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 červenci:
Šnoblová Amálie
Zapletalová Marie
Lízna František
Stratilová Iva

Vašek Ludvík
Langerová Marie
Hlaváčková Oldřiška
Vašková Danuše
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY
Občanské sdružení Ryzáček ve spolupráci s Českým červeným křížem Líšnice Vás srdečně zve na:

Děti se seznámí s rodinou Flintstoneovi.
Stráví s nimi zábavné odpoledne plné soutěží a her
na dětském hřišti Vyšehorky a okolí.
Začátek ve 14:00 hod. Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vás v areálu Občanského sdružení
Ryzáček
Akce je součástí projektu „Můj přítel kůň“.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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Prázdninová akce s názvem Pejskohrátky se konala v sobotu 28. července 2012 v
prostorách o.s. Ryzáček na Vyšehorkách. Na děti a jejich psy čekala překážková
dráha a spousta zábavných úkolů. Podrobnosti o této akci na str. 4

KINO MOHELNICE

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

SDH Líšnice Vás srdečně zve na

52. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1968
Výročí
V letošním roce je tomu 620 let kdy u potůčku zvaný Líšnička jehož šumivá voda
hlásila světu, že u jeho toku stála a odedávna stojí obec zvaná Líšnice. Přesto, že
byla poněmčena, vrátila se v roce 1945 do českého lůna a českých rukou.
V zemských deskách roku 1348 byla zapsána jako panství pánů z Kunštátu.

11. srpna 2012 ve 13 hodin
hřiště Líšnice - bohaté občerstvení

Začátek ve 20 hod. -

Stavba stará 600 let
V časopisu ,,Naše slovo“ 25. dubna objevil se článek stavba 600 let stará. Jedná se
o stavbu kostelíka ve Vyšehorkách z roku 1369, který po vyhoření v roce 1957 je
v soustavném výzkumu a dle finančních možností opravován. Zatím byl zastřešen,
vyklizeno zevnitř kostelíka a provedeny menší řemeslnické práce. Podle informací,
byl kostelík zařazen do plánu a zajištěny peníze na další opravu, která bude co
nejdříve prováděna.

Rekreační středisko na faře
6. července bylo na faře ve Vyšehorkách otevřeno rekreační středisko pořádané
katolickou církevní organizací, obrodné koncilové sdružení. Ještě než bylo rekreační středisko otevřeno, a připraveno, bylo nutno vyklidit světnici, ve které měla kuchařka po faráři Jakschovi důchodci nějaké věci, které se zdráhala uklidit i přes
upozornění M.N.V. v Šumperku. Místnost byla za přítomnosti zástupce M.N.V.
vyklizena a připravena k otevření. Tato práce s úklidem neobešla se bez nadávek
Albíny Volfové, která byla měsíc předem upozorněna. Od otevření vystřídalo se
v rekreačním středisku celkem 245 osob, z toho 120 osob pohlaví mužského, 125
osob pohlaví ženského. Pro události 21. srpna bylo středisko předčasně uzavřeno a
další otevření odloženo na příští rok. Kuchařkou v rekreačním středisku byla paní
Mašterová z Vyšehorek.

V případě nepříznivého počasí - sál KD
Soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy

KŘÍŽOVKA
V srpnu se uskuteční v naší obci kulturní akce.
Její název se dovíte v dnešní tajence.
1

P

2

P

3

P

4

P

5

6

P

P

2

7

P

8

P

1.karetní hra
2.velkoměsto
3.zrození
4.lidově malá sklenice
5.druh přípravy kávy

6.mužské jméno

Úraz
Dne 22. dubna při zaměstnání v lihovaře v Lošticích utrpěl Chmelař Adolf nešťastnou náhodou úraz a pravé ruce byl mu utržen 1 článek na pravé ruce. Po ošetření
lékařem, byl ihned odeslán na chirurgické oddělení v Zábřeze a po ošetření ponechán v dalším léčení.

Hudba: VARIACE

7.dopis
8.nářadí se zuby
Vyluštění z minulého čísla - DOVOLENÁ
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝS
Jana Zámečníková

Konečně si také prohlédli okolí místnosti. Kruhový tvar byl vyzděný kamenem. Čtyři průduchy ve
stěně zajišťovaly dostatek vzduchu k dýchání. Vpravo od vchodu nebo východu
byla studna, do které vedl výklenek. Odtud džbery vytahovali vodu, aniž o nich
někdo nahoře věděl. Leduška konečně Ulu i sebe umyla a přebalila. Malá jí hned
usnula v náručí a hovory dospělých pro ni tentokrát byly jako uspávací pohádka.
Vždyť bylo také o čem mluvit. Jeden překřikoval druhého, zážitků bylo hodně a
ještě víc. Všichni však věděli, že až opustí podzemí, budou muset o všem mlčet.
Tajné a únikové cesty byly jen pro vyvolené. Případně pro náhodu, tak jak se to
přihodilo mnichovi a jeho blízkým.Bidlo odešel vyzvědět, jak to na hradě vypadá a
jestli už mohou opustit svůj úkryt. Po chvíli se vrátil a vyzval všechny k odchodu.
Tady byla chodba příjemně prostorná, nikdo se nemusel krčit ani protahovat. Když
došli k mohutnému výklenku, Bidlo pozhasínal všechny louče. V naprosté tmě
otevřel dveře a nařídil jim chytnout se za ruce. Dál šli již bez světla. Proplétali se
labyrintem uliček, až prolezli úzkým otvorem v hradním sklepení. Jak Bidlo znal
cestu jen ve tmě, to nikdo nevěděl. Byli rádi, že konečně zapálil louč. Celá skupinka se shlukla kolem něho, protože je zastavil pokynem ruky. Vážným hlasem, který nestrpěl připomínek, jim nařídil zachovat naprostou mlčenlivost. V případě
prozrazení podzemích chodeb by je stihl hrdelní trest pánů z Kunštátu. Pokračovali úzkými dveřmi do prázdné kuchyně, kde skomíral plamínek nad zčernalým krbem. Táhlo je to ven, uvidět kousek nebe, zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu, hnaného větrem z líšnických hvozdů. Nejprve vyběhly děti, radostí křičící a
rychle se vzdalující na nádvoří hradu. Za nimi v radostném rozhovoru šly ženy a
Bidlo. Dionýs se vlekl až úplně vzadu a nechával si od ostatních odstup. Osaměle
zůstal stát na sukovitém prahu a očima mžoural do nebe, ve kterém se odráželo
zapadající slunce někde nad lesy u Studené Loučky. Poklekl na otékající, krvavými šrámy pokořená kolena. Nedbaje bolesti, mumlal díky k nebesům, k zemi, na
které žil, všem, které dnes potkal a s nimiž prožil okamžiky záchrany. Děkoval
Bohu, prosil o své skromné přání, aby odvrátil od něj takové pozemské zkoušky.
Z uvolněného napětí a radosti mu s obou přivřených očí stékaly úzké pramínky slz,
kterým se nebránil a které nechal volně si brázdit cestičky v obličeji. Děkoval andělu strážnému, který ho vedl k jeho správným rozhodnutím.
Děkoval Hátě, kterou po celý život nesnášel, za nespravedlivá příkoří, ale která ho
ve snu varovala před nebezpečím.
Šeptem děkoval, za tento okamžik… Okamžiky jsou kapkami života,…
A život je deštěm okamžiků,…
KONEC
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NAŠLI JSME V DOBOVÉM TISKU
Při procházení archivních vydání okresních novin NAŠE SLOVO a pátrání po
informacích o dění v naší obci mě zaujal článek vyjadřující názor na bydlení starších lidí na vesnici před 44 lety. Na tento příspěvek tehdy reagoval bývalý kronikář obce. A jaký máte názor dnes vy?

NAŠE SLOVO, 21. března 1968

K problému vesnice
Na vesnici je mnoho domů, které je třeba opravit. Je to velmi drahé. Náš názor je
takový. Projektanti jsou dostatečně vzdělaní, aby navrhli projekt z dosažitelných
materiálů. Tak se každý snaží, aby si na vesnici domek spravil sám. Teď se podívejte na to, jak to vypadá s těmi starými. U těch, kteří zůstanou v zemědělství pracovat i po odchodu do důchodu, je to v pořádku, ale jsou takoví, kteří po odchodu
do důchodu již v zemědělství vůbec nepracují, ale nestěhují se a neuvolní místo
mladým. Vesnice se nevylidňuje, naopak zalidňuje, ale přitom se snižuje počet
pracovních sil v zemědělství. Tak je třeba změnit názory a směrnice.
Přemysl Nečesaný, ekonom JZD Líšnice

NAŠE SLOVO, 14. dubna 1968

K problému vesnice a opravám domků
Četl jsem ,,Naše slovo“ ze dne 21. března a pozastavil jsem se nad článkem o problému vesnice od Přemysla Nečesaného, ekonoma J.Z.D. Líšnice. V článku doslovně píše, že opravy domů jsou velmi drahé a každý si hledí podle možnosti
opravit dům sám. To by bylo v pořádku. Ale podívejme se jak je to s těmi co odešli
do důchodu a nepracují. Pracuje-li důchodce po celý rok, musí při každé příležitosti spolknout narážku, že pro důchodce je práce po celý rok a pro mladé ne. Každý
starý, když odejde do důchodu je rád, že si trochu odpočine, avšak nezapomíná a
rád ještě z vlastní vůle v J.Z.D. ve špičkových pracích pomůže. Dále ve svém naráží na důchodce, že když nepracují, že se také nestěhují a neuvolní místo mladým.
Každý kdo osidloval, dostal od státu dekret o vlastnictví a musel osídlený majetek
státu zaplatit. Ať tedy ekonom J.Z.D. nezapomíná, že má také svoji usedlost zaplacenou, a až odejde do důchodu, že se stěhovat nebude, poněvadž nebude mít kam,
a bude rád, že má střechu nad hlavou. Proč tedy takové narážky a proč J.Z.D. neopraví domy neosídlené, když jsou jeho majetkem a raději je nechá zchátrat a na
konec je zboří.
Adolf Chmelař, důchodce, Vyšehorky
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Z ČINNOSTI RYZÁČKU

První z letošních akcí pro celou rodinu v Občanském sdružení Ryzáček
byly hry pro děti a jejich pejsky nazvané prostě „Pejskohrátky“. I přes
velké vedro přišli návštěvníci podpořit deset závodníků, kteří se svými
pejsky museli zdolat překážkovou
dráhu, ve které nechyběl slalom, skok
přes překážky, proskočení kruhem,
průlez tunelem, lávka a ukázka poslušnosti. Novinkou pro diváky byla
volba nejsympatičtější dvojice. Během odpoledne shlédli návštěvníci
sdružení ukázku canisterapie (terapie
využívající vazby psa a člověka),
kterou nám přijeli ukázat pracovníci
občanského sdružení Pro dotyk z
Lesnice u Zábřeha.
Akce je součástí projektu „Můj přítel
kůň“ podpořeného z Programu švýcarsko - české spolupráce.

Samotné ceny za první tři
místa předal místní pan
restauratér Damián. Následoval takový menší
raut s občerstvením.
Hlavní však bylo, že se
všichni dobře bavili a již
se dotazovali na další
turnaje, trénink apod.
Vzhledem k tomu, že
zájem byl velký, byl následující týden uspořádán
další turnaj, tentokrát
jednotlivců, v týdnu pak
menší turnaje těmi kdo přišel a opět byla dobrá zábava.
Z důvodu značného zájmu budou každou sobotu pořádány různé turnaje a hry, začátky, tj.prezentace cca od 17°° do cca 18°° hod. O každém turnaji či hrách bude
veřejnost informována příslušnými letáčky.
Následně ještě zbývá připravit pevná pravidla a systém. Toto však již teď nemá
vliv na účasti těch, kteří si to byť jen chtějí zkusit. Ruské kuželky jsou tedy oficielně otevřeny a všichni jsou srdečně zváni.
Za obecní úřad a KST Vás srdečně zveme.

L.Gazda

Turnaj v ruských kuželkách kategorie ATP

Třetí týden v červenci se v areálu
Občanského sdružení Ryzáček konal
příměstský outdoorový tábor pro děti
od 8 do 12 let s názvem POZNEJ ŽIVOT KONĚ. Na každý den byl připraven
pestrý program. Děti se během tábora účastnily všech činností spojených s péčí o
koně. Zahrály si s koňmi různé hry, vyzkoušely si na koni zajezdit, zacvičit jednoduché cviky a vyrazily s koňmi na procházku do přírody. Mimo aktivit s koňmi
měly možnost využít nové dětské hřiště, přilehlé lesy, ve kterých si zahrály šipkovanou a vyzkoušet si slaňování ze stromů, které pro ně připravili instruktoři.
Součástí příměstského tábora byla možnost přespání ve stanu, společně s opékáním špekáčků. Děti byly báječné a my se těšíme, že si příměstský tábor zopakujeme příští rok znovu.

Další pokračování turnajů, soutěží a hodů v ruských kuželkách se konalo v sobotu
28.7.
Byl to první turnaj ATP a všechny přítomné hráče doslova šokovala pani Vlasta
Michalová z Vyšehorek, která s naprostým klidem, noblesou a úsměvem vybojovala 2. místo z 12 účastníků.
Blahopřejeme jí a budeme se muset dále učit.
První místo získal Karel Šlejmar s tím, že ruské kuželky asi tajně trénuje. Také
velká gratulace. A že jsme se všichni bavili, zasmáli se a zasportovali si, není nutno ani připomínat. Ale ještě něco musím zmínit. Jako host a fanoušek se přišel
podívat také pan Milan Springer. Moc nás to potěšilo a jsme rádi, že nás to všechny baví a odpočineme si od toho celoročního napětí, které nám přináší náš tisk a
zprávy.
L.Gazda
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SPORT

Dětské hřiště dětem

Zahájení nové sportovní činnosti - RUSKÉ KUŽELKY
Dnem 14. 7. 2012 byla v Líšnici
pod hlavičkou starosty obce a
patronátem KST Líšnice zahájená
nová vpravdě historická sportovní
činnost a to hra pravých ruských kuželek.
Speciálně připravené hřiště
v místní restauraci „na zahrádce“,
originální dřevěné kuželky včetně
koule z bukového dřeva, originální rozměry podle norem a umělohmotný travnatý podklad velmi
příjemně překvapil všechny přítomné.
Taktéž barevná úprava (bude ještě
dále zdokonalena) vytvořila příjemné prostředí.
Oficiální otevření areálu zahájil
starosta obce krátkým neformálním zhodnocením a popřál všem prvním hráčům
příjemnou zábavu.
Následovalo zahájení prvního historického turnaje dvojic. Každý z dvojice měl tři
hody a celkem se hrálo na 10 kol. K překvapení všech probíhal turnaj plynule a
rychle, takže za cca 1,5 hodiny se vyhlašovaly výsledky.
Zúčastnilo se 8 dvojic a po prvních hodech se mezi hráče již vloudil pravý soutěžní
duch a zábava nabyla správné profesionální atmosféry.
Samotné výsledky prvního turnaje:
1.místo
Kvíčala - Píša
2.místo
Kuba L. - Gazda
3.místo
manželé Vojkůvkovi ml.
4.místo
Novák M.-Standa
5.místo
Navrátil J. - Šnobl
6.místo
Šlejmarová M.-Šlejmar
7.místo
Potěšil - Potěšil
8.místo
Šlejmarová L. – Lenka

114 bodů
110 bodů
107 bodů
105 bodů
102 bodů
95 bodů
93 bodů
81 bodů
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Jedním z cílů Občanského sdružení Ryzáček pro letošní rok bylo zajištění venkovního herního koutku pro dětské klienty. Tento cíl jsme úspěšně splnili a v
červnu otevřeli dětské hřiště nejen pro
naše klienty ale i širokou veřejnost.
Součástí dětského hřiště je šestihran s
lezeckou stěnou a hrazdami, pískoviště
a posezení pro rodiče.
Pokud by se nám podařilo získat další
finanční dary, rádi bychom hřiště rozšířili o dětská pružinová houpadla a dřevěné houpačky.
Návštěvní doba hřiště je denně od 9:00
do 19:00 hodin.
Herní koutek byl realizován z finanční
podpory Olomouckého kraje, obce Líšnice a firmy IDS Říčany.
Těšíme se na vás!

POZVÁNKA

Občanské sdružení RYZÁČEK
Vás srdečně zve na

Zábavné odpoledne pro děti plné soutěží a her s pohádkovými postavičkami.
Začátek v 15 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás v areálu o.s. Ryzáček.
Autorem dvojstrany jsou členky o.s. Ryzáček
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SENIOR KLUB

TIP NA VÝLET

Přírodní památka Rodlen (34,74 ha)
se rozkládá na lesním porostu při
pravé straně silnice z Loštic do Bouzova, asi 2,8 km jihozápadně od obce
Loštice na katastru obce Lechovice u
Pavlova. Lépe přístupno z Pavlova,
po silnici na Lechovice a rovně až k
lesnímu porostu.
Hlavním důvodem ochrany je zde
populace mravence množivého
(Formica polyctena). Nalézá se zde
přibližně 800 hnízd (mravenišť).
Hustota stabilních hnízd (s průměrem nad 90 cm) se pohybuje mezi 4
až 5 hnízdy na ha. Většina mravenišť se nachází v jehličnatých porostech, zbylá hnízda se vyskytují v
porostech smíšených nebo listnatých. Většina hnízd se nachází uvnitř
porostů. Mladá hnízda se častěji
vyskytují na mýtinách a jejich okrajích
Nadmořská výška se pohybuje v
rozmezí 300-352 m n. m. Jedná se o
nepříliš členité území, tvořené plošinami holoroviny a mírnými svahy
exponovanými převážně k západu, méně k severozápadu a jihozápadu. Na jihovýchodním okraji se terén prudce svažuje do údolí Třebůvky. Geologicky území náleží k zábřežskému krystaliniku. Podloží je tvořeno mozaikou drob a drobových slepenců s ostrůvky kladeckých břidlic bouzovského souvrství a neogenních sedimentů.
Většina lokality je pokryta lesními porosty ve věku osmdesáti až devadesáti let. V
porostech převažují jehličnany s převahou smrku ztepilého, s příměsí borovice
lesní, modřínu opadavého, jedle bělokoré a dubu zimního.
Zvířena je zde jinak zastoupena typickými druhy lesů a lesních okrajů.
Zdroj: www.turistika.cz

23. června jsme jeli
na výlet - Baťův kanál, zámek Buchlovice a kroměřížské zahrady.
Ve Starém Městě na
nás čekala loď s příjemným kapitánem a
posádkou. Dvouhodinová plavba po řece
Moravě, s výkladem
o vzniku a významu
kanálu, byla zpestřena pro suchozemce
ojedinělým zážitkem - proplutí zdymadlem.
V zámku Buchlovice nás přivítali ochočení pávi. Překvapilo nás čisté, upravené a
udržované prostředí v zámku i v přilehlém parku. Následoval čas na oběd. Nikdo si
tentokrát nestěžoval na výběr jídel, obsluhu ba i cenu. Kroměřížské zahrady si prohlédli jen někteří zájemci. Teplé počasí a únava někoho od chození již odradilo a
volili posezení na lavičkách pod stromy.
Touto cestou děkujeme obecním zastupitelům za uhrazení cesty autobusem,čímž
nám umožnili krásný a zajímavý výlet.
A již se těšíme na 4. srpna,
kdy se sejdeme na hřišti ve
Vyšehorkách! V 10 hodin
máme sraz u obchodu v Líšnici. Odtud vás odvezeme do
Vyšehorek. Na posezení s
bečičkou piva, oběd, svačinku z udírny a nekonečné
besedování zvou senioři!
Děkuji všem, kteří se budou podílet na přípravě setkání ve Vyšehorkách.
Springerová J.
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