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 červnu:
Churavá Marie
Zapletalová Věra
Kuba Josef

Hńoupková Anna
Rýznarová Vlasta
Vyjídáčková Ludmila
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Kácení lip na Vyšehorkách
Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYZÁČEK

Den dětí, kácení máje
Zájezd do Náměště

začátek v 15 hod.

Vás srdečně zve na hrátky s pejsky

Určeno nejen pro děti a jejich pejsky. Na co se můžete těšit:
Překážková dráha a spousta zábavných úkolů.
Ukázka agility v podání Deni a Mia.
Vodítka, obojky a košíky pro Vaše čtyřnohé kamarády s sebou!
Občerstvení zajištěno. Startovné 50 Kč.

SDH LÍŠNICE pořádá
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Dění před kostelem Všech svatých na Vyšehorkách poutalo v sobotu 25. května
pozornost nejen místních obyvatel. Celý den zde prováděli pracovníci odborné
firmy kácení dvou vzrostlých lip /podrobnosti a fotodokumentace na str.3-5/

PRO DĚTI

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

62. díl

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

Rok 1971
Prodejna Jednota - Líšnice
V Líšnici dříve bývala prodejna Jednota, která byla přeměněna na samoobsluhu. V
této prodejně se vystřídalo několik vedoucích. Dosud je v prodejně vedoucím Zdenek Hopp. Za rok 1971 byl stanoven plán tržby 1.120.000Kčs, skutečnost byla
1.136.712 Kčs. Samoobsluha byla po celý rok dobře zásobena, takže nebyly z řad
občanů stížnosti ani připomínky. Největší spotřeba v této samoobsluze bylo pivo a
sodovky, méně likéry a víno.

Prodejna Jednota - Vyšehorky
Okresní vedení KSČ prosadilo návrh na zřízení této prodejny, která byla v srpnu
1957 otevřena. Prvním vedoucím prodejny byla Anna Axmanová. Po odchodu do
Slavoňova v roce 1962 byla prodejna na krátkou dobu uzavřena a po důkladné inventuře předána nové vedoucí Ludmile Vyjidáčkové, která je vedoucí dosud. Za
rok byl stanoven plán tržby 327.000 Kčs, skutečnost byla 325.655 Kčs. Největší
spotřeba v této samoobsluze bylo pivo a sodovky, méně likéry a víno.
Největší spotřeba v této samoobsluze bylo pivo a sodovky, méně likéry a víno.

Pohostinství Jednota
V Líšnici je pohostinství Jednota. Toto pohostinství stále
mění vedoucí, takže není možno zjistit plán tržby a skutečnosti. Pohostinství bylo vždy slušně navštěvováno a všude
byla vzorná čistota. Od návštěvníků nebylo nikdy stížností.

Výstavba obce
V červenci byla ve Vyšehorkách na mateřské škole daná novíá střecha a vybudováno lešení, které bude použito pro další opravy. v srpnu bylo kino v Líšnici vybaveno parketami, sklápěcími židlemi, stoly, novým plátnem a zakoupen druhý přístroj
promítací v celkové hodnotě 113.638 Kčs.
MNV zakoupilo pro požárníky auto v ceně 10.733 Kčs. Při pohostinství v Líšnici
bylo vybudováno sociální zařízení v celkové částce 170.000 Kčs. Na této stavbě
byli zaměstnáni poslanci rady MNV.
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O.S.Ryzáček ve Vyšehorkách pořádá celodenní aktivity pro
holky i kluky od 3 do 6 let TERMÍN: ČERVENEC – SRPEN 2013
„Naše aktivity jsou pro holky i kluky místem báječné zábavy.“
Naše celodenní dětské aktivity jsou určeny pro holky i kluky ve věku 3 - 6 let.
Samozřejmě děláme výjimky a to, že s námi mohou i děti do 7 let, pokud s námi
je mladší sourozenec nebo jiný blízký.
Program pro holky i kluky:
- výtvarné umění
- seznámení se zvířátky
- zpěv
- zálesáctví
- sportovní aktivity
a mnoho dalších aktivit.
Denní docházka: Sami si vyberte dny, které vám nejlépe vyhovují.
Jsme tu pro Vaše děti od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 16:00 hodin.
Celodenní pobyt včetně oběda 320,-Kč/dítě
Polodenní pobyt bez oběda 200,- Kč/dítě
Polodenní pobyt včetně oběda 240,- Kč/dítě
Dítě přihlašujete prostřednictvím vyplněné přihlášky. Platba za docházku se provádí hotově před nástupem na aktivity. Maximální počet je 14 dětí na den. Při počtu
vyšším než 7 dětí jsou přítomny vždy dvě dospělé osoby.
Kontakt na lektorku celodenních aktivit pro děti od 3 do 6 let:
Lucie Zapletalová 737 038446, lucka.ryzacek@seznam.cz

KŘÍŽOVKA
Dnes přinášíme křížovku, kterou určitě zvládnou o prázdninách i děti. Jakých ryb
je v potoce nejvíce? Odpověď se dovíte v tajence.

S

Osamění

S

Obyvatel sousedního státu

S

Autor Ferdy Mravence

S

Pták mající rád lesklé věci

S

Často slyšet

S

Umělci tvořící sochy
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ZÁJEZD JEŠTĚ JEDNOU

VYŠEHORKY

15.června pořádali senioři výlet do zámků a muzeí v nedalekém okolí. Mohli porovnávat, kde a jak se společnost stará o historické objekty a co a jak předá našim
potomkům. Krása a čistota v zámku v Náměšti na Hané, kterému pomalu mění vzhled majitel obec Náměšť. Plumlovský zámek čeká na mecenáše a návštěvníky, ale snaží se i z toho mála zachovat co nejvíce. Překvapilo moderní muzeum
kočárú v Čechách pod Kocířem s odborným výkladem majitele pana Obra. A to
byl zážitek! Co všechno nám otevřeně vyprávěl u vystavovaných kočárů! Zajímavé
bylo se podívat do muzea požární techniky. Zastavili jsme se na hrázi plumlovské
přehrady, která bude ještě do konce příštího roku v opravě.
Počasí nám opět přálo, náladu nám nic nepokazilo. Snad jen malý zájem občanů o
výlet. Asi je těžké opustit svůj dům, televizi, jet si odpočinout od práce a pobavit se
se sousedy.Autobus pomáhali obsadit důchodci z Mohelnice a Loštic.
Üčastníci děkují OǓ v Líšnici za úhradu autobusu s řidičem.
Děkujeme i všem, co výlet připravovali!
J.Springerová

Z FOTOARCHIVU

V červnu končí školní rok a brzy začnou prázdniny. Archivní fotografií se vracíme
na konec školního roku na ZDŠ v Líšnici. Určitě poznáte bývalé žáčky. Uhodnete i
rok, kdy byla tato fotografie pořízena?
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Areál bývalého hřbitova u kostela Všech svatých ve Vyšehorkách je chráněn výsadbou listnatých stromů, které jsou situovány po obvodu oválné parcely.
Stav stromů byl posuzován v
dubnu 2001. Již v té době bylo
navrhováno káceni některých
jedinců, zbytek stromů měl být
komplexně ošetřen a dále byl
dán návrh na novou dosadbu po
chybějících jedincích.
Dvě vzrostlé lípy před bránou - snímek z dubna
V roce 2010 žádala Římskokatolická farnost Vyšehorky, kterou zastupuje P. František Lízna, SI, Městský úřad
Mohelnice, odbor školství a kultury, o vydání závazného stanoviska ve věci úpravy
korun stromů lip ořezáním, v případě nutnosti jejich pokácení. A dostalo se ji této
odpovědi: Za dobu téměř 10let došlo ke značnému posunu zdravotního stavu k
horšímu, především u nejstarších lip před vstupem do areálu z jižní strany od farní
budovy.
K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil také zástupce Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci a vydal stanovisko, že
práce na úpravách korun stromů ořezáním, v případě nutnosti jejich kácení nejsou
v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny určité podmínky
Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Kácení se týká následujících dřevin:
Lípa srdčitá - obvod kmene 265 cm, výška 24 m, věk cca 150 let. Koruna stromu
je silně proschlá, na kmeni se vyskytují obrovské nádory a v horní části kmene je
množství výmladků. Vitalita stromu je silně snížená a jeho zdravotní stav neumožňuje ani krátkodobou existenci.
Lípa velkolistá - obvod kmene 330 cm, výška
22 m, věk cca 150 let.V kosterních větvích se
nachází velké dutiny, těžiště je vychýlené nad
silnici, na bázi kmene
se vyskytují plodnice dřevokazných hub
(dřevomor kořenový).
Z hlediska provozní bezpečnosti obou stromů se Jasně patrná kořenová hniloba
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Bez pomoci plošiny by se kácet nedalo

Pomalu se objevovala dominanta Vyšehorek

Větve se ořezávaly jedna po druhé
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jedná o rizikové jedince, jejích
zdravotní stav je natolik špatný, že
se stávají předvídatelným nebezpečím pro návštěvníky areálu a projíždějící vozidla. Veškeré práce musí
provádět odborní pracovníci
(arboristé) a následně budou pařezy
vzniklé kácením odfrézovány.
K vlastním pracem bylo přistoupeno po získání povolení na uzavření
průjezdu místní komunikací.
V sobotu 25. května se před kostel
postavil jeřáb s plošinou a dva odborně proškolení pracovníci - majitel firmy pan Petr Hanák ze Zvole a
Jan Vyjídáček z Vyšehorek zahájili
kácení obou velikánů. Z plošiny
promyšleně odřezávali nejprve z
pravé lípy ne metr po metru - ale
snad špalíček po špalíčku. Práci jim
ztěžovaly elektrické i telefonní dráty. Kusy dřeva potom dopadaly na
prostranství pod nimi a opět museli
být velmi opatrní. Vždyť v těsné
blízkosti stojí starobylá zeď s bránou do areálu bývalého hřbitova a
tyto památky se nesměly poškodit.
Přítomní diváci zvedaly hlavy k
obloze, kde ve výšce 20 metrů oba
„dřevorubci“ odborně vykonávali
svoji těžkou práci, kterou přerušovali jen při doplňování paliva do
motorových pil.
Brzy zůstalo stát jen několika metrové holé torzo. Při jeho pokácení
se potvrdila příčina špatného zdravotního stavu stromu. „Jedná se
typický příklad kořenové hniloby,“
utrousil mezi prací pan Hanák.

pod názvem Josefkol. Ta je
spojena se vším,co souvisí s
historickými
kočáry, ukázkami starých řemesel a výrobou kočáru.
Následoval oběd a návštěva
místního zámeckého parku a
hasičského muzea. Vystavené exponáty ukazují vývoj
hasičské techniky od výroby
těch nejjednodušších, ručně
poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským
M.Novák nezapřel zájem o hasičskou techniku
spřežením až po moderní
výkonné stroje s pohonem
benzínovými motory. Každý
si vybral podle svého gusta.
V odpoledních hodinách
jsme se zajeli podívat do
zámku v Plumlově na výstavu obrazů. Komu se do zámku nechtělo, ten využil zámeckou hospůdku k občerstvení. Po cestě domů jsme se
ještě zastavili na krátkou
Nezapomínalo se ani na důležitý přísun tekutin
podívanou k Plumlovské
přehradě, která je v rekonstrukci a doposud bez vody. Pak už jen cesta domů. V
autobusu panovala skvělá nálada a nechyběly ani písničky. Tento den byl nádherně prožitý.
Děkujeme pořadatelům a věříme, že zase na podobnou akci někdy pojedeme.
Ilona Nováková

INFORMACE OÚ

Pozvánka na veřejné zasedání
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice se bude konat dne 11. července 2013
v přísálí kulturního domu v Líšnici. Začátek v 18 hodin. Tímto zveme všechny
občany obce k účasti a možnosti se aktivně vyjádřit k projednávaným bodům programu.
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ZÁJEZD OČIMA ÚČASTNÍKŮ

Z obou stromů zbyla jen torza

Působivý výklad majitele kočárů Václava Obra

J. Navrátil u honosného pohřebního kočáru
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V sobotu 15.6. jsme jeli společně
se seniory na výlet na zámky a
muzea v okolí. Odjezd byl v 7.15
hodin z Líšnice, se zastávkou ve
Vyšehorkách, Mohelnici a Lošticích.
První cesta vedla na zámek do
Náměště na Hané . Byl pěkný
den, zámkem nás prováděla bývalá paní kastelánka, která měla
připravený úchvatný výklad.
Zámek je pěkný, udržovaný a
moc se nám tam líbilo. Následovala krátká procházka před parkem a první svačinka - paní z
Mohelnice a Loštic donesli zápisné pro lepší seznamování.
Druhá cesta vedla do Čech pod
Kosířem - do muzea historických
kočárů. Minulostí kočárů nás
provedl majitel pan Václav Obr.
Jeho výklad byl strhující, prostě
nádhera. Opravdu bylo poznat,
že kočáry žije. Všechny nás
pozval na víkend /21.-22. 7./,
kdy se zde koná zajímavá akce

Následovalo frézování pařezů

Dokončené dílo odkrylo pohled na kostel
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Po obvodu kmene zůstala jen několika centimetrová vrstva dřeva, jinak
byl dutý. Všichni přítomní si oddechli, že je strom bezpečně pokácen. Vždyť jen představa, že by došlo ke zlomení tohoto snad 200 let
starého velikána byla děsivá, protože
denně kolem něho projíždělo mnoho
vozidel a do kostelíku chodili lidé.
Na jiných místech to ne vždy tak
dobře dopadlo.
Po stejném pracovním postupu pěkně kousek po kousku se odporoučela k zemi i druhá lípa. Ta vypadala zdravější. Z jejího kmene vytvoří žáci Střední školy řezbářské z
Tovačova umělecké dílko, které
bude umístěno v areálu kostelíka.
Zbývalo ořezat a rozštěpkovat větve
i listím a uklidit dřevo. Na závěr
ještě zahladit po lípách stopy v podobě odfrézování obou vzniklých
obrovských pařezů. Na těchto místech se mají vysadit nové stromy opět lípy.
Kolem vyšehorského kostela Všech
svatých se tu sobotu pracovalo do
pozdních večerních hodin. Kdo ale
druhý den uviděl změnu, určitě mi
dá za pravdu, že tato úprava výrazně
prospěla lepšímu zviditelnění této
jediné významné kulturní památky v
naší obci. Dovolte mi za vás všech
občany poděkovat hlavně firmě pana
Hanáka ze Zvole za profesionálně
odvedenou práci a také všem občanům, kteří napomohli při realizaci
této akce.

LÍŠNICE

Počasí v květnu bylo velmi
chladné a předpovědi nenasvědčovaly tomu, že začátkem června začne konečně teplé jarní
počasí. Deštivé mraky se honily
stále po obloze a slunce ne a ne
najít cestu ven. Pořadatelům
letošních oslav Dne dětí přibývaly vrásky na čele, protože do
poslední chvíle nebylo jasné,
zda zase nebude celý den pršet,
pravidelně jako v minulých
letech. Na líšnickém hřišti proto
vyrostly provizorní přístřešky a
vše podstatné se odehrávalo
právě pod nimi.
Mottem letošních oslav bylo
hraní si s písmenky. V sobotu
1. června přišlo na hřiště přes
60 dětí – místních i přespolních. Všechny obdržely originální žákovskou knížku, do
které sbíraly potvrzení o splnění jednotlivých úkolů. Nikdo se
6

nesnažil žákovskou knížku schovat, ale
naopak se s dosaženými výsledky hrdě
chlubily. Svoje výsledky totiž proměnily u
stánku za nějakou drobnou hračku či školní potřebu. Hlavně pro ty mladší to byl
opravdu zážitek zahrát si na školu.
Dospělí se bavili, plnili úkoly s dětmi,
ochutnávali makrely nebo jiné dobroty
připravené
tradičně
O.Smítalem
a
T.Mašterou. V loňském roce slavilo u dětí
veliký úspěch malování na obličej. Také
letos bylo líšnické hřiště během chvilky
plné motýlků, tygrů a různých pohádkových postav, které vytvořila na dětských
obličejích paní M. Zámečníková z Mohelnice. Nechybělo u dětí ani tolik oblíbené kolo štěstí. Sotva byly všechny ceny
rozdány, otevřela se obloha za začalo pršet.Hasiči proto rychle přistoupili k další
části sobotních oslav a to ke kácení máje. Máj poráželo na místním hřišti již mnoho
známých postaviček – např. křemílek a vochomůrka, ferda mravenec, pat a mat a
další, ale í důchodci ještě ne. Svoji premiéru si odbilo vystoupení dvojice
R.Havíček s O.Smítalem jako nespokojení důchodci. Po chvilce přispěchal ještě na
pomoc T.Maštera a vysíleným seniorům pomohl. Škoda jen, že stále sílící liják doslova
vyhnal všechny diváky z hřiště.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a organizaci oslav Dne dětí i kácení máje si zaslouží
do svých žákovských knížek jedničku.
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