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 dožili:
v prosinci:

Zacpalová Erika
Míchal Lubomír
Dunovský Josef
Zbožínek František
Zbožínková Marta

Dunovská Alena
Zámečníková Jana
Vytopil Jiří
Zapletal Vladimír
Polc Josef
Navrátil Petr

Srdečně blahopřejeme!
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SVOZ POPELNICE:
Sudý týden od 11.1.

Přání závěrem :
Vážení spoluobčané,
před několika dny skončil rok 2021. Byl opět
poznamenán bojem s neviditelným nepřítelem,
který naše běžné životy obrátil naruby. Společenský, kulturní i sportovní život se ještě nestačil
vrátit do normálních kolejí a opět se téměř zastavil. Svobody, které jsme brali jako samozřejmost,
se stále nenavrátily k normálu. S nadějí tak vzhlížíme k roku novému – k roku 2022. Bez naděje
by život nedával smysl. Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha,
někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav,
úsměv…
V novém roce přeji vám všem a vašim blízkým hlavně pevné zdraví a veselou
mysl, pohodu, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Aleš Plhák, Líšnické ozvěny
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Vánoční svátky připomíná už jen rozsvícený strom na návsi. Začal nám nový rok
2022 a my si všichni přejeme, aby byl klidnější než ten uplynulý.

Z FOTOALBUMU

KŘÍŽOVKA
Byli Tři králové čtyři?
Mnozí znáte legendu Henryho van Dyka, v níž autor kromě tradičních tří mudrců
zobrazuje perského …… ……/vyluštění v tajence/. Prodal dům a koupil tři diamanty, které chtěl darovat nově narozenému Králi. Na místo setkání přišel později, protože na poušti potkal žebráka, kterého zachránil jedním z diamantů. Po velkých útrapách dorazil do Betléma, ale Svatá rodina už byla pryč. Ve městě právě
vraždili Herodovi vojáci a on druhým z diamantů zachránil život jednomu chlapci.
Třicet let procházel krajem. Unavený
se vrátil do Jeruzaléma, kde se právě
chystalo Ježíšovo ukřižování. Mudrc
spěchá, aby se alespoň v poslední
chvíli poklonil Mesiáši a možná mu
diamantem zachránil život. Cestou ale
přichází i o tento poslední – daruje ho
jako výkupné za dívku, které hrozilo
otroctví. Pokleká před Ježíšův kříž,
zklamaný, že mu nemá co dát. Ježíš
ale říká: „Potkal jsi mě už v žebrákovi,
chlapci i v děvčeti, kterým jsi zachránil život... Proto ještě dnes budeš se
mnou v mém království.“
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Vyluštění minulé tajenky:
Vynálezcem novoročenek byl hrabě
Karel Chotek, nejvyšší purkrabí
v Čechách.
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Fotografie z archivu pocházejí z roku 1977. Jejich autorem je pan Milan Novák
nejstarší. V Líšnici se konala zábavná estráda a dětský maškarní karneval.
Pozná někdo všech 10 osob na snímcích?
Pokud i vy máte doma historické fotografie, prosím o jejich zapůjčení. Děkuji. A.P.

INFORMUJEME

Svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2022
Svoz TKO bude probíhat v roce 2022 vždy v úterý - sudý týden:
11., 25.
ledna
5., 19.
dubna
8., 22.
února
3., 17., 31. května
8., 22.
března
14., 28.
června
Omlouváme se za informaci, která byla zaslána SMS zprávou.
Svozová firma uvedla chybný termín. Děkujeme za pochopení.
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Vodorovně:
1 - Sbírka fotek v podobě knihy
2 - Okap /6.pád, číslo jed./
3 - Sedátko myslivce na čekané
4 - Tovaryšova cesta na zkušenou
5 - Geometrické těleso - cylindr
6 - Součást příboru
7 - Rytířský souboj
8 - Výluh získaný varem
9 - Tekutinou naplnit
10- Japonský výrobce aut, mootocyklů
11- Jméno zpěváka Smolíka
12- Lodní brzda
13- Vyznavač pohanství.
14- Strunný nástroj bez hmatníku
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POVÍDKA

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

„Jakou pokladnu? Jestli myslíte tu z bálu, tak tu jsem dala pro jistotu do lednice za
barem a před ni jsem postavila minerálky, aby vás nenapadlo udělat nějakou oslovinu,….a jak to tak vidím, ani to nestačilo,….“objasnila situaci Bleška. Spolek tří
vyrazil jako jeden muž do velkého sálu za bar. Vyrabovali celou lednici a skutečně
našli tu ztracenou, ukradenou, neponičenou pokladnu. Tři hromádky neštěstí. Mlčky a odevzdaně s provinilým výrazem a bez pokladny, kterou ženy zabavily, se
vysílení rozcházeli ke svým domovům.
Závěr:
Škoda byla veliká, ne obrovská. Starosta byl nepříčetný. Zuřil a zuřil. Do toho všeho zastupitelstvo reptalo: my ti to říkali,
bylo to tvoje rozhodnutí, je to tvoje odpovědnost, co jsi vlastně čekal. Omylu mu
hlavu a nenechali na něm nitku suchou.
Než do toho mumraje vstoupila žena. Tedy
6.díl
paní starostová. „Podívejme se na to kladně. V kulturáku byla stará opona i závěs, to
samé bylo i na oknech. O nádobí a sklenicích nemluvě. Všechno dodělávalo. No a teď Spolek tří zaplatí: novou oponu i závěsy, nové záclony, nové nádobí, sklenice, stoly i židle a celý
kulturák uklidí a vymalují“. Tím zacpala hubu pomlouvačům
a donašečům.
A Spolek tří? Muchloň si musel zpronevěřené peníze z manželčina zimníku odpracovat a jeho Bleška s dětmi, bez něj,
odletěla na Kanáry. Cicmoň se dlouho léčil z utrpěných zranění a doma měl měsíc dusno a němou domácnost. Fňukal si
musel sjednat brigádu, protože také použil domácí úspory a musel se zapojit do
nenáviděných domácích prací.
Manželky se dohodly, že tento spolek má na velmi dlouhou dobu utrum a jejich
páteční dýchánky v hospodě budou střízlivého charakteru a vymýšlení dalších ptákovin.
Konec

SPOLEK TŘÍ

Jana Zámečníková

Vážení spoluobčané,
končil rok 2021. Rok, který nám přinesl mnoho změn a zvratů.
Je těžké teď vyjmenovat všechny, ale ty nejhlavnější připomenout musím. V první řadě je to pandemie covidu, která zasáhla
celý svět s velkou silou. Bohužel ani naší obci se covid nevyhýbá a nemoc pro dva z našich občanů skončila tragicky. Nezbývá
než na ně zavzpomínat.
Jako další velké problémy, které se objevily v loňském roce, jsou stále vzrůstající
inflace a zvýšení ceny elektřiny a plynu pro spotřebitele. Věřim, že tyto problémy
se podaří i za přispění nové vlády vyřešit nebo alespoň zmírnit jejich dopady.
I v životě obce nastaly v loňském roce změny. Především nás čeká výstavba infrastruktury v lokalitě U kříže. Prodej pozemků v této lokalitě proběhne v měsíci
březnu dle pořadníku a následovat pak bude výstavba infrastruktury. Další velkou
akcí bude výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Líšnice. Projektová
dokumentace na tuto akci je již zpracována a podána na stavebním úřadě pro získání stavebního povolení. Probíhá také výběrové řízení na zhotovitele výstavby. V
měsíci březnu by se měla podávat žádost o dotaci a následovat by po získání dotace měla výstavba. Jako další se bude v případě získání dotace realizovat autobusová zastávka v obci Vyšehorky.
Kromě těchto projektů je připraveno ještě několik dalších, jako je přeložka potoka, oprava chodníku v Líšnici, oprava komunikace v lokalitě Pod dědinou, výstavba nového sociálního zařízení v kulturním domě a akce drobnějšího charakteru.
Co napsat závěrem? Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, zdraví je to nejdůležitější co dnes potřebujeme. Trochu štěstí, lásky a rodinné pohody do nového roku
2022.
Starosta obce Jiří Kvíčala

PŘEDEM DĚKUJEME

Děkuji za všechny čtenáře LO autorce paní Janě Zámečníkové za poutavé čtení
a už se všichni těšíme na další její tvorbu. Určitě se brzy dočkáme.

v naší obci

PŘIPOMÍNÁME

15. ledna

se letos kvůli hygienicko-epidemiologickým opatřením
nekoná. Děkujeme za pochopení.
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2022
Líšnice
Vyšehorky
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CHVÁLÍME

Pochvala pro spolek Ryzáček z.s.
Spolku Ryzáček z.s. se ke konci letošního
roku dostalo velké pochvaly ze strany České
hiporehabilitační společnosti.
Rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili
o milá slova, která nám byla zaslána po jejich
osobní návštěvě v našem spolku
Za tým Ryzáček z.s.
Zuzana Pokorná
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