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 červnu:

Vyjídáčková Ludmila
Kuba Josef
Hňoupková Anna
Kajnarová Jana
Šůstková Anna
Zámečník František

Vojkůvková Marta
Šlejmarová Ladislava
Rýznar Petr
Ondris Ladislav
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Dne 25. června se uskutečnila v Líšnici hasičská soutěž. Domácí družstva mužů,
žen i veteránů opět sbírala dobré umístění . Po skončení soutěže se na hřišti konalo dětské odpoledne. Podrobnosti o akcích na str. 6-7.

KŘÍŽOVKA

MIKROREGION

Den Mikroregionu Mohelnicko, který proběhl
po dvouleté odmlce, se uskutečnil 11. června na
obecním hřišti v Třeštině. Tato akce se spojila
se 100letým výročím vodní elektrárny a prvorepublikové vily v Háji. Do Třeštiny přijali pozvání zástupci všech obcí Mikroregionu Mohelnicko a akce se zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje
Ing. Josef Suchánek a senátor Marek Ošťádal.
Setkání zahájil starosta
obce Třeština pan Laštůvka. Poté následovala tradiční prohlídka stánků jednotlivých obcí. Každá obec se
snažila prezentovat tím, co
ji nejvýstižněji charakterizuje. Líšnice se pochlubila
plánovanými projekty výstavby kanalizace a připravovanou výstavbou nových
domů v části Pod křížem.
Vystaveny byly také fotoStánek naší obce byl stále v zájmu návštěvníků
grafie, na nichž je zachycen
společenský život obce a
Líšnické ozvěny. Pozornost
upoutala prezentace hiporehabilitačního spolku Ryzáček a Spolku chovatelů a
přátel P.R.E. /španělských
plemen koní/. Vyhledávanou kulinářskou atrakcí se
stalo jako vždy výborné
domácí pivo pana Rýznara,
utopenci pana starosty,
medovina a nechyběly ani
drobné sladkosti.
Celý
letošní Den mikroregionu
Hejtman Ol. kraje J. Suchánek a starosta J. Kvíčala
byl zaměřen na ekologii.
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Svatá Markéta Antiochijská byla mučednice žijící na počátku 3. století v Antiochii (území dnešní Sýrie). Pro nás je významná tím, že ve 13. století věnoval její
ramenní kost Břevnovskému klášteru král Přemysl Otakar II.
Legenda o sv. Markétě praví, že byla z vysoce postavené rodiny (otec "pohanský"
kněz) a stala se horlivou křesťankou, což ji zákonitě přivedlo ke konfliktu s otcem.
Ten ji vyhnal a donutil pást ovce. Na pastvě ji potkal římský místodržitel Olybrius. Byl uchvácen její krásou a vzal si ji do svého paláce. Tam se ji pokusil nejprve domluvou, později mučením odvést
od křesťanské víry. Trpící dívce se rány do
druhého dne zacelovaly a Olybrius tedy
nechal dívku setnout. Tím její muka skončila, ale legenda žije dodnes.
Svatá Markéta, jejíž svátek připadá na 13.
července, tedy na dobu žní, je uctívána jako
patronka polních i jiných plodin. Prší-li na
den svaté Markéty, říká se, že dala potřísnit
ořechy, čímž jich mnoho zčervaví, jak zkušenost učí. S jejím jménem je spojena řada
pranostik: např.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Svatá Markyta …………….../dokončení
v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky:
Dílo anglického dramatika Williama Shakespeara: Sen noci svatojánské.
Vodorovně:
1 - Doupě medvěda
2 - Latinskoamerický tanec
3 - Náhlá myšlenka
4 - V minulém roce
5 - Odpálení
6 - Pestře zbarvený krkavcovitý pták
7 - Výtah z textu
8 - Část elektromotoru
9 - Podzemní část domu
10- Motorové kolo dříve
11- Mužské jméno /31.3./
12- Výtah
13- Kůň /7.p., č. mn./
14- Násilím odvézt
15- Strofa
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POVÍDKA
Na hřiště to nebylo daleko. Najednou ji něco zachytilo za rozevlátou sukni. Trní!
Zatáhla za látku a už zaslechla jemné praskání, jak zabodnuté háčky trhaly její
chloubu. Vrátila se o trochu zpět, aby zmírnila napětí. Chvíli ji trvalo, než se ze
zajetí vyprostila. Musela několik pichlavých větviček zlomit, ale podařilo se a ona
už, už cupitala dále, než si uvědomila, že zapomněla doma kouzelnickou hůlku.
Vracet se nebude! Přes plot zahrady uviděla polo rozkvetlý růžový proutek, takže
se okamžitě rozhodla, natáhla
ruku mezi laťkami a prostě si ho
utrhla. Moc se jí líbil. Ze hřiště
byl slyšet halas a smích, tak o to
nemůže přijít! Hned se vmísila do
chumlu podobných masek a vesele mávala svou hůlkou. V tom ji někdo zasyčel do
ucha,“Sssssestro, pojď,…dám ti napít kouzelného lektvaru,….ssssestro po něm
budeme spolu tančit až do rána,….pojď ssssestro,….“lákala ji hnusná babizna
s obrovskou bradavicí na čele a mávala ji před očima baňkou s brčálově zeleným
nápojem. „Ne,…já to nechci,…dej mi pokoj,…“ohradila se a chtěla odejít, když tu
ji babizna zase chytila za rukáv a vemlouvavě ji nabízela, ať
se napije. Byla neodbytná! „Tak to dej sem,….“rezignovala
Líza. Neměla to dělat! Vypila půlku toho zeleného zázraku.
Blee,…chutnalo to sice sladce, ale žádná laskomina to nebyla. Než polkla poslední hlt, babice zmizela i s baňkou. Líze
se nejprve zatočila hlava, několikrát polkla a bylo jí jasné, že
je zle. Ten žabinec chtěl ven. Vykasala si sukni a úprkem
zamířila mezi ploty. Ukrytá před zraky se chytila tyček a
vyzvracela nejen ten nápoj, ale snad i večeři a oběd. Ulevilo
se jí, vylovila papírový kapesník a otřela si zpocené čelo a
obličej. V ústech to nebylo nic moc. Vydala se zpět na hřiště a vyhledala stánek
s občerstvením. Kofolou si nejprve vypláchla ústní dutinu a pak teprve jedním
douškem vypila zbytek. Mezitím se snesla tma tmoucí, na kterou čekali organizátoři, aby zapálili nádherně vyvedenou hromadu polen. A už to jelo, plameny olizovaly dřevo, které praskalo a vysílalo spršku jisker, do tance hrála hudba jen a jen pro
všechny masky čarodějů, čarodějnic a kouzelníků všeho druhu. Soutěžilo se
ve skoku přes překážku, v běhu s košťátkem a s vypitím muřího moštu. Byla to
legrace pro malé i velké. Jen Líza si to zatím moc neužívala. Při skoku se jí sukně
zamotala a ona padla přímo na svůj falešný nos-to bylo štěstí, ten ji v pádu zachránil! Koště neměla-velká chyba! Musela si ho půjčit od kolegyně s ultra krátkou
sukní a černými punčochami plnými puštěných ok a děr. Opět to nedopadlo dobře.

LÍZA

Jana Zámečníková

/
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Paní Dvořáková, Fritscherová a pan Rýznar

Prvorepubliková vila v Háji

Vodní elektrárna na náhonu řeky Moravy
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Každý obecní stánek reprezentoval jedno ekologické
téma. A tak se někde třídil a
recykloval odpad, jinde se
zaměřili na udržení vody
v krajině, obnovitelné zdroje
energie nebo ochranu rostlin a
živočichů. Pro návštěvníky
byla organizátory připravena
prohlídka vodní elektrárny národní technické památky a
Plhákovy vily v Háji, v Třeštině potom kostel sv. Antonína Paduánského a opravené
věžní hodiny nebo bioplynová stanice patřící firmě
ÚSOVSKO.A.S. Vyhodnotila
se také soutěž škol a školek
ve skládání obecních znaků
z odpadového materiálu, starostové soutěžili v řezání dřeva ruční pilou. Představili se
třeštinští mladí hasiči, vystoupily děti z mateřské školy,
zhlédli jsme malou středověkou bitvu v podání Mohelnické sebranky. Hudbou zpříjemňovala den Postřelmovská
dechovka a folková skupina
MADALEN. Večer patřil
taneční zábavě se skupinou
HERRGOTT. Bohaté občerstvení pro všechny připravili
hasiči, myslivci a sokoli.
Asi tisícovka spokojených
návštěvníků tak
strávila
v Třeštině krásný prosluněný
den. Znovu jsme se přesvědčili o tom, že se naše obce
mají čím pochlubit. Takže za
rok na shledanou mezi sousedy v Mohelnici!

ZÁJEZD

POZVÁNKA

SPOLEK RELAXACE A OÚ LÍŠNICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁJEZD

PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA
DLOUHÉ STRÁNĚ
A RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY
datum zájezdu:

SOBOTA 15. ŘÍJNA 2022
Program:
7:30 hod odjezd (Líšnice u obchodu)
9:00 hod prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé stráně
13:00 hod oběd – jednotné menu, restaurace Losín
Velké Losiny (polévka + hlavní chod)
15:00 hod prohlídka: Muzeum a ruční výroba papíru
Velké Losiny
16:00 hod návrat domů nebo dle nálady
volný program ve Velkých Losinách –
(park, pralinkárna, lázně,…))

Cena: doprava, vstupné, oběd
Dospělý 700 Kč
Senior (65+), student (15-26 let) 600 Kč
Děti (6-15 let) 550 Kč, (0-6 let) 100 Kč
Přihlášky a platba do 15. 9. 2022 u Lucie Dvořákové
(tel: 731208955).
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POLICIE ČR
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“

VOLBY 2022
Možnost prezentace v tisku

V rámci voleb do zastupitelstev obcí, které se konají
23. - 24. září 2022, nabízí OÚ v Líšnici možnost
kandidujícím subjektům v obci Líšnice představit
svoje kandidáty v zářijovém vydání Líšnických ozvěn. Uzávěrka příspěvků v rozsahu maximálně 2 strany A4, písmo velikosti 12 včetně případných foto zasílejte
nejpozději do 20. srpna na adresu: lisnickeozveny@seznam.cz

Z HISTORIE
Historické fotografie pořídil pan Milan Novák
nejstarší před 45 roky v roce 1977 při společenské akce v kulturním domě. Ví někdo z pamětníků
o jakou akci se jednalo?

Paní Orálková

Paní Hoppová a Zámečníková

Paní Vlčková, Králová a Šnoblová

Pan Kolář
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Ve čtvrtek 30. června 2022 jsme v dopoledních hodinách kontrolovali zahrádkářské kolonie a chatové osady na Šumpersku a zaměřili jsme se především na zabezpečení rekreačních chat a chalup. Přítomným majitelům jsme předali rady a doporučení jak si svůj majetek zabezpečit. Při kontrole jsme nezjistili
žádné násilné vniknutí do objektů ani jiné protiprávní jednání.
Na paměti je třeba mít několik pravidel, které je třeba dodržovat
kdykoliv odcházíte nebo odjíždíte z domu:
- Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a
nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
- Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám
na něj dohlédnou, pravidelně budou vybírat poštovní schránku a případně zalévat
květiny.
- Nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte
volně dostupné. Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy
nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Obecné rady a doporučení na zabezpečení majetku:
· Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení
obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
· Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například
na mobilní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).
· Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, vhodné pro vstupní
dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením
chrání také bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře a zárubně proti roztažení.
· Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými
oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se mohou prokázat dobrými referencemi, solidní firmy vám sestaví nabídku bezplatně.
· Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně
vždy volte certifikované výrobky.
· Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě
domů je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.
· K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného,
nemluvte o tom s cizími lidmi a nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.
· Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapsat si jejich sériová čísla. Pokud vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.
· Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích
osob v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.
por. Mgr. Ladislav Jílek, preventista PČR
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SDH LÍŠNICE

V sobotu 25. června 2022 se od 10 hodin konala na místním hřišti
hasičská soutěž. Na start letošní třetí soutěže v rámci bojů o Přeborníka okrsku č. 10 se v Líšnici postavilo 10 soutěžních družstev. Domácí
měli zastoupení ve všech kategoriích, soutěže se zúčastnila 2 družstva žen, 3 družstva mužů a 5 družstev veteránů. Časy prvního kola se počítaly do Přeborníka, součet obou časů byl výsledkem soutěže. Na druhé
kolo nechyběly vrata, losování postů požárního
útoku a start uprostřed dráhy. My domácí jsem
byli s účastí soutěžních kolektivů spokojeni.
Tříčlenný sbor rozhodčích spravedlivě rozhodoval, v soutěžních družstvech panovala správná
sportovní nálada a nedošlo k žádným kolizím.
Technická četa skvěla plnila své úkoly během
soutěže, počasí příjemné, ve stáncích vstřícná
obsluha a dostačující nabídka občerstvení. Zkrátka ruku na srdce, letos nám to všechno pěkně
„klapalo“. U ohně se pekly dvě várky makrel,
v polní kuchyni ohříval výtečný zvěřinový guláš,
J.Mošovská zahajuje soutěž
v udírně byly výborné klobásy a uzené maso. Ve
stánku se točila kofola, bezinková limonáda a
pivo. Letos mimořádně zaznamenána i spotřeba
bezopiva = tedy natočeného dílu limonády do
piva. Koho zaujalo, přijďte ochutnat i přístě…
A jak tedy soutěž dopadla? Domácí si vybojovali
dvě druhá místa a jedno třetí. Celá akce se konala
za finančního přispění sponzorů, dotace
z Olomouckého kraje a přispění Obecního úřadu
Líšnice. Všem tímto děkujeme. No a samozřejmě
velké díky všem, kdo pomohl s přípravami, samotnou realizací a následně úklidem. Těší nás
Příprava na soutěž
také poměrně velká účast návštěvníků jako diváků. Děkujeme všem za přízeň.
A když už bylo na hřišti živo od rána, škoda nevyužít připraveného zázemí a občerstvení. Ve
14.30 hodin se po přestávce na občerstvení vyhlásily výsledky soutěže a celé dopoledne se
plynule přesunulo do neformálního posezení a
malého programu pro děti. Na louce se vztyčil
Družstvo žen na startu
skákací hrad a skluzavka, které byly tři hodiny
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k dispozici dětem zdarma. U
jídla děti dostaly párek
v rohlíku a pitíčko. Na place
před posezením byl koutek
malování na obličej a před
ním bylo připraveno několik
soutěžních stanovišť pro děti.
O toto vyžití se postarala stejná skupinka nadšenců, kteří
Nastoupená družstva při vyhlašování výsledků
se starala i o program na maškarním karnevale na jaře v kulturním domě. Pod stromy u potoka jsme opět mohli
obdivovat drobné zvířectvo chovatelů z Loštic, kteří se po loňské premiéře opět
přijeli do Líšnice podívat. Mezi stromy v prostorech u jídla si všichni mohli vyzkoušet přejít po „seklajně“ kterou měl „nataženou“ Standa. Milou vsuvkou byla i
návštěva povozu s koňmi, kdy byly zapřaženy obě kobylky pana Sysla a vedle
nich na každé straně i jedno hříbě každé z kobylek. A tak se i největší nadšenci
z řad dětí svezli na voze taženým kobylkami. Škoda jen, že díky nafouknutým
skákacím atrakcím a ne vždy vhodně zaparkovaným automobilům nebylo vlastně
ani moc místa k tomu, aby koňský povoz bezpečně a pohodlně jezdil … I tak děkujeme manželům Syslovým za krátkou návštěvu. Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem za skvěle odvedenou práci a pomoc na této vydařené akci.
Den pomalu plynul a tak se ani nechtělo věřit, že u ohně dochází zásoby jídla a ve
stánku dochází pivo … Skvělá atmosféra vydržela do večera a kdo nevyrazil za
námi, tak jen může litovat. Třeba to vyjde příští rok, to na sobotu 24. června 2023
plánujeme naši hasičskou soutěž a po ní posezení a odpoledne pro děti.
Jitka Mošovská, starostka SDH
Výsledková listina - Hasičská soutěž Líšnice - sobota 25.06.2022
MUŽI:
čas 1.kolo
čas 2.kolo
čas celkem pořadí
Studená Loučka
21,97
34,29
56,26
1.
Líšnice
27,83
45,51
73,34
2.
Palonín
22,23
51,99
74,22
3.
ŽENY:
Palonín
Líšnice

čas 1.kolo
34,62
30,07

čas 2.kolo
46,49
55,55

čas celkem
81,11
85,62

pořadí
1.
2.

VETERÁNI:
Moravičany
Doubravice
Líšnice
Křemačov
Palonín

čas 1.kolo
23,04
23,65
31,00
46,50
120,00

čas 2.kolo
33,34
35,19
47,36
35,74
34,44
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čas celkem
56,38
58,84
78,36
82,24
154,44

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

