SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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:

Červenec

v červenci
Vašek Ludvík
Lízna František
Langerová Marie
Zapletalová Bohumila
Stratilová Ivanka
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www.obec-lisnice.cz
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Hlaváčková Oldřiška
Míchalová Helena
Hledík Josef
Horníček Vlastimil
Navrátil Jaroslav
Maštera Antonín

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Pohostinství v Líšnici Vás srdečně zve na

PEČENÉ MAKRELY
v neděli 16. srpna

od 16 .00 hod - Líšnice - pohostinství
Ryby je nutno objednat dopředu na tel. čísle
732 855 590 nebo osobně v pohostinství u obsluhy.
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V červenci se uskutečnil další ročník Vyšehorských sportovních her. I když počasí
letos sportovcům vůbec nepřálo, přesto se urputně bojovalo o medaile a poháry.
O průběhu a výsledcích přineseme informace v příštím vydání Líšnických ozvěn.

KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

146.díl

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

Rok 1991
Chov dobytka na farmě ZD Nový život v Líšnici
Líšnice - kravín
Do října 1991 byla v kravíně odchovna krůt, v přízemí byl předvýkrm prasat v počtu asi 450 kusů. Od 6. prosince převzal do pronájmu kravín pan J. Pytlíček, dosavadní zootechnik ZD Mohelnice. Zastájil zde 10 000 kuřat. Z bývalého kravína se
tím stal soukromý podnikatelský objekt.
Líšnice - vepřín
V tomto roce zde bylo umístěno 800 selat, 55 prasnic a 2 kanci.
Vyšehorky - kravín
Do října zde byly ustájeny jalovice a krávy. Ke konci roku se kravín zrušil, dobytek byl převezen do jiných kravínů zemědělského družstva.

Pohyb obyvatel
Přistěhovaní: 4
Ing. Serynová, V. Neubaerová, O. Neubauer, D. Hlaváč
Odstěhovaní: 15
Smrčka, H. Jílková, R. Kardaš, I. Fokt, I. Foktová, R. Fokt, M. Fokt, J. Hornyšová,
J. Šnévajs, A. Stratil, M. Stratil, D. Hlaváč, J. Posoldová, M. Navrátilová, J. Navrátil
Narození: 2
Lukáš Navrátil, Ondřej Gábor
Úmrtí: 3
Vladimír Hašler, Horníčková Anna, Navrátil Karel
Svatby: 4
Luděk Gábor - Renata Švehlová
Aleš Ambrož - Simona Mekysková
Aleš Stratil - Ilona Čechová
Eduard Šnévajs - Lydie Syřenová
Celkem obyvatel k 31. 12. 1991 : 260 obyvatel
Líšnice: 204 - z toho 96 žen a 108 mužů
Vyšehorky: 56 - z toho 27 žen a 29 mužů
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Vavřinec dává létu první žďuchanec - Bohužel, je to tak – svatý Vavřinec (10. srpna) nám oznamuje blížící se konec léta. Svatovavřinecké pranostiky
jasně říkají:
Svatý Vavřinec - první podzimec!
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
Na svatého Vavřince - brambory do hrnce!
Po svatém Vavřinci již dříví neroste.
Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit ...…../dokončení v tajence/
Vavřinec se narodil kolem roku 230 n.l. ve Španělsku. Stal se jáhnem papeže Sixta
II. Jeho hlavním úkolem byla správa církevního majetku a poskytování pomoci
chudým a nemocným. Legenda říká, že prodal církevní majetek a peníze rozdělit
mezi chudé. Městský prefekt, který věděl o jeho funkci jej vyzval, aby mu odevzdal církevní poklad a tak pomohl chudé říši. Vavřinec mu řekl, že církev je velmi
bohatá a pozval ho, ať se přijde podívat.
Když přišel, shromáždil Vavřinec všechny
chudé a ubohé a ukázal na ně se slovy:
„Hle, toto je bohatství naší církve. Náměstek se rozzuřil a dal ho bičovat, natáhnout
na skřipec a nakonec pálit na rozžhaveném
roštu. Svatý Vavřinec je patronem knihovníků a archivářů, ale i kuchařů a cukrářů.
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Vyluštění minulé tajenky:
Svatý Jakub dává KUKUŘICI KLASY,
svatá Anna vlasy.
Vodorovně:
1 - Svítidlo pro horníka
2 - Stroj na úpravu ledové plochy
3 - Narození dítěte
4 - Karetní barva
5 - Bačovo obydlí
6 - Pokrm z míchané zeleniny
7 - Mládě koně
8 - Venkovní prostor pro zvířata
9 - Hlavní město Japonska
10- Řeka v Bratislavě
11- Autor sbírky Kytice
12- Šňůra několika hudebních koncertů
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LETNÍ POVÍDKA
Na prázdniny si pro nás paní Jana Zámečníková připravila letní úsměvnou povídku, která je hádankou až do samého konce. Autorce povídky moc děkujeme.

POLICIE ČR RADÍ
Nikomu nepřeposílejte SMSky s ověřovacími kódy
k platbám ani údaje ke svým platebním kartám

Berta byla opřená o zabodnuté vidle od hnoje jako
drsná válečnice Amazonka před tropickou bouří.
Hrdě stála se vztyčenou hlavou, ale chvějící se
Jana Zámečníková druhý podbradek, který od spodu rozhoupal i ten
první a následně rozvibroval i tučnou bradu, byl
svědkem jejího nekontrolovatelného rozčílení. Na hlavě ji visel slamák z dob pobytu u bulharských vod někdy za hluboké totality. Krátké zaprané tričko s nápisem: „
Hellou hi lard “ ji stěží zakrylo převislou břišní pneumatiku a kraťasy ustřižené ze
starých vyšisovaných tepláků daly vyniknout tučným faldům na stehnech. Celkový
zjev zakončily zablácené gumáky o dvě čísla větší. Hněv a bezradnost si u ní dnes
podaly ruce a vedly ji k nepředloženostem.
„Ty zatracenej šmejde, ty nevděčnej a nenažranej darebáku! Pořád ti podstrojuju,
vychystávám speciality, nejlepší kousky k sežrání a ty,….ty,…co děláš ty? Všecko
si zničil,…!“její oči se postupně zalévaly slzami, ruka položená na vidlích se nekontrolovatelně chvěla. „Ale já už vím, co udělám,…zastřihnu páníčkovi křidélka,
to uvidíš,….a ta tvoje mrcha, která se za tebou pořád jen plouží a stojí ti za zadkem, tak tu vlastnoručně zaškrtím, zakroutím ji krkem,..jednou provždy!“ Na potvrzení svého rozhodnutí přitlačila na rukojeť vidlí, až jí klouby zbělely. „A kdo si
myslíš, že tě zachránil, když si udělal ten průser
u sousedky Muňkové!! Když tě
honila s lopatou a chtěla tě rozmáznót jak švába?? Včetně té tvé nazrzlé fuchtli,
která se za tebou táhla jako tvůj smradlavej prd!! Fuj, hnuse,…hnuse bez vděčnosti!! Vlastní tělo jsem nastavila a bránila tě! Servala se za tebe, až tekla kriv. Čůza
Muňková mi vytrhla vlasy, pod okem mi udělala monokl, že by mi jeho barvu záviděla kde která modelka. A ta obrovská boule na hlavě?! Lžičkó sem ju musela
stlačit!! A ta bolest,….ta strašná bolest!! Však ani ona nebyla bez šrámů!! Sem ji
dala co proto, …babě!! Tejden si nesedla, jak jsem ju nakopla do těch správejch
míst!! Zažalovala mě, koza jedna rohatá, na radnici před komisí jsem se styděla a
musela se jí omluvit,….ta haňba, ta haňba! A to všechno pro tebe, ty, ty starej opelíchanče,..šmejde, zmetku jeden!!“spílala a spílala a nebyla k zastavení. Všechny
kruté zážitky spravedlivě vyjádřila jadrnými slovy, které z ní proudily z potůčku do
řeky.
„Berti,…nech už toho kohóta se slipkó,…poď na kafe,…já pak ty rozhrabany záhonky spravím,…..“zavolal na ni manžel od branky ze dvora.
„Ech, nech mě,….po dobrým to s nima nešlo, po zlým taky né,….nastolila jsem
psychickej teror,……“zařvala Amazonka od vidlí v zahradní džungli a pokračovala
ve výčitkách a nadávkách.
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Opětovně upozorňujeme uživatele sociálních sítí na množící se případy podvodných jednání spojených s m-platbami. Jen na Šumpersku kriminalisté od počátku letošního roku zaznamenali bezmála tři
desítky natolik podobných případů, že se o nich dá s trochou nadsázky říci, že jsou
jako přes kopírák.
Někdo neznámý se zřejmě naboural do facebookového profilu mé kamarádky, kterou mám v přátelích, a pak podvedl i mě, sdělila policistům starší žena ze Šumperska. Myslela si, že je to Jarka, kdo ji přes Messenger požádal o její telefonní číslo
a následně jí také nabídl, že by se mohla zapojit do bezva soutěže o večeři. Znělo
to dobře. Stačilo Jarce jen přeposlat kódy ze SMS zpráv, které jí začaly chodit na
její mobilní telefon. Neměla důvod kamarádce nedůvěřovat, a tak jí kódy vesele
posílala, navzdory upozornění v samotných zprávách, aby tak nečinila. Jenže pak
přišlo vyúčtování od operátora a žena se nestačila divit. Teprve teď si uvědomila,
že šlo o autorizační kódy k mobilním platbám, za něž jí nezbývá než uhradit přes
tři tisíce korun. Skutečná Jarka ji totiž vůbec nekontaktovala. Bohužel tím nepříjemnosti neskončily. Díky bezmezné důvěřivosti poškozené se podvodníkovi podařilo změnit i přihlašovací heslo k jejímu facebookovému profilu a zabránit jí tak
v přístupu na vlastní účet.
V dalším z mnoha případů, kterými se policisté zabývají, vylákal podvodník
z důvěřivé ženy nejen číslo jejího mobilního telefonu a několik autorizačních kódů
k mobilním platbám, ale pod legendou výhry dvou tisíc korun v soutěži také údaje
k platební kartě včetně třímístného CVV kódu. Ženu tak připravil o bezmála devět
tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů neustále
přibývá, nabádáme uživatele sociálních sítí k obezřetnosti. Pokud obdržíte žádost
obdobného charakteru, je na místě dotyčného zkontaktovat jiným vhodným způsobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré okolnosti.
Pokud se Vám i přes toto varování stane něco podobného, dotyčného pachatele
v online prostředí neblokujte a neodstraňujte z přátel. Komunikaci s dotyčnou osobou předložte policistům nejlépe v originální podobě. Komunikaci nemažte a při
oznámení předložte také veškeré údaje k provedeným platbám a předmětnému účtu
pachatele.V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme kontaktovat
přátele na sociální síti a o daném jednání konkrétního falešného účtu je informovat.
Pokud zjistíte, že již někdo z Vašich přátel podvodníkovi naletěl, doporučte mu,
aby věc taktéž oznámil policistům.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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AMAZONKA

AKCE MĚSÍCE

Nová cyklostezka Líšnice - Újezd
Určitě neunikla vaší pozornosti stavba, která se již několik měsíců buduje na začátku naší obce ve směru od Mohelnice. Vzniká zde cyklostezka v délce 2, 055 km
spojující Újezd a Líšnici. Trasa cyklostezky respektuje stávající zástavbu v obou
obcích a výškově kopíruje stav krajiny. V naší obci zahrnuje i rekonstrukci autobusové zastávky. K obsluze zastávky bude sloužit 75 m společné stezky pro chodce i cyklisty. Tato část bude bezbariérová. Šířka cyklostezky je po většinu trasy 2, 40 m.
Nejnáročnější a nenákladnější stavbou
díla bylo přemostění potoku Újezdka
lávkou z železobetonové konstrukce o
délce 13, 70 m a šířce mezi zábradlím
2, 62 m. Náklady na tuto lávku činily
2, 5 milionů Kč. Po trase cyklostezky
došlo místy ke zrušení silničního příkopu a jeho zatrubnění. Asi uprostřed
trasy
bude
dřevěná
odpočívka
s oboustrannou lavicí a přístřeškem. Po
ukončení stavebních prací se po celé
délce cyklostezky vysází 40 kusů stromů - např. jabloně, švestky, třešeně a
500 kusů keřů.
Předpokládaný rozpočet na cyklostezku
byl 15, 5 milionů Kč. Vysoutěžená cena zhotovení činila nakonec přibližně
13 milionů Kč. Zakázku na vybudování
díla získala firma Strabag za 11.
195 167 Kč bez DPH. O financování se
podělí na základě Smlouvy o partnerství město Mohelnice ze 70 % a obec
Líšnice ze 30%. Společně zažádaly
MASK o dotaci v celkové výši 11, 4
milionů Kč. Cyklostezka by měla být
dokončena koncem měsíce srpna 2020
a určitě přispěje k bezpečnému cestování na kole.
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Spolek žen Relaxace Líšnice pořádá

ZÁJEZD
V SOBOTU 17. ŘÍJNA 2020
Program:
8:00 odjezd z Líšnice od obchodu
10:00 prohlídka unikátní výrobní linky
medové dobroty MARLENKA s ochutnávkou ve Frýdku Místku
12:00 přejezd na největší hrad na Moravě Hukvaldy
12:30 oběd dle vlastního výběru (oběd, prohlídka okolí – volný
program)
15:00, 15:30 komentovaná prohlídka hradu (max. 30 osob, proto
jsou 2 časy, aby se dostalo na všechny)
17:00 odjezd domů
19:00 návrat do Líšnice
Časy se mohou mírně změnit, časy prohlídek jsou již pevně stanoveny.
CENA: dospělý 500,- Kč,
dítě (3 - 15 let) 350,- Kč
senior 400,- Kč,
do 3 let zdarma
cena zahrnuje:
dopravu + vstupné do Marlenky s ochutnávkou + komentovaná prohlídka hradu Hukvaldy
přihlášky a platba do konce září Lucii Dvořákové
tel: 731 208 955,
e-mail: mgr. luciedvorakova@gmail.com
Peníze se nevrací. Pokud nepojedete najděte za sebe prosím náhradníka!!
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AKCE MIKROREGIONU

SDH Líšnice

Soutěžní sezóna 2020
Mikroregion Mohelnicko si připravil letní soutěž pro zdatné i méně zdatné cyklisty. Na jednotlivých zastávkách cyklotrasy Ochutnej Moravu na kole sbírejte
razítka do herní karty. Pokud se vám podaří získat alespoň 6 razítek, můžete na
kterémkoliv stanovišti získat jako odměnu magnetku. Jestliže nasbíráte všech 12
razítek, můžete se zúčastnit letní soutěže.

Tato soutěž vyvrcholí v sobotu 26. září 2020
na hřišti v Líšnici, kde bude konat tradiční
akce DEN MIKROREGIONU NA KOLE.
V srpnu by se měla otevřít nová cyklostezka Líšnice Újezd a to je tedy jeden z důvodů, proč se letošní
„ukončení cyklosezony“ bude konat právě na líšnickém
hřišti. Každý kdo přiveze do Líšnice vyplněný kupón,
bude zařazen do slosování o ceny.
Obecní úřad Líšnice ve spolupráci s místními spolky a především s Mikroregionem
Mohelnicko chystá pro návštěvníky od 14 hodin bohatý program.
Celým odpolednem vás bude provázet a o hudební doprovod se postará DJ Špunt.
Svůj promo stánek si připraví Policie ČR a BESIP. Sdružení Ryzáček představí
ukázku domácích zvířátek a své umění předvedou také krasojezdci na koních.
Všechna zastavení cyklotrasy Ochutnej Moravu budou mít v Líšnice své prezentační stánky s dobrotami. Dalším velkým lákadlem akce je špičková freestyle bike
exhibice BIKE O'Clock SHOW s workshopem. Workshop začne po prvním vystoupení a bude probíhat až do konce programu - asi do 18.00 hodin. Workshopu
se mohou zúčastnit všichni zájemci a kolo si mohou zde zapůjčit. Dobré jídlo a pití
je během celého odpoledne samozřejmostí.
Těšíme se na Vaši hojnou účast !

8

V sobotu 4. července 2020 se vydala, tak jako každý rok, delegace z řad našich
hasičů do Líšnice, okres Ústí nad Orlicí (u Žamberka). Sestava ve složení Petr Valdes, Josef Malý, Jakub Kraus, Jitka Mošovská s rodinou a později doplněna o Standu Ondrise a Elišku Zechovou vyjela podpořit místní hasiče na jejich soutěži
a strávit s nimi pár příjemných dnů.
Na hřišti v Líšnici za zbrojnicí opět
vyrostlo malé stanové městečko
s cestovní sprchou, kuchyní a udírnou.
V neděli 5. července se konala jejich
pohárová soutěž, které jsme se účastnili. Jelikož nás bylo pět, bylo naše
družstvo doplněno o 2 místní členy,
kteří neběželi v jejich týmech. Na
startovním poli bylo přihlášeno 24 družstev, z toho
5 družstev žen. My jsme se
umístili na 9 místě. V rámci pobytu u kolegů z Líšnice nechyběla návštěva místní
hospůdky, procházka kolem řeky Orlice, koupání a šlapadla na Pastvinách. Počasí
bylo v době červencových svátků
také příjemně letní a tak bylo i koupání v bazénu u zbrojnice a v hasičské kádi po soutěži. Nálada vládla
přátelská a bylo to příjemné zahájení
soutěžní sezóny roku 2020.
V sobotu 11. července se konala
první soutěž na okrsku č. 10 a to u
hasičů v Podolí. V letošním roce byl
opět vypsán boj o „Přeborníka okrsku č. 10“ v kategoriích muži, ženy a
veteráni. Před 10 hodinou za vydatného deště, který trval po celou dobu
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soutěže, se na startovní listině
„krčila“ napsána jména 4 sborů –
domácí SDH Podolí,
SDH Líšnice, SDH Moravičany a
SDH Pavlov - Výběr z hroznů. Jmenovitě tedy 2 družstva žen, 3 družstva mužů a 3 družstva veteránů.
Soutěž se běžela dvoukolově - první
kolo se běželo se sportovním strojem
TOHATSU a výsledný čas se započítával do Přeborníka. Pro výsledky
soutěže se časy obou kol sčítaly.
Vzhledem k deštivému počasí a
značně podmočeném terénu se SDH
Líšnice a SDH Pavlov - Výběr z hroznů muži druhého kola neúčastnili. První místo
v kategorii veteránů obsadilo družstvo Moravičan, v mužích družstvo Podolí. Naše
družstva skončila - ženy na prvním a muži na třetím místě.
V sobotu 18. července se konala soutěž v Lošticích. Soutěž probíhala dvoukolově
– první kolo se opět počítalo do Přeborníka a běželo se s jednotným strojem TOHATSU. Obdobně jako na soutěži v Podolí, se za okrsek č. 10 účastnily 4 sbory
(domácí Loštice, SDH Líšnice, SDH Moravičany a SDH Pavlov -Výběr z hroznů)
a navíc byl přespolní sbor
z Olomouckého kraje SDH Přáslavice. Na startovní listině tedy byla zapsány 3 družstva mužů, 3 družstva
veteránů a 2 družstva žen. Co se týká
celkového umístění, tak v kategorii
veteránů zvítězilo družstvo Moravičany, v mužích první místo získalo
družstvo SDH Přáslavice, Líšnice
skončila na 3. místě a v kategorii žen
přespolní Přáslavice porazily naše
děvčata z Líšnice.
V sobotu 1. srpna se konala Pohárová soutěž SDH Žádlovice v kategorii
mužů, žen, veteránů a mix. Výsledky byly známé po uzávěrce tohoto vydání Líšnických ozvěn.
Zdají se Vám letošní startovní listiny nějaké „chudé“? Nezdají, bohužel jarní
opatření a omezení v souvislosti s koronavirem zamávala i s naším požárním sportem. Mnozí z řad hasičů si během doby omezení začali více zvelebovat vlastní
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zázemí, rodinnou pohodu a začali své volnočasové aktivity věnovat jiným zálibám.
A návrat k pravidelným víkendovým prázdninovým sobotám u hasičů na soutěžích
je těžký. I tak ale buďme rádi za to, že se letošní ročník rozjel. Tady jsou pozvánky na další soutěže:
Sobota 15. srpna 2020 – od 13 hodin – Pohárová soutěž SDH Moravičany – soutěž v kategorii mužů, žen a veteránů
Sobota 22. srpna 2020 – od 13 hodin – Pohárová soutěž SDH Doubravice – soutěž v kategorii veteránů s požárními stroji PPS 8
Sobota 5. září 2020 – od 10 hodin – Pohárová soutěž, ukončení a vyhlášení Přeborníka okrsku č. 10 pro rok 2020 – SDH Křemačov – soutěž v kategorii muži,
ženy a veteráni
Pokud marně hledáte Pohárovou soutěž v Líšnici, tak ta se měla konat v sobotu 8.
srpna 2020 a byla z organizačních důvodů zrušena.
Chtěli bychom Vás ale pozvat na plánovanou akci a to v sobotu 5. září k areálu
hasičské zbrojnice v Líšnici, kde se uskuteční ve spolupráci s ženami Relaxace
odpoledne pro děti, rodiče, prarodiče. Začátek je ve 14 hodin. Bližší program bude
ještě upřesněn v dalším čísle LO, na pozvánkách a plakátech.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na brzké setkání.
Hasiči Líšnice

POZVÁNKA
SDH Líšnice a Spolek Relaxace Líšnice Vás srdečně zvou na

Dětské zábavné odpoledne
u hasičské zbrojnice v Líšnici

5. září 2020 ve 14 hod

Těšit se můžete na tombolu, hasičské soutěže
pro děti, obří skluzavku, skákací hrad.
Dospěláci si pochutnají na dobrotách z udírny,
na makrelách a dobře vychlazeném pivečku.

UPOZORNĚNÍ

Změna začátku mše svaté
V kostele Všech svatých ve Vyšehorkách je od neděle 2. srpna 2020 posunut začátek mše svaté na 10 hodin.
Jana Smítalová
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