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 dubnu:
Bukovský František
Orálková Justina
Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Hoppová Miroslava

Černín Petr
Navrátilová Danuška
Elbl Jan
Zapletalová Jana
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Srdečně blahopřejeme!

CHYSTÁ SE

OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI
si Vás dovoluje pozvat na

neděle 6. května - ve 14 hodin

Vystoupí:
Pěvecký sbor občanů Líšnice a Vyšehorek
Dětský soubor ZŠ Pavlov
S band Líšnice
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Také letos se SDH Vyšehorky zapojil do celostátní úklidové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Dobrovolníci se vydali po okolí Vyšehorek všemi směry a sbírali
odpad, který do přírody určitě nepatří. Je potěšující, že se této akce účastní stále
větší počet dětí a mládeže. Více informací na str.5 -6.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

119.díl

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

sobota 2. června 2018 ve 14 hod.
- hřiště Líšnice

DĚTSKÝ DEN

Rok 1986
Úroda:
Plodiny, které byly zasety na rozloze:
Pšenice ozimá
28,13 ha
Cukrovka
38,46 ha
Řepka ozimá
59,66 ha
Kukuřice
56,12 ha
Ječmen jarní
54,72 ha
Jarní směska
72,73 ha
Jetel luční
69,21 ha
Vojtěška setá
20,00 ha
Louky
24,47 ha

Chov dobytka na farmě:
Líšnice
Vyšehorky
Telata
5
2
Dojnice
102
58
Selata
130
0
Předvýkrm
47
46
Prasničky
4
0
Kanci
2
0
Výkrm
0
255
Prasnice
38
0

Sklizeň obilovin začala 6. srpna a skončila 25. srpna. Počasí bylo během sklizně
velmi příhodné. Výnosy obilovin byly dobré, také cukrová řepa se urodila. Výnosy
byly oproti roku 1985 vyšší. Rok byl bohatý i na ovoce a lesní plodiny.

Mateřská škola:
Ve školce bylo k 1.9.1986 zapsáno 25 dětí /1 - Svinov, 4 -Vyšehorky, 2 - Mohelnice, 9 - Líšnice, 9 - Podolí/ Děti jsou převážně ve věku od 2 do 4 roků.
Zaměstnankyně: Jaroslava Springerová - ředitelka, Justina Orálková - učitelka,
Alena Ryšavá - uklízečka, Soňa Plšková - kuchařka.
MŠ má velmi dobrý patronátní závod - je to BSP vedená s. Sorbim z JZD Nový
život. Brigáda opravuje dětem hračky, zařízení na zahradě, hradí finanční výdaje za
výlet. Během roku došlo v MŠ k havárii a zatopení ředitelny školy. Proto musely
být tyto prostory vymalovány. Nově byl zakoupen elektrický ohřívač vody a záclony za 8 500 Kč.

Základní škola:
Škola v Líšnici sloužila 10 roků jako elokované pracoviště 1. ZŠ v Mohelnici. Od
1.9.1986 již tomu tak není, neboť byla nově otevřena škola v Mohelnici, Vodní
ulice. Škola v Líšnici tak zůstala uzavřena.
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KÁCENÍ MÁJE

Po skončení bude následovat
které budou mít připraveno hasiči - občerstvení: makrely, klobásy,
uzená krkovice, párek v rohlíku, točené pivo, limo, kofola.
Reprodukovaná hudba, dle počasí možnost i večerního tanečku.

KŘÍŽOVKA
V květnu si připomínáme … …… .
Je tomu již 73 let, co skončila
2. světová válka.
Co si připomínáme, se dovíte
v dnešní tajence.

1
2
3
4
5

Vyluštění minulé tajenky:
Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.

6
7
8
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Vodorovně:
1 - Oslavná píseň
2 - Vířivý tanec
3 - Ženské osobní zájmeno
4 - Zn. barviva na vejce
5 - Plést věnce
6 - Zn. čes. elektrospotřebičů
7 - Část kostela
8 - Zkr. ministerstva zahraničních věcí
9 - Vysoká karta
10- Zkr. a tak dále
11- Adamova družka
12- Klid zbraní
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INFORMUJEME

POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY
zve všechny malé i velké na tradiční

Prodejna COOP se změnila na samoobsluhu

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Dlouho očekávaná rekonstrukce
prodejny v Líšnici byla zahájena
27. února a trvala do 15. března.
Hlavní změnou bylo nahrazení
pultového prodeje prodejem samoobslužným. Součástí rekonstrukce se stala také výměna
osvětlení a regálové plochy. Došlo k modernizaci obslužného
pultu - přibyla nová chladící vitrína, nové váhy a nový prodejní
pult. Dalším prvkem moderního
prodeje bylo zavedení prodeje
pečiva a zeleniny z regálové plochy. Mléčné výrobky se přesunuly z obslužné vitríny do dvou
samostatně stojících prosklených
lednic. Důležitou informací pro
nakupující je ta skutečnost, že
zásobenost prodejny vzrostla asi
o 40 % a sortiment zboží byl rozšířen o nové výrobky. Ke změně
došlo také při venkovním pohledu
na prodejnu . Tři výlohy byly

5. května 2018 od 18:00 hodin
dětské hřiště na Vyšehorkách
občerstvení zajištěno - MAKRELY
průvod vychází po setmění
OÚ INFORMUJE

- Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve

středu 9. 5. 2018 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice
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nově polepeny. Slavnostní
otevření prodejny proběhlo
16. března za účasti vedení
společnosti COOP. Pro první
návštěvníky byly připraveny
drobné dárky a ochutnávky
některých produktů. Prodavačkou na této rekonstruované
prodejně zůstává paní Lenka
Škůrková. Popřejme jí do budoucna mnoho spokojených
zákazníků.

CHVÁLÍME

Český svaz ochránců přírody
organizoval akci Ukliďme
svět! již od roku 1993. Každoročně se jí zúčastnilo na
20 000 dobrovolníků. Už
tehdy byla naší největší dobrovolnickou akcí v oblasti
ochrany životního prostředí.
Následně se spojila s nově
vzniklou akcí Ukliďme Česko a počet aktivních dobrovolníků přesáhl 80 000 ročně. Cílem kampaně Ukliďme
svět, ukliďme Česko není jen sbírat odpadky a likvidovat černé skládky. Mnohem
významnější metou je spojovat lidi, inspirovat a vychovávat. Přimět společnost o
problému odpadů – jejich likvidacea především vzniku – diskutovat. Kdo jednou
dobrovolně uklízel, nemá potřebu své prostředí znečišťovat. Účastnit se úklidu
může opravdu každý, ať už seberete papírek od bonbónů, či vytáhnete ledničku z
řeky. Vše se počítá a výsledek hromadných úklidů je každým rokem viditelnější.
Například v roce 2017 se podařilo aktivně zapojit přes 70 000dobrovolníků, kteří
sebrali zhruba 1 080 tun odpadu! To činí z akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
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OÚ INFORMUJE
Firma zajišťující svoz tříděného odpadu při odvozu plastů informovala OÚ v Líšnici, že ve Vyšehorkách byly zjištěny v kontejneru na papír pytle od cementu nebo
podobné suroviny. Bohužel při svozu by takový kontejner nevysypali, protože při
třídění papíru by pracovníkům znemožňovala práci oblaka prachu sypající se
z pytlů. Na OÚ se firma obrátila se žádostí o informování občanů, že takový odpad do kontejnerů na papír nepatří.

Jak třídit PAPÍR z domácností?
Patří sem:
• noviny, časopisy
• školní sešity
• brožury
• reklamní letáky
• katalogy
• psací a balicí papír
• čisté papírové obaly a sáčky
• rozložené krabice a kartony

knihy
Nepatří sem:
• voskovaný papír
• obaly od másla
• zbytky tapet
• znečištěný a mastný papír
• nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka a nápojů
• papírové kapesníky
• ubrousky
• jednorázové pleny
Co je důležité?
Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý
obsah kontejneru.
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.
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jasný vítěz a pořadí se stále měnilo. Kolem třetí hodiny se začaly vyhlašovat výsledky. Titul šampiona obhájil František
Kopp z Králové, druhý byl Jiří Drlík
ze
Zábřeha a třetí Ladislav Tomášek ze Svébohova. Z domácích hráčů obsadil Antoním Maštera 24. místo, Jaroslav Navrátil
25. místo a Milan Novák 27. místo. Vítěz
přislíbil, že v Líšnici určitě nestartuje naposledy, protože se mu zde hraje výborně i
organizace turnaje je na vysoké úrovni.
Každý ze statujících si odnesl nějakou cenu
Nejlepší z domácích - A.Maštera
a vítěz již tradičně pěkné sele.

POZVÁNKA

Den mikroregionu - obec Palonín
sobota - 16. června 2018
UPOZORNĚNÍ
V poslední době se objevují v televizi záběry z měst, kde mládež jen
tak pro zábavu poškozuje veřejný majetek. Mysleli jste si, že se nás to na vesnici
netýká? Omyl. Vandalové, kteří úmyslně něco ničí, už žijí i mezi námi. Jako první to odnesla střecha domečku nad pískovištěm. Tato stavba je součástí dětského
hřiště v Líšnici a ještě nedávno vypadala jako nová. Buďme prosím všímavější...

Máme vandaly také v Líšnici?
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největší dobrovolnickou environmentálně zaměřenou kampaň v historii naší země. Nejen, že se podaří
naráz zlikvidovat stovky černých
skládek a zkrášlit tak naše životní
prostředí, ale schází se i mnoho
sousedů, kteří se třeba dříve ani
neznali za účelem společné prospěšné práce. Navíc se ušetří nemálo
peněz z obecních rozpočtů, které tak
mohou obce investovat do jiných
užitečných věcí.
Tak lze ve stručnosti představit
ekologickou akci, která si našla své
pevné místo i v naší obci. SDH Vyšehorky se letos zapojil do úklidu
již po čtvrté. V sobotu 7. dubna se
v 9 hodin sešlo u hasičské zbrojnice
na Vyšehorkách přes 40 dobrovolníků, kterým není lhostejný stav životního prostředí v okolí svého bydliště. Je potěšitelné, že mezi nimi
bylo i 15 dětí. Letos se brigádníci
rozdělili do třech skupinek. Jedna se
vydala po silnici k Líšnici a posbírala hlavně lahve od alkoholických
nápojů, kterých byly doslova plné
příkopy.
Další skupina šla směrem do místní
části Pod dědinou a dále k Podolí.
Nejtěžší úkol asi čekal na poslední
část dobrovolníků, kteří se rozhodli
vysbírat odpadky na odbočce ze
silnice R 35 směrem na Mírov.
Mnozí řidiči toto místo využívají
jako nepovolené odpočívadlo. Po
návratu všech brigádníků na hřiště, proběhl také zde jarní úklid. Uklízelo se hřiště
a okolí, dokončoval se nátěr dřevěné konstrukce krytého sezení.
Celkově se na vlečce sešlo přes 5 tun odpadu. Odpoledne po práci došlo také na
opékání špekáčků, grilování masa a utužování sousedských mezilidských vztahů.
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SBĚR ODPADU

LIDOVÉ TRADICE

Sobota byla opět železná

Zvony odletěly do Říma...

V sobotu 21. dubna uspořádali
členové SDH Líšnice Železnou
sobotu. Nejprve na Vyšehorkách a potom v Líšnici se podařilo hasičům shromáždit a odvézt značné množství železného
šrotu. Je to důkazem, že stále
ještě nemáme ve svých domech,
dvorcích či zahradách vše uklizeno a roztříděno. Poděkování
patří obyvatelům obce, kteří
železo nachystali před své domy
a hlavně hasičům, kteří přispěli
ke zlepšení našeho okolí.

Vyšehorští hrkači před kostelem

Svoz nebezpečného odpadu
Ve stejný den proběhl v naší
obci také svoz nebezpečných
odpadů. Na přistavěné traktorové vlečce na Vyšehorkách a
ve dvoře obecního úřadu v
Líšnici se shromažďovaly
vyřazené ledničky, mrazáky,
sjeté pneumatiky, nefunkční
monitory a televizory, zbytky
barev, drobné elektrospotřebiče, vyjeté oleje a další odpad
nepatřící do běžných popelnic.
Elektroodpad si převzali členové SDH Třeština, kteří jej
odevzdávají k ekologickému
využití. Ostatní nebezpečný
odpad si odvezla k likvidaci
odborná firma.
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Líšničtí hrkači si přišli pro „výplatu“

Letošní Velikonoce začaly pro skupinky dětí po celé naší republice už na Zelený
čtvrtek. Zvony odletěly do Říma a na vesnicích i městečkách je nahradili hrkači.
Tento prastarý zvyk se udržuje také v obou našich obcích - na Vyšehorkách a v
Líšnici V pátek čekalo na děti vstávání už v šest hodin ráno a stejně tak i v sobotu.
Potom se dopoledne vydaly dům od domu, aby za svoji službu dostaly „výplatu“.

KARTY

Jarní velikonoční turnaj

Tradice Velikonočních mariášových
turnajů v Líšnici pokračovala v sobotu
31. března. Do přísálí KD, kam se turnaj
z důvodu velkého zájmu hráčů přestěhoval, zasedlo za stoly 36 hráčů, aby spolu poměřili síly v 5. kolech. Přijeli hráči
z Vranové Lhoty, Rájce, Uničova, Králové, Zábřeha, Svébohova, Obectova,
Třeštiny, Mohelnice, Svinova, Kopřivné, Hrabenova, Úsova, Medlova, Moravičan, Loštic, Nové Vsi, Sobáčova, Slavětína, Vikantic, Postřelmůvka a nechyběli ani domácí. Hrací vášeň byla přerušena jen přestávkou na oběd - výborný
hovězí guláš. Do posledního kola nebyl
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