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 dubnu:
Bukovský František
Orálek Petr
Elbl Jan
Hoppová Miroslava
Vašek Miroslav

Navrátilová Danuška
Škůrková Jarmila
Černín Petr
Zbožínek Antonín
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V předvečer nastávajícího měsíce května se na líšnickém hřišti objevila májka. O
její vztyčení se postarali členové SDH. Naši obec bude zdobit do 2. června, kdy se
za veliké slávy odporoučí k zemi. Pozvánku na tuto akci naleznete na str. 9.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

POMOZTE I VY

49. díl

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

v pátek 11. 5. od 17 do 19 hod. a v sobotu 12. 5. od 9 do 11 hod.

Rok 1966
Knihovna
.Knihovna je po sloučení knihovny z Vyšehorek umístěna v Líšnici. Nejvíce čtenářů je v Líšnici a to hlavně z dětí. Z Vyšehorek je čtenářů velmi málo. Knihy se
půjčují po celý rok.

Hodová zábava
Dne 1. října uspořádalo myslivecké sdružení Líšnice v sále kina hodovou zábavu.
Začátek byl stanoven na 19 hod.. O občerstvení bylo postaráno. K tanci vyhrávala
hudba Bašner.

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/,lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek),domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, vatované
přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky - nepoškozené.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic a přineste do KD v Líšnici.
Tuto sbírku vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov, která je neziskovou
organizací a poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti.
Děkujeme za vaši pomoc

KŘÍŽOVKA

Počasí
Během roku počasí bylo velmi rozdílné. Po dlouhé zimě bylo jaro příznivé, avšak
léto velmi teplé s bouřkami a prudkým deštěm. Uklidnění nastalo na podzim, začaly mrazíky a později zvláště v listopadu i sníh. Zimní teplota se pohybovala kolem
-10 až -20 stupni pod nulou, letní 24 - 30 stupňů.
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2. opak levé

Různé
19. července přehnala se přes obec v 16 hodin větrná smršť, která natropila velkých
škod v zahradách na ovocných stromech, které byly polámané a vyvrácené. Škody
byly způsobeny také na polích a okolních lesích, kde leží velká spousta polomů.
Takovou smršť občané naší obce dlouho nezažili.
10. září byl odvezen pro zdravotní problémy nemocnice pan Bedřich Bartoš. Zůstal tam delší dobu v léčení.
17. září dostal větší krevní tlak do hlavy Josef
Kajnar, který delší dobu byl v lékařském ošetření.
19. září onemocněl František Zámečník. Jeho léčení si vyžádalo jeden rok.
Před vánocemi odešla na léčení do nemocnice
Anna Hašlerová, která se silně nachladila a dostala anginu, že delší dobu nemohla mluvit.
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1. část bytu

3. vak
4. záda
5. stále
6. tv stanice
7. malý kůň
8. vepř
V tajence se dozvíte jméno ženské jméno. Vyluštění z minulého čísla: Vacetín
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝS

„Pozdrav Pán Bůh, Bidlo... Bidlo, ty kluku zlatej,
ty ani nevíš, jak tě rád vidím,“ impulsivně se postavil Dionýs na nohy a radostí mu přetékal
úsměv. Dole pod ním všichni strnuli. Ozýval se jen slabý praskot hořících velkých
svící. Byla to pro ně podívaná! Nad nimi se tyčila zčernalá osoba zcela nepřirozená
a ne z tohoto světa. Za ním se to hemžilo dalšími postavami stejného zevnějšku.
Bidlo jevil takové překvapení, že mu z otevřených úst vypadlo zrovna vsunuté
sousto pohankové kaše a rozbryndalo se mu po haleně. Vytřeštěné oči žen zmrazilo
Dionýsovo nadšení.
„Bidlo, Ačko, Důro, to jsem přece já Dionýs a tady Hoska a naše Leduška s Ulou,
znáte nás, utíkáme před lupičskou bandou, která nás přepadla, rabovala faru a
zapálila vyšehorský kostel,“ snažil se objasnit situaci.
„Ale tam všechny zamordovali, nikdo z nich nepřežil,“ polkl umazanou hubou
Bidlo, ,,tak to říkali ti, co utekli na hrad, a ty se zjevíš jako svatý obrázek a tvrdíš,
že jsi Dionýs?? Slez, slezte dolů, ať se na vás podíváme,“ řekl sluha. Mnich vrávoravým krokem sestupoval po příkrých bočních schodech vytesaných ve skále. Za
ním šli opatrně i ostatní. Bázlivě se tísnili u kraje, protože Bidlo se postavil
s mečem v ruce a za ním se do obranné pozice přikrčily ženy a děti.
„Tak přistup, nevidím ti pořádně do tváře!“ Hoska ze zadu postrčil Dionýse. Nebylo se co divit, že je nikdo nepoznal. Ušpinění na každém kousíčku těla, s krvavými šrámy na rukou a nohou,v rozedraných cárech místo oblečení, to nemohlo nikoho nechat v klidu. Bidlo uchopil louč a posvítil si na obličej příchozího. Dionýs
zamžikal oslepen září a snažil se usmát. Grimasa se ovšem z úsměvu změnila ve
škleb, až sluha sebou cukl. Najednou se z hloučku vytrhl ženě chlapec a beze strachu běžel k Ledušce, kterou chytil za ruku.
„To je přece moje Leduška, ta si se mnou vždycky hrála na slepou bábu a na schovávanou, učila mě poznávat květiny,.“ radostně se na ni obrátil.
„Ano Jiříku Poděbradský, jsem to já. Ty jsi ale vyrostl, co jsem tě neviděla,“ vzala
ho do náručí Leduška. Chlapec ji objal kolem krku. Pošimral Ulu na bradě, protože
na něj vyjukla uvázaná v ranci na zádech.¨
Bidlo sklonil meč k zemi. Jsou to přece jen jejich sousedé z Vyšehorek. Už je
také poznával, ale strach a opatrnost mu velela všechno nepředvídané prověřit.
„Vítejte na hradě Líšnice, posaďte se a vezměte si něco na jídlo a pití,“ vybídl je a
sám ustoupil stranou, aby jim mohly ženy přichystat občerstvení.
/Pokračování příště/

Jana Zámečníková
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AKCE PRO DĚTI
Dětský maškarní karneval v Líšnici má již své
pevné místo v kulturním kalendáři širokého okolí. O jeho oblibě svědčí ten fakt, že v sále kulturního domu se vždy sejde mnoho masek. Každý
rok můžeme poznávat nové filmové hrdiny, klasické princezny, nechybí piráti, šašci a víly. Na
ten letošní karneval přišlo v sobotu 31.března 55
masek, což je číslo obdivuhodné a organizátoři
jiných kulturní akcí mohou tuto návštěvnost jen
závidět. Převahu měly děti předškolního věku,
ale výjimkou nebyli ani kojenci a batolata. Členky ČČK měly vše dobře připravené, a tak děti
soutěžily, tancovaly a radovaly se ze svých kostýmů. Alespoň na chvíli se mohly stát svým
vysněným hrdinou. Za svoje karnevalové rejdění
obdržely všechny masky sladkou odměnu a
malé občerstvení. Doufejme, že tyto děti se svými rodiči na naši obec nezapomenou a v budoucnu si opět najdou do Líšnice cestu.
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AKCE V DUBNU

LÍŠNICKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Další ročník Líšnického
mariášového turnaje se
konal v sobotu 7. dubna
2012 v místní hospodě.
Ke hracím stolům zasedlo
33 hráčů. Někteří z nich
nevynechali žádný ročník,
jiní do Líšnice letos zavítali poprvé. Objevili se
zde i hráči, kteří pravidelně objíždějí turnaje a sbírají vavříny. To vše svědčí o tom, že tento turnaj se
napevno zapsal do termínové hrací listiny mariášových turnajů v okolí.
Hrálo se na čtyři hrací
kola, která byla přerušena
přestávkou na oběd. Ten
tradičně připravil Olda
Smítal z Vyšehorek. Do
posledního kola byli
všichni netrpěliví, jak
turnaj dopadl. Je zajímavé, že někteří v minulosti
úspěšní hráči obsadili
letos dolní příčky výsledkové listiny. Ceny obdrželi jako vždy všichni startující. Na ty nejlepší čekalo pěkné sele, uzeninové balíčky, živý králík a další odměny. A jak to tentokráte dopadlo? Vítězem Líšnického
mariášového turnaje 2012 se stal pan Karel Ellner z Loštic, druhý skončil Jan
Skoumal z Olomouce a třetí místo obsadil Jiří Havelka z Mohelnice. Z domácích
skončil nejlépe Václav Krejbich na třináctém místě, Jaroslav Navrátil byl šestnáctý, Milan Novák devatenáctý.
Podle vyjádření pořadatele turnaje pana hostinského Dana Sládka si i v příštím
roce mohou hráči mariáše vyznačit termín líšnického turnaje do svého kalendáře.
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Sbor místních hasičů Vyšehorky
Zve všechny malé i velké na tradiční

který se bude konat dne 7. 5. 2012
na hřišti ve Vyšehorkách
Záčátek v 19.30 hod., průvod zahájen při setmění,
soutěž o nejhezčí lampion, občerstvení zajištěno

ČČK Líšnice ve spolupráci s obecním úřadem a hasiči
Vás co nejsrdečněji zve na
tentokráte na téma„ŠMOULOVÉ“
sobota 2. června, 14 hodin
hřiště Líšnice
Připraveno pásmo her a soutěží ve„šmoulí vesničce“,
bohaté ceny, kolo štěstí. Kostýmy a masky vítány.
a spolu s tím se uskuteční

KÁCENÍ MÁJKY
kterou mají postavenou a pečlivě hlídanou HASIČI
Připraveno bohaté občerstvení – pivo, limo, dobroty z ohýnku.

HRAJE: skupina VARIACE
Pořadatelé se těší na Vaši účast
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MALÉ ZAMYŠLENÍ

INFORMACE

Senioři!
Setkání máme opět první čtvrtek v květnu. Kdo pojedete na zájezd na Baťův kanál
přineste zálohu 300 Kč - vstupenka na loď a do zámku. Máme volných několik
míst a zveme ostatní, aby byl autobus vytížený. Pojedeme 23.6.2012.
Senioři děkují hudebníkům S bandu, kteří nám zpestřili dubnové setkání. Rádi
by uvítali na některém setkání i druhou skupinu Variace. Bylo by to možné ?
J.Springerová

POZVÁNKY

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
5. května 2012 - 19 hodin - KD Líšnice
taneční skupiny MARLY.

Občanské Sdružení Ryzáček Vyšehorky
Dne 6. 5. 2012 v 1000 zahajuje svou činnost

PSÍ KLUB
PRO PEJSKY VŠECH DRUHŮ I GAUČOVÉHO
Poradíme s výchovou a základním výcvikem
( nejde o sportovní kynologii ).

Určitě jste poznali známé úsloví. No, teď máme úplně jinou armádu, ale ti trochu
dříve narození jistě na tu svoji vojnu často vzpomínají. Někteří ve zlém. Troufnu si
tipnout, že 90% mužů vzpomíná na vojnu alespoň trochu v dobrém. Jen si vemte ty
nekonečné debaty v hospodě u piva a u něčeho ostřejšího. Proberou se ženy, politika, sport a potom v o j n a . Ti, kteří ji zažili, mohou těm mladším s trochou bujné
fantazie povykládat, co na vojně zažili a o co budou ti mladší ochuzeni. Samozřejmě se většinou vzpomíná jen na to dobré. Jistě, dá se polemizovat o šikaně
„mazáků“ a jiných nešvarech. Ale to jsou věci, které se objevovaly, objevují a bohužel budou objevovat nadále i jinde. Mnozí si řeknou: „Byly to ztracené dva
roky.“ Jenže je slyšet i názor mladých mnohých lidí, že minimálně půl roku vojny
by si měl každý mladý muž zkusit. A proč? Lékaři naříkají nad špatnou fyzickou
kondicí nynější mládeže. Přednější je jim sedět nekonečné hodiny u počítače. Takže trochu tělocviku, přizpůsobení se druhým, kolektivu - to by asi nikoho nepoškodilo. Alespoň by si někteří jednotlivci uvědomili, že nejsou „střed světa“, jak je v
tom mnozí rodiče utvrzují. Srovnali by si v hlavách, o vlastně chtějí v životě dělat,
čeho dosáhnout.
Je to jen můj názor a asi by byl velký problém v dnešní době tohle uskutečnit.
Samozřejmě vše se točí kolem peněz a také nechuť něco změnit. A co vy? Jaký
máte na povinnou vojenskou službu názor?
Alena Dunovská

POJĎTE REPREZENTOVAT

Přijďte se podívat!! Těšíme se na Vaší návštěvu.

Program:
9.00
Soutěže
10.00
Zahájení prezentace jednotlivých obcí
10.00 - 14.00 Hlavní kulturní program
15.00 - 22.00 K tanci a poslechu hraje Twopopmusic
Soutěžit se bude ve volejbale / 6hráčů, nejméně 2 ženy/, ruských kuželkách /2hráči/, petangu /1-2 hráči/. Děti se mohou zúčastnit soutěže ve vybíjené /5hráčů 10-13
let/. Všechny soutěže se uskuteční na hříšti. Zájemci o účast ve sportovních soutěžích se mohou hlásit na OÚ v Líšnici.
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KDE: VYŠEHORKY

-

Areál Os RYZÁČEK

- pátek 1700 - 1800
- sobota 1000 - 1100
CENA: 50 Kč / 30 minut Tel: 776 026 939 nebo 776 029 939
KDY: Vždy po telefonické domluvě

Z ČINNOSTI SDH

V sobotu 14. dubna jsme se vydali na již jednou odloženou brigádu – úklid hřbitova. Počasí nám tentokráte nepřekazilo plány, a tak jsme mohli pracovat.
Byl zastřižen živý plot, který lemuje vstupní cestu na hřbitově. Dále byl upraven
terén pohrabáním „krtkových hromádek“. No a tím posledním, ale nejdůležitějším
úkolem bylo odklizení hromady odkladiště v levém zadním rohu hřbitova. A tak
místo odpočinku našich blízkých dostalo svou očistnou kůru.
Stejně jako loni si nemůžu odpustit poznámku, že nalezeno bylo opravdu všelicos.
Bylo toho ale méně než v roce minulém. Ale i tak nechápu, že sklo, plasty ale i
dráty a kámen skončili v hromadě s ostatním, zejména rostlinným materiálem.
Vždyť přece stejnou cestou jak přicházíme do prostor hřbitova, tento prostor i
opouštíme a cestou míjíme nádoby na sklo a plast. To je to opravdu tak těžké?
Spolu s tímto se ještě částečně prořezaly křoviny u zastávky na Vyšehorkách. Autobus už doufejme může lépe zastavit a nestát v polovině cesty a bránit tak průjezdu nedočkavým řidičů.

Tak jako každý rok, tak i letos byla naplánována sobota, zvaná železná. Ta se konala poslední dubnovou sobotu, tj. 28. Všichni ti, kteří doma měli nějaký ten nepotřebný kousek železa či železného šrotu, se jej mohli zbavit. Uklidili si tak možná
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místo ve stodole či garáži a nebo
v domácnosti. Jak konstatoval Milan
Novák: „Letošní trumfem jsou vany,
zdá se, že se asi lidé přestávají koupat.“ A pravdu měl, protože do počtu
kusů opravdu staly letos jedničkami.
Nakonec byla posbírána jedna traktorová vlečka a na ní bylo něco přes 2
tuny železného šrotu.

Odpoledne patřilo jak jinak než tradici léta udržované – májce. Pro tu se zajelo, byla připravena a nazdobena
a mohla se postavit. Letos její stavění provázely technické „zádrhely“. Prasklé lano a kurtna při stavění, naštípnutý vršek. Zkrátka se jí nějak nahoru nechtělo. Ale vše se
podařilo zvládnout, a tak se na hřišti majestátně tyčí letošní májka.
A mně už nezbývá, než Vás všechny pozvat na sobotu 2.
června, kdy bude připraveno odpoledne nejen pro děti
s bohatým programem, občerstvením (dle počasí makrely, jinak další dobroty z ohně či od udírny) a živou hudbou.
Jitka Mošovská, DiS.,

OZNÁMENÍ OÚ

V sobotu 19. května se uskuteční v Líšnici a na Vyšehorkách svoz nebezpečných
odpadů. Žádáme občany, aby odpad shromáždili:

- v Líšnici na dvoře obecního úřadu od 8 do 11 hodin.
- na Vyšehorkách na návsi u zbrojnice od 8 do 9.30 hodin
Jedná se např. o oleje, barvy, nádoby od olejů, maziv, barev, lepidel, brzdových
kapalin, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, věci co obsahují azbest, pneumatiky - bez disků, agrochemické odpady, pesticidy, rozpouštědla, ředidla atd.
Sbírají se i ledničky, mrazáky, televizory, PC sestavy, domácí elektrospotřebiče,
telefony atd. Eletrozařízení musí být nerozebrané a v úplném stavu.
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