SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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:
v srpnu:
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav

Šůstek Jiří
Plšek Miroslav
Plšková Stanislava
Poulíčková Irena
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Sobota 8. září 2018 od 13.30 hod. v Lošticích na koupališti, fotbal. hřišti a u Borové chaty
13.30 hod. - setkání na koupališti - zasazení lípy svobody
14.30 - 16.20 hod. - soutěže pro děti a dospělé, výtvarné dílny,
beach volejbalové utkání družstev obcí Mikroregionu
16.30 hod. - divadelní představení pro děti - u Borové chaty
18.00 hod. - losování letní soutěže Mikroregionu Mohelnicko
„Mohelnickem na kole“, vyhlášení vítězů. Hlavní cena: let balónem
20.00 hod. - Miami party na koupališti - retro disco 80. a 90. léta
Bohaté občerstvení /guláš, makrely, steaky, klobásy, zmrzlina/
Poslední 15. razítko do kupónu hledejte u stánku Mikroregionu. Pro
každého, kdo donese vyplněný kupón - volný vstup do tvarůžkového
muzea. Plavky s sebou - vstup zdarma na loštické koupaliště.
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Členové SDH Líšnice navštívili své kolegy v další obci s názvem Líšnice. Tentokráte zavítali do jižních Čech , kde se zúčastnili oslav 120 . výročí založení místního hasičského sboru. Podrobnosti z této cesty na str. 3

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

FOTO Z ARCHIVU
Na historické fotografii určitě poznáte některé tváře.
I když uplynul nějaký ten čas, podoba zůstala.
Sice se nehodí uvádět u žen věk, ale
alespoň by mohl
někdo prozradit, v
kterém roce byla
fotografie pořízena.

123.díl

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

Rok 1987
Organizace v obci:
SPOZ
Stejně jako v minulých letech byla činnost tohoto sboru zaměřena převážně pro
starší občany, Bylo pro ně odvysíláno 12 hudebních blahopřání k životním jubileím. Členové SPOZ potěší jubilanty osobní gratulací a dárkovým košem.
Významných jubileí se dožili:
Navrátil Karel, Komárková Růžena, Havlíček Stanislav, Vařeka František, Churavá Marie, Hašler Vladimír, Hašlerová Anna, Hašlerová Františka, Hoppová Anna,
Horníčková Anna, Šůstek Jiří, Nováková Růžena, Zámečníková Františka
28. listopadu se sešli důchodci na zábavném odpoledni, které pro ně SPOZ pořádalo. Vystoupil na něm s pěkným programem soubor Smolaři. Tyto akce začínají
taktéž trpět malou účastí těch, pro které se pořádají

Veřejný život:
Konala se tři slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 40. výročí Února, 43.
výročí osvobození a 70. výročí VŘSR.V rámci těchto oslav se konaly lampionové
průvody.
Oslavy MDŽ - 10. března přišly potěšit své maminky a všechny ženy děti z MŠ ve
Vyšehorkách. Písničkami a básničkami poblahopřáli ženám i pionýři z oddílu Slavík.
Oslavy MDD - složky NF připravily pro děti zábavné odpoledne dne 14. června.
Na děti čekal zábavný pořad v podobě soutěživých her, ale i sladké odměny. Dětí
přišlo hodně, k dobré pohodě přispělo i slunečné teplé počasí.

Taneční zábavy, přednášky a zájezdy:
ČSČK a MS Smrčina byly již tradičně pořadateli dvou plesů v obci. Na obou se
scházejí lidé ze širokého okolí. Na dobré pověsti se podílejí pořadatelé, kteří umí
vytvořit příjemné domácí prostředí.
OB zorganizovala pro občany během roku dvě přednášky. Byly to: Pod námi planete Země a Zahrádka na jaře. Účast na besedách byla velmi malá - 20 občanů.
OB, ČSČK a DV Jednoty uspořádaly tři zájezdy do divadla v Olomouci.
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KŘÍŽOVKA
Dnešní pranostika se vztahuje k 21. 9.
- svátek má Matouš.
Pranostika zní: Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě …..
……
Jak dlouho vydrží pěkné počasí se
dovíte v tajence.

1
2
3

Vyluštění minulé tajenky:
Krásně-li o Bartoloměji,
smějí.
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vinaři se

Vodorovně:
1 - Teď /nářečím/
2 - Částice hmoty
3 - Velký přítok řeky Moravy
4 - Pukavý plod stromů
5 - Jirka /spisovně/
6 - Násilné odvlečení
7 - Usušená tráva
8 - Osud
9 - Potomci
10- Lůno
11- Přední část hlavy
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RYZÁČEK

SDH LÍŠNICE

Blíží se poslední akce prázdnin na Ryzáčku!
"LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI", jako již tradičně poslední pátek v srpnu, letos 31.8.2018 na téma Tenkrát na venkově!
Přijďte a užijte si s námi a našimi zvířátky pohodu venkova..

Návštěva na oslavách 120 let od založení sboru
dobrovolných hasičů v Líšnici okres Písek

OÚ INFORMUJE

Pečlivý čtenář Líšnických ozvěn si bude určitě pamatovat článek ze září 2017, kdy
jsme slibovali podrobnosti o našich družbách s hasiči z Líšnice po celé naší republice. A tak nám dovolte popsat další úžasné výjezdní zasedání, tentokrát do Líšnice
v okresu Písek v Jižních Čechách, kde slavili 120 let od založení sboru.
Byla šestá hodina ranní v sobotu 16. června a dvě auta opět zamířila do Loštic a
Mohelnice vyzvednout zbývající posádku. Sraz byl zase na benzínce v Mohelnici
směrem na Studenou Loučku. Ještě jsme si dali nezbytnou ranní kávičku, do debaty se hodil nějaký ten vtípek a nálada byla od rána skvělá. Nikdo nezaspal jako
minule, ba naopak někteří vstávali raději o dvě hodiny dříve. A tak se kolem třičtvrtě na sedm vyrazilo směr Jižní Čechy. Řidič Milan Novák vezl svou paní Ilonu,
starostku hasičů Jitku Mošovskou a Jakuba Krause. Druhé auto řídila Radka Švédová a spolucestujícími byli Petr Valdes, Josef Malý a Hana Dvořáková.
Cesta nám pěkně ubíhala, trasa byla naplánována přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov a Tábor. Zastavili jsme třikrát na
benzince něco pojíst, vypít si kávu, starostka upekla výbornou bábovku, která přišla ke kávičce vhod. Oběd v restauraci jsme raději vynechali, protože jsme chtěli
přijet zavčas do Líšnice, ubytovat se, převléknout se do slavnostních vycházkových
uniforem a připravit se na oslavy.
Po jedenácté hodině dopolední jsme vjížděli do hezké vesničky a zastavili jsme u
hasičské zbrojnice. Ještě jsme se nestihli ani pořádně přivítat a už se nás ptal jeden
z pořadatelů, jestli si dáme po tak dlouhé cestě pivečko na žízeň. Odmítnout se
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice v tomto
volebním období se koná ve středu 12. září 2018 v 18.00 hod.
v přísalí KD Líšnice.
Přijďte a svými náměty a připomínkami se aktivně zapojte do dění
v naší obci.
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prostě nedalo, protože jsme byli opravdu žízniví. Uběhlo pár minut a slyšeli jsme
známé hlasy. Přijeli naši kamarádi hasiči z Líšnice u Žamberka. Jejich delegace
čítala 20 lidí včetně dětí. Následně dorazili z Líšnice v okrese Praha - Západ. Nastalo další velké vítání a objímání.
Velitel nás pak zavedl do bývalé knihovny, kde jsme měli zajištěný nocleh. Nafoukli jsme si matrace, nachystali spacáky na spaní, převlékli jsme se a spěchali
zpět k hasičské zbrojnici. Dostali jsme malé občerstvení a v jednu hodinu začaly
oslavy.
Nejdříve církevní hodnostář posvětil hasičskou zbrojnici a následoval slavnostní
průvod obcí za zvuku dechové hudby na dolní konec dědiny, kde byly nachystané
stany a posezení pro další průběh oslav. Starosta hasičů všechny seznámil s historií
sboru, rozdávaly se různá ocenění a slova chvály pronesla starostka městyse Sepekov, pod který Líšnice patří. Pozvané hasičské sbory dostaly také malou upomínku
v podobě broušeného skleněného džbánu. A kdo chtěl, mohl si odnést kousek
hasičské hadice se štítkem na památku oslav. Tento nápad nás mile překvapil. Hadice byla naříznuta na kousky o délce cca 30 cm a paní starostka vždy každému
ten svůj kousek dostřihla nůžkami.
Pro zpestření oslav předvedli místní hasiči ukázku zásahu při hoření auta, kdy vyprošťovali zraněnou osobu a dokonce přijela i záchranná služba, která provedla
ošetření zraněného. Po páté hodině se všichni přesunuli do sálu v místním hostinci, kde všichni účastníci
průvodu dostali večeři. Mohli jsme si vybrat ze čtyř
jídel: řízek s bramborovým salátem, guláš s knedlíkem, bramborové knedlíky plněné uzeným masem a
zelí nebo vepřová pečeně se zelím a knedlíkem.
Všichni jsme si pomlaskávali, protože jídlo bylo vynikající, až se nám dělaly boule za ušima. Na dobré trávení nechybělo samozřejmě studené pivečko. Po večeři jsme shlédli různé černobílé archivní záběry. Na
malém plátně v rohu sálu se pouštěly staré fotografie a
videa z historie vesnice a hasičů. Dokonce jsme viděli
oslavy 80 let od založení sboru Líšnice u Žamberka,
což je už 51 let.
Milan a Ilona Novákovi nás opustili na pár hodin, jeli
se totiž podívat za rodinou, kterou mají v Jižních Čechách. Ostatní se různě bavili nebo se šli projít po
vesnici. Máme takovou tradici, že když přijedeme do
jiné Líšnice, hledáme stejná čísla domů, ve kterých bydlíme u nás. Vesnička je to
opravdu malebná, kolem cest rostou statné lípy a nikoho asi nepřekvapí, že má 3
rybníky. Některá stavení mají ještě staré klenby a dřevěná půlkruhová vrata.
4

Sdružení nezávislých občanů Líšnice - Vyšehorky
Vylosované číslo 2 - představuje svoje kandidáty pro volby do
zastupitelstva obce Líšnice 2018

Jiří Kvíčala, DiS.
starosta obce

Mgr. Lucie Dvořáková
vychovatelka

Oldřich Smítal
dělník

Libor Zbožínek
seřizovač

František Valouch
plánovač

Jan Poles
seřizovač

Vážení spoluobčané,
Volební program Sdružení nezávislých
občanů Líšnice – Vyšehorky Vám bude
včas doručen.
Andrea Šulová
invalidní důchodce
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PŘEDSTAVUJÍ SE KANDIDÁTI - VOLBY 2018

Sdružení nezávislých občanů
„Šance na změnu“
-

Ing. Radek Vyjídáček
soukromý zemědělec

Vylosované číslo 1
představuje svoje kandidáty pro volby
do zastupitelstva obce Líšnice
S našim volebním programem
budete brzy seznámeni

Mgr. Aleš Plhák
učitel

Ing. Jaroslav Seryn
agronom

Lukáš Bartoš
technolog

Marek Míchal
autodopravce

Michal Spurný
podnikatel

Milada Plesníková
operátorka výroby
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Zatím se v sále přichystala kapela a jen co zahrála první písničku, na parketu byly
zase všechny čtyři Líšnice. Udělali jsme velký kruh, chytli jsme se za ruce, pak
kolem pasu a tancovali jsme všichni jako bychom byli jeden člověk. Na tvářích
byly vidět zářivé úsměvy a málem slzy dojetí. Tancovalo se do pozdních večerních
hodin, propotili jsme
košile či trička, protože
byl nejen teplý den, ale i
noc. Vypila se nějaká
čtvrtéčka a kolem jedné
hodiny ranní jsme pak
ulehali do svých spacáků.
Sice jsme byli unavení za
celý den, ale usínali jsme
s pocitem, že nám stálo
jet sem přes 220 km.
Ráno jsme vstali po osmé
hodině, sbalili naši noclehárnu a na devět jsme byli pozvaní do hostince na snídani.
Byly zase opravdu hody: vývar s knedlíčky, zelňačka s klobáskou, párky, ovocný
salát, domácí koláčky, káva, čaj nebo pivečko. Po snídani jsme se jeli podívat na
konec vesnice, mají zde totiž železniční zastávku. Pak jsme pokračovali do Sepekova, s místními a od
Žamberka jsme navštívili
poutní kostel Jména Panny Marie. Mimo jiné jsme
se dozvěděli, že se v Líšnici narodil kardinál Miloslav Vlk, což jsme vůbec
netušili.
Po prohlídce nastalo velké
loučení. Ani se nám nechtělo odjíždět, vždy je
nám v každé Líšnici tak
krásně a zase jsme si ověřili, že jsme všude jako
doma, jsou tu také lidé
milí, pohostinní a je s nimi legrace.
Setkání všech čtyř Líšnic bylo opět zajímavé a kdo ví, co dalšího vymyslíme, abychom se zase potkali. Takové přátelské vztahy je určitě dobré udržovat....
Radka Švédova, SDH Líšnice
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SDH VYŠEHORKY

V sobotu 14. července se na
vyšehorském hřišti opět po roce
rozhořel olympijský oheň. Konal se zde 2. ročník Vyšehorských sportovních her. Sportovnímu klání předcházel zahajovací ceremoniál. Nastoupení
sportovci z 11 zúčastněných
družstev si vyslechli informace
o pravidlech soutěží, byli jim
představeni rozhodčí a organi- Slavnostní zahájení her
zátoři jim popřáli mnoho sportovního štěstí při snaze o co
nejlepší umístění.
Potom se již malí i velcí sportovci rozešli poměřit své síly ve
12 soutěžních disciplínách.
Jako nejnáročnější disciplínu
lze označit pochod na desce,
který byl součástí her již v loňském roce. Letošní premiéru si
odbyla disciplína pásovec, kdy
soutěžící pochodovali v pásu z
Soutěžící plní disciplínu „pásovec“
velikého dopravníku a soutěžící
se zapotili také při šplhu na
dřevěný sloup - totem. Mnoho
síly bylo také zapotřebí u sprintu - koulení balíku slámy.
Po poslední disciplíně následovalo ocenění nejlepších. Nad
hlavy vítězové zvedali putovní
poháry, dostávali medaile i přebírali věcné ceny.
Loňské vítězství obhájilo ve
starší kategorii družstvo Medvědi z Podvyšehor s kapitánem Premiéru si odbyl také sprint s balíkem
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Martinem Krňávkem. V mladší
kategorii zvítězilo družstvo
Námořníci - Hamplíci z Újezda.
Po skončení sportovních bojů
následovalo přátelské posezení
při bohatém občerstvení, které
se protáhlo až do pozdních
nočních hodin. Je jasné, že se z
Vyšehorských sportovních her
stává velmi vydařená akce, která si našla své významné místo Střelba ze vzduchovky - tradiční disciplína
v kalendáři nejen vyšehorských
občanů, ale i přespolních. Pořadatelé si pouze povzdechli nad
tradičně nízkou účastí spoluobčanů z Líšnice. Poděkování za
organizaci patří všem členům
SDH Vyšehorky, členům MS
Skalka Líšnice a také sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Už nyní začaly přípravy na
další ročník Vyšehorských
sportovních her s cílem posunou pomyslnou laťku úrovně Stupně vítězů ve starší kategorii
této akce ještě výše.
Lukáš Plesník, Jaroslav Seryn

Nejlepší družstva v I. kategorii - mladší

Šplh na totemu
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