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 dožili:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Duben

v dubnu:

Bukovský František
Orálková Justina
Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Hoppová Miroslava
Navrátilová Danuška
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Elbl Jan
Černín Petr
Vytopilová Daniela
Zapletalová Jana
Stratil Aleš
Matěj Jiří

Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
Možná byl čas již odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno.
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít.
V půjčovně času však již měli vyprodáno…
Dne 8. května by se dožil 80 let
pan Stanislav Plhák.
Navždy nás opustil 21. března 2003.
Děkujeme všem přátelům a známým
za tichou vzpomínku.
Rodina

Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 167/21 Uzávěrka tohoto čísla 30.4. 2021
Vydává: Obec Líšnice, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002. Vychází jako periodický tisk územně samosprávního celku, zpravidla jednou za měsíc. Datum vydání: 3.5.2021. Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma.
12 Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz

Ve čtvrtek 15. dubna proběhlo v Praze slavnostní předání ocenění vítězům Velké
ceny cestovního ruchu 2020/2021. Projekt cyklotrasy Ochutnej Moravu na kole se
porotcům natolik zalíbil, že jej ocenili 2. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt. Jedno ze zastavení na trase je také na Vyšehorkách. Více na str. str. 4-5.

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Z poznámek kronikáře …

Sv. Florián: Dne 4. května se slaví u nás Den hasičů. Děje se tak od roku 1990

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Odívání
Občané, kteří odcházeli ze svých dřívějších domovů do pohraničí, nechodili v žádném kroji a nenosí žádný kroj ani v jejich novém domově. Do pohraničí přicházeli
v oděvech domácích, do kterých se převlékali z oděvů pracovních vždy po skončení práce. Pracovní oblek skládal se z modré haleny s kalhotami a vysoké šněrovací
boty. V případě, že bylo mokro, zvláště u zemědělců, nosily se vysoké gumové
holínky. V zimním období nosily se prošívané kabáty a kalhoty, na hlavě prošívané
čepice a na rukou palčáky. Sváteční oblek skládal se z kalhot, vesty nebo pulovru,
saka a zimníku. Ženy byly zaměstnány v zemědělství a nosily tepláky a vysoké
gumové holínky, vlněné pletené vesty a různobarevné šátky.
Starší ženy kupovaly si v nejbližší prodejně dlouhé šaty v různých barvách s různými vzory. Mladá děvčata a mladé ženy odívaly se dle módy - nosily v létě kratší
sukně a halenky nebo vzorkované kratší dlouhé šaty v různých barvách. Na podzim
oblékaly dámský kostým se sukní pod kolena nebo dlouhé kalhoty po kotníky.
V zimě nosily teplé punčochové kalhoty, vysoké boty kozačky, zimní dlouhý plášť
s kožešinovým límcem a manžetami na rukávech a na hlavě pletené čepice z vlny.

Strava
Ve starém domově po dobu války jsem získával různé složky potravy na potravinové lístky a upravoval jsem jídla většinou z brambor, luštěnin, zeleniny a masa. Po
příchodu do nového domova získal jsem potraviny ze zemědělství jako samozásobitel. Mohl jsem si nechat semlít obilí, častěji jsem si
stloukl máslo a vyrobil tvaroh. Kdo měl zahradu,
mohl si vypěstovat zelí, okurky a jinou zeleninu, kterou sušil nebo nakládal. Sušily se i houby a ovoce.
Část ovoce se také nakládala a uschovala na pozdější
dobu.
Jednou ročně se mohl zabít i vepř. Takto získané maso se zpracovávalo uzením, konzervováním a zavařením. Ve všední dny byla příprava jídel z brambor,
mouky, masa a zeleniny. Ve sváteční dny byly knedlíky, vařené zelí a pečené maso, polévka z brambor a
zeleniny, upečený koláč.
Tištěné kuchařky se používalo, když hospodyně vařila sirup nebo nějaký likér. Běžné jídlo připravovala hospodyně po paměti a kde
byla děvčata, tak jí pomáhala. Na stůl jídlo připravovala rovněž hospodyně.
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z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry.
Svatý Florián je považován za ochránce v nebezpečí ohně, vody a války - je patronem hasičů, kominíků a zedníků. Pocházel z vojenské rodiny a byl vojenským
úředníkem na území dnešních Horních Rakous. Ve městě Lorch dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho křesťanů. Když se to Florian dozvěděl,
spěchal jim na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl
zatčen. Protože se nechtěl zříci své víry, soud ho vydal ho do rukou katů a byl 4.
května r. 304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky. Uctívání sv. Floriána
bylo rozšířeno spíše mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou umístěnou
ve výklencích štítů štítových vesnických chalup a lidových maleb i plastik. O jeho
svátku
bývalo
zakázáno
rozdělávat
…………. dokončení v tajence/, aby se
v usedlosti nestalo neštěstí. Postava sv. Floriána se často objevuje na morových sloupech ve společnosti morových patronů
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Hašení by se v případě sv. Floriána mělo
chápat v původním slova smyslu - tedy jako
hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Vědro s vodou pak symbolizuje nádobu vody
života, která má hasit vyprahlost a zlo.
Vyluštění minulé tajenky:
Podle románu Kladivo na čarodějnice byl
natočen stejnojmenný film
Vodorovně:
1 - Druh vepřového masa /např. na guláš/
2 - Dravá ryba našich řek
3 - Doslovné znění cizího výroku
4 - Část pušky
5 - Helma
6 - Samec krůty
7 - Ptačí příbytek
8 - Přístroj k určování světových stran
9 - Hůl - 7. pád č. množ.
10- Pochodový úhel
11- Organizace věřících
12- Plod jabloně
13- Muž vodící psy
14-Dokončím sekání
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POSTŘEHY Z CEST

CHYSTÁ SE

Užili jsme si ještě jednu oslavu v jednom odlehlém údolí, kde už sice nikdo nežije, ale rodáci se tam jednou do
roka sjíždí na oslavu spojenou se závodem na koních bez
sedel. Po onom závodě už jsme vyráželi k domovu, ale
najednou se k nám rozjel jeden z džípů, které stáli u velkých stanů, ve kterých probíhala hostina. Nezbylo nám,
než se obětovat a ochutnat další pochutiny a místní pivo.
Bylo to poprvé v životě, kdy ve stanu ve kterém jsem
seděl, začal někdo střílet na oslavu do vzduchu ze samo-

Vyšehorky - od 8 do 9 hod.
Líšnice

- od 9 do 11 hod.

Standa Plšek

palu. Naštěstí jsem si všiml,
jak si ho onen dotyčný nese,
ale i přesto jsem se docela lekl, když nám začali za rachotu výstřelů dopadat do talířů hilzny.
Posledním silným zážitkem byl přesun v autech zpět
z Omala do přilehlého údolí. My jsme to projeli za několik hodin autem, ale představa, že tudy vždy na jaře a na podzim ženou stáda ovcí byla docela děsivá.
Ještě jsme si užili jednu noc ve vinařské oblasti Khakhetie, kde jsme ochutnavali
vína vyráběna v obrovských džbánech zahrabaných v zemi - kvevri. Přiznám se, že
nešlo o nijak bujaré ochutnávání, protože nás docela zmohla únava z putování.
Cesta zpět do Čech opět
proběhla přes Tbilisi
a Istanbul a nechybělo ani
dostatečné doplnění zásob
Gruzínského koňaku.
Celá tato výprava pro mě
měla ještě dohru na podzim, protože jsem se na ní
seznámil s pár lidmi
z Rumburku a nechal jsem
se od nich zlákat na loď
do Chorvatska, kde jsme
tímto způsobem přeplouvali od ostrova k ostrovu a ty jsme pak projížděli na kole, ale o tom více povyprávím třeba zase příště.
Děkujeme Standovi Plškovi za to, že se s námi podělil o své zážitky z cest a těšíme
se na další zajímavé čtení. Dovolte mi také i za vás čtenáře Standovi popřát ještě
mnoho splněných cestovatelských snů a bezpečných kilometrů na cestách.
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- na návsi
- dvůr OÚ

Do nebezpečného odpadu patří:
nevyužité oleje a barvy, lepidla laky, maziva, brzdové kapaliny a nádoby od
nich, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu,, nádobky
od sprejů, tmelů, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky,
akumulátory, el. baterie, vybourané okenní rámy - ale bez skla, tlakové hadice, autokabeláže, absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící
tkaniny, textilie, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie,
kyseliny, rozpouštědla, ředidla, odpady obsahující azbest nebo sádru, asfaltové odpady.

POZVÁNKA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNICE

Středa - 26. května 2021
v 18 hodin - přísálí KD

PŘIPOMÍNÁME
Využijte k placení poplatků bezhotovostní platby

Číslo účtu obce: 190 268 41/0100

Variabilní symbol Líšnice: 1xx - kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
Variabilní symbol Vyšehorky: 2xx- kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
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MIKROREGION

VAŠE FOTOGRAFIE
Děkujeme paní A. Dunovské
za poskytnuté fotografie

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole získala ocenění
Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole zaznamenala další úspěch! Ve čtvrtek 15.
dubna proběhlo v Praze slavnostní předání ocenění vítězům Velké ceny cestovního
ruchu 2020/2021. Projekt cyklotrasy se porotcům zalíbil natolik, že jej ocenili 2.
místem v kategorii Nejlepší turistický produkt.
Ceremoniál se odehrál během online konference Travelcon. Smyslem Velké ceny
cestovního ruchu je upozornit širokou veřejnost na pozoruhodné a inspirativní turistické produkty. Porotci hodnotili cyklotrasu slovy: „Velmi povedený produkt,
ukázkové zapojení podnikatelů. Pěkně zpracovaný produkt, naplněný několikadenními výlety, provázán s nabídkou služeb
a regionálních produktů.“
Doufáme, že cyklotrasa kromě porotců potěší
také vás, až vyrazíte ochutnávat Moravu na
kole.

INFO o trase

- je vyznačená v délce 91 km
- tvoří uzavřený okruh vyznačený v obou směrech
- je variabilní, můžete si ji zcela přizpůsobit svým zájmům a možnostem
- je vybavena dobíjecími stanicemi na elektrokola – Via Delicia v Zábřeze, Levandulové bistro v Úsově

1. ETAPA: Ze Zábřeha do Brníčka

Zleva: Vašek L., paní Filipová, paní Bednářová, Rýznar I., paní Vašková A.,
Vašková M., dole pan Bednář starší.

Před budovou nádraží se vydejte doleva kolem autobusového nádraží, na křižovatce
opět doleva a po cca 200 metrech po hlavní silnici najedete na smíšenou cyklostezku vedoucí kolem Kauflandu doprava a pak stále po cyklostezce, rovně přes
kruhový objezd až na kraj města k první zastávce Via Delicia (1,4 km). Tato část je
úplná rovinka.
Z Via Delicia se vydejte po nové cyklostezce až do Leštiny, kde můžete hned za
mostem přes Moravu sjet doprava kolem křížku a hliněnou spojovačkou vjet zpět
na asfaltku. Po pár metrech narazíte na druhou zastávku Krušovo uzené maso (2,6
km). Podél cyklostezky je několik cykloodpočívek, trasa stále vede po rovině.
Dále trasa pokračuje málo frekventovanými asfaltovými cestami do Lesnice, zde se
napojí na silnici II. třídy, po níž vede až do Brníčka a na Ofčí statek, zastávku číslo
tři (4,6 km).

2. ETAPA: Z Brníčka do Bezděkova

Po asfaltových silnicích, kde auto projede jednou za čas, přes několik malých vesniček dojedete na Levandulový statek (10 km). V této etapě už zdoláte malé převýšení, ale nádherný výhled na čtvrté zastávce vám bude odměnou.
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Zleva: p. Kolář, p. Springerová, p, Vašková, p. Kolářová,
p. Krausová, p. Bednářová, p. Bednář, dole Pepík Kolář.
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INFORMUJEME

Zveřejnění záměru na pronájem sociálních bytů na Mírově
BYTOVÁ JEDNOTKA

VÝMĚRA V M2

24/4 (I. NP) 2+kk
24/9 (I. NP) 1+1
24/5 (II. NP) 2+kk
24/10 (II. NP) 1+kk
24/6 (II. NP) 1+1
24/11 (podkroví) 1+kk
24/12 (podkroví) 1+kk

44,16 m2
38,66 m2
46,44 m2
40,76 m2
42,42 m2
41,96 m2
38,37 m2

VÝŠE NÁJEMNÉHO
(64,70 Kč/m2/měsíc)
2 857,- Kč
2 501,- Kč
3 005,- Kč
2 637,- Kč
2 745,- Kč
2 715,- Kč
2 483,- Kč

Jedná se o nově zrekonstruované bytové jednotky, které jsou určeny výhradně pro
cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou
linkou s varnou deskou a troubou, umyvadlem, WC a sprchou. Každý byt má
k dispozici sklepní prostor. Elektrickou energii si hradí nájemce sám přímo dodavateli energií.
Podání žádosti: Formulář s přílohami je k dispozici na Obecním úřadě v Mírově
a na http://www.obecmirov.cz/ do 19. 5. 2021.

3. ETAPA: Z Bezděkova do Troubelic

Stále po venkovských silnicích vede cyklotrasa přes Klopinu, kde si na rozcestí
udělejte krátkou (270 m) zajížďku na stylovou jablíčkovou cykloodpočívku firmy
ÚSOVSKO, kde je páté stanoviště. Po silnici dojedete až do Troubelic k šesté zastávce v Čokoládovně (11,4 km). V celém tomto úseku se můžete zastavit na několika zajímavých místech.

4. ETAPA: Z Troubelic na Holubici

Projedete Troubelice a z nich za železničním přejezdem jedete téměř opuštěnou
starou asfaltkou, zhruba jeden kilometr kamenito-hlinitou cestou mezi poli a pak
opět asfaltkou až na zastávku číslo sedm Holubici (5 km).

5. ETAPA: Z Holubice do Nového Dvora

Povětšinou z kopce sjíždíte polními cestami do Úsova. Po prohlídce zámku sjedete
prudký kopec po silnici dolů a na křižovatce pokračujete po hlavní, kolem Levandulového bistra. Za městem odbočíte na vedlejší cestu a ta už vás navede do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je součástí roviny Hané. Lesními
cestami a stínem dojedete až na zastavení číslo osm Doubravský dvůr (14 km).

6. ETAPA: Z Nového Dvora do Loštic

Pokračujete jízdou CHKO k vodáckému tábořišti na Nových Mlýnech a odtud po
asfaltce přes Moravičany do Loštic, kde vás čekají zastavení devět Tvarůžková
cukrárna, deset Kavárna Galerie U lišky Bystroušky a jedenáct Muzeum Olomouckých tvarůžků (13,5 km). Téměř naprostá rovina.

7. ETAPA: Z Loštic do Vyšehorek

Z Loštic vyjedete silnicí směr Žádlovice, poté cestičkami pěkného a arboristicky
zajímavého žádlovického parku do Líšnice. Obec projedete zkratkou kolem dětského hřiště. A pak je tu silniční stoupání na dvanáctou zastávku Ryzáček ve Vyšehorkách (6,6 km).

K ZAMYŠLENÍ
O tom, že do popelnic na
bioodpad je zakázáno ukládat uhynulá zvířata, kůže,
vnitřnosti, kosti a zbytky
jídel včetně pečiva jsme již
několikrát informovali. Někteří občané tento zákaz
vyřešili po svém a staženou
kůži a vnitřnosti /zřejmě z
divočáka/ uložili do kontejneru na plasty. Jedná se o
barbarský a nepochopitelný
čin, který je neomluvitelný!
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8. ETAPA: Z Vyšehorek do Pobučí

Po silnici do Podolí, tady POZOR je tu nejnebezpečnější kousek trasy, kdy musíte
překonat/přejet/přeběhnout silnici R35. Pak už opět ve větším bezpečí po asfaltkách, ale zato pořád do kopce až do Řepové. Když seskočíte z kola, protože budete
během stoupání odpočívat, rozhlédněte se kolem sebe. V těchto místech jsou vidět
současně hrady Bouzov, Mírov i zámek Úsov. Z Řepové můžete pokračovat dále
po rovné silnici, nebo odbočit na značenou cyklotrasu, která však v tomto úseku
vede po poměrně hodně kamenité cestě do Krchleb. A dále po silnici na poslední
zastávku Kozí JZD v Pobučí (11,6 km). V tomto úseku cesty vás čeká táhlé dlouhé
stoupání.

9. ETAPA: Z Pobučí do Zábřeha

Závěr trasy sjíždíte klesáním po asfaltkách zpět do Zábřeha (10,3 km). Pojedete
kolem železničního skanzenu v Lupěném a v Zábřeze těsně před cílem budete projíždět pěkným městským parkem.
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SDH LÍŠNICE

SOUTĚŽ PRO VÁS

Facebook :

Hasiči
Líšnice u Žamberka
Minulý týden jsme předali
našim kamarádům z Líšnice u
Mohelnice tři dýchací přístroje Saturn. Obec Líšnice se
jako zřizovatel naší jednotky
rozhodla nepoužívané, ale
stále funkční přístroje, tamní
jednotce zařazené v JPO V
darovat. Věříme, že jim budou dobře sloužit.
Jsme moc rádi, že vztahy
mezi našimi sbory i obcemi
jsou na velmi dobré úrovni.
Pan starosta obce své nadšení
neskrýval.

BUDE SE KONAT

Chystáte se na jarní úklid? SDH Líšnice pořádá tradiční akci:
1. května odstartovala tradiční soutěž mikroregionu Mohelnickem na kole ... za
malovanými kamínky. Jak vyplývá z názvu, letos budete při projíždění našeho
regionu na kole hledat malované kamínky, které jsou označeny ze zadní strany
naším logem. Celkem se nám sešlo 250 krásných malovaných kamínků. A kde
máte přesně hledat? U zajímavých míst v obcích Klopina, Veleboř, Krchleby, Řepová, Květín, Líšnice, Vyšehorky, Podolí, Pavlov, Radnice, Vacetín, Veselí, Zavadilka, Svinov, Lechovice, Loštice, Žádlovice, Vlčice, Maletín, Mírov, Studená
Loučka, Mohelnice, Křemačov, Libivá, Újezd, Moravičany, Doubravice, Mitrovice, Palonín, Stavenice, Třeština, Háj, Úsov, Bezděkov u Úsova.

Prosíme občany, aby staré železo - mimo nebezpečný odpad,
shromáždili před vraty svých domů. Svoz bude probíhat v dopoledních hodinách.
Vyšehorky - od 8 hod., potom Líšnice
Děkujeme - Hasiči Líšnice
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