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 dožívají:
v červnu:
Vyjídáčková Ludmila
Zapletalová Věra
Kuba Josef
Hňoupková Anna
Kajnarová Jana

Šůstková Anna
Zámečník František
Vojkůvková Marta
Šlejmarová Ladislava
Kozmanová Jana
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POZVÁNKA

v pátek 5. 7. 2019 od 13 hodin
na hřišti v Líšnici - myslivecké speciality

od 20 hodin - LETNÍ KARNEVAL
vstupné: 80 Kč

Srdečně zvou pořadatelé
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Koncert dechového orchestru Malá Haná z Jevíčka zahájil oslavu Dne dětí a kácení máje, která se konala na hřišti v Líšnici 1. června. Na děti čekal klaun, malování
na obličej, střelba ze vzduchovky, jízda v kočáru a další atrakce /více na str. 6-7/

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

133.díl

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

Dne 6. června 2019 uplynulo 15 let od úmrtí
našeho dědečka pana Jana Nejedlého.

Rok 1989

Vzpomíná celá rodina

Mateřská škola:
Do MŠ na Vyšehorkách bylo zapsáno v roce 1989 25 dětí /z Líšnice 8 , z Vyšehorek 7, Podolí 8, Svinova 1, Mohelnice 1/.
Zaměstnanci: Springerová Jaroslava - ředitelka, Foktová Ilona - učitelka, Orálková
Justina - školnice, Plšková Stanislava - kuchařka.
Kolektiv zaměstnankyň je ustálený, dobře spolupracuje po všech stránkách. I s
rodiči a veřejností je spolupráce dobrá. Učitelky se zaměřují na přípravu dětí pro
vstup do základní školy. U některých rodičů se objevila menší snaha pomoci s touto přípravou. Jsou nedůslední při plnění požadavků kladených na děti. Vznikají
problémy při nácviku správné výslovnosti dětí, ty jsou často ponechávány špatným
návykům. MŠ je dobře vybavena pomůckami a audiovizuální technikou, kterou
často využívají při práci. Pro zaměstnání dětí mimo budovu MŠ slouží zahrada,
která je svou polohou i vhodným vybavením dobrým místem pro pobyt dětí v přírodě.
V dubnu proběhla ve škole inspekce, která neshledala žádné podstatné nedostatky.
Rovněž při provedené prověrce bezpečnosti bylo vše v pořádku. Rovněž stravování
je na dobré úrovni. Chybí jen dodávky většího množství zeleniny. Spotřeba je částečně doplňována z vlastních zdrojů - zahrádky u MŠ. V letošním roce byly provedeny nátěry střechy a žlabů v částce 14 000 Kč.
Schůzky SRPŠ se konaly 3 krát za rok a byly na nich řešeny problémy, které při
práci s dětmi vyvstaly. Proběhla také schůzka s učitelkou základní školy pro rodiče
budoucích prvňáků.

Jednota
Vedoucí prodejny je nadále paní Ludmila Vyjídáčková, prodavačkou paní Zdenka
Bartošová. Plán tržeb byl 1 736 000 Kč, skutečnost však byla o něco nižší: 1 685
000 Kč. Během roku se podařilo odstranit špatné zásobování hygienickými potřebami, které z počátku roku na trhu chyběly. Ještě by však bylo potřeba, aby byl
větší výběr u některých druhů tohoto zboží - např. šampónů, zubních past… Ke
konci roku se zhoršilo zásobování rybími výrobky - např. filé, makrely. Ke zdražení potravin nedošlo.
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26. července má svátek Jakub. V dnešní
tajence je jméno sv. Jakuba spojeno
s dalším velmi známým jménem, které
se rovněž vztahuje k červencovým pranostikám.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy,……
/dokončení v tajence/
Vyluštění minulé tajenky:
Svatý Vít - dává trávě pít.
Vodorovně:
1 - Bývalý český výrobce kol
2 - Svážení
3 - Matka /slovensky/
4 - Kuchyňský nábytek
5 - Skupenství vody
6 - Jméno Zátopkové
7 - Asi
8 - Rok /latinsky/
9 - Hmotnost obalu
10- Patřící Evě
11- Vodní pára
12- Jan /německy/
13- Soumar
14- Vodní živočichové
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POZVÁNKA

INFORMACE Z OÚ

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2019 O putovní pohár SDH

Dali jsme slovo starostovi obce...

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 13. července 2019
Soutěží:
4 členná soutěžní družstva ve 2 kategoriích (2 dospělí + 2 děti
do 8 let) a (2 dospělí + 2 děti 9 - 15 let) vlastní prapor a náhradní oblečení výhodou
Program:
13:00 – 15:00 Registrace sportovních družstev
15:10
Slavnostní zahájení her – zapálení ohně, vyvěšení vlajky, nástup družstev
15:15
Soutěžní klání
18:30 – 19:00 Předpokládané ukončení soutěže
Soutěžní disciplíny
Střelba ze vzduchovky - Střelba z luku - Hromadný pochod na
desce - Hromadný pochod „pásovec“ - „Totem“ - Sprint s balíkem - Vodní sloupec - a další
Bohaté občerstvení zajištěno:
Grilovaná kuřata, raubířská pečeně, grilovaný hermelín, masová směs s topinkou
Srdečně zvou pořadatelé

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností OÚ za první pololetí roku 2019.
Na začátku roku bylo podáno sedm žádostí o dotaci, ze sedmi žádostí jsme uspěli
ve třech případech. KÚ nám poskytl dotaci ve výši 47.800,- Kč na opravu kříže na
Vyšehorkách. Kříž je dnes již odvezen na restaurování a bude opět navrácen na
místo před oslavami 650. let první písemné zmínky o obci Vyšehorky.
JSDH obce Líšnice obdržela dotaci 26.000,-Kč na doplnění výstroje jednotky
z důvodu zastarání některých částí výstroje.
Obec dotuje chod místního obchodu a i na tuto dotaci jsme obdrželi příspěvek ve
výši 24.000,- Kč.
Bohužel, větší dotace jako Obnova veřejného osvětlení Líšnice z důvodu uložení
části elektrického vedení do země, Rekonstrukce kulturního domu v obci Líšnice a
pořízení dokumentace na výstavbu rodinných domů v Líšnici, přiznány nebyly. Ve
všech titulech figuruje obec jako náhradník.
Další dotace na opravu kříže na hřbitově na Vyšehorkách podaná na Ministerstvo
pro místní rozvoj obec nezískala. Obecně na tomto ministerstvu byl velký přetlak
žádostí.
Obec ve spolupráci s městem Mohelnice podala žádost o 12 mil. korun na výstavbu
cyklostezky Újezd – Líšnice. Je vydáno stavební povolení a probíhají přípravné
práce pro realizaci tohoto významného projektu.
Také jsem z pověření zastupitelstva podal žádost o dotaci na akci „ Přívětivý úřad
„, která bude podporovat činnosti spojené s propagací obce.
Z ostatních akcí musím jmenovat nový vrt na Vyšehorkách. Vydatnost tohoto vrtu
není velká, ale i tak podpoří množství dodávané kvalitní vody našim občanům.
V této souvislosti si dovoluji požádat o spolupráci při šetření pitnou vodou.
Snažme se šetřit co nejvíce i když vím, že někdy to prostě nejde.
Jiří Kvíčala – starosta obce

VÝZVA OÚ
Obecní úřad v Líšnici vyzývá občany, kteří mají zapůjčené z obecního úřadu jakékoliv věci, aby jej neprodleně vrátili v úředních hodinách na OÚ.

CHYSTÁ SE
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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Spolek Relaxace chystá zájezd dne 12.10. 2019. Cíl zájezdu: technické muzeum
Brno, pivovar Černá Hora. Více info v příštím čísle Líšnických ozvěn.
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MIKROREGION

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Spolek Relaxace u příležitosti 650 let výročí od první
písemné zmínky o obci Vyšehorky vyhlašuje

výtvarnou soutěž

"JAK VIDÍM NAŠI OBEC"
všechna díla budou vystavena na oslavách

dne 17. srpna na Vyšehorkách.

V sobotu 15. června se uskutečnil tradiční Den mikroregionu Mohelnicko. Tato
oblíbená regionální akce se letos přesunula do Úsova a celá se nesla v tématu: Voda a sucho. Všech 14 obcí mikroregionu
se prezentovalo ve svých stáncích. Zástupci jednotlivých obcí nabízeli drobné občerstvení, rozdávali propagační materiály,
pochlubili se úspěchy ve sportu a kultuře,
k vidění byly fotografie z dění v obcích,
nechyběly řemeslné výrobky. To vše našli
návštěvníci také na stánku naší obce. Koláčky, utopenci, medovina - tradiční občerstvení, zájem byl o pivo uvařené panem Rýznarem, prezentace z kulturního
Hudební vystoupení - S band
společenského i sportovního života obce
ve formě výstavy fotografií, získané poháry ze soutěží, drobné výrobky našich obyvatel. Jako inspirace nejen pro okolní obce
sloužily jednotlivé díly videokroniky obce
i svázané výtisky Líšnických ozvěn. Svoji
činnost představil spolek Ryzáček. Na Dni
mikroregionu se prezentoval také Spolek
pro trvale udržitelný rozvoj Mohelnicka Nejlepší pivo bylo z Líšnice
STURM, který navrhnul letošní
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Hotová díla odevzdejte do konce července na
Obecním úřadě v Líšnici.
kategorie I - děti do 15 let,
kategorie II - dospělí 15 - 100 let.
Všechna díla budou odměněna.
1. místo = 2 volné vstupenky na zájezd pořádaný spolkem Relaxace
ZJISTILI JSME ZA VÁS

Prší méně a je tepleji?
Téma snižujícího se množství srážek a stále se zvyšující teploty ovzduší je v současné době velmi aktuální. O tom, jestli se jedná jen o moderní téma nebo se to
opravdu týká i našeho regionu si můžete udělat názor sami. Zjišťovali jsme úhrn
srážek a průměrnou roční teplotu. Tyto hodnoty byly naměřeny na meteostanicích
v Újezdě a v Klopině. Údaje za letošní rok jsou uváděny ke dni 16. dubna 2019.

Meteostanice Újezd u Mohelnice
Srážky za rok
v mm

Meteostanice Klopina

Průměrná roční
teplota v C

Srážky za rok
v mm

Průměrná roční
teplota v C

r. 2015

451

9,5

495

9,4

r. 2016

501

9

668

8,8

r. 2017

556

8,7

663

9

r. 2018

361

9,9

426

10,4

r. 2019 / k 16.4./
113

r. 2019 / k 16.4./
r. 2019 / k 16.4./
2,8
216
9

r. 2019 / k 16.4./
3,1

MOŽNÁ NEVÍTE

téma. Řada propagačních materiálů byla
také na stánku samotného sdružení Mikroregionu Mohelnicka. Podrobně se zde
představovala letní soutěž Mohelnickem
na kole, kdy jedna ze zastávek je i v
Líšnici. Letošní putování je věnované
historickým řemeslům. Nejen starostové
obcí navštívili nedaleký Levandulový
statek v Bezděkově, kde se seznámili
s pěstováním, zpracováním a využitím
levandule. Nechyběla ani ochutnávka
levandulových produktů - levandulové
pivo, zmrzlina, bábovka. Děti zaujala
Bublle show s vystoupením Klauna
Bubliny, který doslova čaroval s bublinami všech velikostí. Vyhledávanou
atrakcí byl
i skákací hrad, skluzavka
a zorbingové koule. Na úsovském hřišti
se také soutěžilo. Zástupci jednotlivých
obcí se utkali ve třech netradičních disciplínách. Nejvíce zaujala chůze celého
družstva na dlouhých lyžích. V místní
škole byla k vidění výstavka k výročí
vzniku školy a naučné stezky pro děti.
Do Úsova přijeli se svými psy také
kynologové a předvedli několik ukázek
výcviku. Celé dopoledne hrála na hřišti
hudební skupina S band, se svým vystoupením se představili sokolové z
Moravičan a žáci ze ZŠ a MŠ Úsov.
Večerní program vyvrcholil ohňovou
show v podání skupiny In Flamenus.
Celou akci zhodnotil starosta obce Úsov
Jiří Holouš, který řekl, že Den mikroregionu Mohelnicko přispěl k tomu, aby
si lidé uvědomili, co se děje v jejich
obcích a mohli srovnávat. Mohou vidět,
že každá obec se snaží a dějí se v ní věci
podobné, mají také stejné problémy,
které je třeba řešit.

POLICIE ČR RADÍ: Než odjedeme na dovolenou…
Na co bychom 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 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.
Nedávejte 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.
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 nabízejí všelijaké zboží a služby, mohou to být tipaři.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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Vzorná obsluha u stánku

Klaun Bublina bavil nejen děti

Družstvo čeká na start

Starosta představuje naší obec
5

AKCE NEJEN PRO DĚTI

Spolek Relaxace a SDH Líšnice ve spolupráci s OÚ v
Líšnici připravili na sobotu
1. června oslavu Dne dětí.
Na líšnickém hřišti se nejprve představil dechový orchestr Malá Haná z Jevíčka.
Svým vystoupením navázal
na úspěšnou loňskou premiéru a hudebníci opět sklidili
za svoji produkci zasloužený
potlesk.
Potom již hřiště patřilo dětem. Pod vedením klauna
cvičily, tancovaly, soutěžily.
Za svoje výkony byly po
zásluze odměněny a nezapomnělo se ani na malé občerstvení. Manželé Syslovy
dali dětem možnost svézt se
v koňském kočáře a také
hasiči si pro ně připravili
překvapení. Mohly si prohlédnout zásahové hasičské
auto z Loštic. Soutěž ve
střelbě ze vzduchovky zaujala nejen malé střelce. Mnoho
dospělých si vyzkoušelo
jestli mají bystré oko a pevnou ruku. Odpoledne plynulo
k závěru a návštěvníci
si kladli otázku: „Kdo letos
pokácí májku?“ Hasiči všem
dali brzy odpověď. Na hřiště
zavítaly různé pohádkové

Dechová hudba Malá Haná z Jevíčka

Děti soutěžily pod vedením klauna

Soutěž ze vzduchovky zaujala nejen děti
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Manželé Syslovy vozily děti v kočáře

Hasiči z Loštic předvedli techniku

Pohádkové postavy společně pokácely májku

postavy, které společnými silami dle pohádky O veliké řepě
májku porazily.
Pěkné počasí, chutné
jídlo, studené pití a
dobrá zábava - takové
bylo sobotní odpoledne 1. června na hřišti
v Líšnici.
Děkujeme všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu akce.

AKCE NA PRÁZDNINY

Oslavy 650 let založení Vyšehorek
- sobota 17. srpna 2019, hřiště Vyšehorky

Hasičská soutěž

- sobota 10. srpna 2019
hřiště Líšnice
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