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:
v lednu:
Zámečníková Jarmila
Vlčková Jiřina
Navrátil Jaroslav
Hašler Josef

Míchal Karel
Vyroubal Břetislav
Michalová Helena
Bocková Valéria
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Začátkem ledna se v rámci Tříkrálové sbírky rozešly skupinky koledníků po Líšnici a Vyšehorkách. Od občanů se jim podařilo vybrat rekordních 16 898 Kč.
Na fotografii koledníci na Vyšehorkách . Více na str.3

Z HISTORIE OBCE

UPOZORNĚNÍ OÚ

Paměti obce Líšnice od roku 1945

116.díl

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

Rok 1986
Organizace Národní fronty v obci

Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, že je možno platit v úředních hodinách
na OÚ do konce března poplatky. Platí se poplatky za pravidelný svoz TDO, který
je 500 Kč za 1 osobu trvalého pobytu nebo 500 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia, zaplatí částku 250 Kč po prokázání studia potvrzením o studiu.
Poplatek za psy činí 50 Kč za prvního a 100 Kč za dalšího. Za služby spojené s
údržbou hřbitova se vybírá částka 150 Kč.

ČČK:
Tato organizace má 48 členek. 60% členek je proškolených k poskytnutí první pomoci. Organizace má také 1 člena. Je jím pan Svatopluk Springer.
Akce během roku:
- účast členek na směnách NF
- sběrová činnost
- pomoc JZD Nový život při okopávce řepy
- uspořádání maškarního plesu
- organizace dvou zájezdů do divadla
- pořádání dvou táboráků pro děti
- finanční pomoc PO SSM

SPO:
Svaz požární ochrany provedl v tomto roce 1 prohlídku v zemědělských objektech,
drobných provozovnách a 2 prohlídky rekreačních objektů. Členové prováděli kontrolu zabezpečení obytných domů proti požárům. Výbor se schází 1 krát měsíčně,
členstvo 4 krát ročně.

SSM:
Práce této organizace je stále velmi nepravidelná. Činnost výboru se poněkud zlepšila, ale členové organizace se téměř neschází. Jsou organizovány pouze nárazové
akce, do kterých se zapojuje 5-6 členů. Přesto lze z činnosti organizace vyzdvihnout pomoc při organizování MDD, uspořádání 2. ročníku volejbalového a nohejbalového turnaje, účast na turnaji ve stolním tenise v Pavlově, pomoc při budování
dětského hřiště. Mladých, kteří by mohli pracovat v SSM je v obci dost. Většina
však stále projevuje nezájem o práci v této organizaci. Chybí sjednocení názorů
členů na obsah činnosti přitažlivé pro všechny. Snad je to způsobeno rozličnými
zájmy členů. Mnoho členů pracuje v SSM na závodech, ve školách a pro činnost v
obci jim, jak tvrdí, nezbývá čas. Je potřeba najít co nejdříve cestu k řešení vzniklé
situace.
2

KŘÍŽOVKA
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Letošní měsíc únor bude mít 28 dní.
Nejbližší …….. … /vyluštění v tajence/ bude v roce 2020 - únor
v tomto roce bude mít 29 dní. Letopočet musí být dělitelný 4.
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Vyluštění minulé tajenky:
Úspěšný nový rok
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Vodorovně:
1 - Značka sušenek
2 - Církevní obřad udělení jména
3 - Kolek
4 - Obyvatelé světadílu Asie
5 - Intoxikace
6 - Logická číselná hra
7 - Odstranění vady
8 - Zdrobnělina jména Anna
9 - Hlasitě jásat
10-Úvěr
11-Čáp slovensky
12-Lemy
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
„Já nechápu, co je tady k smíchu! Co na mě tak vejráte? Abych se nepodíval na
vaši pracovní dobu! Flákáte se celý dny, čumíte v tom svým kšeftu jak dvě ztuhlý
ropuchy v akváriu! Tak a teď jste svědkyně! Konečně mám důkaz o záškodnictví
těch holubů. Půjdete hned teď se mnou na radnici a dosvědčíte mi tu blamáž! Já už
to tak nenechám! Tady musí nastoupit pořádek a já ho nastolímf! Všechny holuby
nechám postřílet,…“ neomaleně se obul do chechtajících se žen. Jejich úsměv okamžitě zmrzl a urážky neurážky, jako když
střelí do vrabců, byly zpátky v obchodě za
pulty. Nějaké stížnosti a popotahování nemají zapotřebí a ještě s tím sprosťákem?!
„Je to vaše povinnost, vaše občanská zodpovědnost,…kam jste zalezli?“ neustále hromoval a
čistil si zmuchlaným kapesníkem zacákané brýle.
„Zbabělci, ..všichni jste zbabělci,“ povykoval a
usedl nespokojeně zpátky na lavičku. Pan Vřídek se
cítil prachbídně. Pro posměch. Mezitím se malé
hejno holubů slétlo zpět na náměstí a jejich drobné
hlavy se jen kmitaly, jak vyzobávali a hledali něco
k snědku ve škvírách dlažebních kostek. Rachot
rychle přijíždějícího auta vyrušilo nespokojence
z trpké nálady. Jeho kola se leskla a odrážela v slunci jako pohyblivá zrcadla.
Plesk,…plesk,…vzneslo se stádečko, až na jednoho jedince, který zůstal ležet na
dlažbě a nejevil známky života. Pan Vřídek rozrušeně vyskočil a spěchal
k opeřenci. „Proboha,…vždyť se nehýbe! Lidi,..lidi honem sem, ten gauner všech
tunerů toho ptáka přejel, musíme něco udělat!Zavolejte na pohotovost, ať hned
přijedou! Slyšíte? Tady de vo život,..“ lamentoval, pobíhal kolem, rukama si cuchal vlasy a jeho zoufalství a obavy byly z hlouby skutečné. „Co tam zas vyvádí?
Dyť toho bylo snad dnes už dost,…“ rozmrzele prohodila prodavačka a snažila se
přes výklad zjistit, proč se dal důchodce do křiku. Mezitím pan Vřídek přenesl nehybného holuba na lavičku a jal se vyšetřit jeho povážlivý stav. Hlavička, nožičky,
byly bezvládné a pootevřeným zobákem vyčuhoval narůžovělý jazýček. Nedbajíc
špatného stavu svých starých kolen, rychle přiklekl a uchem se snažil zachytit tlukot srdce. Dech. Dýchá vůbec? Opatrně mu cvičil titěrnými nohami a palcem tlačil
na hrudník, snad jako masáž srdce.
/Pokračování příště/
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HOLUB

Jana Zámečníková

PODĚKOVÁNÍ

Letos do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích
nebo obecních částech vyrazilo o 3 skupinky více než loni – celkem 378 – což je
doposud nejvyšší počet. Stejně tak výtěžek je rekordní: zástupci Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách
spočetli částku 1 506.485 Kč (o 89.901 Kč více než vloni).
V letošním roce pak budou darované prostředky směřovat například na následující
projekty:
- podpořit domácí zdravotní a paliativní péči, budovat mobilní hospic pro ty, kdo
chtějí důstojně zemřít doma mezi svými
- pokračovat v přímé pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, příspěvky chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti
- zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí
s psychickým (duševním) onemocněním.

Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
- výtěžek nejbohatší pokladničky paní Markéty Adamcové z Moravičan činil
15.640 Kč, druhá nejplnější pokladnička byla z Loštic – koledu ve výši 14.892 Kč
obdržela skupinka paní Ludmily Schwarzové
- nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna, dárci
jich věnovali hned 6.350 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři
napočetli 5.523 kusů
- i letos překvapila
sčítací komisi bankovka nejvyšší hodnoty: „pětitisícovku“
nalezla v pokladničce
č. 146 s níž se koledovalo v Mitrovicích; proti loňsku se
snížil počet dvoutisícikorunových bankovek – dárci jich věnovali 215 kusů (v Zábřeze,
Mohelnici,
Dubicku, Lesnici,
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Lošticích, Vlčicích, Mitrovicích, Moravičanech, na Bukovici, v Postřelmově a v
Rájci)
- kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (21,71
€), 5 dolarů, 3 libry, polské zloté a groše, forinty, lipa, neplatný padesátník, unišeky a knoflík.
V Líšnici a na Vyšehorkách se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 6. ledna. Po Líšnici chodily dvě skupinky koledníků. Mladší koledníky doprovázela paní Dunovská, s těmi zkušenějšími chodila paní
Zámečníková. Na
Vyšehorkách vedla
koledníky paní Smítalová. V celé naší obci
lidé většinou na koledníky již čekali,
otevřeli dveře svých
domů, koledování si
vyposlechli a kromě
příspěvku do pokladničky často přidali
pro malé koledníky
navíc i drobnou sladkost. V Líšnici se
letos vybralo 7 773
Kč /v minulém roce 6
557 Kč/ a na Vyšehorkách 9 125 Kč / v
min. roce 6 500 Kč/.
Celkem se tedy za
obě naše obce vybralo 16 898 Kč, což je o
3 841 Kč více než v
roce 2017.
Tímto chceme poděkovat všem dárcům
i koledníkům za to, že podpořili dobrou myšlenku a pochopili smysl celé této dobročinné akce. Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím Charity. Vaše důvěra organizátory sbírky zavazuje, poskytnuté dary se budou opět snažit využít co nejsvědomitěji.
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INFORMUJEME

Ve dnech 13. a 20. ledna 2018 proběhlo 1. a 2. kolo prezidentských voleb. V naší obci bylo možno volit v přísálí kulturního domu. Účast občanů přesahovala celostátní průměr,
který byl v 1. kole 61, 9 % a ve 2. kole 66,6 %. Zvolený
Miloš Zeman obdržel celostátně v 1. kole 38, 5 % hlasů a
ve 2. kole 51,3 % - i tato čísla pro něho byla v Líšnici vyšší.

Líšnice:
1. kolo
2. kolo

Zapsáno voličů:
295
293

Volilo:
198
213

1. kolo

Líšnice:

hlasy

%

Účast v procentech:
67,1 %
72,7 %

2. kolo
hlasy

%

Topolánek Mirek

3

1,53

X

X

Horáček Michal

15

7,65

X

X

Fischer Pavel

10

5,10

X

X

Hynek Jiří

3

1,53

X

X

Hannig Petr

1

0,51

X

X

Kulhánek Vratislav

2

1,02

X

X

Zeman Miloš

102

52,04

148

69,48

Hilšer Marek

20

10,20

X

X

Drahoš Jiří

40

20,40

65

30,51
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shromáždit přes sto nejrůznějších cen.
Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky.
Výherci drobných cen si své výhry
vyzvedli okamžitě a před půlnoci se na
sále vylosovalo už jen 25 cen hlavních.
Jakmile se sobota přehoupla v neděli a
vše podstatné v programu 19. Obecního
plesu bylo naplněno, začala v sále panovat ta správná uvolněná plesová zábava. Jídlo a pití mizelo z pultů a podle
spokojenosti návštěvníků lze soudit, že
kdo na obecní ples do Líšnice přišel, určitě nelitoval.
Na závěr opět jen veliký povzdech - škoda, že do kulturního domu v Líšnici si
našlo cestu opravdu velmi málo návštěvníků.

SDH LÍŠNICE

Plán akcí na rok 2018
Pozvánky na ples:
17. 2. 2018
3. 3. 2018

hasičský ples Líšnice Žamberk
20.hasičský ples SDH Líšnice

Na Vyšehorkách byla letošní sbírka
rekordní! Poprvé se podařilo sesbírat více peněz než v Líšnici. V pokladničce se objevila jedna tisícikoruna, tři pětistovky, patnáct dvouse t ko r u n , č tr n ác t s to k o ru n
a zbytek tvořily kovové mince.
Celkem 9 125 Kč. Děkujeme!

Další akce:
28. 4. 2018
2. 6. 2018

železná sobota a stavění máje
kácení máje a dětský den – společná akce hasiči, zastupitelstvo obce,
ženy Relaxace

SPORTOVNÍ TURNAJ

Výjezd ke kolegům hasičům do Čech:
16. 6. 2018

oslavy založení sboru Líšnice Písek

V naší obci se již řadu let hraje stolní
tenis. V herně, která vznikla z obou
tříd bývalé školy, se pravidelně scházejí členové sportovního oddílu tenisu. Několik mužstev potom úspěšně
reprezentuje Líšnici v regionálních
soutěžích. Členové oddílu však nezapomínají ani na ty, kteří si zahrají
stolní tenis jen tak pro zábavu. Vždy
po Vánocích se loučí se starým
rokem otevřeným turnajem, který je
určen pro všechny kategorie hráčů

Soutěžní sezóna:
23. 6. 2018
5. 7. 2018
7. 7. 2018
21. 7. 2018
28. 7. 2018
4. 8. 2018
11. 8. 2018
18. 8. 2018
25. 8. 2018
1. 9. 2018

SDH Studená loučka soutěž okrsek č.10
SDH Líšnice Žamberk
SDH Podolí soutěž okrsek č.10
SDH Loštice soutěž okrsek č.10
SDH Palonín soutěž okrsek č.10
SDH Žádlovice soutěž okrsek č.10
SDH Líšnice soutěž okrsek č.10
SDH Moravičany soutěž okrsek č.10
SDH Doubravice PPS 8 soutěž okrsek č.10
SDH Křemačov závěr soutěž okrsek č.10
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M.Čank, N. Gűrbűz, I. Kašík

K. Havlíková, A. a V. Vykydalová

R. Janhuba, D. Mikula, M. Míchal

Nejlepší hráči ve čtyřhře

- pro amatéry, registrované, ženy i děti.
Rok 2017 zakončili sportovci 28. prosince, kdy se celý areál kulturního domu v
Líšnici proměnil ve velikou hernu. Na
čtyřech stolech se utkalo ve svých kategoriích celkem 36 hráčů, kteří byli rozlosováni do skupin a v nich se utkali vzájemně
mezi sebou. Ti nejlepší potom postoupili
do vyřazovacích soubojů.
Mezi dětmi zvítězil Mikuláš Čank, před
Tobiášem Čankem a Honzou Zapletalem.
V kategorii žen byla nejlepší Adéla Vykydalová, druhá skončila Klára Havlíková a
třetí Vlasta Vykydalová. Z amatérů získal
zlatou medaili Nihat Gűrbűz, stříbrnou
Martin Čank a bronzovou Ilja Kašík. Putovní pohár pro vítěze mezi registrovanými hráči si z Líšnice odnesl Dušan Mikula mladší, druhé místo patřilo Radomíru
Janhubovi a třetí místo obsadil Marek
Míchal.
Po vyhlášení výsledků soutěži dvojic se
naplno rozběhla volná soutěž ve
čtyřhrách. Hráči si vylosovali k sobě svého spoluhráče do týmu. Všem šlo nejen o
vítězství, ale i o to, aby se při sportu odreagovali a pobavili se. Poslední vzájemné
boje byly ukončeny až ve večerních hodinách. Následovalo opět ocenění těch nejlepších a ještě zbyl čas i na výměnu zkušeností a zážitků.
Tato akce ukázala, že lze mezi sebou
soupeřit, přitom se dobře pobavit a rozcházet se jako přátelé.
Děkujeme pořadatelům za tento příjemný
nejen sportovní zážitek.
Popřejme všem líšnickým družstvům
startujícím v regionálních soutěžích mnoho úspěchů také v roce 2018.
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SPOLEČENSKÝ PLES

Plesovou sezónu v Líšnici každoročně zahajuje obecní ples. Ten letošní, již devatenáctý, se konal v sobotu 20. ledna 2018. Bohužel tentokráte nemuseli návštěvníci v
sále bojovat o místa, protože krize návštěvnosti kulturně-společenských akcí v naší
obci dolehla i na obecní ples. To však nic neubralo na úrovni celého plesu a na
atmosféře, která v sále panovala.
Ples zahájil a dobrou zábavu popřál všem návštěvníkům
člen zastupitelstva obce Aleš Plhák. Představil také hudební
skupinu S-band Líšnice, která podle kladných ohlasů z parketu svým projevem opět nezklamala. Příznivci mnoha hudebních stylů si tradičně přišli na své. Hrály se dechovky i
mnohem modernější písničky.
O navození plesové atmosféry se v úvodu plesu postarala
děvčata z tanečního oddělení ZUŠ v Mohelnici Bára Horová
a Kamila Strnadová. Obě děvčata se se svým scénickým
tancem zúčastňují celorepublikových přehlídek. Ve druhém vstupu
se představila taneční skupina pod
vedením Hany Peškarové z Mohelnice, která zatančila tanec ve stylu
kankánu.
Dalším vrcholem plesu vždy bývá
losování tomboly. Sponzoři byli i
tentokráte štědří a podařilo se
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