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:
v březnu:

Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Dostál Jaroslav
Horálek Ladislav
Novák Milan

Dostálová Jarmila
Vyjídáček Radomír
Kadlček Radomil
Svobodová Eliška
Petřivalská Dana

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Duben

www.obec-lisnice.cz

178/22

Srdečně blahopřejeme!
VZPOMÍNÁME
Kdo lásku, dobro
a radost rozdával,
ten nezemřel a žije
v našich srdcích dál...

Dne 29. března 2022 uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Zámečník st.
S láskou vzpomíná
rodina

Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 178/22 Uzávěrka tohoto čísla 31. 3. 2022
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: 5. 4. 2022. Autor fota a nepodepsaných
příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz
8

První kulturní akcí, která se uskutečnila v prostorách kulturního domu v Líšnici po
covidové přestávce, byl dětský maškarní karneval. O této akci přineseme podrobnosti v příštím vydání.

OÚ INFORMUJE

KŘÍŽOVKA

11. dubna zahajuje svoz bioodpadu

Svatý Jiří - 24. duben. Tento den je tradičně spojován s počátkem jara a ne-

OÚ v Líšnici oznamuje občanům, že zahajuje svoz BIOODPADU.
Cílem je snížit množství komunálního odpadu, který končí v běžných popelnicích
a potom na skládce. Občané tak platí skládkovné za surovinu, která může skončit v
kompostárně a být dále využita.

Vyváženy budou 1 krát za 14 dní - od 11. dubna /vždy v pondělí
- v týdnu, kdy se nevyváží TKO/

jen podle lidového rčení vylézají hadi a štíři. Touto dobou opravdu ze země vylézá
všelijaká havěť, aby po zimě ožila na jarním sluníčku. V liturgickém roce jsou dvě
důležité slavnosti, které stojí proti sobě: svatý Jiří a svatý Michal, jeden na jaře,
druhý na podzim. Oba jsou znázorňováni, jak zabíjejí draka. Jiří zemi otevírá, Michal ji zavírá. Svatý Jiří je křesťanstvím představován jako symbol vítězství nad
zlými mocnostmi. Je zpodobňován
jako rytíř v brnění na koni, který mečem či kopím zabijí draka. My si jako
litou saň můžeme představit chladné
zimní období, které Jiřík likviduje
svým kopím, aby mohlo přijít tak dlouho očekávané krásné jaro. Jméno Jiří je
v řečtině Georgios, což znamená rolník. Proto byl svatý Jiří uctíván jako
ochránce rolníků, pastýřů. V tento den
poddaní odváděli jarní platby a naturální dávky a zahajovaly se obecní pastvy
hovězího dobytka.
Jedna z mnoha pranostik na 24. dubna
nám říká: Jak dlouho žába před svatým
Jiřím křičí, tak dlouho ……/dokončení
v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky:
Svatý Josef též zvaný tesař z Nazaretu.
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Vodorovně:
1 - Pohyblivé spojení kostí
2 - Na konci
3 - Zápach /hovorově/
4 - Dýchací orgán
5 - Jméno režiséra Renče
6 - Mužské jméno /31.3./
7 - Nižší šlechtic, též jméno prezidenta
8 - Mládě koně
9 - Indiánský kůl
10- Skoro
11- Šplhavý pták
12- Vozidlo určené k tahání
13- Stuha
14- Hráč v košíkové
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POVÍDKA

CHYSTÁ SE

A pak jedno ráno ho vzbudil nepříjemný hluk. Celého rozespalého ho matka táhla
za sebou, nesla ho v náručí, když už nemohl utíkat. Běželi a běželi, zrychlený dech,
všude hmatatelný pach smrtelného strachu. Slyšel neznámý svištivý zvuk, který
vytrhával kolem maso stromům, lámal větve, kosil keře. Najednou matka klopýtla,
upadla. Zůstala ležet na boku, schoulila se do klubíčka a rukou si ho přitáhla
k sobě. Po chvíli však celá ochabla a ta její ochranná náruč zůstala nekonečně tichá. Už neslyšel tlukot jejího srdce. Zmateně vykukoval, přitiskl se k ní těsněji,
hladil ji, mluvil s ní, otvíral její
spadlá víčka, bral si od ní poslední
hřejivé doteky. Ale ona už ho neslyšela, nevnímala, jen ochable
ležela. Nerozhodně těkal po známém okolí, které se mu najednou zdálo nepřátelské, cizí a nebezpečné. Spustil se déšť a nemilosrdně ho bičoval do tváře, do těla.
Obrovská ruka jej najednou vyprostila z objetí a zvedla do výšky. Neznámé odporné tváře neznámých. Bál se, hrozně se bál. Bezmocně bil kolem sebe rukama, kopal nohama, ale surově ho hodili do černé, stísněné místnosti. Skončilo jeho dětství, začala násilná
dospělost. Vzpomínky ho ochromily. Sípavě vdechoval zatuchlý vzduch kotce.

VELIKONOČNÍ MARIÁŠOVÝ
TURNAJ - 16. dubna 2022

KDYŽ PLÁČE DÉŠŤ
Jana Zámečníková

Chlapec se mezitím opět rozplakal, neslyšel ho, jen viděl znovu pokřivenou grimasu jeho obličeje a chvějící se ramínka od
vzlyků. Znovu začal bušit do skla, nedbal na krev, která se
mu řinula z rozedraných kloubů rukou. Necítil bolest, jeho
myšlenky byly tam dole u malého nešťastného človíčka.
Řval, ryčel, co mu síly stačily. Rámus a hluk vyburcoval další příchozí. „Valdíku,
…ty spratku jeden, copak jsem ti neříkala, abys nikam nechodil. Počkej doma!“
neurvale zatřásla chlapcem přehnaně nalíčená a přehnaně moderní žena. „S vámi si
to taky vyřídím! Jak se mohl dostat sem k tomu odpornému zvířeti? Opice nesnáším!“ obořila se na zřízence. „Heleďte se mladá paní,…nebýt tady Raina, tak jsme
ještě teď lítali po ZOO a nikoho by nenapadlo kluka hledat u starýho výběhu goril.
Máte na děcko dávat pozor a nevykecávat se,…“nenechal si nic líbit napadený zaměstnanec zoologické zahrady. „Přestaňte na mě křičet, vy hulváte a starejte se o
svý smraďochy v kleci. Stejně si budu na vás stěžovat!“ rozčílením se jí vehnala
krev do tváří. „Tak abychom to skončili. Nechtějte mě rozčílit, jinak vám k náhradě
naservíruju celý to odpoledne hledání vašeho synáčka.
/Dokončení příště/
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Hostinec Líšnice

Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
Pozvánka:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNICE
Dne 20. dubna 2022 v 18 hodin - přísálí KD

ŽELEZNÁ SOBOTA - 23. dubna 2022
Vyšehorky

- od 8.00 hod.
potom Líšnice

Železný šrot připravte prosím před domy.

Děkujeme. Hasiči Líšnice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
PNEUMATIK, ELEKTROZAŘÍZENÍ
21. května 2022
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 9 do 11 hod. - 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.
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SDH Líšnice

Ohlédnutí za činností SDH Líšnice
v uplynulém roce 2021

V polovině prosince 2021 jsme se po roční odmlce sešli na výroční valné hromadě, abychom společně zhodnotili a uzavřeli uplynulý rok 2021. Ten ač byl
ochuzen díky covidovým omezením o některé z našich plánovaných akcí, byl i tak
hodnocen jako vydařený.
V jarních měsících nebyl
uspořádán ples a nepostavil se
na hřišti máj a tak se nekonalo
jeho kácení. Tradiční úklid –
železná sobota – proběhl
v květnu a byli odvezeny 2
traktorové
vlečky.
V netradičním termínu 25.
června se na místo termínu
srpnového konala na místním
hřišti naše hasičská soutěž.
Po soutěži patřilo odpoledne
programem dětem, kdy mohly
shlédnout výstavu drobného zvířectva a využít postavený skákací hrad a obří
skluzavku. Kromě naší soutěže se naše družstva účastnila dvou soutěží mimo náš
okrsek a to Líšnice sever a Kameničná. V rámci okrsku č. 10 jsme kromě naší
soutěže absolvovali v srpnu ještě soutěž v Žadlovicích, Moravičanech a družstvo
veteránův v září v Doubravici. Přeborník se díky omezením a malé účasti soutěžních družstev pro rok 2021 nevyhlašoval. Na podzim jsme ještě vypomáhali jako
spolupořadatelská složka na
akci Mikroregionu Mohelnicko – Mikroregionem na kole.
V rámci okrsku č.10 bylo
v sobotu 9. října na hřišti
v Moravičanech
uspořádán
„okrskový branný závod“
jako ukončení sportovní sezóny roku 2021. Z dvanácti
tříčlenných družstev naše
skončilo na krásném 5. místě.
Během roku se členové SDH,
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potažmo JSDH sešli šestnáctkrát na zbrojnici kvůli výjezdům, z nichž převažovala
zejména technická pomoc –
odstranění spadlých stromů a
likvidace nebezpečného hmyzu. Stejně tak se členy udržovala technika a akceschopnost techniky. Z těchto důvodu jste mohli vidět na zbrojnici často svítit a zaznamenat
zvýšený pohyb a to i v době
různých omezení.
Činnost roku 2021 se tedy
uzavřela, poděkování patří
všem, kteří se i přes všechny překážky postarali o zdárný průběh uspořádaných
akcí. Za každou pomoc a to nejen tu materiální, ale i za úsměv na tváři, který můžeme pomoci vykouzlit tím, že se společně potkáme na akcích, které jsou v rámci
území naší obce pořádány.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v roce 2022 na některé akci.
A tady jsou některé termíny:
Železná sobota – sobota 23. dubna –
od 8 hodin na Vyšehorkách, potom Líšnice
Hasičská soutěž - sobota 25. června – od 10 hodin – hřiště Líšnice
– muži, ženy a veteráni, cca od 14 hodin – odpoledne pro děti – skákací hrad,
výstava drobného zvířectva, soutěže a hry

Soutěžní sezóna

– opět vyhlášena soutěž okrsku č. 10 – O Přeborníka okrsku č.10 roku 2022
so 14.05.2022
Křemačov
plíny: 100m s překážkami, požární útok
so 11.06.2022
Studená Loučka
so 25.06.2022
Líšnice
út 05.07.2022
Moravičany
so 09.07.2022
Podolí
so 30.07.2022
Palonín
so 06.08.2022
Žádlovice
so 20.08.2022
Moravičany
so 27.08.2022
Doubravice
so 03.09.2022
Křemačov

10 hod.

Okrsková soutěž – disci-

13 hod.
soutěž M + Ž + V
10 hod.
soutěž M + Ž + V
22 hod.
Noční soutěž M + Ž +V
13 hod.
soutěž M + Ž + V
13 hod.
soutěž M + Ž + V
13 hod.
soutěž M + Ž + V
13 hod.
soutěž M + Ž + V
13 hod.
soutěž V
13 hod
soutěž M + Ž + V
Jitka Mošovská, starostka SDH
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