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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 březnu:
Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Bartoš Vlastimil
Dostál Jaroslav

Horálek Ladislav
Novák Milan
Dostálová Jarmila
Pulkertová Miloslava
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Srdečně blahopřejeme!

CHYSTÁ SE

4. května 2019 - Vyšehorky, hřiště

OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU DNE MATEK
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
neděle 12. května - ve 14 hodin
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V měsíci březnu má své pevné místo v kalendáři obce dětský maškarní karneval.
V sále kulturního domu v Líšnici se sešly v neděli 10. března děti ze širokého okolí. Ve svých maškarních kostýmech tancovaly, soutěžily, bavily se. Více na str. 8

POZVÁNKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

130.díl

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

Rok 1989
Občanský výbor:
I v letošním roce měl OV v Líšnici stejné složení jako v minulém roce. Jeho předsedou byl pan Josef Mekyska. Jestliže v minulém roce se mnoho v naší obci nepohnulo kupředu, nenapravil to ani rok letošní. Důvod? Nedostatek finančních prostředků přidělovaných na akce, které by bylo nutné dokončit či započat. A tak byla
opět odložena výstavba nové požární zbrojnice, nedokončen zůstal chodník přes
obec, odstranění starých pomníků na hřbitově. Nejvíce však občané volají po vybudování vodovodu v obci, který se již dlouhá léta slibuje.

ČČK:
V organizaci pracuje 45 členů. Akce, které během roku byly pořádány, patřily již k
tradičním. Byl to maškarní ples, jehož 167 návštěvníků bylo s dobře zorganizovanou zábavou spokojeno. Taktéž MDD patřil k akcím, na jejichž zdárném průběhu
měly členky ČČK veliký podíl. Třikrát v roce byl uspořádán zájezd do divadla v
Olomouci. Členky odpracovaly při úklidu obce 640 hodin, což je dost na tak malou
obec, jako je Líšnice. Kromě toho 23 hodin věnovaly při poskytování první pomoci
občanům. Z činnosti byla velmi zdařilá přednáška MUDr. Sychrové, která se zaměřila na objasnění příčin a léčbu chorob pohybového ústrojí. Členky ČČK se zapojily do sběrové akce a odevzdaly 683 kg železa, 74 kg papíru a 117 kg barevných kovů. Kromě všech vyjmenovaných činností přispívala organizace finančními
částkami na různé akce, ať už to byly táboráky, nadílka pro děti o vánocích, MDD.
Pro pionýrský oddíl platila časopis Sedmička pionýrů a pro knihovnu časopis
Zdraví.

JZD Nový život - katastr Líšnice a Vyšehorky:
V živočišné výrobě se v bývalém kravíně v Líšnici chovají krůty. Třikrát do roka
vždy 5000 ks. Prasnic se v Líšnici chová 60 ks a 900 selat ročně. Prasat na výkrm
je 250 ks. Na Vyšehorkách je prasat na výkrm 150 ks a dojnic 58 ks.
V rostlinné výrobě bylo zaseto na našem katastru: ječmen na 110 ha - výnos 4,75,1 t/ha, pšenice 90 ha - výnos 4,8-5,6 t/ha, řepka 77 ha - výnos 2,8 t/ha, jetel na
semeno 38 ha - výnos 20 t/ha, louky 20 ha.
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SDH Vyšehorky Vás zve na úklid okolí našeho bydliště

Dne 6. dubna 2019 od 9:00 hodin
místo srazu: Vyšehorky - náves
S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice
a vhodnou obuv. Po akci bude občerstvení na hřišti.
KŘÍŽOVKA
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Jaký bude měsíc duben?
V pranostikách se říká: Mokrý duben …… /vyluštění v tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
Společenská událost s dlouholetou tradicí se nazývá: HASIČSKÝ PLES. Při
přepisu textu křížovky došlo k záměně
na 9.- 12. řádku, za což se omlouváme.
Vodorovně:
1 - Šlechtický titul
2 - Trn
3 - Část atomu
4 - Patrona
5 - Odpad při kování
6 - Ztuhlý obvaz při zlomenině
7 - Značka českých nákladních aut
8 - Hudební dílo
9 - Chybný
10- Oplocený les
11- Cože
12- Vymílání půdy
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VAŠE ZÁŽITKY Z CEST

Stanislav Plšek:

Na kole do Rumunska

Pomáhal jsem taky s rozvozem mléčných výrobků do okolních rumunských vesnic
a díky tomu jsem se přesvědčil o tom, že i v nich žije spousta Čechů. Došlo i na
výrobu palinky a tsujky (jednou pálený bolehlav). Letos nebyla v Banátu dobrá
úroda slív a tak nezbylo nic jiného, než vzít za vděk i kulovatkami (špendlíky). Ve
vsi je asi pět kazanu (kotel na pálení) a ty jsou při dobré úrodě skoro dva měsíce v
nepřetržité činnosti. Večery u kazanu bývají velmi náročné, protože se neustále
ochutnává a každý se chce pochlubit, jak mu vyšel kvas. Alkohol je zde tradiční
platidlo a pro mne velmi často kromě stravy sloužil jako odměna navíc za odvedenou práci.
Zpáteční cestu do Čech jsem si zkrátil tím, že jsem se nechal převést do Maďarska.
Díky tomu jsem se ještě v Čechách vydal do Bílých Karpat a do Beskyd.
Jednou z výzev této cesty pro mě bylo přespávání venku - ideálně mimo civilizaci.
Ve více lidech to nebývá problém, ale pokud zůstávám pouze sám se svými
myšlenkami a děsy, tak to bývá horší. Vrcholem této výzvy bylo přespání v jednom turistickém přístřešku v lesích nedaleko Chocně. Všechno bylo úplně v
pořádku, dokud jsem si nevšiml nápisu v přístřešku: "V noci si pro tebe přijdeme" . Samozřejmě jsem se nenechal zastrašit a pouze jsem se přemístil na
la vič k u n a d r u hé st r aně
přístřešku. To, že v noci poblíž
někdo střílel, jsem v té chvíli už
raději moc vnitřně neřešil.
Po této cestě jsem došel k přesvědčení, že tento druh cestování
je přesně to, co mě baví. Už teď
pomalu plánuji cestu na příští rok.
Jet k moři do Itálie je vlastně
úplně normální. Já tam ještě nebyl, tak proč si tam nezajet na
kole. Alpe Adria prý stojí za to.
/Konec/

PLESOVÁ SEZÓNA

Hasičský ples SDH Líšnice

Dovolte mi i za vás poděkovat Standovi Plškovi za zážitky, které se mu přihodily
během jeho úžasného sportovního výkonu. Někdo má problém dojet do Rumunska
automobilem a on to dokázal na kole a ještě sám. Popřejme mu ještě mnoho dalších šťastně najetých kilometrů a určitě budeme rádi, když se s námi o své zážitky
opět podělí. Těšíme se na další čtení a ještě jednou děkujeme.
A.P.

V sobotu 9. března 2019 patřil líšnický kulturní
dům hasičům. Konal se zde hasičský ples. Už
kolem 19 hodiny se začali scházet první hosté,
aby si pohlídali své místo k sezení na sále. A tak
se sál pomalu plnil a s osmou hodinou ples začal
první hudební serií a prvními tanečníky na parketu. Ti poslední si spolu s kapelou Tóny Konice
společně zazpívali, zatancovali a vydrželi na do
poslední plesové série písniček – „Kdybych já byl
kovářem“, „Kdyby tady byla taková panenka“ a
„Jasná zpráva“ do tří hodin do rána.
Na sále jsme kromě uniformovaných kolegů hasičů z Líšnice od Žamberka, ze Žamberka,
z Hrabišína, z Moravičan, mohli potkat i kolegy
z Vyšehorek a Podolí. A mezi ostatními hosty
stálé i nové tváře z Líšnice a Vyšehorek, ale i
Svinova, Podolí, Loštic, Mohelnice a třeba i Troubelic. Na plese panovala po celou
dobu příjemné přátelská atmosféra. Letošní ples se velice líbil – skvělé jídlo, pití,
hudba, bohatá tombola – „Skvělý přátelský ples, určitě zase za rok rádi přijdeme,“
zaznívalo od spokojených návštěvníků.
Za barem byla připravena nabídka vín, lihovin za příznivé lidové ceny. Z letošní
nabídky byl hitem pozdní sběr růžové víno Zweigeltrebe a na trhu poměrně nová
lihovina Božkov republika. K jídlu jste mohli ochutnat skvělý gulášek místního
pana hostinského a vepřový či kuřecí řízek s bramborovým salátem. Prázdné talíře
a sklenice dokazovaly, že všem chutnalo.
Letošní premiéru měli na plese kolegové hasiči z Hrabišína a hned si odváželi hlavní cenu – prasátko domácí.
Mezi ostatní návštěvníky se rozdělilo
asi 180 cen v tombole a 8 cen na vstupenku. Za letošní tombolu patří velké
díky Radce Švédové a Radkovi
Havlíčkovi, kteří se postarali o její
nastřádání a získání sponzorských
darů a příspěvků. Děkujeme tímto
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sponzorům za příspěvek do
tomboly či ples samotný.
Všem ostatním členkám
a členům patří díky za skvěle
odvedenou práci, pomoc
a organizaci plesu. Našim
„externím“ pomocníkům,
což v případě plesu jsou paní
Milena Bakalová a Naďa
Friedlová – šatna, pan Jaroslav Navrátil – vstupné
a Jana a František Zámečníkovi – jídlo, tímto ještě jednou děkujeme za spolupráci.
O tradiční kulturní vstup se
postarali sami pořadatelé –
na parketu se představilo se
svým vystoupení 6 našich
členů na písničku od skupiny
Walda & Gang Opičáci. Že
vlastní vystoupení má vždy
dobrý ohlas, bylo znát hned
po spuštění prvních tónů
melodie. Na sále zavládl
šum, pískot a tleskání nás
vyprovázelo až do posledních tónů písničky.
A tak mi dovolte, abych náš
letošní hasičský ples zařadila
k těm velmi vydařeným
v naší jednadvacetileté řadě
plesů. Chtěla bych poděkovat všem návštěvníkům
z Vyšehorek a Líšnice za to,
že přišli podpořit místní akci
a tím i kulturní život naší
obce. A Vám všem, kteří jste
váhali či stále váháte jestli se mezi nás přijdete podívat, mohu jen vzkázat - na ten
příští ples se budeme společně těšit a to v sobotu 7.března 2020.
Jitka Mošovská, starostka hasiči Líšnice
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POZVÁNKA

VELIKONOČNÍ MARIÁŠOVÝ
TURNAJ - 20. dubna 2019
Hostinec Líšnice
Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
CHYSTÁ SE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 27. dubna
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 8 do 11 hod. - dvůr OÚ
Nebezpečný odpad je odpad vykazující nebezpečné vlastnosti, jako například obaly
znečištěné chemickými látkami, baterie, monočlánky, výbojky, zářivky, zbytky
nátěrových hmot a chemikálií, odpady s obsahem rtuti, odpadní oleje, různá elektrozařízení, olejové filtry, akumulátory atd.

Pozvánka:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNICE
Úterý - 9. dubna 2019 v 18 hodin - přísálí KD
ZJISTILI JSME ZA VÁS
Počet obyvatel obce Líšnice:
k 1. 1. 2018 ……………… 362
k 1. 1. 2019 ……………… 376
Počet obyvatel se zvýšil o 3, 87%.

Nezaměstnanost v Líšnici v únoru 2019:
V naší obci je 12 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.
Počet obyvatel od 15-64 let je 233. Podíl nezaměstnaných osob je 5,2%. V obci
jsou 2 volná pracovní místa.
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AKCE PRO DĚTI

SDH LÍŠNICE

Dětský maškarní karneval
V neděli 10. března patřilo odpoledne v Líšnici
dětem. Tradiční maškarní karneval slavil u dětí
úspěch a těšil se velkému počtu návštěvníků. O
program se postarali animátoři tentokrát v maskách animáků. Program zpestřil fotokoutek, který je na našem karnevale již tradicí. Novinkou
bylo malování na obličej, které ocenily jak děti,
tak i jejich maminky či babičky. Děti se mohly
těšit z perníčků, které dostaly při vstupu. Letos
nechyběla ani tombola ve které každý los vyhrál.
Děkujeme všem sponzorům za jejich čas, věcné i
finanční dary a v neposlední řadě děkujeme
všem, co nám s organizací tohoto krásného odpoledne pomáhali. Bez jejich času a podpory by
organizace byla velmi obtížná.
Rádi bychom Vás pozvali na dětský den a kácení
máje v Líšnici 1. 6. 2019 a také na podzimní
zájezd, který pilně připravujeme. Věřím, že se
setkáme opět v hojném počtu.
za spolek Relaxace Lucie Dvořáková

Z činnosti hasičů Líšnice
V sobotu 19.01.2019 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Líšnice.
Hodnotil se uplynulý rok 2018 a plánoval se rok letošní. V plánu činnosti na následující období zazněl i nápad na rok 2020 – jelikož sbor v roce 2020 bude mít 125
let od svého vzniku, zrodil se nápad
na uspořádání oslav založení sboru
a s tím spojené setkání Líšnicí České
republiky. Budeme poslední Líšnicí,
která uzavře pomyslné kolečko vzájemného setkávání se – Líšnice Praha
západ, Líšnice Písek, Líšnice Žamberk a my. Bylo tedy odhlasováno, že
už nyní v roce 2019 je nutné začít
plánovat a organizovat tuto budoucí
akci.

Z plánu činnosti na rok 2019:
Sobota 9.3.2019 – hasičský ples
Duben 2019 – pravděpodobně poslední víkend (bude záviset na počasí) – železná
sobota
Středa 1.5.2019 – stavění máje
Sobota 1.6.2019 – kácení máje a dětské odpoledne – společná akce hasiči, ženy
Relaxace a zastupitelstvo obce Líšnice
Sobota 10.8.2019 – hasičská soutěž, hřiště, začátek v 10 hod.

Soutěžní sezóna „Přeborník okrsku č.10“ na rok 2019:
11.05.2019 – 1.okrskové kolo, SDH Křemačov
15.06.2019 – SDH Studená Loučka
06.07.2019 – SDH Podolí
20.07.2019 – SDH Loštice
27.07.2019 – SDH Palonín
03.08.2019 – SDH Žádlovice
10.08.2019 – SDH Líšnice
17.08.2019 – SDH Moravičany
24.08.2019 – SDH Doubravice – jen veteráni s PPS 8
31.08.2019 – závěr, SDH Křemačov
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Ohlédnutí za celkovými výsledky Přeborník okrsku č. 10 - 2018:
Kategorie muži:
SDH Studená Loučka – 75 bodů
SDH Líšnice – 67 bodů
těsné druhé místo, rozdíl v umístění z jedné
soutěže
SDH Pavlov výběr z hroznů – 55 bodů
SDH Palonín – 43 bodů
SDH Loštice – 15 bodů
Kategorie ženy:
SDH Líšnice – 79 bodů
ženy Líšnice se staly podruhé v řadě Přebornicemi
SDH Palonín- 63 bodů
SDH Pavlov – 9 bodů (účast pouze jedna soutěž)
Kategorie veteráni:
SDH Křemačov – 64 bodů
SDH Pavlov výběr z hroznů – 61 bodů
SDH Líšnice – 61 bodů
těsné druhé místo, rozhodla naše neúčast na
jedné soutěži
SDH Doubravice – 51 bodů
SDH Palonín – 39 bodů
SDH Moravičany – 24 bodů
Jitka Mošovská, starostka

S band

Vánoční koncert hudební skupiny S band
splnil svůj účel:
Dne 22.12.2018 uspořádala hudební skupina S band tradiční vánoční koncert v KD
v Líšnici. Této tradici se kapela věnuje již řadu let, aby potěšila posluchače a návštěvníky, a aby také navodila tu pravou vánoční náladu a atmosféru. Tento koncert byl ale navíc vyjímečný tím, že se všichni muzikanti rozhodli, že celý výtěžek
z dobrovolného vstupného věnují dětské hemato-onkologii FN v Olomouci. Tento
již předem avizovaný nápad se setkal s velkou odezvou, a proto návštěvnost tohoto
koncertu byla rekordních 255 lidí. Všichni ti zaplnili kulturní dům do posledního
místa. Koncert podle ohlasů dopadl výborně a celkový zisk i z prodeje občerstvení
činil 20. 155,- Kč. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem co přispěli,
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DĚKUJEME. Ve středu 20.3.2019
jsme tuto částku předali zástupcům DĚTSKÉ ONKOLOGIE FN
V OLOMOUCI. Kromě finančního daru jsme se složili a navíc
jsme dětem zakoupili ještě nějaké
plyšáky, pastelky, omalovánky a
další drobné předměty, ze kterých
budou mít radost. Tohoto předávání se zúčastnil Kamil Stratil za S
band
a Jiří Kvíčala s Pavlou
Stratilovou za obec Líšnici. Vše se
neslo v přátelském duchu a byli
jsme ujištěni, že peníze určitě půjdou na dobrou věc. Na tento finanční dar máme
řádnou darovací smlouvu a účetní doklad, který je k nahlédnutí na OÚ. Jako kapelník S bandu bych rád poděkoval všem, co se na přípravě a realizaci vánočního koncertu podíleli. V prvé řadě je to
Obec Líšnice, která nám zcela
bezplatně poskytla prostory KD.
Potom je to pan Jiří Kvíčala, který
jako starosta celou akci podpořil a
zaštítil. Z jeho rukou byla věnována nemalá částka a zato děkuji.
Poděkování patří také Lukáši Plesníkovi a Zdeňku Kupkovi za
přípravu a prodej občerstvení.
Velké díky patří také p. Michalu
Pobuckému za profesionální ozvučení celého koncertu.
Zároveň se jako kapelník S bandu chci omluvit zastupitelům obce, že jsme málo
vidět, a že málo reprezentujeme obec jak mi bylo jimi řečeno. Věřte, že při našem
hraní ať už je to kdekoli, zůstáváme patrioty a dáváme do toho hodně z našeho
muzikantského srdíčka.
Rád bych popřál všem spolkům a sdružením obou našich obcí, ať se jim daří a jejich činnost má smysl a odezvu. Všem spoluobčanům obou našich obcí přeji hodně
sousedské vstřícnosti a plno klidných dnů.
Za hudební skupiny S band - Kamil Stratil - kapelník
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