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:
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Vašek Ludvík
Langerová Marie
Zapletalová Bohumila
Stratilová Ivanka

Hlaváčková Oldřiška
Míchalová Helena
Hledík Josef
Horníček Vlastimil
Navrátil Jaroslav
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Členové SDH Líšnice se v červenci zúčastnili hasičských soutěží ve východních
Čechách, konkrétně v Líšnici u Žamberka a Kameničkách. O tom, jak se jim sportovně dařilo a co zajímavého na akcích prožili, se můžete dočíst na str. 6 - 8.

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Z poznámek kronikáře …

Vavřinec - dává létu první žďuchanec

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Zrušení dětského útulku v Líšnici
Dosavadní dětský útulek v Líšnici v budově č. 17 byl zrušen a zařízení bylo přestěhováno do nově zřízeného útulku ve škole na Vyšehorkách. Tam byl pro nedostatečný počet žáků vyučování zrušeno a děti chodí do školy v Líšnici. Zřízení útulku
dalo dosti starostí přizpůsobiti místnosti potřebám útulku a také bylo zapotřebí, aby
autobus CSAD odvážel děti v 6.45 hod. do Vyšehorek a večer
zpět. Ke spokojenosti všech maminek, které nemusí mít žádných
obav o svoje děti, o které je dobře postaráno po stánce zábavy
i stravování. Děti dostávají celodenní stravu, takže mnohé nechtějí jíst doma, že prý v útulku mají lepší. Vedoucí útulku je
paní Jaroslava Springerová, pomocnou silou paní Pytlíčková,
manželka řídícího učitele. V kuchyni vaří paní Pudilová z Líšnice, uklízečkou jest paní Mikuličková z Vyšehorek. Rodiče členové JZD neplatí nic a ostatní občané ano.
Dobrá věc se podařila a záleží na občanech obou obcí, aby si
takové výhody vážili a využívali jí ku svému prospěchu. Žel, hned po otevření
útulku našlo se v Líšnici několik nezodpovědných a škodolibých osob, které podaly nepravdivé zprávy o domnělých a úplně vymyšlených nepřístojnostech zaměstnaných osob /p. Pytlíčková/ na ONV v Šumperku.

Bohužel, je to tak – svatý Vavřinec (10. srpna) nám oznamuje blížící se konec léta.
Svatovavřinecké pranostiky jasně říkají:
Svatý Vavřinec - první podzimec!
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Na svatého Vavřince - brambory do hrnce!
Vavřinec byl jáhnem papeže Sixta II. Jeho hlavním úkolem byla správa církevního
majetku a poskytování pomoci chudým a nemocným. Vavřinec po jeho smrti prodal církevní majetek a peníze rozdělit mezi chudé. Městského prefekta to rozzuřilo
a dal ho bičovat, natáhnout na skřipec a nakonec pálit na rozžhaveném roštu.
Vavřincova smrt způsobila obrácení velkého počtu pohanů ke křesťanství. Nad
jeho hrobem se událo mnoho zázraků.
Svatý Vavřinec je ochránce při řadě
chorob a je patronem knihovníků
a archivářů, ale i kuchařů a cukrářů.
I na noční obloze se můžeme se světcovým jménem setkat. Už koncem
července se začaly na ní objevovat
meteority - Perseidy, kterým se lidově
říká slzy svatého Vavřince (to podle
data, kdy se nejčastěji objevují).
Názvy měst, kde můžeme najít kostely
zasvěcené sv. Vavřinci objevíte v dnešní tajence.

Mravní otázka
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Vyluštění minulé tajenky: Jak teplý
svatý Jakub, tak studené Vánoce.

Při sledování celkového života na vesnici po stránce mravní, nemohu se zbaviti
tísnivého dojmu a pocitu, jak lidé v jedné vesnici žijící, na jedné lodi plující, pracující na jedné společné roli, klesají mravně stále níž, až se mě vnucuje dojem, že
půjde-li to tak dále, klesnou pod úroveň nižšího tvora. Zvíře má jediný pud - zachování druhu. Člověk má navíc ještě mnoho nepříjemných vlastností, kterých
nižší tvorstvo nemá. A právě v poslední době se tlumí vlastnosti hodné člověka snášenlivost, láska, smysl pro právo a spravedlnost.
A co vidíme ve veřejném životě v Líšnici? Nedůvěru, podezírání často bezdůvodné, egoismus, škodolibost. Nelze tyto skutečnosti zastírati, ale zamýšlet se vážně a
hluboce nad nezvratnou skutečností a dokud je ještě čas napnout síly a pokusit se
takové nezdravé nanejvýš škodlivé jevy tlumit a odstraňovat. Není nic škodlivějšího v obci, jak nevraživost mezi občany, hádky, osočování, bezdůvodné podezírání,
nedůvěra a také klamání důvěry.
V takové obci, kde se takové živly se rozmohly a jsou domovem, je žití ne radostí,
ale peklem pro ty, kteří je nenávidí a cítí se být lidmi. .
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Vodorovně:
1 - Pěší túra
2 - Obyvatel Bulharska
3 - Vložka do zubů
4 - Město nedaleko Mohelnice
5 - Přezůvka
6 - Ukryté cennosti
7 - Organizace OSN pro vědu a kulturu
8 - Roční období
9 - Plošina na lodi
10- Záclonový držák
11- Hliníková fólie
12- Domorodí kouzelníci
13- Moravské město, kde se vyrábí ocet
14- Točení
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LETNÍ POVÍDKA

ZJISTILI JSME ZA VÁS

Moc děkujeme paní Janě Zámečníkové za další povídku, kterou si pro čtenáře Líšnických ozvěn připravila. Těšíme se na poutavý příběh z malé vesnice…

Dny španělských koní

Spolek tří : Cyril Cicmoň, Ferdiš Fňukal a Meluzín Muchloň, seděli v hospůdce u
Tažných ptáků. Byl pátek po páté hodině, tedy jejich čas pro rokování, rekapitulování nebo předávání poznatků z týdne. Tentokrát to bylo vážné. Nikdo z nich neřekl ani slovo a jen hypnotizovali první sklenici piva.
„No,..no,..nějak to vázne co?? Tak chlapi, cumláte to pívo jako kojenci,…!!“
s nelibostí je zrovna obcházel hostinský, kterému nikdo neřekl jinak než „Cumel“.
Kšeft skomíral v době pandemie a tihle ti štamgasti, aby to konečně po uvolnění
všech nařízení pořádně rozjeli, místo toho
vypadali, jako by uspořádali smuteční hostinu. „Nevyrušuj Cumílku,…máme dilema,
které dnes musíme rozlousknout,..“ špitl
Muchloň. „To vidím,….a mohla by má
1díl
maličkost nějak přispět do vaší bouřlivé
diskuze?? Tak ven s tím,….co místní Spolek tří tak ničí,..??“ lísal se hostinský
v naději, že ukončí jejich trápení. „Držte huby, …tady se nedá nic vymyslet, když
žvaníte jak moje stará s tchýní,…“ rozohnil se Fňukal, až mu zrudla bradavice u
kořenu nosu. „Tak to pardon,…pardon,.. pánové myslí,…! To bude hodně vééélké,
až to Fňukale vymyslíš,….“ mrmlal si pod fousy Cumel, přehodil si utěrku přes
ruku a hluboce se uklonil. Usoudil, že nemá význam dál vynakládat energii na tuto
partu zoufalců, z kterých si i bez toho celá vesnice dělala jen legraci. Každá jejich
akce hrozila katastrofou. Hostinský Cumel šel dál mezi stoly a vrátil se za pult
točit pivo pro zákazníky s páteční žízní.
„Hm,…mám dojem, že jsme si zakousli velký dlabanec našeho záměru probudit
a říkám důrazně: probudit v naší vesnici živou kulturu. Přece musíme najít řešení,
jak všechno vrátit do normálu. Před tou blbou nemocí se minimálně třikrát do měsíce konaly nějaké akce v kulturáku nebo na hřišti, v tělocvičně! A těch kroužků,
co naše baby měly,…jóga, hanbatanec, vyšívání, zpívání a co já vím, co to všechno
bylo. Děcka taky pořád něco kutala na hřišti s učitelem,…skauti,….hasiči,..!
A teď? Zabarikádovali jsme se doma,..čušíme u televize a sledujeme, kolik se zase
nakazilo lidí a kde je to nejhorší. Se sousedy mluvíme jen přes plot zahrady
s respirátorem, aby na nás někdo neprskl ten virus!“ vedl dlouhý smutný monolog
Cicmoň.
„Jo,…správně jsi to teď řekl,…jenže sami nic nezmůžeme,….je to bída,…“ zamrmlal Muchloň a napil se zteplalého piva, aniž si všimnul, že se mu tam topí dvě
zbloudilé mouchy. To přemýšlení je hodně bolelo. Vypadalo to, že dnešním dnem
se nic nezmění a jejich spolek bude jedinou kulturou, co tu po pandemii zbyla.
„Vladěnko,….říkal jsem ti, abys ty zbytečné roušky vyhodila,..nejsou k ničemu,
snad jen na maškarní,…..“upozorňoval za pultem Cumel svou dceru.
/Pokračování příště/

Málo kdo z Vás asi tuší, že v Líšnici sídlí Spolek přátel a chovatelů koní čisté španělské rasy (PRE). Spolek byl založen v říjnu
1999, (dříve jako sdružení) jehož hlavním cílem byla podpora
rozvoje a chovu španělského koně v České republice. V roce
2020 došlo ke změně v představenstvu sdružení a změně sídla k
nám do Líšnice.
V rámci své hlavní činnosti spolek v druhý červnový týden uspořádal veřejnou
akci v areálu Dvora Nové Zámky s názvem Dny španělských koní.
Na programu této dvoudenní akce
byl v sobotu svod klisen a hřebců
PRE od 3 let věku s doprovodným
programem pro veřejnost, a v neděli
vzdělávací seminář.
Pro letošní rok se do uchovňovacího
svodu sešla poměrně velká skupina
mladých klisen a hřebců a proto
vznikl nápad přiblížit koně PRE
a jejich využití širší veřejnosti.
V sobotu v devět hodin ráno začala
chovatelská část, hodnocení mladých klisen a hřebců komisařem
ANCCE , panem Jaime Chapa. Svodu se zúčastnilo celkem 14 koní PRE ve věku
od 3 let, 7 klisen a 7 hřebců chovatelů z celé České republiky. Hodnocení probíhalo
až do odpoledních hodin. U každého koně se hodnotil exteriér a pohyb ve všech
chodech. Pan Jaime Chapa velmi ocenil kvalitu hodnocených koní.
Celý svod slovem provázela skvělá paní Ing. Lenka Gotthardová (bývalá ředitelka
NH Kladruby), která nejen že pohovořila o každém hodnoceném koni,
ale také všem představila plemeno
jako takové, jeho historii a současnost. Po poledni pak začal na venkovním kolbišti doprovodný program, ve kterém se španělští koně
představili v různých jezdeckých
disciplínách - klasické drezuře až do
úrovně S, free-style, working equitation, ale diváci měli možnost také
shlédnout tradiční španělskou doma
vaquera nebo práci s garrochou. To
vše v atmosféře slunného Španělska, s vůní paelly a dalších španělských specialit
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SPOLEK TŘÍ

Jana Zámečníková

a za doprovodu španělské hudby. Celý den uzavřelo vystoupení slovenské flamenkové skupiny Los Remedios.
Nedělní program probíhal více v pracovním duchu, komisař ANCCE pan Antonio Vasquez Fernandez vedl
seminář na téma “Jak korektně vystavovat koně PRE” a
to na konkrétních koních, vysvětlil všem účastníkům
základy přípravy koně pro předvedení, všechna úskalí,
která mohou předvedení koně ovlivnit, způsoby, jak koně
vystavit tak, aby předvedl to nejlepší, co je v něm. Seminář to byl interaktivní, velmi nabitý informacemi, praktickými ukázkami, dotazy a diskuzemi. Pan Antonio V.
Fernandez byl skvělý učitel a zapálený natolik, že tak tak
stíhal letadlo zpět domů .
Celou akci zaštítilo Velvyslanectví Španělska v ČR, přičemž se akce zúčastnil i jeho velvyslanec J.E. Angel
Lossada Torres Quevedose, který velmi ocenil průběh akce, španělskou atmosféru,
krásu a předvedení koní.

mohl být její bankovní účet resetován. Jak na to, ženě milerád poradil! Žena si pak
obratem uzavřela úvěr ve výši 435 tisíc korun, které na popud podvodníka
v bankomatu vybrala a následně v různých částkách vložila do bitcoinových peněženek, přesně dle zadaných pokynů.

Něco k samotnému plemenu PRE

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

Čistokrevný španělský kůň vznikl
na iberském poloostrově ve 14. až
15. století křížením severoitalských, neapolských a berberských
koní, v 15. století pak mniši
v Kartuziánském klášteře v Jerez
de la Frontera střežili a vedli chov
nejčistší linie španělských
koní. Čistokrevný španělský kůň je čtvercového rámce, oblých linii, velmi
temperamentní a pracovitý, má příjemný charakter. Jeho aktivní pohyb a ohebné
klouby mu umožňují snadné shromáždění, obratnost a zrychlení, proto jsou španělští koně mimo jiné využívání v
býčích arénách, ale výborně se hodí
také pro sportovní soutěže. Španělský kůň je velmi vznešený, má okázalé chody, což mu propůjčuje impozantní vzhled, a proto byl oblíben a ceněn na královských dvorech nebo pro vysokou jezdeckou
školu. Stádečko chovných klisen
tohoto krásného plemene máme
možnost vidět i u nás v Líšnici, na
pastvinách směrem k rybníkům.

POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SETKÁNÍ
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Tak takhle to opravdu v bankovním sektoru nefunguje
Opětovně upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené
obezřetnosti
v případě
přijatých
telefonátů
od neznámých osob vydávajících se především za bankovní úředníky a v žádném případě nesdělovali citlivá
data jak po telefonu, tak ani emailem. Při sebemenších
pochybnostech raději hovor ukončete a kontaktujte oficiální telefonní linku banky. Mějte na paměti, že banka
takovým způsobem své klienty nikdy neoslovuje a
v žádném případě nevyžaduje poskytování citlivých
dat, či přeposílání financí na jiné účty.

Pro seniory a osoby pečující
o svého blízkého

Zaškolení v péči, rady ohledně zajištění financí na péči. Podpora
odborníků v oblasti péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice.
Setkání se zúčastní také sociální pracovník zaměřený na dlouhodobou podporu seniorů. Možnost si promluvit, popovídat.

Pokud se nemůžete dostavit, kontaktujte nás, podporu poskytujeme i
v domácnosti. Kontakt: Bc. Lucie Habichová, tel. 730 806 122
Občerstvení zdarma zajištěno.
Projekt „ Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk“
je financován z Evropského fondu. Hygienická opatření dle aktuálních nařízení.
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všudy Jiřka, které se nepodařilo na jistotu provést
první ani druhý pokus líšnického útoku, musela se
vždy ubrat voda a provést
náprava, což nás stálo cenné
vteřiny. A to hlavně v kole
prvním, kdy jsme i přes
potíže měli celkově čtvrtý
čas, kdy na prvního se ztrácely 3 vteřiny a čas tak mohl
být kolem 25 vteřin, tedy
absolutně nej. Nakonec jsme tedy vybojovali místo šesté. Soutěžilo se ve složení:
1. kolo – strojník Milan, koš – Josef, spoj savic – Pedro (oba proudaři a budou
sát!!!), béčka – Jitka, rozdělovač – Jiřka, levý proud – Kuba, pravý proud – Standa.
2. kolo – strojník Milan, koš - Jitka, spoj savic – Josef, béčka – Kuba, rozdělovačPedro, levý proud – Jiřka, pravý proud – Standa. Takže se soutěžními posty řádně
zamíchalo, ale i tak klobouk dolů – skvělé sportovní výkony. My jsme si alespoň
dali trénink před soutěžemi, které nás v srpnu čekají na našem okrsku.
Soutěž se vydařila, skvělá atmosféra, naše výprava se domů vracela ještě přes Pastviny, kde jsme se před cestou domů svlažili v přehradě a občerstvili točeným Zlatým Bažantem a řidič kávičkou. A hurá domů. Svezli jsme se s Milanem, výprava
ve složení trenér Radek, Jitka, Jiřka a fan club Ilona, teta Zuzana a Eliška. Kluci se
zdrželi do dalšího dne.
Děkujeme kolegům ze severu za skvělou soutěžní atmosféru.
Na našem okrsku nás čeká:
Sobota 7. 8. – SDH Žadlovice
Sobota 14.8. – SDH Moravičany
Sobota 28.8. – SDH Křemačov
Dle původních plánů mělo pořádat soutěž ještě SDH Palonín a Studená Loučka –
oba sbory soutěž nepořádají.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice

Spolek chovatelů a přátel koní
PRE
Spolek chovatelů a přátel koní PRE
(Spolek
PRE)
je
oficiálním
zástupcem ANCCE (Associacion
Nacional de Criadores de Caballos
de Pura Raza Española, ) v České
republice.
ANCCE
(https://
www.ancce.es)
je
mateřskou
asociací, která sdružuje chovatele
koní PRE po celém světě a je
pověřena španělským ministerstvem
zemědělství k vedení plemenné
knihy PRE. Začátkem června tohoto
roku dokonce za svou činnost
obdržela od španělského krále Filipa II královský titul. Spolek PRE v byl České
republice založen v roce 1999 a sdružuje chovatele a příznivce tohoto úžasného
plemene v ČR, poskytuje svým členům poradenství, zprostředkovává čerstvé informace z chovatelského prostředí jak z ČR, tak ze zahraničí, pořádá vzdělávací semináře a chovatelské akce, jako je uchovňovací svod pro klisny a hřebce.
Hana Dvořáková, foto: Michaela Purnochová a Lucie Komoňová

POLICIE ČR

Údajný bankéř připravil mladou ženu o statisíce
V pátek 2. července 2021 se na šumperské policisty obrátila 27letá žena
s oznámením podvodného vylákání finanční hotovosti. Telefonicky ji kontaktoval
muž vydávající se za pracovníka banky a poté i pracovníka bezpečnostního oddělení, který jí sdělil, že se stala obětí podvodného jednání, v jehož důsledku nyní není
její bankovní účet v bezpečí. Pro sjednání nápravy ženu podrobně instruoval
k dalším činnostem a zároveň jí vysvětlil, že je zapotřebí si u banky vzít úvěr, aby
8

Nejlépe oceněná klisna svodu BANDOLERA - tříletá klisna, odchovaná v Líšnici,
Zleva: Kamila Dvořáková, Hana Dvořáková, velvyslanec Španělska J.E. Angel
Lossada Torres Quevedose, komisař ANCCE Jaime Chapa, Antonio Vasquez Fernandez, Lenka Gotthardová -bývalá ředitelka NH Kladruby.
5

SDH Líšnice

Soutěžní červenec 2021 u hasičů Líšnice

Jak jsme již informovali v minulém vydání Líšnických ozvěn, tak v měsíci červenci se oproti minulým letům moc soutěží v rámci okrsku č.10 neuskutečnilo. Konkrétně tedy jen 5. července noční soutěž v Moravičanech. Tam jsme se se soutěžním družstvem neúčastnili, jelikož jsme byli na výjezdním pobytu v Líšnici u Žamberka (okres Ústí nad Orlicí). I přesto jsme ale vyslali alespoň několik zástupců,
aby soutěž podpořili v řadách diváků.

Šumperk. Nastoupit měl původně i Petr Valdes (Pedro), ale ten po večerním ošetření na lékařské pohotovosti kvůli rozsáhlému otoku po útoku hmyzu neběžel
a o to víc s trenérem, Milanem a Ilonou fandil a držel našemu družstvu palce.
A vyplatilo se. Pokud jsme dobře počítali, tak po osmi letech jsme opět zabodovali a objevili se na stupni vítězů. V sestavě: stroj Ráďa, sací vedení Petr a Jiřka,
hadice B Kuba, rozdělovač Jitka, pravý proud Standa a levý proud Josef jsme si
vybojovali krásné třetí místo. Soutěže se účastnilo celkem 16 družstev, z toho
6 družstev žen a 10 družstev mužů. Po soutěži následovala diskotéka, posezení,
zkrátka ta správná kamarádská nálada. Domů se nám nechtělo, ale věděli jsme, že
se ještě jednou na „severu“ v červenci potkáme a to v sobotu 24. července na soutěži v Kameničné (okres Ústí nad Orlicí).

Co se tedy týká soutěžních zápolení, tak ta se po naší červnové soutěži přesunula
do Líšnice „sever“, tedy Líšnice u Žamberka, která se konala v pondělí 5. července.
Tam naše výprava odjela již v sobotu dopoledne. V líšnickém areálu u zbrojnice
tak na 5 dnů znovu po roce stálo stanové městečko s vlastním zázemím. V sobotu
jsme si s kolegy poseděli u zbrojnice. V neděli se od rána hřištěm linula lahodná
vůně hovězí kotlíkového guláše Pedra, který pro nás připravil výborný oběd před
koupací výpravou na Pastviny. V neděli navečer se k táboření přidal Milan a Ilona, kteří
v rámci svého dovolenkového cestování udělali
zastávku za námi v Líšnici. V pondělí od rána
již probíhaly poslední přípravy před soutěží a
za naší výpravou přijeli další členové našeho
týmu, tedy konkrétně Petr Orálek, Jiřka Baumová, trenér Radek Havlíček a Ráďa Švédová.
Petr, Jiřka a Ráďa se přidali k Josefovi Malému, Kubovi Krausovi, Standovi Ondrisovi
a Jitce Mošovské a tím pádem bylo družstvo 7
členů připraveno hájit barvy Líšnice okres

Do Kameničné vyjela část naší výpravy
už v pátek, aby pomohla pořádající Kameničné postavit trať a probrat poslední
střípky pravidel soutěže. Kameničné se
totiž velice zamlouvalo našeho losování
postů při požárním útoku (2. kolo naší
líšnické soutěže) a tak to od nás
„okopírovali“. Konečně se tedy SDH
Kameničná odhodlalo uspořádat vlastní
hasičskou soutěž (v jejich SDH mají
družstvo žen i mužů kteří se účastní
soutěží v jejich okrese a ženy byli již
podruhé na soutěži u nás v Líšnici).
Velice se nám líbil jejich stále se budující sportovní areál, který má potřebné
zázemí pro pořádání akcí. Naše výprava se tedy v sobotu
doplnila a soutěžní kolektiv Líšnice ve složení: Milan Novák, Jiřka Baumová, Standa Ondris, Kuba Kraus, Josef
Malý, Petr Valdes a Jitka Mošovská byl připraven
k soutěžnímu klání. Na startovním poli se sešlo 14 družstev, z toho 5 družstev žen a 9 mužů. Mezi muži bylo kromě nás přespolních i družstvo mezinárodní a to kolektiv
Stráž Plawnica - Polsko. Netradiční Kamenský útok tak
mohl začít. Nachystala se soutěžní základna a pak si jednotliví členové krom strojníka vylosovali post, který při
daném útoku budou zastávat. A bylo znát, kdo zvládne
cokoliv a kdo zkrátka to, co nemá naučeno překonává
s obtížemi. Po prvním kole se odsouhlasilo, že se poběží
ještě i druhý pokus, kdy lepší z nich bude časem výsledným. Na této soutěži si Černého Petra vybrala se vším
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