resuscitujeme ve správném tempu, můžeme
si v duchu broukat písničku Rolničky, rolničky. Tato písnička je velmi vhodná na to,
abychom si udrželi to správné tempo.

Co když… kamarád dostal žihadlo, ale on je alergik?
•
•
•
•

Přivoláme lékařskou pomoc.
Kamarád by měl mít vždy léky, které jsou určené právě pro tyto situace. Ihned mu
je tedy dáme.
Postižené místo musíme chladit a kamaráda uklidňovat.
Také se může stát, že bodnutí dostane neznámý člověk a my nevíme, jestli je
alergik. Jednoduše to ale poznáme, protože postižený začne rychle otékat, obtížně
polyká a má i dýchací potíže.

Doufám, že vás článek poučil. Všem ale přeji, aby se ze svých cest vrátili v pořádku a
nemuseli tyto informace prakticky použít.
Adéla Hovádková

Sokolovna se proměnila v cirkusové šapitó
V neděli 10. 3. 2019 pořádal TJ Sokol Líšnice dětský maškarní karneval. Letošní se
odehrál v režii cirkusového představení. Skupina klaunů pod vedením Jitky Brandejsové
uspořádala bohatý program plný soutěží her a zážitků. Zpestřením celého odpoledne bylo
dětské divadelní představení, kteří se nám představili s tak trochu popletenou Červenou
Karkulkou. Karneval byl zahájen promenádou
masek a společným hromadným tancem,
během kterého rodiče vybírali 10 nejlepších
masek. Následovalo několik her o sladké
odměny, nechybělo přetahování lana ani
spousta
dětské
diskotékové
muziky.
Vrcholem zcela jistě bylo roztažení sítě, ze
které se na děti vysypalo spousty
nafukovacích balónků ve stylu amerických
maturitních plesů. Efekt úžasný. Děti rovněž
měly možnost zakoupit si lístky do tomboly,
ve které každý los vyhrával. Takže si od nás
tradičně odnesly spousty cen a odměn, za
které děkujeme především sponzorům této
akce. Kuchyň byla přeplněná dobrotami, kde
si každý určitě přišel na své.
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Letošního ročníku se zúčastnilo více než 60 dětí v maskách, což bylo naprosto úchvatné.
K vidění byl například vodník, několik indiánů, batman, včelka, tygříci a mnoho dalších. Diváci
zvolili jako nejlepší masku sněhuláčka a určitě udělali dobře. Účastnice si kostým šila úplně
sama a už od Vánoc. Těší nás, že si dala s kostýmem tolik práce a už od Vánoc se nemohla
našeho karnevalu dočkat. Odměnou jí byl již tradičně naprosto úchvatný dort od p.
Dvořákové, které mnohokrát děkujeme. A protože si vážíme každého účinkujícího a každé
masky, která k nám zavítá a protože víme, kolik práce si každý s kostýmem dal, dostalo se
všem maskám ceny útěchy v podobě omalovánky.

Čas vyhrazený na karneval utekl tak rychle, že jsme ani nestihli uspořádat všechny
soutěže, které si naši milí klauni připravili. Nevadí. Alespoň budou připravené na příští rok,
kdy rozhodně uspořádáme karneval další. Úsměvy, radost a spokojenost na tvářích dětí nám
jsou palivem a motivací pokračovat a karneval každým rokem vylepšovat. Neskutečně si
vážím Jitky Brandejsové a celé její skupiny pomocníčků, bez kterých bychom jen těžko
uspořádali tak bohatý a zábavný program. Děkuji za jejich práci, protože nejsou ani členy
Sokola. Děkuji rovněž za zajištění chodu kuchyně a na závěr děkuji všem, kteří na náš
karneval zavítali a užili si s námi výjimečné odpoledne, na které jen tak nezapomeneme.
DĚKUJI! Za rok opět na viděnou.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Mladí florbalisté vyrazili na turnaj
Čtyři kluci z kroužku florbalu, který probíhá každou středu od 17 hodin v Sokolovně, se
rozhodli zúčastnit turnaje v Záchlumí. Jejich zájem mě velice nadchl a tuto myšlenku jsem
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velmi uvítal. Turnaje se zúčastnili Tomáš a Tadeáš Jedličkovi, Karel Hovádek a Martin
Stejskal.
Celkem se sešlo 10 týmů, které hrály nejdříve ve skupinách každý s každým a o stupně
nejvyšší následovaly boje v play off. Vždy 5 + 5 minut. Naši kluci byli na turnaji suverénně
nejmladší, přesto do boje šli jako lvi. Prali se o každý míček, hráli důrazně, byli střelecky
velmi úspěšní, a hlavně se ničeho nebáli. Toto nasazení jim přineslo postupně zvyšující se
přízeň diváků, dokonce i některých soupeřů. Ale to není všechno. Především to přineslo
vítězství ve skupině, tudíž postup z prvního místa do play off. To opravdu nikdo z kluků
nečekal a určitě to nečekali ani někteří soupeři.
Bohužel do play off klukům už chyběly zkušenosti a také síly, protože turnaj byl opravdu
náročný. Prohráli oba své zápasy, což znamenalo konečné čtvrté místo. Chviličku zklamání
rychle vystřídala vlna radosti. Čtvrté místo z deseti týmů? Kluci tam jeli s tím, že se pokusí
alespoň něco uhrát. Místo toho předvedli vynikající výkony, porazili ve skupině pozdější
finalisty a získali obdiv můj i ostatních přihlížejících. Když kluci zapracují na fyzické kondici a
přesnosti přihrávek, mají velkou šanci další turnaj vyhrát.
Děkuji za tento zážitek, děkuji také rodičům Jedličkovým, že kluky na turnaj odvezli a po
celou dobu jim byli ohromnou oporou. Děkuji klukům, že do turnaje šli. Ukázali nám, že se
na kroužku florbalu naučili mnohé. Děkuji za krásnou reprezentaci našeho Sokola a přeji
mnoho dalších sportovních úspěchů.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Sokol oslavil 157 let a má společnosti stále co nabídnout
Česká republika v únoru oslavila 157 let od založení Sokola. Organizace s nadmíru
bohatou historií spoluformovala moderní českou státnost a zdaleka neměla jen blahodárné
dopady na vyspělost prvních českých sportovců. Sokol je stále živoucím organismem –
v současné době má téměř 160 tisíc členů. A zdaleka nemá v „popisu práce“ jen pořádání
sletů.
Významných mezníků bylo mnoho. Čtyřikrát byla činnost Sokola zastavena a čtyřikrát
vstal z popela. Společnosti stále má co říci. Pečuje o odkaz našich předchůdců. Sokol patří
k jedné z nejstarších českých organizací. U jeho zrodu stáli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.
Spoluvytvářel moderní národ a po roce 1918 i Československou republiku.
Sokolové stáli u založení Národního divadla, v boji proti habsburskému absolutismu, byli
u zakládání československých legií, v řadách armády, byli u založení hradní stráže, se zbraní
v ruce ochraňovali republiku, sehráli velmi významnou roli v odboji proti nacismu a
samozřejmě v éře komunismu.

11

Dědictví udržuje Sokol i v těchto dnech. Má 2000 oddílů,
které se věnují výkonnostnímu sportu v 80 odvětvích. Kdo Sokol
moc nezná, dívá se na něj jako na přežitou organizaci „pro
seniory“. Ale pohled to není přesný. Polovina členů Sokola je ve
věku pod 18 let. Kdyby Sokol neměl dětem a mládeži co
nabídnout, neměl by jistě tak početnou základnu.
Kouzlo stále tkví v důrazu na pohybovou aktivitu dětí a
mládeže. Atletika, gymnastika – to je základ. V kolektivních
sportech u nás vede florbal, pak také basketbal, volejbal, házená a
další.

8. října – památný den sokolstva
Kromě 157. výročí založení se může Tyršův odkaz těšit z další vítané zprávy. Nově bude
zařazen památný den sokolstva mezi významné dny České republiky. Připadat bude na 8.
říjen, tedy den, kdy nacisté rozpustili Sokol.
Noc ze 7. na 8. října 1941 – to byla nesmírně tragická noc, kdy bylo téměř 2000 sokolů
odvlečeno, vyslýcháno, mučeno, popraveno. Další skončili v koncentračních táborech. Je to
naprosté zásadní uznání toho, co spolek Sokol v historii znamenal. Je to úcta k obětem, které
sokolové položili.

pro Českou televizi uvedla Hana Moučková – starostka ČOS
Sokol v Líšnici má rovněž za sebou pořádný kus historie. Příští rok si připomeneme
100leté výročí od jeho založení. Rádi bychom uspořádali nějaký program spojený s oslavami
tohoto významného jubilea. Kdybyste měl kdokoliv nějaký nápad, případně měl nějaké
zajímavé podklady, které bychom mohli na oslavách vystavit, rád je přijmu.

Za TJ Sokol Líšnice – Michal Schreiber

Z činnosti Spolku myslivců
Letošní zima volně žijící živočichy příliš nepotrápila, sněhová pokrývka byla průměrná a
mrazy nebyly tak intenzivní. Srnčí zvěř od podzimu přikrmujeme ječmenem, kukuřicí a
granulovaným krmivem, aby nabrala potřebné tukové zásoby a lépe přečkala nouzi. Od
prosince čisté jádro promícháváme slupkami vyčištěných travin. V žaludku se jí zkrácením
světelného dne mění mikroflóra a do konce zimy potřebují zejména vlákninu z objemového
krmiva. Seno předkládáme jen za sněhové pokrývky a mrazů, jinak ho zvěř téměř nepřijímá.
Ječmene jsme zkrmili 60q. Celou zimu v Sekýřím přečkala tlupa muflonů, sporadicky honitbu
navštívili jeden až dva divočáci. Koncem ledna sešlo z hor několik kusů vysoké zvěře. V noci
přecházely ze Sekýřího na Dolíky. Dokáží během krátké doby způsobit loupáním kůry značné
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škody na lesních porostech. Proto jsme je trochu nemyslivecky zneklidňováním donutili
odejít zpět do vyšších poloh.
Na jaře opravíme poškozená zařízení v honitbě, porovnáme louky poškozené rytím
černé a vysadíme na obecních pasekách sazenice smrku. Plánujeme vybudovat na Dolíkách
jedno až dvě napajedla, aby zvěř v
letních vedrech netrpěla jako vloni.
29. června pořádáme Myslivecký
den pro veřejnost spojený se střelbou
na asfaltové terče. Zveme širokou
veřejnost na tradiční guláš a grilované
speciality. Připravujeme i malou
cukrárnu a pro děti bude připravena
poznávací stezka, kterou připravují
naši mladí myslivci.

Chraňte srnčata při senoseči
Je sice ještě březen, nicméně jaro se překulí a začnou první seče trav. Povinností všech,
kdo tuto činnost provádí, je předem uvědomit místní myslivecký spolek a jeho členové
následně provedou potřebná opatření. Používáme přes noc zvukové plašiče, traviny
procházíme s loveckými psy vycvičenými k vyhledávání, provádíme i vizuální vyhledávání.
Ročně při sklizni zahyne mnoho čerstvě narozených srnčat a zajíců. Věnujte tomu
pozornost a včas nás uvědomte. Ročně jich několik zachráníme a ten pocit stojí za to.
Telefon na mě je 603 171 698.
Mirek Kubíček

Myslivecký kroužek – Ohlédnutí ve zkratce
Svou činnost kroužek zahájil v září 2016.
V roce 2017 (květen – Kunvald) se účastnili 4 žáci soutěže Zlatá srnčí trofej. Získali jsme
pohár za třetí místo ve střelbě ze vzduchovky. Byli jsme v oboře Opočno.
V roce 2018 (květen – Letohrad) účast 5 žáků ZST (Zlatá srnčí trofej) v kategorii starších
jsme měli 12. a 27. místo, v mladší kategorii 5., 6. a 14. místo.
Také jsme si uspořádali soutěž ZST – NANEČISTO společně s MS Sloupnice. Byli jsme se
podívat v Rudolticích na umělé noře, výcvik norníků.
Letos (2019) už jsme byli pozorovat zvěř jelení a mufloní s krásným mysliveckým
zážitkem, kdy nám přišlo k jednomu krmišti 8 jelenů a téměř 40 ks zvěře mufloní.
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V květnu nás čeká tří denní ZST v Letohradě. Aktuálně má kroužek 10 členů. Věkové
složení je od 6 do 14 let.
Za myslivecký kroužek Vám přejeme krásné jarní dny.
Ludmila Bednářová

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
O této akci jste určitě již slyšeli. K úklidu se můžete připojit i v jiný den, než je oficiálně
stanoveno, ideálně v měsíci dubnu. Proto Vás touto cestou zvu na úklid LÍŠNICKÝCH LESŮ,
VOD A STRÁNÍ.

Úklid proběhne 13. dubna 2019.
Sraz všech účastníků bude v 9 hodin na parkovišti u kostela v Líšnici. Na tomto místě se
rozdělíme do skupin. Každá skupina dostane přidělený úsek k úklidu. Obecní úřad zajistí
pytle na odpad a mechanizaci, která pomůže s odvozem. Občerstvení bude zajištěno.
Účast na této akci podpoří i všechny místní spolky. PŘIDEJTE SE TAKÉ.
Ludmila Bednářová

Kdo je kdo – XXXXIX.
JOSEF ZÁŘECKÝ
*1919 – †2011
Mnoho občanů naší obce se na tohoto výjimečného člověka už nepamatuje. Po
dlouhém pátrání v Jablonném nad Orlicí a v archivu v Brně, se podařilo zjistit hodně
zajímavostí o tomto člověku. Narodil se v Líšnici v čp. 30. Základní školu absolvoval v Líšnici a
Žamberku. Vyučil se automechanikem a do zaměstnání nastupuje do firmy Auto Arma
Praha. V roce 1939 se zde začala opravovat auta pro německou armádu. Tady se začal
podílet na prvních sabotážích. Do převodovek a rychlostních skříní přidával melasu a ta
časem cukernatěla a auta byla v poruše. Toto se brzy odhalilo a byl s dalšími spolupracovníky
přemístěn do Německa do Politz u Štětína. Na konci roku 1939 se mu podařilo s Oldřichem
Kaplanem ze Žamberku utéct. Skrýval se v Líšnici částečně u svých rodičů a u sousedů –
Buchmullerů čp. 33. Tady se skrýval až do roku 1941. Ze známosti jej na konci tohoto roku
načerno zaměstnává pan Frant. Hrdina z Nekoře. U něho již tajně pracuje Emanuel Kába
(správné jméno Rudolf Zíp), který také uprchl z Německa. Navázal s ním kontakt a zapojil se
do odboje. Navázala se spolupráce s partyzány na Suchém vrchu, na obecním úřadě v Líšnici
se tvořily falešné dokumenty pro odbojáře, začala se vytvářet skupina odbojářů v Líšnici,
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kterou vedl pan Frant. Toman – Palír. Vyhledávaly se úkryty pro stíhané odbojáře –
Sokolovna v Líšnici.
V roce 1943 byl zatčen Emanuel Kába a tím se zvýšílo i nebezpečí pro Josefa Zářeckého.
Byl také zatčen a společně s Václavem Buchmullerem byl transportován do Německa. Panu
Buchmullerovi se podařilo z vlaku uprchnout. Pan Zářecký uprchl v roce 1944 z Německa.
V Líšnici ani v Nekoři se necítil bezpečně, a tak našel působiště v Jablonném nad Orl., kde jej
tajně zaměstnali v závodě Telegrafia později Tesla. Tady již byla silná skupina odbojářů.
Ladislav Minář, Jiří Král, Ferdinand Filip, Alois Jelínek a mnoho dalších. Začaly se dělat vadné
součástky do vysílaček, které se v Jablonném vyráběly. Byl navázán kontakt s poručíkem
Hýblem – Brodeckým na Suchém vrchu. Z Líšnice od pana Keprty se vozil do Jablonného
chléb a ten byl předáván partyzánům. Přikračovalo se k diverzním akcím. Pětkrát se přerušilo
vedení mezi Jablonným a Lichkovem, třikrát se vykolejil vlak mezi Jablonným a
Verměřovicemi, čtyřikrát přerušeno vedení mezi Žamberkem, Šedivcem a Letohradem. Byla
přepadena stanice Wehrmachtu a skupina získala hodně zbraní, toto se událo na hranici
Sudet u Jamného nad Orlicí. Největší akcí bylo vykolejení ozbrojeného vlaku u Těchonína
v březnu 1944. Po válce získává mnohá vyznamenání. Odznak čs.partyzána v roce 1947,
sovětskou medaili za statečnost 1951, pamětní medaili od prezidenta v roce 1965.

15

Po válce se žení, za manželku si bere slečnu Kytlicovou z Líšnice čp. 54. Bydlí s rodinou
v Jablonném. V manželství se narodily tři děti. Pracoval jako ředitel Tesly v Jablonném,
v šedesátých letech minulého století se stává předsedou ONV Ústí nad Orlicí. Po skončení
funkce jde pracovat na městský úřad v Jablonném. Tady je velmi oblíben, a hlavně i dnes o
něm lidé, kteří jej poznali říkají: „žádný člověk neudělal pro naše město tolik, co pan Josef
Zářecký“. Mimo jiné vybudovala se nádherná tělocvična, nová Mateřská školka,
zmodernizovalo se koupaliště a postavila nová budova školy.
Do Líšnice se rád vracel. I když poslední návraty byly smutné. Jeho kroky směřovaly na
hřbitov za svými rodiči. V důchodovém věku si nedokáže odpočinout, věnuje se rodině, stále
zvelebuje byt a zahrádku. Pan Josef Zářecký nebyl jen člověk líbivé tváře, ale i osobnost,
která dokázala svým pozoruhodným jednáním zaujmout každého, kdo s ním přišel do styku.
Vždy říkal: „nikdy nám nemůže být hůře nežli za okupace“. Zemřel v roce 2011 ve věku 92
let. Věřil ve slušnost a laskavost. Nesnášel aroganci a věřil, že se lidé poučí a budou táhnout
za jeden provaz.
R. Doleček

Skrytá past
Kačenka Honza se stále více vzdaloval Kačence. Jeho láska přecházela v nenávist. Hadí
královna obdarovávala Honzíka stále větším počtem zlatých šperků a drahých kamenů.
Kačenka usedavě plakala a bohatství mezi ní a Honzu s jeho matkou postavilo hráz. Když
najatí muži začali bourat chaloupku, bylo jí líto, že si již se svými blízkými nerozumí. Stále
častěji utíkala do krásných Orlických hor, mezi zvířátka a hodné lidi z hor. Stále častěji si
uvědomovala, jak dokáží peníze pokazit charakter člověka. Kačenka si stále častěji
vzpomínala na své rodiče, které ztratila pod troskami vichrem zbourané chaloupky, na
babičku kořenářku, která již také odešla na onen svět.
Honza měl peníze, drahé kamení, výstavní dům, plné stáje koní, lokaje, děvečky, ale
prázdno v duši. Hadí královna vše pozorovala a byla ráda, jak Kačence kazí život. Při jednom
koncertu mu zmijí bylo vyzrazeno, jaký poklad se skrývá blízko Polomu u osamělého buku
pod mechovou pokrývkou. To však Honza netušil, co si pro něho královna hadů přichystala.
Jednoho rána se odhodlal k činu. K pile a sekeře přibral motyku, krumpáč a lopatu a
vydal se k mýtině. Když dorazil k bájnému buku, cítil se unaven, odvykl si již pracovat. Už
nevěděl o práci, která jej dříve těšila, vůbec nic. Kačenka odešla do přírody, aby ulevila své
duši. Šla k Plačtivé skále, kde v slzách vzpomínala na své rodiče. Honza si odpočinul a začal
odkrývat kořeny starého stromu. Při kopání slyšel dunění, které svědčilo o podzemním
prostoru. Celý den trvalo, nežli se dopracoval k cíli. Hadí královna škodolibě sledovala ukrytá
v trávě Honzovo úsilí. Mohutný kmen se s rachotem zřítil k zemi. S jeho dopadem přišlo
poslední varování. Při dopadu se ozvalo nečekané zahřmění. Zem se rozevřela jako obrovská
tlama zvířete. Honza nebojácně vnikl dovnitř. Při vstupu narazil na obrovský kámen, který se
zdál nepřekonatelnou překážkou. Sotva se jej dotkl, kámen se sám pohnul a uvolnil cestu.
Vznikl otvor, kterým se mohl protáhnout jen štíhlý muž. Honza nedočkavě vklouzl
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uvolněným vchodem. Netušil, že je to nastražená past. Sotva došlápl na pevnou zem, ta se
propadla i s Honzou neznámo kam. V hlubinách země se ztratila i Honzova vila se
služebnictvem, statek s celým bohatstvím, kočáry a maminkou, která také propadla mamonu
a přestala si vážit hezkého života.
K večeru se Kačenka vracela domů. Doprovázel ji orel, který věděl, co se přihodilo. Jeho
oči sledovaly vše, co se kolem děje. Chránil dívku před hadí královnou. Když přišla na místo,
kde stávalo honosné sídlo, nebylo zde nic, jen propadliště. Kačenka pochopila, že se Honza
nechal svést bohatstvím a váhou peněz. Přestal si vážit dobrých lidí a propadl mamonu. Nu a
tito lidé dříve či později jsou potrestáni. Kačenka pochopila, že udělala velikou životní chybu.
Plná neštěstí se kajícně vracela zpět na Vrchmezí mezi své přátele a doufala, že ji prominou,
že od nich odešla. Zpráva o návratu se rozletěla rychlostí blesku. Za tři dny po návratu se na
mýtině sešlo kolem tisícovky zástupců živočišné říše, kteří měli vyslovit konečný soud nad
Kačenkou. Názory se lišily. Někteří byli pro, aby Kačenka byla opět královnou Orlických hor,
někteří byli proti. Jak vše dopadlo milé děti, to si přečtete příště. A věřte, že penízky v
prasátku jsou dobré, když chcete udělat radost svým blízkým a k životu potřebujete lásku.
Lásku, kterou Vám dávají vaše rodiče a vy zase na oplátku ji dáváte jim.
R. Doleček

Z historie naší obce
Píše se rok 1879 - na začátku tohoto roku zemřelo v Líšnici 11 osob na neštovice.
6. 4. 1899 zvolen starostou obce Jan Koráb čp. 42.
1. 5. 1919 velká slavnost na ukončení 1. sv. války v hostinci u Prauzů – přes tisíc účastníků.
V roce 1919 zvolen starostou Adolf Urban čp. 41. Zřízena úřadovna v budově staré školy –
bývalá budova obecního úřadu na parkovišti u kostela.
Březen 1939 – úplné rozbití našeho státu. Vzniká v Líšnici zárodek odbojové skupiny. Josef
Zářecký, František Toman – Palír.
V roce 1949 zvolen starostou Josef Zářecký čp. 158. Poprvé se jedná o výstavbě nové požární
zbrojnice. Od ledna do května žije Líšnice kulturou – 3. divadla, 4.zábavy, 1.sportovní
akademie a dva tzv. odpoledníčky pro děti.
1969 začíná úprava školy. V Zákopance požár usedlosti pana Dolečka.
1979 buduje se moderní vytápění v budově školy. V budově JZD se začalo se stavbou
kuchyně a jídelny.
1989 – Muselo být řešeno mnoho problémů a pro vedení obce to byl rok velmi náročný.
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1999 – Zahájena sbírka na obnovu varhan, které věnoval do místního kostela baron Parish.
Ukončena činnost Svazu žen a ustanoven Klub žen.
2009 – Omezena realizace investičních akcí a zahájena příprava projektu chodníků kolem
silnice II. třídy.
R. Doleček

Líšnický Biatlon 2019

V termínu 2. 2. 2019 se konal po roční odmlce, z důvodu malé sněhové nadílky, druhý
ročník svérázné sousedské sportovní akce nazvané Líšnický Biatlon 2019.
Již tradičně klání proběhlo na obecním náměstíčku a v okolních zahradách, kudy vedla
precizně vyšlapaná stopa v režii Josefa Kloučka. I přes oblevu se lopatami a nakladačem
podařilo trať připravit a mohlo se startovat. Dva okruhy, dvě střelecké položky na sklopné
terče. Rozhodoval čas, ale i přesnost. Zkrátka vše, jako v biatlonové aréně.
Na start se postavilo ve třech kategoriích
32 běžců, z toho 10 žen. Nejen ze sousedství,
Žamberku, ale i z Prahy. Divácká kulisa byla
strhující
a
hnala
závodníky
do
vytouženého cíle. Na památku byl startujícím
předán krásný diplom z dílny Josefa Dytrta, a
těm nejlepším i drobné ceny. Patroni akce
Císařovi a Šedajovi nabídli účastníkům štědré
zázemí. Součástí bylo také malé občerstvení,
polévka na zahřátí, grilovaná kuřata na
zahnání hladu, a na chuť koláče, čaj, svařené
víno, nebo pivko. To vše se povedlo organizátorům spojit v příjemné chvíle se sousedy i v
pěkné sportovní výkony. Za rok Líšnickému biatlonu ZDAR!!
za účastníky i realizační tým Pavel Kaplan
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Cestování v Jižní Americe
Na začátku letošního roku strávil Adam, Tonda, Luboš a Milan sedm týdnů v Jižní
Americe, konkrétně v Ekvádoru a Peru. Trasu z Quita, hlavního města Ekvádoru, až do Limy,
hlavního města Peru, dlouhou zhruba 2.000 km, projeli na kole. Tonda a Adam budou o
svých zážitcích vyprávět v sokolovně v Líšnici 24. 3. 2019, kde taky ukážou spoustu fotek
z celé své cesty. Jako vždy dojde řeč i na kulturní rozdíly, jídlo a dramatické zážitky. Adam a
Tonda odpověděli na některé otázky, které přibližují atmosféru celé cesty.

Co se Vám stalo nejzajímavějšího?
A: Pro mě to byl asi přejezd pouště, kde jsme si sáhli na dno.
T: Asi to, jak mě dvakrát okradli, ale naštěstí jsem v obou situacích dostal svoje věci zpátky.
Z čeho jste měli největší kulturní šok?
A: Každou cestu mě hrozně překvapuje jak lidé mnohem chudší než my tady, dokaží být
mnohem šťastnější a veselejší.
T: Jelikož jsme byli v loňském roce ve Vietnamu, tak zde to nebylo tak šílené, tady mě nejvíc
zaskočily dvojí ceny. Když kupoval něco místní, měl to vždy minimálně o polovinu levnější.
Co nejdivnějšího jste jedli?
A: Chicha – nápoj z nakvašené rudé kukuřice. Anebo kuřecí pařáty.
T: Bylo to kuřecí maso nasladko s broskví a ananasem. Dal jsem si jenom pár soust a opravdu
to nešlo.
Jak svou cestu zpětně hodnotíte?
A: Další výlet, který dopadl podle představ. Nejdůležitější je, že jsme se ve zdraví vrátili.
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T: Jako skvělou dovolenou a další zkoušku co jsme společně zvládli.
Doporučili byste ostatním návštěvu Ekvádoru a Peru?
A: Rozhodně ano. Chce se mít na pozoru před kapsáři, ale jinak jsou obě země parádní.
T: Rozhodně! Já třeba osobně bych se chtěl do Peru a Ekvádoru ještě někdy podívat.
Co plánujete na příště?
A: Nerad si plánuju věci hodně dopředu, ale s nějakou další dovolenou rozhodně počítám.
T: Něco se už rýsuje, ale sami ještě pořádně nevíme.
Adam Trýb a kolektiv

Tříkrálová sbírka 2019
V letošním tříkrálovém putování by
koledníci potřebovali saně a koně
s rolničkami,
protože
sněhu
bylo
nadbytek. Pro ty menší byly pěší tury už
nad jejich síly, a tak se někdy stalo, že
koledování musel dokončit vedoucí
skupinky téměř sám.
I v tomto roce byly čtyři Tříkrálové
skupinky. Pavel Brůna s dcerkou Veronikou
a Terezkou a Anežkou Šmokovými.
Miloš Bříza zůstává věrný Líšnici, i když
bydlí v Nekoři a zvládají současný
nedostatek jen s Adamem Lorencem. Pro
příští rok je naděje, že budou chodit ve
třech.
Vendulka Novotná měla s sebou své děti Barborku a Vojtíka a Elišku Hruškovou. Právě
tato skupinka byla, vzhledem k větším vzdálenostem mezi obytnými staveními v Zákopance
a značnému množství sněhu než jinde, v obtížnější situaci.
Hanka Hovádková zaslouží zvláštní poděkování. Přestože je od Líšnice nyní hodně
vzdálená, byla ochotná se starat o skupinku koledníků s Eliškou Hovádkovou a Alicí a Ondrou
Břízovými.
Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je potěšující. Proti roku 2018 byl součet peněz po
rozpečetění pokladniček na obecním úřadě 29 334 Kč, vyšší téměř o 900 Kč. Náleží proto
poděkování všem dárcům, vedoucím skupinek a především koledníkům, zejména těm
nejmladším.
Rudolf Doleček z Olšiny
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Zdravíme vás v novém roce a další sezóně Mezi Trámy!
Tímto bychom vám moc rádi poděkovali za vaši podporu v uplynulém roce. Díky vám
bylo Mezi Trámy od dubna až do prosince stále živo. Je pravdou, že jsme sami nečekali, kolik
akcí se v roce 2018 zrodí. Díky všem lidem, kteří se k nám vrací, však máme stále chuť tvořit
nové a nové věci, které doufáme, nedělají radost jenom nám. Jsme šťastní, že se
v uplynulém roce povedlo uvést hned dvě mimopražské premiéry, přivítat okolo čtyřiceti
dětí na tanečních táborech, několikrát otevřít jednodenní kavárnu, cvičit celé léto jógu pod
širým nebem, zatančit si při cimbálu a spoustu dalších akcí. Naše tříměsíční pauza utekla jako
voda a vy už se nás ptáte, co plánujeme dál…Zveme vás tedy do dalšího roku Mezi Trámy,
který bude ve spoustě věcech jiný a nový, ale doufáme, že stejně úspěšný. Zatím ještě
neprozradíme všechny naše plány, ale podělíme se s vámi o malou ochutnávku těch
nejbližších.
O tom, jak zahájit letošní rok, jsme měli hned jasno. Jaro na naší půdě přivítáme
koncertem výjimečné osobnosti, zpěvačky, kytaristky a skladatelky Milli Janatkové, který se
uskuteční v pátek 26.4.2019. Večer bude doplněný, také o její výtvarnou tvorbu, která stejně
jako její hudba, dokáže promlouvat k vnitřním světům každého z nás.
Další akce, kterou si můžete zapsat do svých kalendářů, bude v pátek 10.5.2019. Kapela
Hashberry u nás uvede svůj první oficiální videoklip a společně s premiérou odehrají
akustický koncert.
Stejně jako minulé roky léto věnujeme hlavně dětem, kteří budou mít letos příležitost
navštívit příměstský taneční tábor hned ve třech týdnech. Dva z nich budou pro děti prvního
stupně ZŠ a jeden, který jsme letos nově přidali, pro pokročilé tanečnice druhého stupně ZŠ.
Akce Mezi Trámy určitě nebudou jen o hudbě. Kromě koncertů pro vás chystáme
divadla, tanec, ale také jednodenní kavárny doplněné o výstavy a workshopy, ať už jógy,
tance nebo čehokoliv jiného.Sledujte nás na našich webových stránkách www.mezitramy.cz
anebo na facebooku Mezi Trámy, Alternativní půda, kde najdete ke všem akcím podrobnější
informace. Pokud byste měli nějaké dotazy, nápady a návrhy na to, co by u nás rozhodně
nemělo chybět, klidně nás kontaktujte na e mailu: info@mezitramy.cz.
Přejeme vám krásné jarní dny a těšíme se na společná setkání. Nejvíce na ta, na naší
Alternativní půdě.
M(arika)ezi Trámy

Kůrovec ohrožuje a ničí Vaše lesy!
Vážení vlastníci lesů, dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro
rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně
nutné věnovat porostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
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V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašem lese, nebo obdržíte výzvu od
Vašeho odborného lesního hospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci s ním co
nejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce. Přemnožený kůrovec může dále
hubit smrky ve Vašem lese, ale i v lese Vašich sousedů.
Základní informace o lýkožroutu smrkovém:
• Za normálních podmínek má zpravidla 2 generace, za
příznivých podmínek (dlouhé teplé a suché období) může mít
i 3 generace.
• Jarní rojení začíná zpravidla koncem dubna, letní rojení (2.
generace) nastává zhruba po 8 týdnech po začátku jarního
rojení.
• Kladení vajíček trvá zhruba týden, z vajíček líhnou larvy,
jejichž vývoj trvá i několik týdnů - podle teplotních podmínek,
poté se zakuklí, noví brouci vylíhlí z kukel jsou z počátku bílí,
postupně žloutnou, hnědnou a dále tmavnou a pohlavně
dozrávají.
• Celkový vývoj tak trvá zpravidla podle klimatických podmínek 6 – 10 týdnů.
• Příklad:
- 1 samička naklade cca 40 vajíček, 1 průměrný smrk obsadí cca 2000
samiček
- 2000 x 40 = 80 000 nových brouků z jednoho napadeného stromu
Příznaky napadení smrků kůrovcem:
• Prvním příznakem mohou být výrony pryskyřice (ronění pryskyřice však může mít i
jiné příčiny).
• Potvrzujícím příznakem napadení jsou závrty do kůry stromu, ze kterých vypadávají
drobné rezavé drtinky, ty lze zjistit při patě stromu, na ležících stromech jsou
hromádky drtinek vždy vedle závrtů.
• Dalším příznakem jsou barevné změny na jehličí (rezavění) a jeho silný opad,
zpravidla krátce před dokončením vývoje lýkožrouta smrkového.
• Následuje opadávání kůry ze stromů v místě prvotního náletu brouka, který
dokončil vývoj a začíná opouštět strom.
Co je třeba dělat preventivně a co v případě zjištění napadení:
• Pravidelně a často kontrolovat stav porostů, průběžně odstraňovat z lesa veškerý
atraktivní materiál vhodný pro namnožení lýkožrouta smrkového (zlomy, vývraty,
čerstvé vytěžené dříví, případně i výrazně oslabené stromy). Umístit kontrolní
opatření.
• V případě zjištění výskytu kůrovcem napadených stromů je nutné je co nejdříve
vytěžit a vyklidit z lesní porostů, případně účinně asanovat v závislosti na roční době
a stadiu vývoje kůrovce (poradí odborný lesní hospodář). Umístit kontrolní opatření.
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Kontrolní a obraná opatření:
• Lapače s feromonovou návnadou – velmi důležité je jejich správné umístění
(nejméně 10 a nejvýše 25 m od prvního zdravého stromu), dále je nezbytné je
pravidelně (zhruba každých 10 dní) kontrolovat, vysypávat kůrovce z misky do
uzavřených nádob, ve kterých se zlikvidují a rovněž je třeba dbát na účinnou dobu
působení feromonu.
• Lapák – pokácený průměrný strom smrku ztepilého, odvětvený, poté pokrytý
odřezanými větvemi. Umístění: zpravidla v porostní stěně, v polostínu. Nutná je
pravidelná kontrola – především v době rojení (jsou patrné závrty, drtinky) a zhruba
po čtyřech týdnech je nutné zjistit odloupnutím kůry stadium vývoje kůrovce, a poté
lapák účinně asanovat a vyklidit z lesních porostů. V případě, že je lapák po jarním
rojení velmi silně napadený (více než 1 závrt na 1 dm2), pak je nutné přikácet další
strom (lapák) a dále postupovat stejně.
• Otrávený lapák – pokácený, průměrný strom smrku ztepilého (nebo silnější část
jeho kmene), který je po celém povrchu ošetřen schváleným insekticidem a je na něj
umístěn feromonový odparník, který zvyšuje jeho atraktivitu. Umístění otráveného
lapáku – nesmí být blíže než 6 – 8
m od prvního zdravého stromu,
v opačném
případě
(bližším
umístění) je riziko napadení
zdravých, okolo stojících stromů,
velmi vysoké. Jako otrávený lapák
lze využít i trojnožku sestavenou ze
tří smrkových polen rovněž
ošetřených po celém povrchu
schváleným insekticidem o délce 1
– 1,5 m s umístěným feromonovým
odparníkem.
Způsoby asanace:
• Mechanická asanace - odkornění – provádí se do stadia vývoje larvy, nejefektivnější
způsob asanace, v pozdějších stadiích lze použít pouze odkorňování adaptery na
motorovou pilu - zde dochází současně k rozdrcení jednotlivých vývojových stadií
kůrovce.
• Chemická asanace – celoplošný postřik schváleným insekticidem v odpovídající
koncentraci, mají pouze požerový účinek, tj. k uhynutí brouka dochází pouze při
pozření ošetřené kůry, nikoli pouhém kontaktu. Správně použitý insekticid by měl
být účinný po celou dobu vývoje kůrovce, avšak při velmi teplém nebo příliš
deštivém počasí může být doba jeho účinnosti zkrácena.
• Asanace odvozem – okamžité řešení, které má však za následek přemístění brouka
do jiné lokality, která tím může být ohrožena.
Právní předpisy:
zákon 289/1995 Sb. o lesích v platném znění, vyhláška MZe č. 101/1996 Sb. v platném znění
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Kolik nás vlastně ve vesnici žije?
Stav obyvatel k 1.1.2018:
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Narozeno:
Zemřelo:
Stav obyvatel k 31. 12. 2018:

741 občanů
28 (23 občanů + 5 dětí)
19 (14 občanů + 5 děti)
8 dětí
3 občané
755 občanů

Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
Vás srdečně zve k
zápisu do 1. ročníku základní školy, který se koná

v úterý 9. dubna 2019 od 15:30 do 17:30 hod.
a k zápisu do mateřské školy, který se koná

v úterý 7. května 2019 od 14:30 do 17:30 hod.
S sebou si, prosím, vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zapsány mohou být i děti z jiné spádové oblasti. Těšíme se na
budoucí prvňáky a děti do MŠ. Kolektiv pedagogů.

Jitka Tarantová Vás zve na svou přednášku o
cestování po Novém Zélandu, která se uskuteční
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líšnici
v pátek 5. dubna 2019 od 17 hodin.
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