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Kulturní dům v Líšnici patřil koncem března dětem. Konal se zde maškarní karneval, který je u dětí velmi oblíbený. Také letos jsme tu mohli potkat masky nejrůznějších pohádkových a filmových hrdinů. Více o maškarním karnevale na str.9

PODĚKOVÁNÍ

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Taneční skupina W.H.O Domu dětí
a mládeže Magnet Mohelnice věnující se aerobiku se v Líšnici přestavila
na hasičském plese. Děvčata spolu
cvičí již druhým rokem a chystají se
dobýt cenná vítězství v amatérských
soutěžích. Líšnickému publiku se
předvedla taneční vystoupením
s choreografii We don´t care.
Jejich trenérka Tereza Strupková
touto cestou děkuje za podporu
a možnost prezentace na plese SDH
v Líšnici a těší se na další spolupráci.

84 díl

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

Rok 1976
Příprava k volbám - předvolební schůze:
27. srpna byla v kino sále předvolební schůze, kde občané byli seznámeni s navrženými kandidáty do MNV, ONV a dalších zastupitelských sborů. Schůzi zahájil
tajemník MNV s. Milan Novák a přivítal přítomné - účast byla slabá. pak následovalo vystoupení pionýrů a žáků z Mohelnice recitacemi, zpěvem a ukázkou,
jak umí hrát na různé hudební nástroje.
Předložený návrh na poslance byl schválen, neboť byly provedeny nepatrné změny v doplnění na 15 poslanců. S projevem vystoupil poslanec MNV dosavadní
předseda s. Jaromír Balcárek, který ve svém projevu zdůraznil, s jakým programem po volbách budeme pokračovat v budování socialismu. Schůze byla ukončena s přáním, aby volby proběhly v klidu a ukázněně.

Příprava k volbám - předvolební schůze:
22. - 23. října začaly volby ve volebních místnostech v Líšnici a na Vyšehorkách.Všichni navržení kandidáti byli do všech zastupitelských orgánů zvoleni
jednohlasně. V Líšnici někteří voliči prováděli i škrtáni navržených poslanců,
což na celkový výsledek nemělo žádný vliv.
Jaroslav Navrátil
Petr Bednář
Jaroslav Pudil
Josef Kuba

Pavel Kluka
Jaroslava Springerová
Zdeňka Bartošová

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 13. května 2015
v přísálí kulturního domu. Začátek v 18 hodin.
KŘÍŽOVKA
V tajence se dovíte název oslavy, kterou si každoročně připomínáme v Líšnici a
která bývá vždy hojně navštěvována nejen místními občany.
A

Navržená a volená kandidátka do MNV::
Jaromír Balcárek
Milan Novák
Jan Nejedlý
František Churavý

POZVÁNKA

Přemysl Nečesaný
Jaroslav Straka
Josef Zámečník
Jaroslav Petr

B
C

Úrazy:

D

17. června se uvolnil v Líšnici neuvázaný kůň. Orálek Antonín nadběhl, aby koně
chytil a při tom přišel k úrazu. Byla mu pohmožděna noha v koleně.

E

Narozené děti v roce 1975:

F

Šůstková Květa, Vojkůvka Pavel, Juřenek Kamil, Švehla Petr, Zbořil Dušan, Friedl
Aleš, Chutěnovský Ondřej, Mašterová Marie, Kajnar Tomáš

G
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Vyřešení minulé tajenky - nápoj, který
můžete v květnu ochutnat ve velkém v
Líšnici - SLIVOVICE
Vodorovně:
A - Ticho
B - Tyče na předku vozů
C - Zarážka
D - Pozitivum
E - Odér
F - Připravit půdu na zahradě
G - Vkládání do půdy
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REPORTÁŽ

Proč byl vypuštěný rybník u lesa?
Je 28. března a vypuštěný dolní rybník u lesa za vesnicí je v obležení rybářů. Tentokráte ale nemají v rukách sítě, ale jen trpělivě z odtoku rybníka pod silnicí vytahují podběráky s rybami. Nejedná se o výlov,
ze kterého kapři putují na štědrovečerní talíře,
ale jen o generační výměnu ryb. Tyto informace a spoustu dalších nám prozradil pan Josef
Benda, hospodář MO ČRS v Lošticích. Ryby
se předběžně třídí na menší a větší. Zahlédnout můžeme amury, kapry, líny, nějaké štiky
a výjimkou není ani okoun. Zlovené ryby putují do připravených kádí a odpoledne se budou dále třídit. „Tento rybník je vypuštěn po
dvou letech. Je zde velké množství drobných
rybek, které se musí rozdělit do dalších rybníků. Mimořádně se jim tady dařilo, protože byl
celý rybník zarostlý a to je pro rozmnožování
ryb to nejlepší“, vysvětluje nám pan Benda
a dodává: „Svoji práci si zde odvedli i amuři,
kteří rybník doslova vypásli.“ I když je hráz
dva roky po opravě, můžeme v ní vidět množství chodeb, které způsobily ondatry. Je zajímavé, že si skulinku najdou i mezi množstvím
kamení, kterým byla hráz zpevněna. O čistotě
zdejší vody svědčí přítomnost raka potočního,
který dříve býval v každém rybníce, ale teprve nyní se tam opět vrací. Raci jsou opatrně
přendáváni do kbelíků s vodou a budou stejně
jako některé ryby vráceni zpět do rybníka, aby
se postarali o novou generaci.
Rybník se začal po nezbytných úpravách odbahnění kolem stavidla, opět napouštět.
Zmrzlí rybáři uklízejí nářadí, nakládají kádě
a odjíždějí alespoň na chvíli si odpočinout.
Odpoledne na ně čeká další práce - zlovené
ryby vysypat na síta a třídit. Přesvědčili jsme
se o tom, že rybář jen nesedí u vody a chytá,
ale musí s rybami umět i správně hospodařit.
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM

170. výročí školní budovy ve Vyšehorkách
13.července 1842 ve 13 hodin odpoledne vyhořela do základů nízká dřevěná škola.
po okamžitém projednání obecní radou, byl na místě staré školy ještě téhož roku
položen základní kámen na stavbu nové školy. Prozatím vyučování bylo nouzové.
Jedna třída byla umístěna ve Vyšehoří /nyní Vyšehorky/ č. 9 na výměně u Brotmanu a druhá třída v č. 34 na výměně u Johana Fiedlera.
Nová školní budova je zděná jednopatrová dvou třídní s pěti postupnými ročníky.
Do provozu byla dána k novému školnímu roku 1845. Do této školy docházeli žáce
ze čtyř obcí - Podolí, Újezda, Líšnice a Vyšehoří, takže některý rok docházelo do
školy až 120 žáků.
Škola nesla proti silnici německý název Deutsche Volksschule - německá základní
škola. Před rokem 1892 byla v obci Líšnice povolena zemskou školní radou v brně
stavba školy - také německé, do které začaly v roce 1892 docházet děti z Líšnice.
Žáci z Újezda začali chodit do škol v Mohelnici.
Školní výbor byl sestaven se zástupců Podolí a Vyšehoří. Ředitelem školy byl Karel Dietrich, učitelem Franz Itrniczka a později zde vyučoval Edmont Stratil z Nových Sadů u Olomouce - zatvrzelý Němec, na kterého měli ke konci války spadeno
partyzáni. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla škola uzavřena a po
osídlení českým obyvatelstvem docházeli žáci do školy v Líšnici, kde již byla škola otevřená.
Po delší době v jednání o otevření školy ve Vyšehoří, byli k jednání do Podolí pozváni zástupci Vyšehoří a Podolí, kde měl být vyhlédnut vhodný pozemek pro
stavbu školy. Poněvadž se zástupci Podolí nedostavili k jednání ani nepředložili
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PRO DĚTI
písemný návrh, byla škola s okamžitou platností otevřena ve Vyšehoří. Ke slavnostnímu otevření došlo3. ledna 1949. Prvním učitelem a správcem byl jmenován
Jar. špička, rodák z Loštic, který denné k vyučování dojížděl. Rovněž zde vyučovala ruční práce učitelka štěpánka Drkošová a řím. katolickému náboženství p. Karel
Hradilík, kaplan z Loštic. Zásluhu o otevření školy měl Alois Navrátilz Vyšehoří.
Dne 1. září po čtyřletém
působení odchází učitel
Špička na nové působiště
a na jeho místo dosazenučitel působící v Úsově
Vladimír Smékal z Přemyslovic. Po dvou letech
byl na vlastní žádost přeložen do Lutína a na školu do Vyšehoří byla dosazena učitelka Květoslava
Souralová z Postřelmova.
Ta nemajíc byt požádala o přeložení a učitelské místo postupuje Janu Axmanovi
z Myslechovic u Litovle.
Ve školním roce 1955-56 navštěvovalo školu 28 žáků - 12 dívek a 16 chlapců,
z toho 10 žáků z Podolí, potom počet žáků klesl na 25 žáků, 23 žáků, 18 žáků, 16
žáků. V roce 1960-61 to bylo již jen 9 žáků. To byl také poslední školní rok a škola
byla pro nedostatek žáků uzavřena. Na podzim po odstěhování se učitele Jana Axmana do Slavoňova, byly ve škole provedeny vnitřní úpravy.
Příště: Změna školy na školku

V sobotu 28 března 2015 se v kulturním domě konal dětský maškarní karneval.
O jeho pořádání se postaraly členky sdružení Relaxace ve spolupráci s Obecním
úřadem v Líšnici. První děti v doprovodu rodičů přišly již před 14 hodinou. Brzy
se sál téměř zaplnil A pak už se všechny princezny, princové, šmoulové, kovbojové, upíři, berušky, víly, čarodějnice, černokněžníci, břišní tanečnice a ostatní pohádkové bytosti představili ve svých nápaditých karnevalových kostýmech. Při
soutěžích a hrách se děti výborně bavily a nezapomnělo se ani na tanečky.Všechny
masky si odnesly malý dárek na památku a sladkou odměnu. Děti i dospělí tak prožili odpoledne v příjemné atmosféře. Už teď se všichni těší na maškarní karneval
v příštím roce.

ZEPTALI JSME SE

pana Mojmíra Dostála, třetího náměstka starostky a vedoucího Okresní odborné rady prevence Okresního sdružení hasičů Olomouc

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Co vás přivedlo do Líšnice ?
M.D.: Byla to „moje“ děvčata, která způsobila, že jsem se
ocitl v Líšnici na plese. Vysvětlím vám ta | „moje“ děvčata - jde o soutěžní družstvo žen SDH Blatec, kterého jsem
starosta. V loňském roce začalo družstvo soutěžit a zúčastnilo se o prázdninách vaší
pohárové soutěže. Slovo dalo slovo a od místních chlapců dostaly pozvání i na ples.
4
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RELAXACE
V sobotu 18. dubna
2015 spolek Relaxace za
podpory OÚ Líšnice
uspořádal zájezd do Zoo
Lešná. Zájezdu se zúčastnilo celkem 43 lidí.
Do poslední jsme chvíle
všichni doufali v pěkné
počasí, a i když nás celou cestu doprovázel
déšť, v Zoo jsme neZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ
zmokli. Bylo chladno,
ale Zoo alespoň nebyla
přelidněná a nečekaly nás nikde davy lidí a fronty. Všechna zvířátka, jsme viděli
a troufám si za všechny tvrdit, že se zájezd povedl a všichni mohli být spokojení.
V 15 hodin jsme unavení usedli do autobusu a při sněhové přeháňce jsme se vypravili zpět k domovu.
Poděkování patří všem zúčastněným za pěkně strávenou sobotu, panu řidiči Petrovi
Dudkovi za bezpečnou jízdu a především Obecnímu úřadu za sponzorský dar na
dopravu do Zoo.
Ráda bych Vás všechny pozvala na další pořádané akce spolku RELAXACE ať už
na výlety nebo práci s dětmi a pro děti. Věřím, že na dalších akcích uvidíme převážně naše spoluobčany, děláme to totiž pro Vás, ne sami pro sebe.

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
30.5. 2015 DĚTSKÝ DEN NA TÉMA: BRANNÝ DEN
(povinná výbava pro soutěžící: pláštěnka a gumáky)

Lucie Dvořáková

Spolek Relaxace pozval 26. dubna děti s
rodiči a prarodiči do přísálí KD v Líšnici. Zde si mohli vyzkoušet výrobu nejrůznějších přáníček ke Dni matek. Jako
materiál jim posloužil papírový karton.
Je veliká škoda, že pozvání přijalo minimum zájemců. Vždyť záleží jen na nás
dospělých, jestli děti přivedeme a zapojíme do zajímavých činností.

VÝROBA PŘÁNÍČEK
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Já jim tady dělám řidiče.
Jak konkrétně podporujete jako vedoucí OORP při OSH v Olomouci hasiče na
malých obcích?
M.D.: Pořádáme soutěže pro děti, dalo by se říct pro děti od školek až po střední
školy. Do soutěží zařazujeme moderní prvky digitálních technologií, videa, prezentace. Protože mají tyto akce veliký úspěch, budou se opakovat.
V době profesionálních hasičských sborů je poslání SDH na obcích asi jiné než
hasit. Jak to vidíte vy?
M.D.: Každý sbor má smysl, protože hasiči v obcích se starají o kulturu, pomáhají
starostovi obce a obci.
Jak se vám v Líšnici líbí?
M.D.: Moc se mi tu líbí a doufám, že i „mým“ děvčatům. Doufám, že v pořádání
těchto akcí vydržíte a my se budeme moci zase na nich brzy setkat.
Pane náměstku, přeji vám mnoho úspěchů při vaší práci a děkuji za rozhovor.

SDH Líšnice

Brigádnická činnost
Spolu s jarními měsíci přichází na
řadu pracovní činnost. A tak jsme po
tři soboty a to 21. a 28. března a potom 11. dubna byli v lese provádět
úklid a pálení po těžbě dřeva. Využili
jsme tak jako v předchozích letech
nabídku z obecního úřadu k vydělání
si nějaké „té koruny“ na naši činnost.
Loni a předloni jsme si pořídili sportovní dresy pro družstvo mužů a žen.
Tu letošní peněžitou odměnu použijeme na nákup a obměnu sportovní
výzbroje a na plánovanou srpnovou soutěž spojenou s oslavami 120-ti let založení
SDH Líšnice. Na brigádě se v průměru účastnilo 8 našich členů či členek ze všech
našich družstev - muži, ženy, veteráni.
Po brigádách v lese nastal čas i pro úklid našich dvorků, domů a půd. Sobota 25.
dubna měla proto přívlastek železná. Na Vyšehorkách a Líšnici se podařilo nastřádat traktorovou vlečku železného šrotu. Všem, kteří nám svým dílem přispěli, děkujeme, výtěžek bude použit na soutěžní sezónu "O Přeborníka okrsku č.10" pro
rok 2015.
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Brigády v lese

Spolu se železnou sobotou už každoročně stavíme
májku. Tu letošní jsem si postavili na louce u naší
nové zbrojnice na kraji obce. Toto místo bylo zvoleno proto, že na místním hřišti, kde se vždy staví,
započnou výkopové práce pro připojení vody, elektřiny a budování prodejních míst se zázemím. Tímto
Vás srdečně zveme na sobotu 30. května na její kácení spojené s dětským dnem. Na hřiště se letos ale
určitě vrátíme a to 8. srpna na naší soutěži a to už
doufejme bude zázemí hotové a budeme jej moci
naplno využít.
Jitka Mošovská, DiS.

Železná sobota

Plán hasičských soutěží na rok 2015:
16.5.2015 okrsková soutěž M+Ž+V, SDH Křemačov, začátek 10 hod.
13.6.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Studená Loučka, začátek 13 hod.
20.6.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Pavlov - Výběr, začátek 13 hod.
4.7.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Podolí, začátek 13 hod.
5.7.2015 noční hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Moravičany, začátek 21hod.
5.7.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Líšnice u Žamberka, začátek 10hod.
11.7.2015 hasičská soutěž M+Ž, Velká cena okresu Špk, SDH Pavlov, zač. 10 hod.
18.7.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Loštice, začátek 10 hod.
25.7.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Palonín, začátek 13 hod.
1.8.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Žádlovice, začátek 13 hod.
8.8.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Líšnice, začátek 13 hod.
15.8.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Moravičany, začátek 13 hod.
22.8.2015 hasičská soutěž V, SDH Doubravice, začátek 13 hod.
29.8.2015 hasičská soutěž M+Ž+V, SDH Křemačov, začátek 13 hod
KARTY

Velikonoční turnaj v mariáši

Stavění máje
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Tradice Velikonočních mariášových turnajů
pokračuje i v nově otevřené hospodě. V sobotu 4. dubna zasedlo za stoly 24 hráčů, aby
spolu poměřili síly v 5. kolech. Přijeli hráči
z Vranové Lhoty, Rájce, Uničova, Králové,
Studené Loučky Hlivic, Obectova, Třeštiny,
Mohelnice, Svinova a nechyběli ani domácí.
Hrací vášeň byla přerušena jen přestávkou
na oběd - guláš paní hostinské. Do posledního kola nebyl jasný vítěz a pořadí se stále
měnilo. Kolem třetí hodiny se začaly vyhlašovat výsledky. Zvítězil o 6 bodů František
Kopp z Králové, druhý byl Jiří Havelka
z Mohelnice a třetí Michal Schreiber z Vranové Lhoty. Z domácích hráčů obsadil Jan
Elbl 5. místo, Radek Havlíček 14. místo a
Jaroslav Navrátil 15. místo. Vítěz přislíbil,
že do Líšnice opět přijede, pokud mu to termínový kalendář turnajů dovolí.
zleva -Havelka, Kopp, Schreiber
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