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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:
Horálek Ladislav
Novák Milan
Vařeková Marie
Svobodová Eliška
Šafářová Anna
Bartoš Vlastimil

Dostálová Jarmila
Kubová Marie
Šnobl František
Dostál Jaroslav
Zámečník Josef
Lewandovski Miroslav
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POZVÁNKY

LÍŠNICKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Dne 7. dubna 2011 se koná v pohostinství
v Líšnici turnaj v mariáši.
Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
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Tímto snímkem se pomyslně loučíme s plesovou sezónou 2012. Ta letošní se rozrostla o Okrskový ples SDH, a tak se v Líšnici konaly plesy čtyři . Podle počtu a
spokojenosti jejich návštěvníků je všechny můžeme nazvat jako vydařené.
Děkujeme všem, kteří se o ně zasloužili, a těšíme se na líšnické plesy roku 2013.

Z HISTORIE OBCE

MALÉ ZAMYŠLENÍ

Paměti obce Líšnice od roku 1945

48. díl

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

Rok 1966
Sociální poměry
V obci Líšnice-Vyšehorky , kde žije 380 obyvatel, je 12 %¨osob žijících s nízkým
důchodem, čekajících na úpravu. Zatím ještě pracují a pomáhají v místním JZD,
aby svoje sociální postavení poněkud zlepšili. Bydlení je poměrně dobré, až na
nějaké výjimky. Buď je byt mokrý, ve kterém žije více osob nebo je zvenčí neopravený pro nedostatek materiálu., který je drahý a finančně nedostupný.

Kulturní poměry - zájezd do jižních Čech
Ve dnech 15.- 17. července uspořádalo JZD zájezd do jižních Čech. Odjezd byl
stanoven na 4 hodinu na Moravskou Třebovou, Havlíčkův Brod, památková rezervace, kde po občerstvení a prohlídce města, vedla cesta do Českého Krumlova na
prohlídku města a zámku, kde je krásné barokové divadlo a jiné památky. Potom
zájezd odjel do zámku Hluboká, kde po prohlídce tohoto krásného zámku a malém občerstvení,
byl odjezd do Českých Budějovic. Zde byla prohlídka chrámu, města, a zastávka na občerstvení
v Budvaru, bývalá renesanční tržnice masa. Na
nocleh se odjelo do Třeboně, kde se spalo ve
stanovém táboře u rybníka. Ráno byl odjezd do
Jindřichova Hradce, kde si celý zájezd se zájmem prohlédl pohyblivé Krýzovy jesličky, barokový kostel a zastavil se u vyznačeného místa,
kde prochází poledník. Dále se jelo k přehradě
Orlík, hloubka 35m, délka 62 km. Cestou jsme
ještě zastavili u Čertové stěny, kde Bedřich Smetana skládal operu „Čertova stěna“. Odpoledne byla zastávka na zámku Orlík, kde po prohlídce se odjelo na
nocleh. Ráno si zájezd prohlédl zdymadla a propustě, projel se lodí po jezeře a
odjel na Zvíkov, kde se zájezd dlouho nezdržoval. Jelo se do Prachatic k prohlídce
památek z dob Žižkových. Na zpáteční cestě byla zastávka v Táboře. Domů bez
další zastávky dojelo se ve 24 hodin.
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Ruku na srdce, kdo alespoň jednou v životě tento pocit neprodělal. Je to jistě v
jistých případech ohavnost. Ta ale bohužel provází lidstvo celou jeho existencí.
Vemte si už z dávných dob biblický příběh Kaina a Abela. Pro málo znalé - Kain
zabil svého bratra a důvod - závist, nepřejícnost. A také asi platí - když sousedovic
koza, kráva víc dojí, než ty moje, tak ať zdechnou, že?
Jistě, je závist, která nikomu neublíží a člověk se potom za tento pocit zastydí,
ale jiní s tímto dokáží velice ublížit i svým blízkým. Závidíme si leccos, ale asi
nejčastěji majetek. Vždyť kolik peněz a úsilí stojí oprava střechy, výměna oken,
dveří, opravy hospodářských budov atd.. Však tohle majitelé nemovitostí vědí.
Ale někteří lidé, a to bohužel i příbuzní závidí a vidí jen výsledky této snahy - tu
třešničku na dortu.
Takže lidé nezáviďte, a když už, tak jen v duchu a potom se zastyďte. Hezké Velikonoční svátky!
Alena Dunovská

PŘIPRAVUJE SE
Dne 23. června pořádají líšničtí senioři
zájezd na Baťův kanál. Na programu je
dvouhodinová plavba lodí, návštěva
zámku Buchlovice a zámeckých zahrad
v Kroměříži /to ještě není upřesněno/. Za
vstupné na loď a do zámku se bude vybírat
300 Kč. Cestu hradí obec, jídlo si účastníci
hradí sami. Zájemci se mohou přihlásit u
J. Springerové.
Také zveme příznivce zpěvu na nácvik
písní na Den matek. Zpíváme každou sobotu - mimo Bílé soboty- vždy v 19hod.
v malé zasedačce OÚ.
J. Springerová
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NAVŠTÍVILI JSME PLES
herdou do zad, ale i řízným povelem udržoval dobrou náladu ve skupině. Cíl se
pomalu blížil. Ještě před rozedněním byli na určeném místě. Prošli tvrdou prověrkou na výbornou. Nejlépe byli vyhodnoceni velitel skupiny čet. abs. Lubomír
Gazda a vojín Jan Salát. Úspěch však neznamená přehlížet nedostatky. Někdo bude
muset přidat v tělesné, jiný v odborné přípravě. Je to zkrátka dlouhodobý úkol, ale
to by nebyli průzkumníci, aby se ho zalekli. Tihle chlapci nejsou zvyklí před nesnázemi ustupovat, ale bojovat s nimi. Stejně zodpovědně se postavili i k socialistické soutěži. První byl jako vždy jejich velitel a nikdo se tomu nedivil. To že velitel je vždy v čele, je u průzkumníků již tradicí.

TIP NA MÁJOVÝ VÍKEND

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
Již třetí ročník soutěžní ochutnávky se bude konat v sobotu
5. května v líšnickém kulturním domě od 19 hod. Po loňském
rekordním ročníku, co se týká přihlášených vzorků, se také letos
čeká bohaté zastoupení všech druhů destilátů. Napomáhá tomu
fakt, že ta letošní produkce pálenek byla opravdu ukázková do
kvality i kvantity. Přijďte a budete moci posoudit jejich kvalitu i
vy. Letos se uskuteční soutěže dvě. Návštěvníci tohoto koštu
totiž na místě rozhodnou svými hlasy o vítězi divácké soutěže.
Pořadatelé pro tento ročník však připravili novinku. Byli sbírat
zkušenosti u pořadatelů jiných podobných akcí a ti jim doporučili malé změny,
které mají přispět ke zkvalitnění celé soutěže. Doposud se totiž do finále mohly
dostat i některé vzorky, jenž pravými destiláty z ovoce nebyly. Porota proto letos
již v předkolech vybere 10 postupujících vzorků , ze kterých potom v závěru koštu
vybere vítěze soutěže odborné poroty. Do poroty zasednou pracovníci palíren.
Pozvání pořadatelů přijal a na předsedu poroty bude opět navrhnut jednatel Hanácké pálenice v Těšeticích Ing. Alexandr Zarivnij, o jehož odborných kvalitách jsme
se mohli přesvědčit v minulém ročníku.
Srdečně Vás na tuto akci zveme. Dokažte, že na líšnické akce chodí i líšničtí občané. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vaši účast.

Plesovou sezónu v Líšnici zakončili v sobotu 10. března. Pořádal ho Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici. Sál byl „vyprodán“ krátce po 20. hodině, kdy ples začínal. Líšničtí hasiči již tradičně zvou na svůj ples hudební skupinu Tóny Konice,
jejichž hudba dokáže vždycky zaplnit parket tanečními páry až do časných ranních
hodin.
Ples zahájila starostka sboru paní Mošovská, která
popřála všem návštěvníkům dobrou zábavu. Návštěvníci líšnických plesů vždy netrpělivě očekávají další z
kulturních překvapení, které pro ně pořadatelé připravili. Ani tento ples nebyl výjimkou. Před zaplněným
sálem kulturního domu nejprve vystoupil Ing. Stanislav Plšek z Líšnice, který předvedl žonglování se
svítícími kužely a míčky. O chvíli později se na parketu se objevily členky místního hasičského sdružení
Plamínek a předvedly taneční vystoupení na různé
typy hudebních žánrů.
Dalším očekávaným vrcholem večera bylo losování
tomboly. Velmi hodnotné a nápadité ceny jen podtrhly celkovou atmosféru. Drobné ceny - med, tvarůžky,
sekeru, lihoviny a likéry - vyhrávali výherci přímo z obálek, hlavní potom při půlnočním slosování. Spotřební elektroniku, dorty, uzeniny, ryby, brikety, pěkné selátko a mnoho dalších výher si jejich šťastní výherci odnášeli spokojeně domů.
Tento ples ukončil v Líšnici plesovou sezónu 2012. Všechny - letos mimořádně
čtyři - společenské plesy se pořadatelům vydařily a byly hodnoceny jejich návštěvníky velmi kladně. Každý z plesů je jiný a originální. Má své příznivce i kritiky. A to je dobře. Nejdůležitější však je, že i v dnešní uspěchané době si lidé našli

Vzorky do soutěže možno odevzdat v množství 0, 5 l do 27. dubna
v místní hospodě nebo u A.Plháka, Líšnice 29.
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čas a přišli se společně
pobavit do společnosti.
Kéž bychom to mohli
konstatovat i v blízké
budoucnosti. Poděkujme
tedy
všem obětavým
místním pořadatelům,
kteří se na přípravách akcí
podíleli, a těšme se již na
novou plesovou sezónu
2013. Vždyť v Líšnici
přece plesy umí!

S teplým koncem měsíce března na sebe dlouho nenechaly čekat práce kolem domků a zahrad. Stejně tak tomu bylo i v rámci obce.
Starosta pan Jiří Kvíčala nás stejně tak jako v loňském roce požádal o pomoc při
čerpání "jímek vodoměrů" na Vyšehorkách v lokalitě Pod dědinou. Bylo využito
naše malé kalové čerpadlo a centrála k vyčerpání celkem 7 jímek. Účastnili se jej 2
členové a akce proběhla v dopoledních hodinách v sobotu 24. března.
Na sobotu 31. března byl naplánován úklid "odkladiště" v rohu hřbitova a také porostu kolem něj a protilehlé autobusové čekárny. Ale kvůli velkém větru a dešti
byla akce odložena na měsíc duben.
I tak ale areál dostal první jarní očistu a to pobránování trávníků a srovnání všech
"krtových hromádek", kterých se tam právě v době oteplení objevilo víc než dost.
Stejně tak i trávník v areálu hřiště dostal podobnou ozdravnou jarní kůru.
I měsíc duben se ponese v duchu té pracovní činnosti, neboť po zimním období
je nutné provést i další práce - např. kontrolu techniky.

SDH Líšnice pořádá již tradiční jarní úklidovou akci:

Prosíme občany, aby nepotřebné staré železo shromáždili před
vraty svých domů. Svoz bude probíhat v dopoledních hodinách.
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POSLALI JSTE NÁM

Do redakce Líšnických ozvěn zaslal email Ing. Lubomír Gazda, ke kterému přiložil
článek z dobového vydání vojenského časopisu Palcát z roku 1982.Popisuje se v
něm epizoda z doby, kdy vykonával základní vojenskou službu. Pan Gazda zároveň
vyzývá i Vás ostatní čtenáře, abyste také připojili svoje postřehy z let, které Vám již
dnes připadají jako dávno minulé.

Velitel je u nás vždy v čele
Cvičná bojová akce průzkumníků byla vyvrcholením zimního taktického cvičení.
Skupina hloubkového průzkumu četaře absolventa Lubomíra Gazdu věděla, že je
čeká těžká prověrka sil a vědomostí, každý se v duchu ptal sám sebe - vydržím?
Většina z nich dosud podobnou zkoušku neprožila. Zvažovali, zda budou schopni
projít celou trasu ve sněhu, zimě, bez dohledu zkušených vojáků z povolání a v
některých chvílích každý z nich tak trochu sám.
Akce začala v ranních hodinách studeného a zamračeného dne. Po vysazení v protivníkově týlu provedli průzkumníci krátký přesun do prostoru, kde se předpokládala nepřátelská technika. Nebylo jednoduché vypátrat stanoviště taktických raket,
avšak po několika hodinách se podařilo první část úkolu splnit. Rakety bylo nutné
zničit. Velitel skupiny se rozhodl nastražit léčku. Když skupina položila trhavé
nálože, nastalo dlouhé čekání. Konečně se objevila vozidla. Nálože byly odpáleny
na sekundu přesně. Nepřítel se ale rychle vzpamatoval a zahájil palbu. Právě v této
chvíli se ale projevily výsledky dlouhodobé a náročné přípravy. Několik přesně
mířených dávek, rychlá změna pozice, a po několika minutách boje se průzkumníci
odpoutali od nepřátel, aby mohli ohlásit vysílačkou splnění další části úkolu. Nyní
je čekala nejnamáhavější etapa výsadku - přesun. Tedy více než 50 kilometrů usilovného pochodu neznámým terénem. Rychle se stmívalo, navíc začalo hustě sněžit. Už po prvních kilometrech byla chůze obtížnější a popruhy s výzbrojí a výstrojí
se bolestně zařezávaly do ramenou. Nesměli však zapomenout, že se stále nacházeli v nepřátelském týlu. Prozrazení ve skutečném boji by pravděpodobně znamenalo
záhubu celé skupiny. Usilovný pochod prověřil vůli a vytrvalost všech příslušníků
skupiny.
Velitel skupiny čet. abs. Ing. Lubomír Gazda je však tvrdý nejen na sebe, ale i na
svoje podřízené. Ani pro něj nebyla akce snadnou záležitostí. Úkol však musí být
splněn za každou cenu. Nařídil krátký odpočinek, během něhož bylo navázáno
spojení se štábem. Po krátkém vydechnutí se šlo dál. Skupina minula ztichlé město
a opět se ocitla na zasněžené lesní cestě. Na průzkumnících bylo vidět, že si sáhli
na dno svých sil. Velitel si však věděl rady. Občasným povzbuzením či přátelskou
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Čtvrtek
Pátek

13.00 - 16.00
7.30 - 12.00

Příloha Líšnických ozvěn - 1. díl

16.30 - 20.00
12.30 - 15.00

Ordinační hodiny lékařů v Mohelnici

Zubní laboratoř

taneční skupiny MARLY.
Marie Havelková, Ludmila Švecová
ve stylu Orient, Asie, Egypt a různými autorskými kombinacemi těchto styPondělí
7.00 - 15.00
Čtvrtek
7.00 - 16.00
lů.taneční skupiny MARLY.
Úterý
7.00 - 17.00
Pátek
7.00 - 14.00
Tančíme převážně ve stylu Orient, Asie, Egypt a různými autorskými kombiStředa
7.30 - 15.30
nacemi těchto stylů.

Zdravotní středisko, Okružní 10
Dětská ambulance, dorost
MUDr. S.Coufalová
tel. 583 430 597
Pondělí
7.30 - 11.30
13.00 - 16.00 pozvaní
Úterý
7.30 - 10.00
10.30 - 12.00 poradna pro kojence
Středa
7.30 - 11.30
13.00 - 15.00 pozvaní
Čtvrtek
7.30 - 9.00
10.00 - 12.00 poradna pro kojence
Pátek
7.30 - 11.30
13.00 - 15.00 pozvaní
Denně
7.00 - 7.30 odběry a injekce
MUDr. H.Žáková
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Denně

tel. 583 430 695
7.00 - 11.00
13.00 - 15.00 pozvaní
7.00 - 10.30
10.30 - 11.30 pozvaní
7.00 - 10.30
13.00 - 15.00 pozvaní
7.00 - 9.00
9.30 - 11.00 poradna pro kojence
13.00 - 16.00 ordinace+akutní př.
7.00 - 11.00
13.00 - 15.00 pozvaní
7.00 - 8.00 odběry a převazy

Ordinace praktických lékařů
MUDr. L.Russitzki
Pondělí
7.00 - 12.00
Úterý
7.00 - 12.00
Středa
12.00 - 18.00
Čtvrtek
7.00 - 12.00
Pátek
7.00 - 13.00

tel. 583 430 950
13.00 - 15.00
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Pokračování příště
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Zdravotní středisko, Nádražní 35 / u Penny/
Ordinace praktických lékařů
MUDr. Z. Pozdíšek
tel. 583 431 700
ordinace
sonografie
ordinace
různé
Pondělí
7.30 - 9.30
9.30 - 11.00 11.00- 12.00
13.00 - 15.00 objed.
Úterý
7.30 - 9.30
9.30 - 11.00 11.00- 12.00
13.00 - 18.00 objed.
Středa
7.30 - 9.30
9.30 - 12.00
Čtvrtek
7.30 - 9.30
9.30 - 11.00 11.00- 12.00
13.00 - 16.00 objed.
Pátek
7.30 - 9.30
9.30 - 11.00 11.00- 12.00
Denně 7.00 - 7.30 odběry a injekce, 7.30 - 9.30 pacienti s prac.neschopností (PN)
a neobjednaní
MUDr. S. Reichlová
tel. 583 418 059, 722 749 868
ordinace pro PN, ordinace pro objedn.
návštěvy,
neobjednané
spec. vyšetření
Pondělí
7.30 - 10.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Úterý
7.30 - 10.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Středa
7.30 - 10.00
10.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Čtvrtek
7.30 - 10.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Pátek
7.30 - 10.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Denně
7.00 - 7.30 odběry a injekce
MUDr. J. Sychrová
ordinace
Pondělí
12.00 - 18.00
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 13.00
Čtvrtek
7.30 - 13.00
Pátek
7.30 - 13.00
Denně
7.00 - 7.30 odběry

tel. 583 433 647
8.00 - 11.00 návštěvy, služby
13.00 - 14.30 návštěvy, obezit. poradna
16.00 - 18.00 akupunktura, obezit. poradna
14.00 - 15.00 návštěvní služba
13.00 - 14.00 návštěvy
/ Doporučujeme v případě obez. poradny se
se objednat/
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MUDr. H.Radová
tel. 583 433 291
Pondělí
7.30 - 12.30
13.00 - 15.00 pozvaní, OP, administr.
Úterý
8.30 - 11.30 návštěvy 12.00 - 17.00 ordinace
17.00 - 18.00 pouze pozvaní
Středa
7.30 - 12.30
13.00 - 14.30 návštěvy
Čtvrtek
7.30 - 12.30
13.00 - 15.30 pouze pozvaní
Pátek
7.30 - 12.30
13.00 - 15.30 pozvaní
Denně mimo úterý 7.00 - 7.30
odběry a injekce

Psychiatrická ambulance

Dermatologická ambulance

MUDr. J.Veselá
Čtvrtek

Prim. MUDr. L.Drlík
ordinace
Pondělí
13.00 - 16.00
Úterý
15.00 - 20.30
Středa
Čtvrtek
15.00 - 20.30
Pátek

tel. 722 664 966
fototerapie a léčba otoků
7.00 - 16.00
7.00 - 12.30 13.00 - 20.30
7.00 - 19.00
7.00 - 12.30 13.00 - 20.30
7.00 - 12.30

Gynekologická ambulance
MUDr. J.Jirsa
odběry
Pondělí
7.00 - 7.30
Úterý
7.00 - 7.30
Čtvrtek
7.00 - 7.30
Pátek
7.00 - 7.30

tel. 583 432 057
ordinace
7.30 - 11.30
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
pouze poradna pro těhotné

Kardiologie
MUDr. J.Veselý
Pondělí
7.00 - 12.30
Úterý
7.00 - 12.30
Středa
7.00 - 12.30

tel. 583 431 700
13.00 - 17.30
13.00 - 14.30
13.00 - 15.30

Neurologie
MUDr. J. Kmec
Středa
Čtvrtek

tel. 583 411 018
12.30 - 14.30

7.30 - 12.00
8.00 - 12.00

MUDr. K.Kunčar, MUDr. Kunčarová
Úterý
8.00 - 15.00

tel. 583 430 337

REMEDIC - léčebná rehabilitace

tel. 583 430 309, 583 430 306
12.30 - 14.45

Pondělí až pátek

6.45 - 12.00

FBLR
tel. 583 464 215
7.00 - 11.30

Urologická ambulance
MUDr. J.Marada
Pondělí
MUDr. V.Kovařík
Středa
Pátek

tel. 583 430 226
8.00 - 16.00
8.00 - 12.00
8.00 - 15.00 (jen objednaní)

Zubní ambulance
MUDr. Z.Ambrož
Pondělí
7.30 - 15.30
Úterý
7.30 - 17.00
Středa
7.30 - 16.00
Bolestivé případy v 7.30

Čtvrtek
Pátek

tel. 583 433 540
7.30 - 13.30
7.30 - 15.30

Čtvrtek
Pátek

tel. 583 430 229
7.30 - 14.30
7.30 - 12.15

MUDr. P.Salavová (pro děti do 15 let)
Pondělí
15.00 - 19.30
Středa
Úterý
8.00 - 13.00
Čtvrtek

tel. 581 111 856
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

MUDr. A.Kaplunová
Pondělí
7.30 - 16.30
Úterý
7.30 - 14.30
Středa
7.30 - 14.00
Bolestivé případy v 7.30

MUDr. J.Bojko
tel. 583 411 018
Pondělí
7.00 - 15.00 15.00 - 16.00 sono kyčle kojenci 16.00 - 19.00 operace
Čtvrtek 16.00 - 19.00

MDDr. Yvona Tichá (pro dospělé)
zubni.mohelnice@gmall.cz
Pondělí
7.30 - 12.00
12.30 - 15.00
Úterý
13.00 - 16.00
16.30 - 20.00
Středa
8.00 - 16.00
16.30 - 19.00
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Ortopedická ambulance

