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:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

v červnu:
Churavá Marie
Vyjídáčková Ludmila
Zapletalová Věra
Kuba Josef
Hňoupková Anna
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Kajnarová Jana
Šůstková Anna
Zámečník František
Vojkůvková Marta

Srdečně blahopřejeme!

DOTAZNÍK
Milí spoluobčané,
naše obec zpracovává v současné době Strategický rozvojový plán
obce Líšnice na období 2018–2025, ve kterém chceme vyjasnit prio‐
rity rozvoje na následujících 8 let a rozvrhnout konkrétní rozvojové
činnosti na nejbližší roky. Obracím se na vás s žádostí o vyjádření
názorů na otázky uvedené v dotazníku, který je součástí tohoto vy‐
dání Líšnických ozvěn. Další dotazníky možno vyzvednout na OÚ.
Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování
Strategického rozvojového plánu a poskytnuté údaje budou pečlivě
vyhodnoceny.
Vyplněný dotazník vhazujte prosím do schránky umístěné na Obec‐
ním úřadě v Líšnici do 15. července 2017.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Jiří Kvíčala, starosta
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Oslava Dne dětí v Líšnici bývá tradičně spojená s kácením májem. Letos jezdily
děti na kolech, koloběžkách, poznávaly dopravní značky, řešily křižovatky. Přijel
však i pohádkový Ivánek se svojí družinou. Více na str.

PROSBA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

110. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Rok 1985
Událost roku:
1. ledna 1985 došlo k integraci obce Líšnice a osady Vyšehorky k MěNV v Mohelnici. Tyto se tak staly součástí města Mohelnice. Veškeré dění v obci je řízeno MěNV v Mohelnici. V obci pracuje občanský výbor a složky NF.

Občanský výbor:
Občanský výbor pracoval v tomto složení:
s. Jiří Šůstek - předseda OV, s. František Zámečník, s. Jaromír Balcárek, s. Milan
Novák ml., s. Vlastimil Bartoš, s. Ludmila Vyjídáčková
Práce OV i všech poslanců byla dobrá. Občanský výbor se ve své činnosti řídil
plánem práce a zabezpečoval jím stanovené úkoly.

Na úseku rozvoje obce bylo provedeno:
1. Srovnána cesta ke hřišti a částečně vysypána štěrkem.
2. Společně se členy SSM bylo vybudováno hřiště na míčové hry, zabudována
konstrukce na odbíjenou.
3. Zhotovena nová suška na požární hadice.
4. Vydlážděn vchod na místní hřbitov.
5. Úprava starého smetiště navážkou hlíny, příprava pro osev trávou.

Projekt vodovodu:
Úkol volebního programu - zabezpečit projekt na vodovod v Líšnici byl prozatím
odložen. Občanský výbor zpracoval návrh, aby akce vodovodu byla zařazena do
dalšího volebního programu 1986-90.

Veřejný život - oslavy 40. výročí osvobození ČSSR:
V naší obci proběhly důstojné oslavy. Konalo se slavnostní shromáždění občanů,
byl promítnut celovečerní film, uspořádána výstavka dokumentů a fotografií z období 2. světové války, konala se beseda s účastníkem odboje a lampiónový průvod
zakončený táborovým ohněm. Zvláštní pozornost byla věnována výzdobě obce.
Občané provedli vzorný úklid kolem obydlí a domy vyzdobili praporky. Taktéž
veřejné budovy a prostranství byly uklizeny a vyzdobeny.
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Vážení přátelé, milí kamarádi,
rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc. Ryzáček, z.s. byl zařazen do projektu Nadace ČEZ "Pomáhej pohybem". Aplikace Pomáhej pohybem je nástroj,
díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, na které
projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Stažením aplikace do
svého chytrého telefonu a pohybem (chůzí, během, jízdou na kole a dalšími sporty)
nám můžete pomoci získat co nejvyšší finanční podporu. Pojďte s námi pomoci
Ryzáčkovi vyběhat, vychodit či vyjezdit co nejvíce bodů! Informace o projektu a o aplikaci najdete na http://www.pomahejpohybem.cz/ nebo na
https://cs-cz.facebook.com/EPPpomahejpohybem/
H.Bedáříková

KŘÍŽOVKA
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V dnešní tajence objevíte větu, kterou
za celý školní rok nejraději slyší žáci
od učitele:
vyluštění v tajence
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Vyřešení minulé tajenky:
Hřímá-li v červnu zvedne se obilí.
Vodorovně:
1 - Vodácký pozdrav
2 - Samostříl
3 - Roubené stavení
4 - Tíha
5 - Zavázání podpisem
6 - Srnka
7 - Oblíbený aromatický nápoj
8 - Varianta kyslíku
9 - Integrovaný dopravní systém
10-Internát (hovorově)
11-Obilnatá rostlina
12-Pěstitel textilní rostliny
13-Psí naříkání
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POZVÁNKA

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ
HRY 2017
o putovní pohár SDH - 15. 7. 2017

AKCE V KVĚTNU

Den mikroregionu - 700. let obce Maletín

SDH Vyšehorky ve spolupráci s MS Skalka Líšnice zve všechny
malé i velké na soutěžní klání o putovní pohár, medaile a věcné
ceny do areálu hřiště bývalé MŠ na Vyšehorkách.
Program:
12:30 - 13:30 Registrace sportovních družstev
13:30
Slavnostní zahájení her,
zapálení ohně, vyvěšení vlajky, nástup družstev
14:14 - 17:00 Soutěžní klání
17:17
Vyhlášení vítězů, předání cen a medailí,
slavnostní ukončení her
18:00
Posezení při hudbě, jídle a pití

Stánek Líšnice i se zástupci obce na setkání

Soutěží 4 členná soutěžní družstva ve 2 kategoriích (2 dospělí + 2
děti do 6 let) a (2 dospělí + 2 děti 6 - 14 let) se mohou přihlásit na
emailové adrese sdh.vysehorky@seznam.cz nebo přímo na místě
od 12:30hod. Vlastní prapor a náhradní oblečení výhodou.
Soutěžní disciplíny:
Střelba ze vzduchovky
Střelba z luku
Slalom v kolečku
Hromadný pochod na desce
Přeskok přes lano
Skok v pytli
Hod na cíl
Vodní sloupec
Bazénové klání

Bohaté občerstvení z grilu i udírny, překvapení pro děti.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Koncert v kostele
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Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko sdružuje 14 obcí, jehož občané se pravidelně každý rok scházejí na Dni mikroregionu Mohelnicko. Pořadatelství této akce letos
připadlo obci Maletín. Celá akce
byla spojena s oslavami 700. výročí od první zmínky o obci Maletín.
V sobotu 17. června čekal na návštěvníky bohatý celodenní program. I když větrné a studené počasí pořadatelům příliš nepřálo, v
areálu víceúčelového hřiště se sešlo mnoho občanů ze všech koutů
našeho regionu.
V 9 hodin byly oslavy zahájeny
průvodem od obecního úřadu do
kostela, kde po požehnání obci
zazněl varhaní a žesťový koncert
doprovázený zpěvem a mluveným
slovem. Mezitím se na nedalekém
hřišti prezentovaly jednotlivé obce
ve svých stáncích. Kromě fotografií, tiskovin, obecních praporů a
výrobků charakterizujících danou
obec, se nezapomínalo ani na malé
občerstvení. V líšnickém stánku se
ochutnávaly domácí koláčky, domácí utopenci a dokonce i domácí
pivo, které právě pro tuto příležitost uvařil pan Rýznar. Se svými
úspěšnými hiporehabilitačními
aktivitami se pochlubil i vyšehorský spolek Ryzáček. Zástupci jednotlivých obcí regionu se mezi
sebou utkali i při sportovních
disciplínách. Tentokráte se jednalo

opravdu o netradiční pohádková zápolení
- např. osvobozovala se princezna. Velká škoda, že naše obec jako jediná ze
všech své zástupce při soutěžích neměla,
přitom spolky zde fungují...
Odpoledne se v Maletíně představily se
svým vystoupením historické skupiny
Honorata, Corporal a Asmodeus, které
předvedly ukázku bitvy, šermířských
soubojů, ukazovaly se historické palné
zbraně. Nad hřištěm zakroužili dravci,
na pódiu se střídaly kapely různých žánrů. Na lidovou notu zahrála cimbálová
muzika Falešnica, zazněl dixiland, potom historická hudba Rabussa a večer
vrcholil rockovou zábavou se skupinou
Metaxa.
Po celý den čekaly na hřišti atrakce pro
děti, z nichž určitě nejvyhledávanější
byla jízda na velbloudu a skákací hrad.
Zajímavá byla i výstava zkamenělin v
maletínském pískovci a slavnostní odhalení památníku místní rodačky Emilie
Schindlerové, manželky Oskara
Schindlera, se kterým se podílela na záchraně přibližně 1100 Židů
před holokaustem. Pořadatelé z Maletína
letos obstáli se ctí a svým programem
nasadili vysokou laťku pro budoucí ročníky Dne mikroregionu.

Úkoly plnili i dospělí návštěvníci

Nechyběla ani střelba ze vzduchovky

Ti nejmenší obdivovali zvířátka

Loupežníci vedou Nastěnku
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hašení požáru ruční stříkačkou a dříve
tolik oblíbenou disciplínu - střelbu ze
vzduchovky. V ní také dospělí pokoušeli
v malé soutěži své štěstí. Manželé Syslovi
svezli děti na koňském povozu, za což
jim děkujeme.
Odpoledne příjemně plynulo v družném
hovoru a všichni se zvědavě dívali směrem k máji a přemýšleli, jakou scénku si
letos líšničtí hasiči přichystají. Netrvalo
dlouho a na hřišti se objevuje podivná
družina. Loupežníci vedou útlou dívku.
Pozorní diváci v ní okamžitě poznali Nastěnku z tolik oblíbené pohádky Mrazík. Z
chaloupky vychází Baba Jaga a chybí už
jen Ivánek. Ten se brzy objevuje i se svým
typickým zrcátkem a snaží se Nastěnku
zachránit. Zejména dospělí diváci oceňují
ztvárnění pohádkových postav, z nichž
vynikají dvě: Baba Jaga - v podání Milana
Nováka st. a Ivánka - Standy Plška. Také
ostatní herci si však zasluhují velkou pochvalu za své výkony a celkový nápad
scénky.
Májka byla skácena, děti si dohrály a dospělí dále pokračovali v družné besedě
až do nočních hodin.
Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh
této akce tímto děkujeme.

Kdo by se nechtěl povozit i se hříbátkem
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AKCE V OBCI

ČERVEN V RYZÁČKOVI

Na červen se děti velmi těší.
Nejen, že končí škola, ale děti
také slaví svůj svátek. Každoročně se v Líšnici oslava Dne dětí
spojuje s kácením májky. Nebylo
tomu jinak ani letos. Líšničtí hasiči připravili areál, vzali si za své
občerstvení pro děti i dospělé
návštěvníky. Na přípravě programu pro děti se podíleli členové
zastupitelstva obce, spolek Relaxace, Ryzáček, vyšehorští i líšničtí hasiči. Na sobotu 3. června
připravili pro malé i větší děti
tématické zábavné odpoledne
plné úkolů a her s podtitulem
„Bezpečnost silničního provozu“.
A tak děti na hřišti jezdily slalom
na kolech i koloběžkách, překonávaly různé překážky, převážely
kelímek s vodou, řešily dopravní
situace v křižovatce, poznávaly
dopravní značky. Za všechny
splněné úkoly sbíraly body, které
potom proměnily za drobné odměny. Reflexní vesta a reflexní
proužky určitě potěšily nejen děti,
ale i jejich rodiče, protože zvýší
bezpečnost dětí na silnici. Nezapomnělo se ani na občerstvení pro
malé soutěžící. Členky spolku
Ryzáček potom pozvaly děti do
malého zoo koutku. Mohly si
pohladit morčátka, králíky, ovce,
slepice, povodit kozu. Hasiči zase
dali dětem příležitost vyzkoušet si

Na děti čekala překážková dráha

Musely projet křižovatku

Vyřešit dopravní testy
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Den otevřených dveří

5

Jak již loňský rok i letos
žil Ryzáček v červnu Dnem
otevřených dveří. 10.6. jsme
otevřeli „dveře“ našeho
spolku všem příznivcům,
klientům, známým i zvědavcům z širokého okolí.
Začínali jsme již tradičně
zábavnými a současně poučnými úkoly nejen pro děti
s koňskou tematikou. Děti
si mohly vyzkoušet jak čištění koní a jejich česání, tak
se seznámit s různými druhy výstroje jezdců. Dozvěděly se co koně jí, co jim
pomáhá a co naopak škodí.
Odvážlivci se mohli povozit
na velkých koních nebo
alespoň povodit našeho
miniponíka Tofíka a jeho
kamarády ze dvorku. Příjemnou atmosféru dokreslovala kapelka Pracka, za což
jí velice děkujeme.
Samotné představení naší
práce začínalo v 16 hodin.
Klienti z Dřevohostic předvedli naše hiporehabilitační
koně. Dlouholetá kamarádka a dobrovolnice Hana
Dvořáková představila tým
Ryzáčku. Pyšnili jsme se
jedním z našich malých
klientů, který již loni předváděl podstatu hipoterapie a
její průběh. Letos jsme se

mohli pochlubit velikými pokroky, které za rok udělal. Děti
z kroužku Krasojezdec ukázaly
své nemalé pokroky ve voltiži
a krásnou souhru dívek a koní
při práci ze země. Účastníci si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet aktivity, které v Ryzáčku
probíhají v rámci aktivit
s využitím koní. Nově vzniklý
jezdecký oddíl představil své
členky, které ukázaly základy
jízdárenské práce. Zapomenout nemůžeme ani na naše benjamínky ze zookoutku,
kteří od jara zastupují Ryzáčka na doprovodných akcích spřátelených spolků a obcí.
Přes proměnlivé počasí jsme zaznamenali hojnou účast a velký zájem jak dětí tak
dospělých. Velice si vážíme přízně našich návštěvníků a těšíme se na další společně strávené chvíle u nás v Ryzáčku.
Petra Máchová

INFORMUJEME

RELAXACE vás zve na výlet - dne 23. září 2017
KOVOZOO Staré Město u Uherského Hradiště,
Živá voda Modrá, Velehrad
Spolek Relaxace si pro Vás i letos připravil výlet, který se bude konat 23. září
2017.
Program zájezdu:
8:00 odjezd
10:00 kovozoo (exkurze + prohlídka)
12:00 oběd
14:00 Velehrad, Živá voda Modrá
17:00 odjezd domů
Časy jsou pouze orientační.
Cena zájezdu:
(cena zahrnuje: dopravu + vstupné a exkurzy do kovozoo);
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oběd a další vstupy si každý hradí sám. Velehrad a Živá voda jsou u jednoho parkoviště, proto si každý může vybrat kam se půjde podívat.
cena: dospělý
350,senior
300,děti
250,- (do 3 let zdarma)
Zaplacené peníze za zájezd se nevrací, pokud nepojedete, najděte za sebe náhradu!!!
Bližší a přesnější informace se dozvíte a následujícím čísle Líšnických ozvěn.
KOVOZOO Staré Město se
nachází se v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u
Uherského Hradiště. Spatříte
zde mnoho jedinečně propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového
odpadu. V současné době KOVOZOO obývá více než 250
zvířat a stále se rozrůstá.
V Modré u Velehradu se můžete projít proskleným tunelem, který vás povede pod hladinou
rybníka. Kolem sebe tak prosklenou stěnu uvidíte
život v potoce, ve velké tůni s chladnomilnými
rybami nebo pod hladinu mokřadu. Jedná se
o největší sladkovodní tunel v přírodě v Evropě.
Uvidíte zde život ve velké tůni a pod sebou život v rybníce se sumci, vyzami, kapry, líny, candáty, atd. V tomto patře rovněž prosklenou
stěnou je možné nahlédnout na život v mokřadu, kde budou k vidění např. želvy bahenní, žáby, čolci, apod.
Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním
místům v České republice. Chloubou farnosti
je barokní bazilika s přilehlými budovami
bývalého cisterciáckého kláštera. V roce
1927 byl udělen zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky .
7

