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 srpnu:
Plšková Stanislava
Šůstek Jiří
Šafář Miloslav
Šnévajsová Ludmila
Vysloužilová Marie

Teltscher František
Vojkůvka František
Poulíčková Irena
Staroštík Jaroslav
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Občanské sdružení RYZÁČEK
Vás srdečně zve dne 30.

srpna 2013 na

Poslední prázdninové dobrodružství pro rodiče s dětmi.
Zakončete prázdniny večerní výpravou lesem po stopách
bludiček. Zažijte večer plný napětí, zábavy a statečnosti.
Doprovodný program.
Začátek v 18.30 hod.
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vás v areálu o.s. RYZÁČEK
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 75/13 Uzávěrka tohoto čísla 27. 8. 2013
Vydává: Obecní úřad v Líšnici, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002.
Vychází jako občasník, zpravidla jednou za měsíc.
Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák
Cena: zdarma
Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz
12

Společná fotografie hasičů z Líšnice u Žamberka a naší Líšnice pořízená na pohárové soutěži, která se konala druhou srpnovou sobotu. Více o hasičích na str. 6 - 9

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

POZVÁNKA NA KOLO

64. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1971
Volba funkcionářů MNV
Čtrnáct dní po volbách při zasedání MNV bylo přikročeno k volbě předsedy a dalších funkcionářů. Poněvadž se nemohli dohodnout, byl pro pokročilý stav navržen
na předsedu MNV Balcárek Jaromír. Ten to přijal a navrhl, aby ostatní funkcionáři
byli zvoleni v příštím zasedání.
V příštím zasedání byli zvoleni: za tajemníka obce jednohlasně Novák Milan, pokladníkem Churavý František, předsedou zemědělské komise Navrátil Jaroslav,
předsedou školské, kulturní a sociální komise Nejedlý Jan, předsedou komise veřejného pořádku Pudil Jaroslav. Všichni navržení funkcionáři slíbili, že budou svoje funkce plnit a vykonávat čestně.

Správa obce
Hlavní správní činnost MNV v otázkách ekonomicko-politických byla přenášena
na radu MNV.Rada MNV se scházela pravidelně jednou za 14 dní a její členové
měli téměř 100% docházku. Nikdo z členů rady neodcházel z funkce a nestalo se
tak ani u člena z pléna MNV.

Spor o přidělené pole
Karel Navrátil po vystoupení z JZD žádal, aby jeho polovina pole, které dal do
družstva byla vrácena k samostatnému hospodaření. Poněvadž družstvo nabízelo
pole špatné, na kterém nic neroste, žadatel nepřijal a prohlásil, že za takových
okolností žádné pole nechce. JZD dalo věc k projednávání a toto špatné pole přes
jeho odpor mu přidělilo. Karel navrátil odmítl podepsat, že pole přijal a celou záležitostí se musela zabývat rada MNV. Jednání nevedlo k žádným výsledkům, takže
JZD je nuceno pole jako bezplatný nájem dále obhospodařovati.

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko pořádá

v sobotu 7. září 2013 10. ročník cyklovýletu
se společným cílem v Mohelnici, pod názvem

„Mikroregionem na kole“
v areálu Sokolovny TJ Sokol Mohelnice od 14 hod.
Každá obec či město do cíle dojede na kole.

Program setkání:
- soutěže obecních družstev
- zpěv, tanec a posezení za hudebního
doprovodu
- občerstvení
Na akci jste srdečně zváni všichni, kteří
máte rádi společná setkání kde si zasportujete, pobavíte, zazpíváte, zatančíte a hlavně posedíte ve společnosti všech dobrých lidiček Mikroregionu Mohelnicko.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

CHYSTÁ SE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany obcí Líšnice a Vyšehorky na možnost podání návrhů pro projednání ZO a případné zapracování do nového Územního plánu
obce Líšnice. Návrhy lze podávat písemnou formou na OÚ do 30.11.2013.

OÚ INFORMUJE

Problémy s pitnou vodou
Ve Vyšehorkách, kde je vybudován vodovod, při dlouhém suchém počasí bývá
málo vody. Na vodovod je napojen kravín, vepřín a stáje na faře, takže je velká
spotřeba vody. Podobný případ prožívá i Líšnice, která zařadila stavbu vodovodu
do plánu na nejbližší dobu.
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Dne 26. září 2013 v 18 hodin
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Počínaje tímto dílem vám budeme opět přinášet další pokračování příběhů o Dionýsovi, které pro vás píše paní Jana Zámečníková. Povídky jsou bude opět situováno do prostředí vyšehorského kostelíka, fary, líšnického hradu, polí a lesů přilehlých k oběma vesnicím. K blížícímu se podzimu patří sběr vína a vinobraní. S
vinicemi se setkáte i v nových dílech Dionýse. Za pokračování paní Zámečníkové
mnohokráte děkujeme a těšíme se na další osudy hrdinů.

O.S. RYZÁČEK

„Sýsku, Sýsku,….“ vzdáleně zaslechl najednou známý
hlas. Takto mu říká jedině
Ula! Jako malá komolila
jeho jméno a touto přezdívkou ho oslovovala i nyní. Celý zkoprněl. U všech hromů. Úplně zapomněl na svůj slib, že dnes může s ním přenocovat a hlídat na vinici.
Čert aby to spral! Nic mu nevycházelo. Poklidný čas se zhroutil. Nejprve rozjaření
kunštátové, kterým předkládali jednu vybranou pochoutku za druhou a teď ta malá
neposedná Ula. Všechno potřebovala vědět, vidět, slyšet, sáhnout. Marnost nad
marnost. Kam se hnula, tam způsobila nějakou trapnost nebo výtržnost. Dávala si
záležet na naprosté pravdomluvnosti, což někdy vedlo k neomaleným výstupům.
„Tak Sýsku, kde se schováváš?“ hartusila a byla slyšet její neskrývaná netrpělivost.
Dionýs vydatně naslinil palec a spolu s ukazovákem zmáčkl knot, aby ho uhasil.
Otřel spodní část vosku od zeminy a vrátil svíčku zpět do kapsáře. Zhluboka nasál
podvečerní vzduch s příchutí již začínajícího podzimu, zavřel oči a ještě minutku
vychutnával přemilostivé přítmí a křičící ticho hřbitova. Chladivá rosa již pokryla
stébla trav a smáčela jeho roztřepené opánky. Ula stála u zdi kostela a rozhlížela se
na všechny strany, až jí vysoko vyčesaný plavý cop poskakoval kolem hlavy. No ta
se zase vyšňořila! Živůtek měla jen do výše podpaží, kde snad již brzy vykouknou
dva kopečky ženské krásy a lněná sukně se jí v záhybech vlnila sotva ke kotníkům.
Odhalovala nohy v pletených punčochách a škorní z teletinky. Na loktu měla přehozený kabátek karnáč s kapucí. „Pozdrav Pánbůh, Sýsku,“ rozběhlo se k němu
děvče. „Dejž to Pánbůh, Ťulo! Jdeš brzy, slunce ještě nespolklo špičky lesů
k Loučce,“ nezakrýval svou rozladěnost. „A jéééé,….neříkej mi Ťulo! Stalo se ti
něco? Máš shrnuté čelo od vrásek,….byl jsi za Hátou?“ tolik otázek jedním dechem nebylo pro Dionýse stravitelné. „Ano, dnes jsem se ji nemohl na hřbitově
podívat do očí, mám špatný den!“ kajícně zašeptal a přetáhl spodní ret přes horní,
až jeho výraz nabral dojmu trucujícího dítěte. „Co jsi provedl?“ zvědavě upřelo
děvče na mnicha své kulaté modré oči v hezké drobné tvářičce. „Nic ti do toho
není!“ zavrčel. „Nestarej se o mé skutky, stejně tomu nemůžeš rozumět, jsi ještě
dítě. Ale ostatně, klábosíme tady před kostelem a čeká nás dlouhá noc. Tak pojď!“
uvědomil si svou malichernost.
/Pokračování příště/

Pomalu se nám blíží konec prázdnin. U nás v Ryzáčkovi patří prázdniny k jednomu
z nejnáročnějších období roku. Je pravda, že si koně na začátku prázdnin užívají
čtrnáctidenního volna na pastvině, příchod zpět do pracovního režimu je však pro
ně doslova naplno.
Letos jsme na druhý a třetí týden v červenci naplánovali příměstský tábor pro děti
od 8 let. Děti si užily hlavně koní. Při výletu ke studánce a tvrzi do Líšnice poznaly, jaké je to jet krajinou na koňském hřbetu, nebo ho jen tak vést. Nechyběla
spousta her a malé lanové centrum. Zajímavá byla i přednáška se šiškami a houbami, kterou pro ně krásně připravil líšnický starosta pan Jiří Kvíčala.
V tu dobu k nám také po roce znovu dorazily putovní tábory dětí z dětských domovů. Děti z dětských domovů z celé Moravy během deseti dnů navštíví několik
míst, kde je pro ně nachystaný program. Musí se sami postarat o jídlo, spí ve stanech. U nás se po dobu svého pobytu staraly o domácí zvířata a koně. Jedno dopoledne bylo věnováno celé koním prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu. Celkově se tak během tří týdnu vystřídalo u Ryzáčka 135 osob, které zde strávili příjemné dva dny.
Ale nezapomněli jsme ani na širokou veřejnost. I když nutno říci, že účast na obou
akcích, které jsme prozatím pořádali, byla malá. První akcí pro veřejnost se jmenovala Děti a psi, při které měly děti formou hry plnit stanovené úkoly se svými pejsky. Ty poté obodovala porota a všichni účastníci byli po zásluze odměněni. Úkoly
pro ně byly rozmístěny po celém areálu. Ty musely děti se svými pejsky najít a
předvést před porotou. Tu jsme díky silnému slunci usadili do kryté jízdárny. Spolu
s ní rádi využili nabízeného stínu i návštěvníci. Jako doprovodný program shlédli
návštěvníci vystoupení Denisy a její fenky.
Další akcí, tentokrát již v srpnu, byl Mladý zálesák. Nebylo horko, těšili jsme se na
davy návštěvníků. Díky dobrovolníkům jsme nakonec nachystali devět stanovišť s
úkoly, které si jen tak někde nevyzkouší. Kromě poznávání plodů a přiřazování
šišek k větvičkám stromů, nechyběla střelba ze vzduchovky, luku a praku. Děti si
také musely uřezat polínko na oheň, napnout lano a roztáhnout celtu a zkusily si i
zatloukání hřebíku. O občerstvení se u obou akcí postaral Martin Fritscher.
Poslední akcí pro děti, kterou o prázdninách pořádáme je Loučení s prázdninami,
tentokrát netradičně v pátek 30.8. v 18:30. Spolu s doprovodným program na začátku akce na vás čeká večerní výprava po stopách bludiček. Věříme, že si k nám
najdete cestu a společně tak zakončíme prázdniny 2013.
Těšíme se na Vás!
Hana Dvořáková
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DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

MIKROREGION

Naše obec je společně s dalšími třinácti obcemi a městy součástí Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko. Již v jedenácti z nich se konalo setkání obcí Mikroregionu Mohelnicko. V sobotu 22. června se uskutečnil 12. ročník a pořadatelství připadlo na obec Krchleby. Tato obec si zároveň připomíná výročí 740 let od jejího
založení. Na sportovním hřišti vyrostly stánky, ve kterých se jednotlivé obce prezentovaly. Nechybělo malé pohoštění, propagační materiály nebo výrobky typické
pro danou obec. Ve stánku
Palonína nechyběly krásné
ručně zdobené svíce, loštičtí nabízeli tvarůžky,
Klopina zdravé tyčinky a
stejně zdravou tlačenku.
Témeř všude byly k mání
koláče, sladké pečivo a
regionální nápoj - slivovice.
Pouze stánek naší obce
byl výjimkou. K Líšnici
patří medovina - to si již
Na líšnickém stánku nechyběla medovina a utopenci
návštěvníci setkání obcí
4

Letos si odbyla svou premiéru elektronická
časomíra a start na zvukové zařízení. Tak
nemohlo docházet k žádným spekulacím
ohledně měření „na ruční stopky“.
Soutěž měla dvě kola, časy se sčítaly a o
konečném umístění se rozhodovalo do posledního soutěžícího kolektivu. Někomu
„sedlo“ kolo první, někomu naopak kolo
druhé zkazilo dobrý průběžný výsledek.
Tak se stalo i v případě našich mužů, kdy
osudnou se jim stalo právě kolo druhé a použité nářadí. A jak si tedy naši hasiči
vedli? Ženy 1.místo, veteráni 3.místo a muži 7.místo. Poděkování za přípravu,
zdárný průběh patří určitě družstvu mužů, které skvěle doplňovala děvčata v čele
s Ráďou a všem našim členům i příznivcům. Nemalý podíl měl také Tomáš Mošovský, který se postaral o techniku k zavodňování kádě. To se nám v tom letošním
nadměrně suchém roce stalo málem osudným – v potoku teklo málo vody. A tak
nám pořád a to již od loňského roku přichází na mysl otázka: „Co se děje – tedy
spíš neděje – s rybníkem „Polesákem“ ?
Jitka Mošovská, DiS., starostka SDH Líšnice

MALÉ ZAMYŠLENÍ

„Posvítíme“ si konečně na hřišti?
Taky si někdy říkáte: Co to dá práce než se vše přichystá, abychom mohli vykonávat tu či jinou činnost? Stejně tak si s každou akcí na hřišti povzdychneme i my
hasiči. Za každou akcí stojí kus dobře odvedené práce. Naproti tomu nás trápí skutečnost, že hřišti stále chybí připojení elektřiny. A tak je zcela na místě, že v době,
kdy se rozhodujeme, jak naše hřiště změní svůj vzhled, velice důležité uvažovat i o
připojení elektřiny. Málo kdo si asi uvědomí, že na dětský den, hasičskou soutěž,
karneval se nám ke stánkům s občerstvením line asi 150metrů přípojného kabelu,
který se musí všelijak přemosťovat kvůli vjezdu, zajišťovat kvůli přejíždění, upravit proti dešti. A dále pak rozvádět ke stánku s jídlem, k osvětlení areálu. Samostatná linka musí být vedena i k podiu hudby. A tak mi dovolte jménem svým, ale i
hasičů se zeptat Vás vážení zastupitelé, zda je v plánu elektropřipojení hřiště?
Vždyť pokud se nepletu, tak v letošním roce byla dokonce Vámi odhlasována a
uvolněna částka na přípravy k připojení. Letošní rok už má hřiště své plánované
akce odbyty, tak by nás velice těšilo, kdyby pro ten příští již zmiňovaná práce
s kabeláží tak nějak ubyla ve svých rozměrech …
Jitka Mošovská, DiS
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SDH

Druhý srpnový víkend patřilo hřiště
požárnímu sportu.
Na startovní listině
se sešla 2 družstva
žen, 4 družstva veteránů a 8 družstev
mužů. Domácí měli
zastoupení ve všech
kategoriích. Pozornému návštěvníkovi určitě neušlo, že se nějak často hovoří o Líšnici v množném
čísle. Ano, kategorie mužů měla zapsána hned dvě Líšnice. Tu „Naši“ a Líšnici u
Žamberka. Kolegové hasiči nám přijeli oplatit naši návštěvu a účast na soutěži. A
jak se jim u nás líbilo? Líbilo – jiné úpravy dle klasických požárních útoků, taková
čistě domácí atmosféra, ale i hřiště obklopené stromy a potokem no a v neposlední
řadě medovina, která tu za posledních pár let tak nějak zdomácněla.
Tak a teď zpátky k soutěžnímu klání. Soutěžní kolektivy určitě uvítali po předchozích tropických teplotách příjemné ochlazení a oblačnou oblohu. Nám to ale zase
dělalo vrásky navíc, jestli nám ta naše soutěž zase neproprší. Nakonec nepršelo a
odpoledne se dle mého soudu vydařilo.
Co se týká samotného zabezpečení areálu - s ozvučením pomohl starosta obce Jirka
Kvíčala, ve stáncích pracovaly „hasičské maminy“ a spolu s nimi Jana a František
Zámečníkovi. U jídla nemohla chybět klasická sestava Olda a Tonda, která se svou
nabídkou pečených makrel, uzené
krkovičky, klobásky a se svou
dávkou humoru „uspokojila“ každého návštěvníka. A nad tím vším
ostřílení veteráni Radek a Milan.
A tak si dovoluji poděkovat výše
jmenovaným za pomoc a skvělou
spolupráci. No a Vám všem čtenářům Ozvěn jen říci, že je škoda, že
se jednou za rok nezajdete podívat
na naše hřiště a posedět si u dobrého jídla a pití s rodinou či souse8

dobře pamatují. „Medovinu
ochutnám dvakrát do roka.
Nejprve na líšnickém plese a
potom ve vašem stánku,“
poznamenal jeden z návštěvníků, který si se zájmem prohlížel vystavenou fotodokumentaci. Právě ta společně s
filmovými dokumenty dokládala bohatý kulturní a společenský život naší obce.
V 10 hodin zahájil oslavy
starosta
obce Krchleby pan
O hosty našeho stánku se vzorně starala obsluha
Keszeli a potom již následovala prezentace jednotlivých
obcí. V doprovodném kulturním programu vystupovaly
kroužky DDM Magnet Mohelnice a hudební skupiny.
Ve sportovních soutěžích se
letos bojovalo v nohejbale,
petangu a vybíjené. Jen pro
zajímavost - v originále pétanque je francouzská společenská hra pro 1-3 členná
družstva, kde se soutěžící
J. Navrátil a R. Šnobl při hře petang
snaží umístit koule na hřišti
co nejblíže k cíli. Pan Navrátil a pan Šnobl možná hráli tuto hru poprvé a hned
skončili těsně před postupem do boje o medaile . Zástupci naší obce tentokráte
nedosáhly na stupně vítězů, ale i tak jim děkujeme za reprezentaci obce.
Starostové jednotlivých obcí a měst také soutěžili. Nejprve se utkali ve střelbě ze
vzduchové pistole a potom v nahazování a chytání ryb na suchu. Po vyhlášení vítězů zpříjemnilo sobotní odpoledne vystoupení hudebních skupin Pracka a Tichobuď. Za všechny návštěvníky poděkoval obci Krchleby a všem pořadatelům předseda Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko pan Lolek. „Děkuji všem zúčastněným, kteří svojí činností ke zdárnému průběhu akce také přispěli. Jsou to všichni
nejmenovaní účastníci v obecních stáncích, sportovci, tanečníci, hudby a obsluha u
občerstvení. Všem ještě jednou díky.“ A my se k poděkování připojujeme.
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ZÁPISKY Z CESTY

zkušenosti z působení obecních úřadů v různých částech republiky.
Mohlo by to všem do budoucna přinést je pozitivní zisk.

NAŠI HASIČI BYLI V LÍŠNICI

Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici u Žamberka pořádal dne 5 července 2013 soutěž v netradičním požárním útoku
„O putovní pohár starosty obce.“ Pozvánku, kterou nám poslal starosta hasičů pan
Štefek jsme přijali a těšili se na nové prostředí i poznatky. Domluvili jsme se, že si
při té příležitosti uděláme výlet s nocováním v přírodě. Odjeli jsme již v pátek a
utábořili se v kempu Pastviny. Po koupeli v divoké Orlici přišla vhod polévka z
kotlíku a večer jsme si opekli na ohni buřty. Ráno po vydatné snídani hoši provozují v rámci tréninku závody na šlapadlech po přehradě.
Před polednem odjíždíme do Líšnice u Žamberka, kde nás v hasičském areálu srdečně přivítal starosta SDH pan Štefek. Upřesnil nám pravidla soutěže, protože
tady se bude soutěžit trochu jinak než na co jsme zvyklí. Během celého odpoledne
panovalo nádherné počasí, příjemná
nálada, přátelská atmosféra. Vše
umocněno vynikajícím občerstvením,
které hochy motivovalo k výkonu. A
opravdu se povedlo. Všichni jsme si
do posledního okamžiku kousaly nervozitou nehty, aby nám výborné umístění vydrželo. Naše družstvo mužů ve
složení: Petr Valdes, Milan Novák,
Tomáš Kučera, Staník Ondris, Pavel
Vařeka, Tonda Maštera ml.a Pepa Malý skončilo celkově na třetím místě.
Před vyhlášením výsledků přišel hlavní rozhodčí pochválit naše družstvo za perfektní výkon a starosta Jiří Kvíčala byl nadmíru spokojen s reprezentací obce.
Zbývalo už jen pozvat líšnické hasiče k nám do Líšnice na naši soutěž a hurá domů.
Ilona Nováková

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Starosty Líšnice pana Kvíčaly - Co vás nejvíce při návštěvě Líšnice překvapilo?
Překvapila mě velká členská základna hasičů včetně mládeže, kterou můžeme v
naší obci jen závidět. Hasiči mají vybudovaný vlastní areál, který využívají jednotlivá družstva k tréninku.
Co si od navázání spolupráce slibujete do budoucna?
Navázáním prvního kontaktu s obcí Líšnice u Žamberka bych chtěl rozvinout spolupráci i s ostatními Líšnicemi v naší republice. Nápadů a možností je mnoho - od
sportovních po kulturní a společenské akce. Touto cestou je možno si také předávat
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Při pohárové soutěži u nás doma
jsme položili také návštěvě z Líšnice
u Žamberka starostovi SDH Líšnice
panu Štefkovi a veliteli panu Tomanovi pár otázek.
Jak se vlastně zrodil nápad uspořádat setkání hasičů Líšnic?
Ten první impuls dát dohromady všechny Líšnice v republice při přípravě oslav
100. výročí založení hasičského sboru v roce 1987. Tenkrát k nám přijeli zástupci
všech Líšnic, kromě Líšnice u Mostu. Bohužel, po tomto setkání další spolupráce
umlkla.
Takže uplynulo celých 26 roků a jak to bylo se setkáním nyní?
Kontakt s vaší obcí jsme navázali úplnou náhodou. Na váš obecní úřad přišly omylem volební lístky pro občana naší obce a po telefonickém rozhovoru se starostou
panem Kvíčalou dalo slovo slovo a začala se rodit spolupráce.
Na čem jste se dohodli?
První vlaštovkou je účast družstva vaší jednotky SDH na červencové soutěži konané u nás v Líšnici u Žamberka. Měla tu být i družstvo z další Líšnice - okres Písek,
ale kvůli likvidacím povodňových škod se nemohli zúčastnit. Vaši muži obsadili
výborné třetí místo.
Představte nám ve stručnosti váš Sbor dobrovolných hasičů Líšnice u Žamberka.
Náš sbor vznikl v roce 1887 a čítá 144 členů. Jsme řazeni v kategorii jednotka požární ochrany 3, což určuje působnost v okruhu zhruba 10 minut dojezdu. Jednotka
je součástí Hasičského záchranného systému Východočeského kraje v Územním
odboru Pardubice. Máme výjezdové vozidlo TATRA 815 cisterna CAS 32, avii a
tranzit, který slouží rovněž jako obecní vozidlo.
Prozradíte nám vaše plány?
Chtěli bychom rozvíjet spolupráci s vašim sborem, pokusíme se dát dohromady
setkání všech Líšnic a uskutečnit nějaké společné akce. K pořádání těchto akcí
máme dobré zázemí, aktivní členy a hlavně mládež, která je zárukou pokračování
hasičských tradic. Děkujeme starostovi panu Kvíčalovi za pozvání a těšíme se se
na další setkání.
Děkuji vám za rozhovor.
Aleš Plhák
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