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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 září:
Teltscherová Marie
Škůrek Zdeněk
Lewandowski Miroslav
Krejbich Václavl

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Září

www.obec-lisnice.cz

124/17

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY Vás zve na

v sobotu 7. října 2017 - od 13 hodin
na poli u vodojemu - cesta z návsi bude značena
Soutěž o nejkrásnějšího draka.
Draky bude možné také zakoupit na místě.
Občerstvení zajištěno.
Za deště se akce nekoná.
Správné odpovědi ze str.10

/1.b, 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 7.b, 8.a, 9a/
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V sobotu 9. září se na vyšehorském hřišti konalo setkání bývalých i současných
obyvatel Vyšehorek. I když se tato akce uskutečnila již potřetí, stále bylo na co
vzpomínat, na co se ptát a co vyprávět. Přejme všem ještě hodně takových setkání!

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

POZVÁNKA

113. díl

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

Memoriál Zdenka Neubauera

Rok 1985
Veřejný život:
Oslavy 40. výročí osvobození
K tomuto výročí se v naší obci konalo slavnostní shromáždění občanů, byl promítnut celovečerní film, uspořádána výstavka dokumentů z období 2. sv. války, konala
se beseda s účastníkem odboje, lampiónový průvod zakončený táborovým ohněm.
Zvláštní pozornost byla věnována výzdobě obce. Občané provedli vzorný úklid
kolem svých obydlí a domy vyzdobili praporky.

Oslavy MDŽ
Konaly se jako každoročně v kinosále. Kulturním programem přišly ženy pozdravit
děti pionýři a děti z mateřské školy ve Vyšehorkách. Současně se konalo také vítání nových občánků. Kytičkou, dárkem a vyfotografováním na upomínku byli přijati
malí občánci do velké rodiny naší obce. Na oslavě promluvil předseda OV s. Jiří
Šůstek.

Taneční zábavy
Už tradičně se konal v lednu společenský ples, který pořádalo MS Smrčina. Návštěvníků plesu bylo 190. V únoru to byl ples pořádaný ČSČK. Navštívilo jej 260
lidí. Obě akce byly velmi zdařilé a pořadateli dobře připravené. Pro děti uspořádal
SSM v prosinci dětský maškarní karneval. I když to byla akce spíše jen pro místní
děti, přišlo jich v pěkných maskách na 50 a radostná nálada vydržela všem až do
konce.

Zájezdy:
V letošním roce to byly jen zájezdy do divadla. Pořádal je ČSČK ve spolupráci s
DV Jednoty. Zvláště zdařilý a hodnotný byl zájezd 22. prosince 1985 do Národního divadla v Praze na operu Tajemství. Zhlédnutí nově opraveného ND bylo
opravdu zážitkem, na který se tak rychle nezapomíná.

Zlatá svatba:
1. 6. slavili manželé Orálkovi z Vyšehorek č.p. 3 výročí zlaté svatby. Oba se dožívají výročí v dobrém zdravotním stavu a životní pohodě.
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HOSTINEC LÍŠNICE - 18. 11. 2017
Startovné: 140,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé

KŘÍŽOVKA

1

Omlouváme se za chybné uvedení
křížovky v minulém čísle.
Děkujeme za pochopení. Zkuste to
tedy znovu.
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Svatý Václav víno chrání, po něm…..
Co bude po následovat skrývá vyluštění
dnešní tajenky.

Vodorovně:
1 - Rodové znaky
2 - Kolo
3 - Dlouhá chvíle
4 - Hýkavec
5 - Polynéský nápoj
6 - Ticho
7 - Provinění
8 - Poklop na sýry
9 - Značka přerovského piva
10-Býk určený k zápasu
11-Mužské jméno 14.8.
12-Největší moravské město
13-Zarážka pod kola

10
11
12
13
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TEST Z HISTORIE

INFORMUJEME

V jednoduchém testu si budete moci vyzkoušet svoje znalosti z nejstarší historie
obce. Správné odpovědi naleznete na str. 12 Příště se zaměříme na dobu mladší.
1. První písemná zmínka o Líšnici se objevila v zemských deskách v roce?
A / 1297
B / 1348
C/ 1528
2. Majitelem vsi byl tenkrát zapsaný?
A/ Jan Křtitel z Mitrovic
B/ Kobylkové z Kobylího
C/ Boček z Kunštátu
3. Heralt z Kunštátu se stal poručníkem pozdějšího českého krále:
A/ Jiřího z Poděbrad
B/ Jindřicha Korutanského
C/ Karla IV.
4. Roku 1846 postihla obec veliká pohroma:
A/ požár
B/ mor
C/ vichřice
5. Kostel ve Vyšehorkách byl zasvěcen:
A/ Svaté Magdaleně
B/ Svatému Františkovi
C/ Všem svatým
6. Na severní stěně kostela u oltáře jsou vymalovány renesanční rodové erby pánů:
A/ z Kobylího
B/ z Kunštátu
C/ z Rožmberka
7. Milníky, které označovaly cestu pro poštovní spojení stojí u cesty:
A/ do Mohelnice a Vyšehorky
B/ do Loštic a na Studenou Loučku
C/ do Loštic a na Bušín
8. Škola byla v obci zřízena v roce:
A/ 1890
B/ 1918
C/ 1945
9. První velitel Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici r. 1895 byl povoláním:
A/ důlmistr grafitových dolů
B/ učitel ve zdejší škole
C/ mlynář z mlýna v parku
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V sobotu 9. září nahlásil občan Vyšehorek požár lesního porostu v prostoru nad
vodárnou po levé straně směrem k Pasečkám. Hasiči z JSDH Mohelnice vyjíždějí
k požáru ve 13.09 hod. hned dvěma vozy - cisternami CAS 20 a CAS 32. Mezitím
se na poli nad požárem sjíždějí jednotky z celého okolí. Zasahují zde mimo mohelnických hasičů také hasiči z Loštic se dvěma cisternami, profesionální hasiči ze
Zábřeha a Litovle. Požár tvořilo několik ohnisek na ploše asi 100x20m. Hasiči
natáhli dopravní vedení vody a požár likvidovali několika útočnými proudy. Pomocí ženijního nářadí následně rozkopávali kořenové systémy stromů a ty potom prolévali vodou. Zasahujícím jednotkám se podařilo požár zlikvidovat cca za 90 minut. Příčina vzniku požáru je v šetření Policie ČR.
Zdroj: facebook - Hasiči Mohelnice, Hasiči Loštice

AKTUÁLNĚ
REZIGNACE MÍSTOSTAROSTY OBCE: Místostarosta obce a člen
Zastupitelstva obce Líšnice Bc. Aleš Friedl oznámil na veřejném zasedání dne 20.
září, že dne 21. září rezignuje na funkci místostarosty obce a také zastupitele z pracovních důvodů. O dalším vývoji bude Zastupitelstvo obce Líšnice jednat v nejbližší době na svém pracovním zasedání.
3

SDH LÍŠNICE

STOLNÍ TENIS

Hasičky z Líšnice získaly titul
Přeborník okrsku č. 10 za rok 2017

Koncem září se naplno rozběhly soutěže ve stolním tenise. Naši obec budou v
tomto ročníku reprezentovat tři družstva - A, B, C. První utkání na domácí půdě
sehrálo družstvo A se soupeři z
Jestřebí B v sobotu 30. září. Tomuto startu předcházela brigádnická činnost sportovců, kteří se
rozhodli upravit herny ve škole.
Protože budou trénovat a hrát soutěže i ve druhé bývalé třídě, museli ji propojit vchodem s hernou již
stávající. Na hráče tedy čekaly
práce bourací, zednické, elektrikářské, po výměně oken se chopili
válečku a štětců a na závěr přišly
na řadu úklidové práce. Termín
prvního utkání stihli opravdu
nadoraz. V pátek večer ve 22 hodin bylo hotovo a ráno se již ozývaly ze školy první údery do míčků.
Přejeme našim sportovcům mnoho
štěstí při hře a co nejlepší umístění
na konci soutěže!

Družstvo žen je ve sboru dobrovolných hasičů
v Líšnici nedílnou součástí a někteří členové mužské
základny konstatovali, že bez děvčat by nebyl hasičský sport tak úžasný. Vždyť jsou okrasou každého
sboru a konkrétně líšnické ženy slaví úspěchy na
téměř všech soutěžích. Říkají si „Polednice
z Líšnice“ a tento název najdete i na jejich červenožlutých dresech. Nabízí se otázka, proč zrovna polednice? Název vymysleli částečně muži a veteráni, ale
inspirace přišla také podle lidové pověsti, kdy se
krásná lesní panna zamilovala a stala se z ní polednice. Letos družstvo tvořily: Radka Švédová, Jitka Mošovská, Jiřina Baumová, Pavla Nováková, Hana Dvořáková, Stanislava Krátká a Kristýna Svačinová.
Družstvo nebylo vždy kompletní z důvodu zdravotních nebo rodinných povinností. Post strojníka může
zastávat muž, s přehledem se ho zhostil po loňských
zkušenostech Petr Valdes.
Pravidla Přeborníka jsou jednoduchá. Vždy se započítává první kolo na pohárových soutěžích okrsku č.
10. Za vítězství je 10 bodů, druhé místo 9 bodů, třetí
8 bodů atd. Družstvo se musí zúčastnit okrskové soutěže, pokud nějakou soutěž vynechá, zapisuje nula bodů a tento skluz už není možné dohnat. V případě shodného počtu bodů na konci sezóny rozhoduje výsledek
okrskové soutěže.
V loňské sezóně utekl ženám titul Přeborníka doslova o vlásek. Měly nejvíce prvních míst, stejný počet bodů jako moravičanská děvčata, ale právě na okrskové
soutěži byly Moravičany o jedno místo lepší.
Letos ale sezónu začaly skvěle. Na okrskové soutěži byly druhé za Pavlovem,
s tímto výsledkem předem počítaly, protože bylo těžké vyrovnat se na stovkách a
štafetě s děvčaty mladšími o 10 let a více. Vždyť v družstvu žen jsou už 3 veteránky :o) Během celé sezóny zapisovaly body za první místa na Studené Loučce, v
Podolí, Paloníně a Žádlovicích. Za druhá místa pak v Lošticích, na domácí půdě,
v Moravičanech a na poslední soutěži v Křemačově. Už před touto soutěží bylo
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Soupeři našich družstvech v jednotlivých skupinách :
RSST Šumperk I. třída:
Líšnice-Mohelnice A
Bludov B
Dolní Studénky A
Jedlí A
Jestřebí B
Mohelnice C
Nový Malín B
Palonín A
Postřelmov B
Štíty B
Šumvald A
Velké Losiny B

RSST Šumperk III. třída:
Líšnice-Mohelnice B
Bludov B
Dlouhomilov B
Dolní Studénky B
Jedlí C
Kolšov D
Leština A
Libina A
Linhartice B
Mohelnice D
Nový Malín D
Šumvald B
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RSST Šumperk IV. třída:
Líšnice-Mohelnice C
Lukavice-Zábřeh A
Mohelnice E
Nemile A
Orel Zábřeh A
Postřelmov D
Slavoj Loštice B
Úsov A

BYLI JSME ZA HUMNY

Areál hřiště praskal ve švech

Traktory absolvovaly spanilou jízdu

Sovětský kombajn SK-4

Za volantem Alois Švec ze Svinova

12. srpna se do Pavlova
sjely historické traktory
na 4. ročník Srazu traktorů a stabilních motorů.
Každý rok tato akce přiláká více majitelů traktorů se svými exponáty a
také více diváků. Letos
přijel do Pavlova po vlastní ose Zetor 50
- Super z roku 1967 až z Mutěnic u Hodonína. Po spanilé jízdě, na kterou traktory vyrazily po trase Pavlov - Lechovice
a zpět, mohli návštěvních obdivovat vystavené stroje na místním hřišti. Své řidičské dovednosti traktoristé potom
předvedli v soutěž Jízda pravidelnosti
pro zkušeného traktoristu.
Podle slov starosty Pavlova Aloise Švece
se akce zúčastnilo 56 traktorů, 4 stabilní
motory a 1 kombajn sovětské výroby SK4. Své příznivce mají traktory i mezi ženami, o čemž svědčí účast 1. dámského
klubu historických vozidel Mohelnice se
svým Fendtem z roku 1958.
Akce se stává v naší republice mezi příznivci veteránů stále více známou, o čemž
svědčí i přítomnost traktorů z Brna, Tišnova, Pardubic, Chrudimi a dalších míst
Čech i Moravy, nemluvě o celém širokém
okolí. Pořadatelům tento zájem dělá trochu vrásky na čele, protože kapacita pavlovského areálu je téměř vyčerpaná a
podle slov starosty mají obavy z příštího
ročníku, aby se tam všichni vešli. Budou
se prý muset ohlédnout po nějakém dalším vhodném pozemku.
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jasné, že jakýkoliv výsledek neohrozí získání titulu, protože bodový náskok na
druhý Palonín byl dostatečný. Všechny poháry ze soutěží přinesly nejen radost a
úsměv na tváři, ale ten krásný zlatý pohár Přeborníka završil velké úsilí a snažení
všech členek družstva, které bylo někdy i s bolestí ruky, kotníku nebo kolene.
Když se podíváme zpátky do archivu, tento titul naposledy ženy získaly 4krát po
sobě v letech 2008, 2009, 2010 a 2011. Jestli se ho zase podaří získat čtyřikrát
v řadě je hudba budoucnosti. Ale poslouchala by se krásně….
Radka Švédová, vedoucí družstva žen, členka kontrolní a revizní komise

POZVÁNKA

Taktické cvičení SDH okrsku č. 10
- Dálková doprava vody
Sobota 21. 10. od 9 hod - zbrojnice Líšnice - nástup jednotek
Pohyb po území obce Líšnice - čerpání vody od rybníka p. Navrátila,
přes hřiště, konec u hasičské zbrojnice.
Cvičení je zaměřené na koordinaci a akce schopnost jednotlivých
družstev. Občerstvení připraveno na zbrojnici - točené pivo, něco na
zahřátí, dobroty od ohýnku. Akce se koná za každého počasí.
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RELAXACE

Výlet se vydařil, příště pojeďte také...
V sobotu 16. září se za deštivého počasí
místní i přespolní občané dostavili k autobusu na návsi, který mířil směrem Modrá a
Velehrad. Pro nepříliš velký zájem našich
spoluobčanů o akce pořádané místními spolky i samotnou obcí, jsme si mohli každý
užívat dostatku místa v autobusu, což ocenily
především děti. Po dvou hodinách jízdy jsme
dorazili na místo. V Živé vodě v Modré jsme
byli všichni fascinovaní neobvyklou podívanou na rybník z pohledu ryb. Tunel, který
prochází pod hladinou rybníka měří 8 metrů
a je vskutku nevšední zážitek. Dále jsme v
biotopu mohli pozorovat sumce a spoustu
vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí. Po prohlídce jsme se rozešli na něco
dobrého k snědku.
Ve 14 hodin na nás čekala sympatická průvodkyně před bazilikou na Velehradě. Velmi
Ocitli jsme se pod hladinou rybníka zajímavá a poučná prohlídka s výkladem nás
zavedla i za oltář baziliky a také do míst,
kam se každý návštěvník nepodívá. Hodinovou prohlídku jsme zakončili u vstupu do
podzemí baziliky, kam jsme vstupovali již
bez průvodce. Velmi přehledné popisky nám
o zdejším podzemí mnoho prozradily a časově neomezená doba prohlídky vyhovovala
každému. Někteří z nás dokonce měli v podzemí strach a tak raději pospíchali na denní
světlo.
V odpoledních hodinách jsme se rozdělili do
tří skupinek. Jedni šli do místní cukrárny na
kávu a skvělý domácí zákusek. Jiní na vinobraní ve vedlejší vesnici, ale díky ne příliš
hezkému počasí byl program vinobraní posuDěti využily chůze nad vodou
nut a proto si vínečka bohužel moc neužili
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Další zastávkou byla bazilika na Velehradu

Uvnitř jsme obdivovali krásu a honosnost chrámu

Skanzen Modrá

ten zbytek s dětmi se přesunul do skanzenu. Dětem se ve skanzenu velice líbilo.
Všude se mohly podívat, vše si vyzkoušet. Dokonce si někteří lehly v krčmě do
dobových postelí pro nocležníky. Volně zde pobíhala domácí zvířata, která se dala
i pohladit. Každý domeček byl zařízený jinak a v některých byly i pověsti ztvárněné v lidských podobiznách. Mohli jste se například vyfotit s Praotcem Čechem, s
Cyrilem a Metodějem, s kronikářem Kosmasem i Přemyslem Oráčem a Vlastou.
Celý den jsme zakončili nákupem drobností a talismanů z výletu a za prvních kapek deště jsme se přesunuli do autobusu. Posbírali jsme cestou všechny naše spoluvýletníky a vyrazili jsme směrem k domovu. Počasí sice nebylo ideální, ale to
nám náladu nezkazilo. Hlavní je, že jsme nezmokli. Kdo na zájezd nejel, může jen
litovat. Věřím, že v následcích letech se naši spoluobčané začnou více družit a autobus bude zcela naplněn.
Všem přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na shledání na dalších akcích.
Za spolek Relaxace Lucie Dvořáková

CHYSTÁ SE - Divadelní soubor Loštice: hra ÚDRŽBÁŘ
Sobota 4. listopadu 2017 v 18 hod. - KD Líšnice
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