SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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
Vytopilová Daniela
Elbl Jan
Hoppová Miroslava

Navrátilová Danuška
Škůrková Jarmila
Orálková Justina
Černín Petr

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Duben

www.obec-lisnice.cz
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Stalo se na hřišti
Stavění máje
Dětský maškarní karneval
Muzeum na Studené Loučce
Pozvánky na akce

OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI
si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU DNE MATEK
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
neděle 4. května - 14 hodin
Program: Vystoupení dětí z MŠ Loštice
Pěvecký sbor občanů Líšnice a Vyšehorek
Folková skupina MADALEN Zábřeh
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Přes padesát masek se sešlo v sobotu 29. března na dětském maškarním karnevale
v Líšnici. K vidění tu bylo mnoho postaviček z pohádek klasických i moderních.
Děti tancovaly, soutěžily a náramně se bavily /více na str. 4-5/.

Z HISTORIE OBCE

PRANOSTIKY NA KVĚTEN

Paměti obce Líšnice od roku 1945

72. díl

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

Rok 1973
Zemědělství
Pro příznivý rok začaly polní práce dříve než se předpokládalo. Koncem března
přišlo ochlazení a častější deště, které se střídavým počasím trvaly do půlky dubna.
Po velikonočních svátcích začalo krásné a suché počasí. Kvůli suchu se zdálo, že u
obilí budou menší výnosy. Ve žních se na polích objevily kombajny, které do
pozdních hodin mohly obilí kosit. Sláma se mohla hned za kombajny vázat a odvážet a přikročit k podmítkám a přípravě půdy na podzimní setbu. Větší problém byl
se sklizní brambor, kde musela zasáhnout brigáda. Pro veliké sucho nebyly otavy
vůbec žádné, neboť půda byla bez vláhy a od slunka vypálená.
Výnosy obilí (z 1 ha): pšenice - 40 q, ječmen - 40 q, ryž - 36 q, oves - 30 q.
Stavy dobytka jak hovězího, tak i vepřového zůstaly na stejné výši jako loni.

Krize JZD
JZD Líšnice prodělalo krizi s nedostatkem pracovních sil a 1. října podepsalo
smlouvu o spojení s JZD Mohelnice - Podolí - Újezd - Líšnice - Vyšehorky a Studená loučka jako farma pro odchov mladého dobytka. Rok 1973 byl posledním
rokem hospodaření JZD Líšnice - Vyšehorky..

Smetiště

Je-li květen bez deště, schází to všude.
Mnoho chroustů v máji - dobrý rok.
Na mokrý květen, přichází suchý červen.
Prší-li na 1. máje, bude později sucho a málo sena.
Sníh v máji - hodně trávy.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.
Déšť na sv. Urbana (25.5.) znamená újmu vína.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce, sena dají.
Když se v máji blýská, sedlák si stýská.
V květnu když se hrom ozývá, v červnu zřídka kdy mrholívá.
Když na Filipa a Jakuba (1.5.) chrousti hučí, o Martině (11.11) studený vítr hučí.

KŘÍŽOVKA
V dnešní křížovce vyluštíte slovo, které vám řekne, kde tancovala broučice
s broukem v dětské říkance.
Tajenka z minulého čísla: KOUPALIŠTĚ
Tancovala broučice
tancovala s broukem
on byl fešný velice
s kytkou za kloboukem.

A
B

Tancovala broučice
tancovala s broukem
večer za svitu měsíce
v lese (TAJENKA).

C
D
E

Žádáme občany, aby smetí vyváželi na určená místa v Líšnici a ve Vyšehorkách.
Doufáme, že každý občan pochopí, že není možno libovolně znečišťovat okolí naší
obce. Rada MNV na svém zasedání rozhodla, že na smetiště v Líšnici není dovoleno skladovat smetí dovážené traktory. Smetí z traktorů je dovoleno skládat na smetiště ve Vyšehorkách.

Odstěhování a přistěhování
Z Vyšehorek se odstěhovala někam k Brnu Albína Volfová. Všichni občané zprávu
o vystěhování přijali s radostí a jsou rádi, že bude od této osoby pokoj, neboť byla
velmi nepříjemná a nikdo neměl u ní správného jména.
1. dubna přistěhoval se do Vyšehorek do domu č. 18, který již dříve, koupil Štefan
Langer se svojí rodinou z Mohelnice.
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Vodorovně:
A - Čínský černobílý medvěd
B - Naše hlavní město
C - Potřeba kanoisty
D - Zbytek po hoření
E - Dopis
F - Mládě žáby
G - Ohrady
H - Pružné větvičky
I - Nádoba na pečení
J - Bály
K- Čerpadlo
Zdroj: www.lusk.cz

F
G
H
I
J
K
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POZVÁNKY

STALO SE

SBOR MÍSTNÍCH HASIČŮ VYŠEHORKY
zve všechny malé i velké na tradiční

LAMPIONOVÝ

PRŮVOD

7.5.2014 ve Vyšehorkách

Začátek bude v 19:00 hod. na bývalém hřišti MŠ.
Průvod bude zahájen při setmění - soutěž o nejhezčí lampion
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé – SMH

Sdružení Relaxace, SDH Líšnice ve spolupráci
s obecním úřadem
Vás co nejsrdečněji zvou na

Zastupitelé obce Líšnice se na svém pracovním zasedání zabývali úpravami hřiště.
Pro lepší seznámení se situací se sešli přímo na líšnickém hřišti. V nejbližší době
se má provést přeložení vedení vysokého napětí, které zasahuje do pozemku hřiště.
V další fázi se má přivést elektřina a začít budovat drobné stavby sloužící jako
zázemí pro akce konané na hřišti. Připomeňme, že termín, kdy se v Líšnici bude
konat Den mikroregionu Mohelnicka - červen 2015 se nezadržitelně blíží.

tentokráte na téma „Cirkusové šapitó“

31. května 2014, ve 14 hodin
hřiště Líšnice
Připraveno pásmo her a soutěží, 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.

Pořadatelé se těší na Vaši účast
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Odborná firma Jana Vyjídáčka z Vyšehorek provedla na hřišti v Líšnici pokácení a
úklid dvou vzrostlých stromů, které byly ve špatném stavu a ohrožovaly občany.
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AKCE PRO DĚTI
statek z roku 1837 s hospodářskými staveními a výměnkem je výjimečně dochovanou ukázkou lidové architektury a příkladem výstavného obydlí místního zemědělce. Za zmínku stojí zachované původní klenby, hrázděné zdivo, trámové stropy,
měděný kotel na ohřev vody, pec na chleba, reliéfová kachlová kamna, černá kuchyně a hlavně portál, podlahy, svody vody, koryta , parapety a ostění dveří vytesaná z dnes již velmi vzácného maletínského pískovce. V části statku vzniká expozice „Hřebečský grunt“, kde
bude k vidění i k vyzkoušení
každodenní život hřebečských
obyvatel. Celý areál statku je
unikátní tím, že se zachoval
nejenom po architektonické
stránce, ale i tím, že vše, co zde
uvidíte je plně funkční a stále se
používá. A jako na každém
správném statku zde žije i
spousta zvířat.
Adresa:
Studená Loučka 31
789 85 Mohelnice
Dětský maškarní karneval je akce, která
má již v kulturním kalendáři obce Líšnice
své pevné místo a dlouhou tradici. Je vždy
hojně navštěvována dětmi nejen z obou
našich obcí, ale také z Mohelnice, Loštic a
okolních obcí. V sobotu 29. března se opět
sešlo přes 50 dětských masek se svými
nejbližšími v sále líšnického kulturního
domu.
Princezny, šašci, skřítkové, víly, piráti,
kovboji a jiné klasické i moderní pohádkové postavičky pod dohledem členek
sdružení Relaxace soutěžili, tancovali a
užívali si radosti ze svých kostýmů. Alespoň na chvíli se děti mohly stát svým
vysněným hrdinou. Za svoje karnevalové
rejdění obdržely všechny masky sladkou
odměnu a malé občerstvení.
4

Otevírací doba:
duben - říjen:

Neděle: 16:00 – 18:00 hod.
nebo po domluvě (tel. 606 500 060)

zdroj:www.muzea.masmohelnicko.cz

OÚ VÁS ZVE

dne 22. května 2014 v 18 hodin
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POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
MAS Mohelnicko je organizací typu místní akční skupina (MAS). Sdružuje 19 členů
zastupujících soukromý, neziskový a veřejný sektor v regionu Mohelnicko. V regionu působí místní akční skupina již od roku 2006. Cílem MAS Mohelnicka je rozvoj
území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší krajiny. Sdružení by se mělo stát významnou platformou mezi
veřejným a soukromým sektorem.

Už jenom tzv. hřebečský tunel u Svitav dnes připomíná bývalou rozsáhlou německou enklávu nacházející se z větší části na střední Moravě a částečně i ve východních Čechách jež byla nazývána Hřebečsko. Vlastní kraj
tohoto jména o rozloze
1.230km² tvořilo 140 obcí a 6
měst: Březová, Lanškroun,
Moravská Třebová, Mohelnice, Svitavy a Zábřeh na Moravě. Ještě v roce 1939 zde žilo
130 000 obyvatel, z toho 126
000 Němců. Historie německého osídlení tohoto prostoru
byla ukončena usnesením Postupimské dohody vítězných
velmocí, na jejímž základě byli
i obyvatelé Hřebečka vystěhováni do historicky německých
území. S odsunem německého
obyvatelstva a příchodem nových osadníků tak zanikla oblast, která měla svoje zvyky,
kroje, písně, tance i architekturu. Patrně jediným zcela dochovaným hřebečským gruntem je zemědělská usedlost č.
p. 31 v obci Studená Loučka u
Mohelnice. Přízemní zděný
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VELIKONOČNÍ TRADICE

STAVĚNÍ MÁJE

Podle tradice v době Velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku, přes Velký pátek
až do Bílé soboty nesmějí vyzvánět zvony. Říká se, že zvony odletěly do Říma a
v tyto dny nahrazuje zvonění zvonů hrkání. Při této příležitosti procházel obcí průvod chlapců a dívek, kteří
měli dřevěné řehtačky a klapačky. Chodívalo se na Zelený čtvrtek ve 12.00 hodin a
v 18.00 hodin, na Velký pátek v 6.00 hodin, ve 12.00, v
15.00 a v 18.00 hodin, na
Bílou sobotu pak v 6.00 hodin.
Také v naší obci se tato tradice před lety obnovila a přetrvává dodnes.

MIKROREGION MOHELNICKO

Turistické setkání obcí startuje i v Líšnici
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko pod záštitou obce Mírov a ve spolupráci se
sportovním klubem turistika Mohelnice pořádá ve čtvrtek 8. května 2014:
Třetí turistické setkání obcí Mohelnice - Maletín - Krchleby - Mírov - Líšnice
"Po stopách švédských vojsk"- setkání na švédské cestě u Sloupu Nejsvětější
Trojice ve 14 hod. za obcí Mírov směr Krchleby, cca 1,5 km po zelené turistické
značce.
Start individuální či ve skupinách v těchto časech: Mohelnice - 12:15 hod. - od
kempu Mohelnice, Maletín - 12:30 hod. - od obecního úřadu, Krchleby - 13:00
hod. - od obecního úřadu, Mírov - 13:15 hod. - od pošty, Líšnice - 12:15 hod. - od
obecního úřadu. Kromě příjemného setkání si přijďte vyslechnout kapitolu z historie švédských vojsk. Občerstvení bude zajištěno na mírovském koupališti.
Srdečně zve Obecní úřad Mírov.

POZVÁNKA

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE

17. května 2014 - od 19 hod.v KD v Líšnici
6

Májka se podle tradice stavěla den před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba tzn. 30.
dubna. Dnes je jejich svátek posunutý, přesto se stále noci z posledního dubna na
1. máje říká Filipojakubská noc. U nás v obci se většinou staví poslední dubnovou
sobotu. Májku by podle tradice měli stavět neženatí mládenci a její vršek zdobit
nevdané dívky. To už ale zdaleka neplatí a stavění se účastní všichni bez rozdílu.
Májky se v Líšnici staví již léta na místním hřišti. Ta letošní zde opět vyrostla díky
hasičům v sobotu 26. dubna. Nejprve bylo důležité v lese
vybrat pěkný, rovný a dostatečně vysoký smrk, protože čím
vyšší májka, tím větší chlouba jejích stavitelů. Potom se
kmen dovezl na hřiště a až po vršek zbavil větví a kůry.
Vrch stromu se nechal pěkně zelený. Na místě vztyčení se
vyhloubila jáma. Vrchol májky se ozdobil věncem a pentlemi z barevného krepového papíru. Kmen
se vztyčoval pomocí
lan, žebříku a svoji
práci odvedl také traktor. Vztyčování musí
vždy někdo zkušený
řídit a všichni ho musí
poslouchat. Postavený
kmen se ještě zajistil
kameny a do země
zabitými
dřevěnými
kůly. A potom se celý
měsíc věří, že se májku
podaří uhlídat...
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