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 dubnu:

Bukovský František
Orálková Justina
Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Hoppová Miroslava
Černín Petr

Navrátilová Danuška
Elbl Jan
Vytopilová Daniela
Orálek Petr
Vašek Miroslav
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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY

zve všechny malé i velké na tradiční

7. května 2022 od 18 hod.
Dětské hřiště na Vyšehorkách
Průvod vychází po setmění

Drobné občerstvení zajištěno
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Krásné masky a nápadité kostýmy byly k vidění na dětském maškarním karnevale
v Líšnici. O tuto akci byl veliký zájem. Maškarní rej doplnily soutěže, hry a tombola. Večer se uskutečnila taneční zábava pro dospělé .Více informací na str. 6 -7.

NABÍDKA SLUŽEB

KŘÍŽOVKA

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE
VÁM NABÍZÍ:

Svatá Zdislava

Jste senior?
Jste osoba s tělesným nebo zdravotním postižením?
Jste pečující a potřebujete naši pomoc?
Pomůžeme vám:
- ranní hygienou
- s celkovou koupelí
- se sprchováním
- s hygienou na lůžku
- s výměnou inkontinenčních pomůcek
- s doprovodem na nákup
- s běžným úklidem domácnosti
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- s praním a žehlením
- s doprovodem k lékaři
- při přípravě jídla a pití
- s podáváním stravy
- s dovozem oběda
- se zajištěním nákupu
- s doprovodem do města

Terénní službu poskytujeme v regionu Mohelnice
v pracovní dny (pondělí - pátek od 7 do 15 hodin).

Dle dohody poskytujeme službu ve všední dny v odpoledních hodinách do 18 hodin.
Sobota, neděle, svátky - službu neposkytujeme.
KONTAKTY:
Petra Junková Heidenreichová tel. 739 209 126
Pavlína Vlková
tel.: 604 571 557
Šárka Cmíralová
tel.: 704 610 108
Lucie Biharyová
tel.: 736 701 013
www. ddmohelnice.cz
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Na den 30. května připadá podle církevního kalendáře den sv. Zdislavy. Byla prohlášena za svatou 21.5. 1995 papežem Janem Pavlem II. za celoživotní touhu po
záchraně duší a její zázračnou moc pomáhající tělesně trpícím.Věhlas Zdislavy se
šířil již za jejího života. Jednou z prvních zmínek o ní nacházíme v Dalimilově
kronice. Zdislava se mezi 15. až 20. rokem provdala za Havla Jablonského, pobočníka krále Václava I. Kromě starosti o rodinu vzdělávala a vychovávala hradní čeleď, ošetřovala a i jinak
pomáhala ve špitále, který založila pro
nemocné, chudé, bezdomovce. Po
svém vzoru - Anežce Přemyslovně
vedla prostý život. Byla proto všemi
milována a nazývána matkou chudých.
Obývala rodinné sídlo - asi dva a půl
kilometru od Jablonného ………..
dokončení v tajence. Jediné skutečně
známé datum o jejím životě je, že zemřela 1.ledna 1252 na tuberkulózu.
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Vyluštění minulé tajenky:
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho bude po něm mlčet
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Vodorovně:
1 - Zimní kolektivní hra
2 - Dráty ve výpletu kola
3 - Větev /hovorově/
4 - Název naší republiky
5 - Vejít ze zadní strany
6 - Součást zvonu
7 - Bohatý sedlák v Rusku
8 - Izolovaný svazek vodičů
9 - Náčiní rybáře
10- Lesní kalamita
11- Pirátská loď
12- Nekonečný seriál TV Nova
13- Hranol
14- Černý /anglicky/
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POVÍDKA

POZVÁNKA Z MIKROREGIONU

Navíc tady Rain je úplně rozhozenej a ten potřebuje naprostej klid, protože jinak
začne vyvádět právě jako teď,…“ zdůraznil zřízenec a ukazoval na gorilího samce
za sklem zšeřelé místnosti. Paní mezi tím vzala kloučka vzadu za tričko, smýkla
s ním a s odfrknutím odcházela ven. Slyšet byl jen vzdalující klapot jejich střevíčků.
„Hej,….Raine,…máš to blbý kamaráde, slušně jsi to tady rozmlátil a zdemoloval. Ředitel nás nepochválí! No nic hochu, ty víš, že
mám pro tebe slabost, musíš jít
ven do výběhu, abych to mohl uklidit,…tak jdeme, jdeme,…“ otevřel postraní dveře a čekal, až se zkrotlé zvíře umoudří a opustí kotec.
Rain opatrně vystrčil hlavu, pak i své tělo a nesměle vyšel. Zmateně se rozhlížel po
okolí. Podíval se nahoru, kde na něj hleděla zamračená obloha přes čtverce silného
pletiva. Právě se drobně rozpršelo. Kapky se sypaly jedna za druhou a on
s vážnosti a vzácnosti této chvíle, je nechal na sebe dopadat. Stál tam v dešti jako
živá socha s vyvrácenou hlavou
Voda ho chladila i hladila a ani si neuvědomoval, že z jeho očí začal také padat
déšť.
/Konec/

KDYŽ PLÁČE DÉŠŤ
Jana Zámečníková

Děkujeme paní Zámečníkové a už příště se můžete těšit na novou povídku.

CHYSTÁ SE
INFORMUJEME

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
21. května 2022
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 9 do 11 hod. - dvůr OÚ

Nebezpečný odpad - je odpad

TŘEŠTINA
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vykazující nebezpečné vlastnosti,
jako například obaly znečištěné chemickými látkami, baterie, monočlánky, výbojky, zářivky, zbytky
nátěrových hmot a chemikálií, odpady s obsahem rtuti, odpadní oleje,
různá elektrozařízení, olejové filtry,
pneumatiky, akumulátory atd.
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LIDOVÉ TRADICE

SDH Líšnice

V sobotu 23. dubna 2022 se uskutečnila tradiční jarní úklidová akce
– železná sobota. Z obou obcí byla
posbírána jedna vrchovatě plná
traktorová vlečka. Naše dvorky
a zahrady jsou opět chudší o nějaký
ten rezavý šrot a naopak máme
místo na to, abychom si pořídili
něco nového. Výtěžek bude použit
na soutěžní sezónu roku 2022 a
akce pořádané v rámci obce. Za
příspěvek děkujeme. Hasiči Líšnice

Zvony odletěly do Říma ...
„Na Zelený čtvrtek odletěly zvony do Říma, aby umlkly až do Bílé soboty“, praví
velikonoční tradice. Právě v této době zvonění nahradili mládenci s hrkači, řehtačkami, klepadly nebo třeba dřevěnými zvony s dřevěným srdcem. Prastarý zvyk se
udržel na mnoha místech v zemi. Hrkání má
již po léta stále stejná
pravidla, mezi které
patří třeba deníček
docházky v rukou nejstaršího z hrkačů.
Také v obou našich
obcích - na Vyšehorkách i v Líšnici začali
hrkači už ve čtvrtek. V
pátek, kdy se hrká podle tradice třikrát, je
čekalo vstávání už před
šestou ráno a stejně tak
i v sobotu.
Potom v deset hodin se
vydali dům od domu,
aby za svoji službu
vybrali
zaslouženou
odměnu.
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE:

25. června 2022

hřiště Líšnice - bohaté občerstvení
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TURNAJ

KULTURA

Velikonoční mariášový turnaj

Na Bílou sobotu dne 16. dubna se
uskutečnil v Líšnici další ročník Velikonočního mariášového turnaje. Za
hrací stoly v přísálí kulturního domu
usedlo 39 hráčů, kteří se utkali se ve
čtyřech kolech. Souboje utichly pouze
v polední přestávce, kdy se podával
oběd - hovězí guláš. Kolem 15. hodiny
se sečetly výsledky posledních her a
pořadatelé zveřejnili pořadí. Výsledky
se vyhlašovaly od posledního místa a
všichni účastníci turnaje si přišli pro
cenu. Vítězem turnaje se stal a pro pěkné selátko si přišel Jiří Havelka z Mohelnice, druhý skončil Josef Szekulics a
na třetím stupínku stanul Pavel Juránek. Také letos jsme měli v turnaji zastoupené domácí hráče, kterým se
ovšem moc nedařilo. Nejlepší z nich
skončil na 22. místě Milan Novák, 23.
místo patřilo Jaroslavu Navrátilovi.
Nedařilo se ani Vladimíru Rozsypalovi,
ani Janu Elblovi. Cenu útěchy - Velikonoční pomlázku získal další z domácích - Antonín Maštera st. za 39. místo.
Líšnické turnaje si získaly již své pevné stálé místo v kalendářích mariášových hráčů ze širokého okolí. Před covidovou pauzou se konal vždy tento
Vellikonoční turnaj a na podzim ještě
Memoriál Zdenka Neubauera. Právě na
podzim se do Líšnice chystá i vítěz Jiří
Havelka. „Na to, že jsem spal na dnešek asi 3 hodiny jsem s výsledkem nadmíru spokojený. Příjemné prostředí,
pěkné ceny, dobře jsem si zahrál. Prostě mi šla karta“, dodal vítěz. Organizátor turnaje pan Vladimír Rozsypal poděkoval hráčům za předvedené výkony
a pozval je na listopadový turnaj.

Hráči zaplnili přísálí KD

Jako každý rok před covidem, tak
i letos se konalo v neděli 3. dubna v
sále KD v Líšnici divadelní představení. Na letošním repertoáru byla
komedie "pro dospělé" AGROSTORY. Hru si nastudovali ochotníci
z Medlova, kteří si říkají MEDLOCHODI.
Škoda, že si na divadlo nenašlo cestu
více diváků, ale ti co nepřišli, můžou
jen litovat. Představení bylo opravdu
velice hezky a kvalitně zpracované
a diváci se bavili od začátku do konce. Na závěr se publikum dočkalo

Nechyběli ani domácí borci

i striptýzu „ zaměstnanců družstva z Líšnice".
Samotní herci si
místní publikum
velice
chválili
a věří, že si v Líšnici ještě zahrají.
L.Dvořáková
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Na vítěze čekala hodnotná cena

Tři nejlepší: Juránek, Havelka, Szekulics
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AKCE PRO DĚTI
Aby dospělákům nebylo líto,
že si děti zatancovaly a oni
nemohli, večerní taneční zábava s hudebním duem
MENHIR ze Studené Loučky
patřila právě těm starším. Byla
to i náhrada za zrušenou plesovou sezonu. Na zábavě se bohužel už rekord v návštěvnosti
nekonal, ale zato byl dostatek
místa na tanečním parketě a
prostor si popovídat s přáteli
u baru. Milým překvapením
bylo vidět v sále místní občany
a přátele z okolních vesnic.
Náročná sobota se vydařila
především díky pořadatelům
z řad zastupitelů obce a jejich
rodinným příslušníků a kamarádům, kterým patří poděkování za jejich čas a ochotu.
L.Dvořáková

V sobotu 26. 3. 2022 se po dlouhé pauze způsobené covidem, konal v našem
kulturním domě dětský maškarní karneval. Sál byl krásně barevně vyzdobený a pro děti byla nachystána bohatá
tombola. Bylo znát, že děti se na maškarní veselí těší. Přišlo rekordních 106
dětí. Každý v tombole vyhrál krásnou
cenu, hlad děti zahnaly párkem v rohlíku a na žízeň bylo také z čeho vybírat.
O program se postarali Králíci z klobouku a dva šikovní klauni pod vedením Saxany (Mirky Neoralové). Ozvučení a výběr písniček měl na starost DJ
Špunt (Tomáš Sedláček). Největší překvapení pro děti bylo nachystáno na
závěr v podobě vypuštění 300 nafouknutých balonků na parket. Děti si balónky i ozdoby z krepového papíru
opravdu užily. Na pořadatele pak čekal
opravdu důkladný úklid.
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