SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červenec

v červenci:
Vašek Ludvík
Lízna František
Vašková Danuše
Langerová Marie
Zapletalová Bohumila
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Stratilová Ivanka
Hlaváčková Oldřiška
Míchalová Helena
Hledík Josef

Srdečně blahopřejeme!
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Pokud někdo poznáte žáky z líšnické školy - dejte vědět. Jedná se o rok 1951 a
třídní učitel p. Pytlíček. Pamětníci s tímto úkolem určitě nebudou mít problém.
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V červenci se konal první ročník Vyšehorských sportovních her. Podrobnosti o
průběhu této akce i bohatou fotodokumentaci přineseme v příštím vydání LO. Návštěvníkům již sloužilo kryté sezení, které bylo na hřišti vybudováno.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA ZA HUMNA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

111. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Traktoristé Pavlov Vás zvou na

IV. sraz historických traktorů a stabilních motorů
12. srpna 2017 - hřiště Pavlov

Rok 1985

Sraz účastníků do 9 hod. v areálu místního JZD
Traktory do roku výroby 1980
Pro držitele řidičského oprávnění sk.T soutěž o ceny
info. : tel. 732221423

Společenské organizace:
Československý červený kříž
V této organizaci pracuje 48 členek průměrného věku 35 let. Předsedkyní je Jaroslava Springerová, ředitelka MŠ ve Vyšehorkách. Práce skupiny byla v tomto roce
převážně zaměřena na organizování akcí zábavného rázu jak pro členky, tak i pro
děti a mládež. ČSČK se v činnosti zabývá také vzděláváním svých členek. Důkazem toho je, že 65% všech členek je proškoleno kurzem První pomoci. Ve své činnosti za rok 1985 se organizace umístila na 15. místě z více jak 300 organizací
okresu. Ocenění práce organizace bylo její vybrání do štafety Dukla - Praha k 9.
květnu.
Z nejúspěšnějších akcí, které organizace pořádala to jsou: oslavy MDD, táborové
ohně, maškarní ples, zájezd do Národního divadla v Praze. Jako nedostatek této
organizace spatřuje výbor ČSČK v malé účasti členek na různých akcích, jako jsou
přednášky, školení, veřejné oslavy.

Svaz požární ochrany:
Organizace sdružuje 45 mužů a 10 žen. Předsedou je s. Milan Novák. V roce 1985
byly provedeny 2 prohlídky rekreačních objektů, 2 preventivní prohlídky obytných
domů, 4 prohlídky drobných provozoven a 1 prohlídka zemědělských objektů. V
oblasti MPP byla uspořádána beseda s dětmi v MŠ ve Vyšehorkách. Bylo provedeno 5 námětových cvičení, 4 školení členů. Ve výcvikovém roce 1985 se družstvo
účastnilo kol požárních soutěží.

Socialistický svaz mládeže
Mládež naší obce svoji činnost přece jen zlepšila. Předsedou organizace je Jaroslav Šnévajs. Mladí se pustili do vybudování volejbalového hřiště a toto se jim podařilo. V červnu v rámci oslav MDD
zorganizovali pěkný program pro děti. Taktéž dětský maškarní
karneval byl jejich zásluhou velmi zdařilou akcí. Počet členů v
organizaci SSM je 24. Činnost však vyvíjí asi 50%. Je proto třeba v příštích letech
zaměřit práci tak, aby i ostatní doposud pasivní členové se zapojili do všech akcí.
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KŘÍŽOVKA
V dnešní tajence se podíváme
na pranostiku, která nám prozradí, jestli bude na podzim pěkné
počasí:
Pěkně-li o /vyluštění v tajence/,
na pěkný podzim máme naději.

1
2
3
4
5

Vyřešení minulé tajenky:
Hurá prázdniny
Vodorovně:
1 - Smrtelná africká nemoc
2 - Přenosné umyvadlo
3 - Pohádkové bytosti
4 - Skupina koní
5 - Batoh
6 - Podestýlka
7 - Borovice
8 - Zápach (hovorově)
9 - Nádoba na vodu
10-Lyžařská disciplína
11-Sladký alkoholický nápoj
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RELAXACE INFORMUJE

ZEPTALI JSME SE

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU ZÁJEZDU!

Starosty obce Líšnice pana Jiřího Kvíčaly

Spolek Relaxace Líšnice se Všem velice omlouvá, ale vzhledem k organizačním problémům jsme museli zájezd trochu poupravit. Tady je konečná verze :

Aleš Plhák: Pane starosto, začnu ohlédnutím za uplynulý půlrok. Co nového v
naší obci?

Zájezd se uskuteční dne 16. září 2017
Program:
8:30 hod.
10:00 hod.

odjezd: Líšnice, Vyšehorky
Živá voda Modrá (vstupné v ceně zájezdu)
11:00 hod. Archeoskanzen Modrá (vstupné 80/60 Kč)
oběd - v areálu je možnost restaurace nebo rychlého občerstvení
Další možnosti: Dne 16. 9. v obci Modrá probíhá Modřanské vinobraní.

14:00 hod.
16:00 hod

Komentovaná prohlídka baziliky na Velehradě
(vstupné 60/40 Kč)
předpokládaný odjez domů

Upozornění:
Kdo bude chtít navštívit archeoskanzen a prohlídku na Velehradě - je nutné prosím nahlásit předem - kontakt dole!!!

Cena zájezdu (doprava + vstupné Živá voda Modrá):
Dospělý:
Senior, student (od 15let):
Děti:
Děti do 3let:

350,300,250,zdrama

Přihlášky na zájezd do konce srpna!! Peníze za zájezd nevracíme
- najděte za sebe náhradu
Kontakt: Lucie Dvořáková - tel: 731 208 955
email:mgr.luciedvorakova@gmail.com
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Jiří Kvíčala: Od začátku roku se podařilo
zprovoznit po úpravách tlaku a kvality
vody obecní vodovod. Proběhla výstavba
přeložky silnice, která zasahovala do
ochranného pásma vrtu. Tato akce byla
financována z rozpočtu obce částkou 740
000 Kč. Oproti původnímu projektu musela být přeložka z důvodu nevhodného
podloží vybudována ve větší délce a tím
narostly náklady. V současné době je již
nachystána dokumentace ke zhotovení
oplocení ochranného pásma vrtu.
Na vyšehorském hřišti vyrostlo nové kryté sezení s prodejním pultem. Stavbu prováděla firma pana Petera Kopáčika ze Svinova. Vzniklo zde pěkné zázemí pro pořádání veřejných akcí.
Po dlouhých letech se kulturní dům v Líšnici dočkal dřevěných židlí, kterých jsme
nakoupili 120 kusů. Přejme si, aby nám dlouho sloužily.
A.P.: Často diskutovaným tématem je směna pozemků u bývalého kravína. Na
veřejném zasedání dokonce padla i výhružná slova. Jaký je váš názor?
J.K.: Upřímně řečeno reakce části občanů i některých zastupitelů mě překvapila.
Této problematice se osobně věnuji rok a půl. Na základě zjištění, že v Líšnici ani
na Vyšehorkách obec nemá další pozemky, které by mohla nabídnout k výstavbě
rodinných domů, jsem vstoupil do jednání s firmou Úsovsko, a.s.. Zde jsem projednal několik variant směny. Jednání začala na poměru směny 1: 10 ve prospěch
Úsovska - podle jejich vnitřních předpisů. Obec jednání iniciovala sama na základě
potřeby získat nová parcelní místa. Mnou avizovaná a zastupiteli odsouhlasená
varianta směny v poměru 1:4 bohužel nebyla ze strany Úsovska akceptována. Obec
je ta strana, která pozemky chce směnit a Úsovsko si stanovuje podmínky. Není to
v dnešním světě nic výjimečného. Časem se podařilo dohodnout směnu v poměru
1:5. Nutno si uvědomit, že směňované pozemky v majetku obce nejsou ucelené a
jedná se o plochy v současnosti užívané firmou Úsovsko, a.s.. Tyto plochy jsou ve
většině případů v k. ú. Vyšehorky na Mírovské straně. Jejich výměnou nebudou
narušeny v současné době fungující přístupy k pozemkům jiných vlastníků.
Můj záměr, který nakonec podpořilo i zastupitelstvo obce schválením 1. změny
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Územního plánu obce Líšnice byl ten, aby na získaných pozemcích vzniklo 10 - 12
parcel pro výstavbu rodinných domů. Divím se tedy, že někteří občané i zastupitelé
se nyní chovají, jako kdyby o této akci nic nevěděli. Celé řízení proběhlo řádně dle
zákonů a během zákonných lhůt OÚ Líšnice neobdržel jedinou připomínku, stížnost či dotaz. Také jednání, které proběhlo na firmě Úsovsko, a.s. za přítomnosti
zastupitele pana Koupila a mě, nepřineslo nic nového. Připadám si jako kdybych
chtěl touto směnou někoho okrást o jeho majetek. Má osoba nikdy nezamýšlela s
těmito pozemky spekulovat a stavět se proti zájmům občanů obce. Pokud jsou nějaké oprávněné připomínky, které se objevily pro projití zákonných lhůt, budu se
jimi zabývat. Na připomínku o výdělku obce za prodané stavební parcely reaguji
slovy, že obec nebude prodávat se ziskem. Pro mě je důležité, aby zvýšení počtu
obyvatel přispělo k zachování základních funkcí obce, tzn. aby obec i nadále žila.
Chci, aby do obce přibyla nová krev - mladí lidé a obec se tak omladila. Z jednání
zastupitelstva obce vím, že i přes padlé výhrůžky podporu většiny zastupitelů pro
tento projekt mám.
A.P.: Začátkem července proběhlo v naší obci dotazníkové šetření. které má napomoci při zpracování dlouhodobého plánu rozvoje obce. Jaká jsou zjištění?
J.K.: K dnešnímu dni se na OÚ vrátilo 41 vyplněných dotazníků. Je to množství,
které zřejmě ukazuje, že vše co OÚ vymyslí a dělá, je v pořádku. Jsem trochu zklamaný, očekával jsem daleko větší počet připomínek a návrhů pro zlepšení života v
obci.
A.P.: Co nového čeká naši obec v nejbližší době?
J.K.: Na přelomu srpna a září bude probíhat výměna oken na budově bývalé školy.
Chystáme podklady pro získání dotace na výstavbu autobusové zastávky na Vyšehorkách Pod dědinou. Usilujeme také o získání dotace na výstavbu nového rybníka
pod líšnickou skálou a dotace na opravu fasády školy. Z připomínek občanů vím,
že je nutno řešet bezpečnost silničního provozu v obci. Touto problematikou se
budeme na podzim zabývat i ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje.
Také zde se budu snažit získat peníze z dotací.
A.P.: Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji brzké uzdravení.

OÚ INFORMUJE

Platba za vybudované vodovodní přípojky
Platba za přípojky pro občany Líšnice na základě vystavených faktur bude probíhat
od začátku srpna. Občané obdrží do svých schránek fakturu, na které bude uvedena
částka k uhrazení. Součástí faktury bude i výpočet výsledné ceny a skutečné zaměření přípojky. Zároveň s tím bude občanům doručena i smlouva na odběr vody ve
dvojím vyhotovení. Jeden podepsaný výtisk je nutno vrátit na OÚ. V obálce obdrží
občané také pokyny, jak částku uhradit - buďto hotovostně na OÚ nebo převodem
z bankovního účtu.
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POZVÁNKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v LÍŠNICI
si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

v kategorii mužů, žen a veteránů

sobota 12.srpna 2017
- hřiště Líšnice, v 10 hod.
Připraveno bohaté občerstvení během dne i večera –
točené pivo, točená limonáda,točená kofola, alko nápoje, cukrovinky, nanuky. Dobroty od ohýnku – uzená
krkovice, klobásky. Dále hovězí gulášek, vepřový řízek.
Celá akce se koná za podpory Obecního úřadu Líšnice a přispění sponzorů. Děkujeme.
Po dlouhé době se na líšnické hřiště vrací živá hudební produkce -12. srpna 2017
Od 18hod. se můžeme těšit na místní kapelu S-band.
Zůstaňte s námi, přijďte - zazpívejte si a zatancujte si
z večera v lidovém tónu a později s přibývající tmou i v tom
moderním.
Přijďte podpořit domácí kapelu a posedět si s přáteli
v krásném prostředí našeho hřiště.
Bez vstupného.
Na Vaši účast a podporu místní akce se těší pořadatelé.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY - SDH
jsme ze stanů chvíli mezi sebou rozmlouvali a pak už se jen ozývalo slastné oddychování a někdy i chrápání a mlaskání. V neděli jsme pomáhali při úklidu po oslavách, stanové městečko bylo už sbalené a pomýšleli jsme na návrat. Celý týden byl
opravdu perfektní, ale měl jednu chybu: strašně rychle uběhl Ani se nám nechtělo
odjet, protože jsme se tam cítili jako doma, máme mezi líšnickými opravdové kamarády. Dokonce nám nabídli, že můžeme využívat některé části jejich domácností. Zuzka a Martin Keprtovi nám poskytli svoji koupelnu, abychom se mohli osprchovat, holky ocenily, že si mohly aspoň umýt a vyfénovat vlasy. U Petra a Lenky
Břízových jsme zase poseděli na zahradě pod altánem a mohli jsme se osvěžit v
jejich bazénu.
Co říci na závěr? Tahle malá hasičská dovolená se opravdu podařila. A pokud se
přijdete podívat a povzbudit nás na naši soutěž, která se koná 12. srpna na hřišti,
budou převažovat mezi družstvy hasiči z Líšnice, protože Ti od Žamberka přijedou
také. Už teď se těší a někteří dorazí o pár dní dříve. Chtějí poznat naše okolí a užít
si skvělé dny s námi, tak jako my s nimi.
Radka Švédová, vedoucí družstva žen a členka revizní a kontrolní komise

RYZÁČEK VÁS ZVE

Naše hasičská dovolená aneb skvělý týden v Líšnici

Začátek v 18 hodin
S sebou: baterku, sportovní oblečení
Vzhledem k rozmanitosti terénu není
vhodné pro kočárky.
Vstupné: děti 30 kč, dospělí 50 Kč
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Už pošesté jsme se vydali do Líšnice v okrese Ústí nad Orlicí, která leží mezi vodní nádrží Pastviny a Žamberkem. Máme totiž družbu s místními hasiči a navzájem
si oplácíme účast na různých akcích jako je například ples nebo hasičská soutěž.
Lišáci vyrazili už v neděli 2. července hasičskou gazellou. S malou zastávkou v
restauraci Na Kocandě dorazili do zmíněné Líšnice v odpoledních hodinách. Na
konci areálu nad hasičskou zbrojnicí vyrostlo malé stanové městečko uprostřed se
stánkem pro posezení. Naše vybavení kromě PS15 obsahovalo také udírnu, elektrocentrálu a vařič. Nechyběla nějaká lahvinka medoviny a přepravka piva, abychom
steaky či klobásky z udírny měli čím zapíjet a mohli si také připít na přivítanou.
V pondělí přijela Radka Švédová s Hankou Dvořákovou, v úterý Pavla Nováková s
Dorotkou a konečně naše paní starostka hasičů Jitka Mošovská s Jiřinou Baumovou. Jitka byla v Líšnici poprvé a moc se těšila, protože už od nás, co jsme zde byli
několikrát, slyšela, jaká je tu vždy super nálada, zajímavá soutěž a prima atmosféra. A tak se stanové městečko opět rozrostlo.
Program na celý týden jsme dopředu neřešili, jisté byly akorát dvě akce: hasičská
soutěž ve středu 5.7. a oslavy 130 let od založení sboru, které se konaly v sobotu
8.7. Tak jsme aktivity na každý den plánovali vždy ráno při snídani.
Petr Valdes měl svůj program na některé dny jasný. Je vášnivý sběratel starých
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mincí, už předem se dohodnul s dalšími sběrateli v okolí a vyrážel se svým detektorem na celé hodiny prohledávat pole a louky. Pak nám ukazoval svoje úlovky a
vyprávěl zážitky. Například se chtěl přebrodit přes Divokou Orlici a když už byl po
pas ve vodě, všimnul si na druhém břehu nápisu: Zákaz brodění! Tato hláška se
hned ujala a často jsme ji používali při různých příležitostech. Standa Ondris se
jednou vydal pěšky na Pastviny, holky zase na procházku po vesnici a nebo jsme
se prostě všichni jen tak váleli u stanů, popíjeli kávu či pivečko a debatovali. A
když spadlo něco na zem, všichni jednohlasně zakřičeli: "na zem". Tato další hláška se také rychle ujala a byla nakažlivá, protože ji začali používat někteří místní. V
úterý a v pátek jsme pomáhali při chystání kolem soutěže a oslav. Kluci stavěli
stánky, lavice a stoly nebo naváželi materiál, holky zase s děvčaty vařily dobroty v
kuchyni. Ve středu dorazili za námi jen na otočku Milan Novák, Ilona Nováková a
Radek Havlíček.
Naše starostka Jitka si při zahájení soutěže vzala slovo, poděkovala za pozvání a
velmi milé přivítání. Starostovi hasičů, veliteli a starostovi obce pak předala malé
dárkové balíčky s lahvinkou medoviny, loštickými tvarůžky a DVD Události Líšnice 2016.
Družstvo na soutěž jsme poskládali ze všech kategorií našeho sboru. Na stroji byl
veterán Milan Novák, spoj savic "Lištička" Radka Švédová, na rozdělovač jsme si
půjčili místního borce Petra Břízu a zbytek družstva už byli Lišáci: na levém proudu Petr Valdes, na pravém proudu Pepa Malý, hadice "B" Kuba Kraus a koš Standa
Ondris. Nálada před požárním útokem byla pohodová, sledovali jsme ostatní týmy,
jak si vedou při útocích.
Po odstartování a výběhu od základny bylo všem jasné, že pokud se něco nepokazí,
můžeme pomýšlet "na bednu" a možná i na vítězství. Naše skalní fanoušky muselo
být slyšet snad až v Žamberku. Za pár vteřin bylo vše jinak. Radka provedla se
Standou "nalívačku" a po spojení savic si všimla jedné hadice "B" na základně. Při
chystání se totiž prohodily spojky hadic a tak došlo ke spojení jedné hadice do sebe. Na pomoc přispěchal i strojník Milan, než bylo vše napraveno, uběhlo hodně
cenných vteřinek. Milan pak tento počin komentoval slovy: "Nezvládli jsme roli
favorita." Bylo z toho 10. místo, ale i tak jsme byli spokojení, protože za námi
skončilo ještě hodně družstev. Byli jsme za náš požární útok velmi populární, protože tohle se zde ještě nikomu nepodařilo. Aspoň v něčem jsme byli první Na Kubovi bylo vidět, že ho tahle chyba mrzí, trošku jsme ho škádlili, ale jsme tým, táhneme za jeden provaz a za chvíli jsme vše brali s humorem. Kubu jsme pak "za
trest" hodili do kádě s vodou.
Pavla s Dorotkou odjížděli ve čtvrtek dopoledne, naše starostka Jitka odjížděla po
obědě a bylo na ní vidět, že se jí opravdu nechce. Tolik legrace a pohody si neužila
snad za celý měsíc, co s námi za dva dny.
V sobotu probíhali už zmíněné oslavy. Dopoledne jsme se převlékli do vycházko6

vých uniforem, protože
byl na programu slavnostní průvod od staré
zbrojnice do areálu za
novou zbrojnicí. Za
zvuku dechové hudby
jsme hrdě pochodovali i
s
naším slavnostním
hasičským praporem.
Zastávka byla u památníku padlých, kde byly
položeny věnce. Pak už
byl slavnostní nástup,
proslovy, poděkování a
ocenění některých členů.
Po oficiální části následoval opravdu bohatý program, který nás mile překvapil.
Ještě nikde a nikdy jsme neviděli tzv. "sekyrkové vystoupení". Členové všech věkových kategorií nacvičili sestavu s hasičskými sekerami. Nechyběly ani folklórní
tance a ukázky cvičení psů - border kolií, které si užívaly hlavně děti.
Líšničtí hasiči vlastní také starou koňskou stříkačku a nacvičili s ní scénku, kdy
děti zapálily sedlákovi stodolu. Měli vymyšleny opravdu různé detaily, například
koňská stříkačka nemohla nasát vodu, protože uvnitř byla láhev se slivovicí. Co
mohlo následovat? Nejdříve se posilnili z láhve a pak začali pumpovat.
Hasiči ze Žamberka zase předvedli ukázku zásahu se svým hasičským veteránem
zn. Praga, který mají od roku 1953. Na své si přišli také nadšenci veteránů, mohli
zde obdivovat výstavu nejrůznějších starých vozů, traktorů nebo motorek. Dostatek
bylo i jídla, nevěděli jsme, co ochutnat dříve, jestli kuřecí či vepřové řízky se salátem, kotlíkový gulášek, uzenou krkovici, kuřecí čtvrtky na grilu, uzenou vepřovou
kýtu, kuřecí směs na topince, palačinky, hamburgery, tousty nebo hranolky. Všechno bylo opravdu vynikající. Po obou akcích vždy následovala zábava, a tak se sedělo do ranních hodin, tancovalo, "klábosilo" a vypila se samozřejmě i "čtvrtéčka",
s některými třeba na tykání.
Byli jsme totiž seznámeni s dalšími hasiči z Líšnice, přesně z okresu Praha - západ.
Nejsou to žádní namyšlenci od Prahy, ale bezva kluci a dostali jsme od nich pozvání na jejich oslavy 140 let od založení sboru. Kdo ví, třeba se v září vydáme směrem ku Praze.....
Když jsme každý večer ulehali do svých stanů a zavrtávali se do spacáků, mohli
jsme si říci, že jsme prožili další skvělý den plný dobrodružství a legrace. Ještě
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