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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 červnu:
Churavá Marie
Vyjídáčková Ludmila
Zapletalová Věra
Kuba Josef
Hňoupková Anna

Kajnarová Jana
Šůstková Anna
Zámečník František
Vojkůvková Marta
Rýznarová Vlasta

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

www.obec-lisnice.cz

133/18

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Spolek žen Relaxace Líšnice pořádá:

ZÁJEZD

BRNO - ZETOR , PUNKEVNÍ JESKYNĚ
neděle 7. října 201
Program zájezdu:
8:00 odjezd z Líšnice od obchodu
10:00 zetor galerie Brno Líšeň (komentovaná prohlídka s průvodcem galerie
Zetoru)
12:00 přejezd na punkevní jeskyně
13:00 punkevní jeskyně (oběd, prohlídka okolí - volný program)
14:30 plavba lodí po punkevních jeskyních s průvodcem
17:00 odjezd domů
18:30 návrat do Líšnice
!!! časy se mohou mírně změnit!!! časy prohlídek jsou již pevně stanoveny
cena: dospělý 650,- Kč, senior 550,- Kč dítě (3 - 15 let) 400,- Kč, do 3 let zdarma
cena zahrnuje: dopravu + vstupné do galerie Zetoru a na plavbu jeskyněmi
přihlášky a platba do konce srpna
Lucii Dvořákové tel: 731 208 955, e-mail: mgr. luciedvorakova@gmail.com
!!!Peníze se nevrací. Pokud nepojedete najděte za sebe prosím náhradníka!!!
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 133/18 Uzávěrka tohoto čísla 30. 6. 2018
Vydává: Obec Líšnice, tel. 583428006,
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Klauni, kolotoč, cukrová vata - a mnoho dalších atrakcí si pro děti připravili pořadatelé na Dětském dnu v Líšnici. Tato akce byla spojená s Kácením máje.
Více na str. 6-7.

RECEPT NA LÉTO

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

121.díl

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

Rok 1987
Organizace v obci:
ČČK
Činnost, kteráou tato organizace vyvíjí svědčí o tom, že nejde o práci formální. Má
45 členek a 3 členy. V ČČK pracují 2 pečovatelky. Je to Marie Langerová a Jaroslava Nováková. Během roku byla občanům několikrát poskytnuta první pomoc
dobrovolnými zdravotními sestrami - p. Stratilovou a p. Springerovou. Z další
činnosti lze jmenovat:
1.
Maškarní ples pro dospělé
2.
3 zájezdy do divadla v Olomouci
3.
Přednášky - Zdravě žít, Péče o životní prostředí, VŘSR - cesta k socialismu
4.
Táborové ohně pro členy PO SSM a děti MŠ
Také sběrová činnost této organizace není zanedbatelná:
45 kg léčivých bylin, 508 králičích kůží, 615 kg železného šrotu, 500 kg papíru.
Členky odpracovaly 408 hodin v jarních a podzimních směnách NF, 128 hodin v
péči o zeleň v obci a 240 hodin v zemědělství při okopávce řepy. Jako každoročněpřispěly finanční částkou členům PO SSM v Líšnici.

SPO:
Členové Svazu požární ochrany provedli preventivní prohlídky ve všech objektech,
které spadají do oblasti jejich působnosti. Je to celkem 88 obytných budov, 5 drobných provozoven, 1 rekreační chata a 6 ostatních objektů.
Požární družstvo se zúčastnilo 1. kola soutěže v požárním sportu v podolí, námětového cvičení v Mohelnici v součinnosti s požárními jednotkami Mohelnice město a
jednotkami z okolních obcí. Pohárových soutěží se členové SPO v Líšnici v roce
1987 nezúčastnili. Ve své brigádnické činnosti pomohli v zemědělství při úklidu
slámy 80 hodinami, při budování chodníku v obci odpracovali 70 hodin a při údržbě požární techniky 50 hodin.
Výbor organizace SPO při hodnocení práce za rok 1987 konstatoval, že činnost
nebyla na dobré úrovni. Kriticky zhodnotil práci samotného výboru. Další příčinu
neúspěchu vidí ve vysokém věkovém průměru /většina členů nad 46 roků/.
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Rajčatová omáčka k těstovinám
1 stroužek cesneku, 1 - 2 lžíce olivového oleje,5 velkých a zralých rajčat, sůl, strouhaný sýr (nejlépe parmezán)
1. Do hrnce či na pánvičku nalijeme olivový olej a vhodíme do něj stroužek česneku, který na slabém plameni necháme zesklovatět.
2. Vyjmeme česnek a přidáme na malé kousky nakrájená a předem oloupaná rajčata, ze kterých jsme odstranili všechnu vlastní šťávu a semínka (můžeme nahradit
rajačty v konzervě nebo rajčatovým pyré). Osolíme.
3. Vaříme na slabém plameni, dokud omáčka nenabude požadované hustoty.
4. Ke konci varu přidáme pár lístku čerstvé bazalky, popřípadě dosolíme.
5. Omáčku nalijeme do uvařených těstovin, promícháme a servírujeme posypané
troškou strouhaného sýra a pokapané olivovým olejem.
TIP: Česnek nesmí zhnědnout, jinak změní chutť. Jestli nemáte čerstvou bazalku,
doporučuji bazalkový olej.

KŘÍŽOVKA

Dnešní pranostika se vztahuje k 25. 7.
- svátek má Jakub.
Pranostika zní: Je-li teplo na Jakuba,
bude . . . . . . . . . . . .
Co se stane, když bude 25. 7. teploučko, se dovíte v dnešní tajence.
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Vyluštění minulé tajenky:
Když na Medarda prší, nebudou toho
roku houby růst.
Vodorovně:
1 - Obilí seté na podzim
2 - Nealkoholické pivo - starší název
3 - Domácky Emanuel
4 - Část chodidla
5 - Kniha o snech
6 - Koupací nádoba
7 - Jméno zpěváka Mládka
8 - Aromatický černý nápoj
9 - Svazek obilí
10- Tělocvičné nářadí
11- Kyselé dochucovadlo
12- Roba
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POZVÁNKA

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2018 o putovní pohár SDH
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 mateřské školky

na Vyšehorkách dne 14. července 2018
Soutěží:
4 členná soutěžní družstva ve 2 kategoriích (2 dospělí + 2 děti
do 6 let) a (2 dospělí + 2 děti 6 - 15 let) vlastní prapor a náhradní oblečení výhodou
Program:
13:00 – 14:00 Registrace sportovních družstev
14:10 Slavnostní zahájení her – zapálení ohně, vyvěšení vlajky, nástup družstev
14:15 Soutěžní klání
17:00 – 18:00 Předpokládané ukončení soutěže
Vyhlášení vítězů, předání cen a medailí, slavnostní ukončení
Soutěžní disciplíny
Střelba ze vzduchovky - Střelba z luku - Hromadný pochod na
desce - Hromadný pochod „pásovec“ - „Totem“ - Sprint s balíkem - Vodní sloupec - a další
VEČERNÍ DISKOTÉKA S „LASER SHOW“
Bohaté občerstvení zajištěno:
Grilované sele, grilovaná kuřata, uzeniny z udírny, grilovaný
hermelín, zeleninové špízy, bramborový ježek
Srdečně zvou pořadatelé
Upozornění: Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy pro další propagaci SDH
Vyšehorky a obce Líšnice. Účastí na této akci berete tuto skutečnost na vědomí a udělujete
tak svůj souhlas.
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MOŽNÁ NEVÍTE

POLICIE ČR RADÍ:
Než odjedeme na dovolenou….
V letních měsících často dochází k nárůstu případů vloupání do obydlí. Velká část občanů v tomto čase odjíždí za
rekreací. Svá obydlí ponechávají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Připomínáme proto některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu.Zabezpečení
domu či bytu může každý z nás ovlivnit už jen tím, že bude
dodržovat jednoduchá organizační opatření, která navíc nevyžadují žádné finanční
náklady.
Na co bychom tedy neměli zapomínat?
Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna
a uzamykejte všechny dveře. Nikdy neschovávejte klíče pod rohožku nebo třeba do
květináče. Tyto skrýše lupič snadno odhalí.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům
se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své dovolené, neuvádějte termín ani místo, kde hodláte svůj volný čas strávit. Nevkládejte aktuální příspěvky
přímo z dovolené.
Dům nebo byt můžete také zabezpečit elektronickým zařízením, které
v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi atd., a tím vytváří zdání, že byt je obydlen.
Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout
do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly
velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně
prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat,
zda je vše v pořádku.
Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka.
Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.
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edávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti
doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná
místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte.
Cenné věci také vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní
jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci policii i pojišťovně.
Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte
se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnik á n í , s l u ž b y n e b o r ů z n é z b o ž í . M o h o u t o b ýt t i p a ř i .
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo na vás zaútočit i se zbraní.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte
po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem k dopadení pachatele.
Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje
a vašich věcí.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

Samotným závěrem účastníci navštívili
Parlamentárium, kde návštěvníci jedinečným interaktivním multimediálním průvodcem získávali informace o cestě k evropské
integraci, fungování Evropského parlamentu a o způsobech řešení aktuálních společenských výzev.
Velmi srdečně děkujeme paní Olze Sehnalové a celému jejímu týmu za tuto jedinečnou možnost poznání EU a jejich orgánů,
které řada občanů ČR nemusí vždy na základě informací podávaných médii vyhodnocovat relevantně.
Za všechny zúčastněné:
Adéla Klásová
a Jitka Macháčková

PRO PAMĚTNÍKY
Paní Rostová nám poskytla foto školní třídy v Líšnici a popsala i jednotlivé žáky.
Děkujeme jí za historické dokumenty a prosíme i ostatní občany k zapůjčení fota.

UPOZORNĚNÍ OÚ

Pařezy do bioodpadu nepatří!
Obecní úřad v Líšnici důrazně upozorňuje občany, že do velkoobjemového
kontejneru na bioodpad v žádném případě nepatří kusy dřeva - pařezy, špalky a silné větve. V kontejneru, který je umístěn za hasičskou zbrojnicí se objevilo několik kusů pařezů a polen . Z tohoto důvodu celý kontejner pracovníci svozu nevyvezou. Na drcení tohoto materiálu nemají při likvidaci bio
odpadu v Pavlově techniku /pouze větve do průměru 10 cm/. Po lepší naplnění
kontejneru je vhodné dlouhé větve předem zkrátit.

Zleva: Inge Langerová, Anička Nejedlá, Hana Hňoupková, Anička Opravilová, Jan
Škůrek, Zdeněk Hopp, Jenda Vařeka, Fana Vařeka, Jožka Jokl
Spodní řada: Hela Škůrková, Míla Krátká, Ala Havlíčková, malý Mireček - syn
učitel Pytlíčka, nad ním je Pepa Komárek, Jarek Spurný, Fana Komárek, Slávek
Havlíček, Pepa Vařeka.
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

MIKROREGION POŘÁDÁ

Zástupci MAS a Mikroregionu Mohelnicko
zavítali do Bruselu

Letní soutěž s Mikroregionem Mohelnicko

Zástupci Mikroregionu /za Líšnici se zúčastnil starosta J. Kvíčala - pozn. redakce/
a Místní akční skupiny Mohelnicko s radostí přijali pozvání paní europoslankyně
Olgy Sehnalové a navštívili „srdce a další životně důležité orgány“ Evropské unie
v Bruselu. Krom přednášek účastníci navštívili nádherná historická města Bruggy,
Gent a Lovaň.
Účastníci během studijní exkurze navštívili odborné, přesto velmi záživné a zajímavé přednášky na poli Evropské komise, Rady EU, Výboru regionů. Účastníkům
se ve všech institucích dostalo vřelého přivítaní spolu s přiblížením podstaty, fungování a cílů EU.
Vyvrcholením programu byla návštěva Evropského parlamentu. Po představení
fungování a složení parlamentu vystoupila před účastníky Olga Sehnalová, která
jim přiblížila náplň práce europoslance, její kompetence a oblasti působnosti. Paní
europoslankyně se zabývá mimo jiné ochranou spotřebitele, věnuje se boji proti
tzv. dvojí kvalitě potravin. Návštěvníci měli možnost exkluzivní osobní účasti na
jednání frakce socialistů a demokratů, na němž je přivítal předseda frakce, pan Udo
Bullmann.
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Mikroregion připravil na dobu letních prázdnin zajímavou soutěž. Pro všechny,
kdo jezdí rádi na kole. Pro všechny, kteří chtějí lépe poznat obce našeho regionu.
Pro všechny, kdo mají rádi tajemství, překvapení, luštění a soutěžení.
Víte, kolik je obcí v našem Mikroregionu? Kam se dá dojet po rovince, kde vyšlápnete pořádný kopec, kam vede zkratka lesem, kde můžete jet po protipovodňové
hrázi? Vydejte se během léta prozkoumat na kole okolí svého domova. Startujeme
se začátkem prázdnin. Od prvního července bude v každé obci Mikroregionu ukryta schránka s razítkem a jedním písmenem tajenky. Na obecním/městském úřadě,
v kanceláři Mikroregionu nebo v informačním centru v Mohelnici si můžete vyzvednout herní kupón. Do něj pak budete sbírat razítka z jednotlivých schránek a
zapisovat písmenka, která vám složí tajenku. V kupónu také najdete podrobnější
informace k soutěži. Cíl akce bude v sobotu 8. září na tradiční akci Den Mikroregionu na kole. Letos se uskuteční na koupališti v Lošticích. Kdo přijede na akci na
kole a přiveze vyplněný kupón, získá na tomto místě poslední patnácté razítko.
Pro všechny zúčastněné s plným kupónem budou připraveny odměny. Se všemi
malými i velkými, mladými i zkušenými, amatéry i profíky se budeme těšit v září
v Lošticích na viděnou.
Jitka Macháčková, Lukáš Horyna
manažeři Mikroregionu Mohelnicko

Kartu pro účast v soutěži můžete získat na Obecním úřadě v Líšnici.
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AKCE V ČERVNU

Kácení máje a dětský den
První červnovou sobotu se na
Líšnickém hřišti konalo kácení
máje a dětský den. Celý program zahájil orchestr Malá
Haná z Jevíčka. Muzikanti podali i přes velmi slunečné a
teplé počasí vynikající výkon.
Zahráli známé melodie z filmů i
českou klasiku, kterou jsme si s
nimi mohli zanotovat. Tímto
jim chceme velice poděkovat a
věřím, že se naše spolupráce v
budoucnu bude opakovat.
Poté následoval program pro
děti, kterým děti provázeli 2
klauni. Jeden klaun vyráběl
dětem zvířátka a meče z balonků. Tento klaun byl pozván z
agentury ze Senice na Hané.
Druhý klaun bavil děti i dospělé.
Program byl vyplněn spoustou
her, za které děti dostávaly bonbóny. Velice oceňuji, že do
programu byli zapojeni i rodiče
a prarodiče. Celkem se dětského dne zúčastnilo přes 70 dětí.
Program byl zakončen skácením Líšnické májky. Letošní
májku skácely děti pod vedením klauna za doprovodu písničky z dětského filmu Ať žijí
duchové.
Celý den mohly děti využít i
kolotoč nebo stánek s cukrovou

vatou. Hasiči si připravili soutěž ve střelbě ze
vzduchovky a srážení terče vodní džberovou
stříkačkou tzv. "džberovkou".
Tímto bych chtěla poděkovat za skvělou
spolupráci místních spolků (Obecní úřad,
hasiči Líšnice a ženy Relaxace), za ozvučení
a každému, kdo jakkoli přispěl k organizaci
tohoto pěkného odpoledne.
Za spolek Relaxace Lucie Dvořáková

Děti soutěžily s klaunem

V závěru se skácela májka

Oblíbený byl i balónkový klaun

Vystoupení dechového orchestru Malá Haná
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Střílelo se i ze vzduchovky

Nejlepší střelci z dospělých
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