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 srpnu:
Šůstek Jiří
Kubová Hana
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav

Srdečně blahopřejeme!
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Sběr odpadů
Volby do obecních zastupitelstev 2014
Pozvánky na akce v regionu
Hasičská soutěž

PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ
1.9. - Jiljí jasný - podzim krásný.
8.9. - Jaké počasí o Panny Marie narození, takové má zůstat osm neděl.
- O Marie narození vlaštovek tu více není.
21.9. - Pohoda o sv. Matouši čtyři týdny se neruší.
28.9. - Jak spadne sníh do Václava, je potom pěkná pohoda.
29.9. - Hřmí-li na sv. Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží.
Bouřky v září - na jaře hodně sněhu.
Jsou-li v září noci jasné a suché, nebude po houbách ani potuchy.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Přijde-li bouřka na konci září, hospodáři mnohý plán zmaří.
Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý Matouš potvrdit.
Koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude šťastný.
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V srpnu se konala v naší obci pohárová soutěž, na které startovali i hasiči z Líšnice u Žamberka. Na společné fotografii vidíme soutěžní družstva obou Líšnic.
Více na str. 6.

Z HISTORIE OBCE

AKCE V REGIONU

Paměti obce Líšnice od roku 1945

76. díl

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

Rok 1974

dne 13. 9. 2014

JZD
Po sloučení družstev Mohelnice - Podolí - Líšnice -Vyšehorky - Újezd a Studená
Loučka ve větší ekonomický celek s názvem „Nový život“, vykazuje v 1. čtvrtletí
1974 zisk 1.500.000 Kčs. je to mnohem více, než vykazovala družstva před sloučením. Výnosy byly velmi dobré - ječmen 48q z ha a pšenice 45q z ha. podzim byl
však velmi svízelný, neboť začalo pršet a na poli začala sklizeň řepy. Pole se rozbahnila tak, že traktory zůstávaly trčet až po nápravy v bahně a musely býti vytahovány pásákem. Odvoz řepy na skládky obstarávala nákladní auta z ČSAD. V této
svízelné situaci pomáhali vojáci i brigádníci.

Prodejny
V půli srpna odešel z obchodu Jednota - samoobsluha vedoucí Zdenek Hopp, který
měl již po druhé menší manko. Na prodejnu přišel nový vedoucí. Plán tržeb v tomto roce byl 1.374.000 Kčs, skutečnost byla 1.194.444 Kčs.
Na Vyšehorkách byla vedoucí prodejny Jednota Ludmila Vyjídáčková. Plán tržby
byl 358.000 Kčs, skutečnost 355.883 Kčs. V Jednotě je též sběrna vajec. Plán byl
stanoven na 28.000 kusů vajec a byl překročen o 1.200 kusů.

Program:
13:00 -15:00 hod. - pro veřejnost volně přístupná kaple svaté Rodiny v Žádlovicích
13:30 a 14:15 hod. - prohlídka barokního zámku s výkladem (sraz u hlavní brány od
rybníka)
15:30 hod. - prohlídka zámeckého parku s výkladem. Vychází se z areálu parku
16:30 hod. - ukázka dravců a vydry ze záchranné stanice Hluk z Pateřína
- výstava šišek z celého světa od soukromého sběratele pana J. Kvíčaly
V průběhu akce budou v areálu zámeckého parku připraveny hry pro děti.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé - SDH Žádlovice

KŘÍŽOVKA
V tajence je ukryto první slovo názvu písně ………...LÁSKY, kterou se proslavili
dnes již oba zesnulí zpěváci Petr Sepéši a Iveta Bartošová.
Správné řešení z minula: O VELIKÉ ŘEPĚ

Sběr plodů
.Každým rokem se provádí v obci sběr šípků a bezinek. Byla vypsána soutěž o
nejlepší sběrače v okrese Šumperk a 30 jich bylo odměněno. Ve Vyšehorkách dostala Anna horníčková 200 Kčs a Anastázie Chmelařová 150 Kčs. Za 1 kg šípků se
platilo 4 Kčs a za 1 kg bezinek 1Kčs a 20 haléřů. Celkem bylo vykoupeno v obci
10 q šípků a bezinek.

Svatby
Zámečníková Jarmila a Zbořil Miroslav
Springerová Marie a Jořenek Jan
Vařeková Naděžda a Stejskal Zdeněk
Kolesová Jana a Kajnar Rostislav
Horníčková Marta a Vojkůvka František
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ZAJÍMAVOST

OÚ INFORMUJE
O tom, že houby
opravdu rostou nás
přesvědčil pan Oldřich Smítal. Může se
pochlubit kapitálním
kouskem. Jeho hřib
smrkový vážil 1 kg
250 g a klobouk měřil
v průměru 30 cm. Na
otázku, kde podobní
krasavci rostou odpověděl jasně: „V našem lese.“

POZVÁNKA

Chcete se přesvědčit, jestli nemáte na svém vozidle příliš
tmavá skla nebo sjeté pneumatiky? To vše si můžete ověřit a
spoustu dalších cenných informací získat na prezentační akci
policistů dopravního inspektorátu Územního odboru Policie
ČR Šumperk, která se uskuteční ve středu 17. září 2014
v době od 14:00 do cca 18:00 hodin na parkovišti u Hypermarketu Albert v Šumperku.
Akci pořádáme ve spolupráci s SBS autoškolou Šumperk,
ČSOB Pojišťovnou, Generali Pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra ČR.
Kromě změření propustnosti skel a hloubky dezénu pneumatik si můžete také vyzkoušet otočný simulátor nárazu, díky němuž zjistíte, proč je nutné se ve vozidle
připoutat bezpečnostním pásem.
Navíc ještě získáte informace o tom, jak se chovat při dopravní nehodě, jak správně vyplnit formulář pro pojišťovnu, co je nového v zákoně o silničním provozu, na
co si dávat pozor v provozu na silnicích apod. A mimo informací a zážitků si určitě
odnesete i malou pozornost.
por. Mgr. Marie Šafářová, komisař
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Obecní úřad LÍŠNICE ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás
zajistí

Co je nebezpečným odpadem ?
Baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo
líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a
WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny
různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el.
vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

DNE

13. 9. 2014

STANOVIŠTĚ
VYŠEHORKY-stará
zbrojnice

LÍŠNICE - dvůr OÚ

OD KDY –
DO KDY
8:00 – 10:00
8:00 – 11:00

Při tomto sběru se budou též odebírat:
kompletní televizory, počítače, monitory,
ostatní el. zařízení, ledničky a pneumatiky.
Velkoobjemové a ostatní odpady ne!
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
V rámci voleb do zastupitelstev obcí, které se konají 10. - 11. října 2014 nabídl OÚ
v Líšnici možnost kandidujícím subjektům v obci Líšnice představit svoje kandidátky a svůj program v srpnovém vydání Líšnických ozvěn.
O prezentaci projevilo zájem pouze jedno volební uskupení, a to zaslalo svůj příspěvek do vyhlášené uzávěrky příspěvků - 20. srpna 2014.
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory prezentovanými v následujícím článku

Sdružení nezávislých občanů Líšnice - Vyšehorky
vylosované pořadí na hlasovacím lístku - č.2
Program, který si vytyčilo na příští čtyři roky Sdružení nezávislých občanů Líšnice
– Vyšehorky, je programem směřovaným ke každému občanovi naší obce. Chceme vyřešit otázku kolem výstavby vodovodu v obci Líšnice a napojení obce Vyšehorky na nový vodojem. Tím přivedeme občanům obou vesnic do jejich domácností kvalitní vodu. Dále pak chceme provést úpravu hřiště v Líšnici, která již započala budováním dětského hřiště. Na vyšehorském hřišti chceme vyřešit otázku
sociálního zázemí tohoto hřiště. Naše aktivity budou také směřovat k dokončení
započatých projektů jako je zateplení obecního úřadu, kulturního domu, hostince a
bývalé školy. Opravy by se měla dočkat i požární zbrojnice na Vyšehorkách. Mezi
další projekty, které bychom chtěli v nastávajícím období realizovat, patří například výstavba kapličky na návsi v Líšnici, projektová příprava kanalizace v obci a
příprava revitalizace návsi v Líšnici. Na Vyšehorkách je to pak výstavba zastávky
Pod dědinou a zřízení parkoviště u hřbitova.
Chceme v maximální míře využívat všechny pro naši obec vhodné dotační zdroje,
které nám poskytuje dotační politika kraje, státu a Evropské unie, a budeme dbát
správnému způsobu jejich čerpání. Budeme se snažit využívat také zdroje, které
nám nabízí Mikroregion Mohelnicko a MAS Mohelnicko.
Podpoříme všechny formy společenského života s využitím aktivit občanských
sdružení, zájmových a společenských organizací. Tyto spolky považujeme za důležitou a prospěšnou součást společenského života v našich obou obcích.
Z tohoto důvodu budou mít všechny organizace naši plnou podporu. Stabilně budou podporovány kulturní aktivity všech generací a skupin obyvatel . Pomůžeme
také při rozvoji zájmové a sportovní činnosti dospělých i mládeže. Maximální pozornost bude věnována jednotce dobrovolných hasičů.
Obec Líšnice – Vyšehorky vnímáme společně jako domov s bohatou minulostí,
rozvíjející se přítomností a nadějnou budoucností. Při svém zvolení se zavazujeme
vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci a řešení potřeb všech našich občanů.
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autobusovou zastávku Mohelnice, Třebovská a dále dle jízdního řádu.
Týká se to mimo jiné těchto spojů:
930451 - spoj č.3, 21, 7, 13, 19 s odjezdy v 7.05 hod., 9.25 hod., 13.00 hod.,
15.50 hod., 18.10 hod.
Autobusové zastávky Mohelnice, Penny market a Mohelnice, Mlýnská nebudou u těchto spojů obsluhovány. Toto omezení se však netýká spoje č.9 s odjezdem v 14.30 hod. ze zastávky Mohelnice, Siemens, který zastavuje u Penny i na
Mlýnské.

STRUČNĚ Z OBCE
Na hřišti začaly tolik očekávané
práce. Nejprve přišlo na řadu dětské hřiště. Po úpravě terénu odborná firma umísťuje jednotlivé hrací
prvky. Děti se mají na co těšit!

Hřbitovní budova se dočkala nového kabátu. Opravila se fasáda, byly provedeny natěračské práce, vyměněny dveře ve vstupním prostoru a upraveno odvodnění kolem
budovy.
Konečně nebudeme muset chodit s
tříděným odpadem jen v pátek! V
naší obci se rozšíří místa, kde budou umístěny kontejnery na plast a
sklo. Jedná se o místo na návsi u
obchodu, místo před Hledíkovými
pod zatáčkou směrem na Svinov a
příští rok se dočkají občané i na Vyšehorkách.
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SENIOR KLUB

PŘEDSTAVUJÍ SE KANDIDÁTI

Sdružení nezávislých občanů Líšnice - Vyšehorky

Klub seniorů v Líšnici - Vyšehorkách uspořádal v sobotu 2. srpna na hřišti v Líšnici přátelské setkání. Pěkné počasí, příjemná atmosféra a dobré občerstvení - to vše
nejlépe charakterizuje tuto společenskou akci. U stolů se povídalo, vzpomínalo
i plánovalo. Srpnové letní setkání zpestřilo pravidelné schůzky Senior klubu, které
se konají vždy první čtvrtek v měsíci v přísálí KD. Po dobu rekonstrukce KD se
budou senioři scházet v bývalé škole. Termín bude včas oznámen.

Jiří Kvíčala, DiS.
47 let, starosta

Bc. Aleš Friedl
38 let, stát.zaměstnanec

Mgr. Aleš Plhák
48 let, učitel

Libor Zbožínek
37 let, prodavač

František Valouch
47 let, plánovač

Oldřich Smítal
52 let, dělník

ZJISTILI JSME ZA VÁS

Změny v autobusové dopravě v Mohelnici
Z důvodu uzavírky některých ulic v Mohelnici dochází ke změnám v autobusových
spojích. Z komentáře vedení dopravy společnosti ARRIVA jsme vybrali několik
změn týkajících se spojů do Líšnice a na Vyšehorky.
Od 19. září do 5. října 2014 -budou vedeny spoje z autobusové zastávky Mohelnice, aut. stanoviště
po ulici Olomoucká přes náměstí Svobody s odbočením na ulici Třebovská dále na
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Ing. Radomír Vyjídáček
53 let, soukr. zemědělec

Mgr. Lucie Dvořáková
27 let, vychovatelka
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10. a 11. října
2014

NAVŠTÍVILI JSME

Druhou srpnovou sobotu patří již pár let hřiště v Líšnici požárnímu sportu. Konala
se zde domácí hasičská soutěž. Na startu se sešlo 16 soutěžních družstev, z toho 3
družstva žen, 3 veteránů a 10 družstev mužů. Naši měli zastoupení ve všech kategoriích. Letos podruhé nám přijelo naši návštěvu u nich oplatit smíšené družstvo z
Líšnice u Žamberka. Mimo spřátelenou Líšnici se na startovní listině objevila ještě
dvě „přespolní družstva“ a to muži z Dlouhomilova a Sudkova.
Počasí, i když chvílemi trochu zakaboněné, nám letos nedopřálo dešťovou spršku,
a tak budeme doufat, že jsme deštivá období na naši soutěž již překonali. Atmosféru celého soutěžního dne nemohla narušit už ani přeháňka, která přišla v nočních
hodinách.
Soutěž probíhala ve správném sportovním duchu.Všechna soutěžní družstva kromě veteránů si v druhém kole
vyzkoušela naše losování - nikdo do
poslední chvíle nevěděl, jaký post
v požárním útoku bude zastávat.
Za svoje výkony na všechna družstva
čekaly ceny. Družstvo s nejlepším
časem ve 2. kole získalo malý sud
piva. A tak bylo o co bojovat. Tímto
mi dovolte ještě jednou poděkovat
sponzorům, kteří přispěli na hodnotné
Starostka SDH Líšnice zahajuje soutěž
ceny do soutěže. Jsou to Obecní úřad
Líšnice, paní Irena Beránková, paní
Jaromíra Gazdová, pan Josef Hledík,
pan Jiří Kvíčala, pan Marek Míchal,
Darka Mohelnice, řeznictví František
Keprt.
Na jídelním lístku jsme kromě klasické klobásky, uzené krkovice a pečených makrel mohli nalézt i řízek, hovězí guláš a utopence. A tato nabídka
letos opravdu vyšla, neboť se prodalo
vše a jak jsme zaznamenali
z řad
návštěvníků, tak i velmi chutnalo.
Nástup všech zúčastněných družstev

Velkou pochvalu dostaly makrely,
o které se postaral Mirek Plšek. Ve
stáncích vypomohla "děvčata z Relaxace a rodinní příslušníci, za což
jim ještě jednou děkujeme, neboť
i oni tak přispěli ke zdárnému zvládnutí soutěže a organizace kolem ní,
která zaměstnávala nás všechny. O
zvukovou kulisu se postaral Toník
Maštera ml. a Magda. Tóny hudby
jste mohli zaslechnout i ve večerních
hodinách, kdy jsme si chvíli poseděli, zasmáli se a i zatančili s našimi
kolegy
z Líšnice
u Žamberka.
Družstvo mužů z Líšnice před soutěží
A jak to hasičské zápolení dopadlo?
Ženy se po prvním průběžném pořadí z prvního kola nakonec musely
smířit s konečným třetím místem,
stejně tak i domácí družstvo mužů
a jen veteráni si zapsali místo první.
Slibovaný soudek do druhého kola
utekl o jednu vteřinku našemu družstvu, a tak si jej odváželo družstvo
"Výběr z hroznů" Pavlov.
Krom toho došlo i na další oceňováDomácí družstvo žen
ní. Letošní rok 2014 se slaví 150 let
od vzniku prvního dobrovolného hasičského sboru. Při této příležitosti bylo tedy
vhodné vzpomenout a malou pamětní medailí poděkovat členům, kteří se v minulosti ale i v současné době zasloužili a postarali o rozkvět a fungování hasičů v
Líšnici. Tímto jsme tedy udělali krásnou tečku za naší letošní vydařenou soutěží. Účast soutěžních družstev, dobrá atmosféra a pomoc našich příznivců nás zase
povzbudila a dává nám tímto impuls k naší další práci a činnostem. A tak ještě
jednou děkujeme a budeme se těšit na příští ročník a třeba už na našem krásném
hřišti v novém kabátě.
Jitka Mošovská, starostka SDH
Výsledky:
ŽENY:
MUŽI:
VETERÁNI:
1. Podolí
1. Pavlov
1. Líšnice
2. Moravičany
2. Loštice
2. Křemačov
3. Líšnice
3. Líšnice
3. Moravičany
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