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:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Květen 2013

v květnu:
Míchalová Vlasta
Zámečniíková Ludmila
Stratil Miroslav
Šnoblová Bedřiška

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Šnobl Rostislav
Zbožínková Dobroslava
Vařeková Naděžda

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

www.obec-lisnice.cz

72/13

Májový košt slivovice
Oslavy Dne matek
Pozvánka na Den mikroregionu
Lampiónový průvod

Sdružení RELAXACE ve spolupráci s obecním úřadem a hasiči
Vás co nejsrdečněji zve na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
tentokráte na téma„Hrajeme si s písmenky“
sobota 1. června - 14 hodin - hřiště Líšnice
Připraveno pásmo her a soutěží, bohaté ceny, kolo štěstí
a spolu s tím se uskuteční

KÁCENÍ MÁJKY
kterou mají postavenou a pečlivě hlídanou HASIČI
V případě příznivého počasí možnost „svezení na koních“.
Připraveno bohaté občerstvení – točené pivo, limonáda, pečené makrely, uzená
krkovička, klobáska, párek v rohlíku, cukrovinky

Pořadatelé se těší na Vaši účast
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V měsíci květnu si připomínáme Den matek. V naší obci se oslava spojená s vítáním nových občánků konala v kulturním domě v neděli 12. května. Vystoupil na
ní mimo jiné folklórní soubor HANAČKA z Litovle. Podrobnosti a fotografie z
oslav na str. 4-5

TÁBOR PRO DĚTI

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

61. díl

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

Občanské sdružení Ryzáček Vyšehorky
připravuje v době hlavních prázdnin pro děti od 8 do 12 let

5 - ti denní outdoorový příměstský tábor

POZNEJ ŽIVOT KONĚ

Rok 1971
Úvod do roku 1971
„U panského dvora náš Vitoušek orá, strakaté koníčky má.“ Ovšem. Dnes už není
pole panské, ale družstevní, na kterém už neběhají strakatí koníčci, ale traktory.

Zemědělství
Jaro bylo chladné a vlhké. Přesto práce na polích neutichla, ale naopak byla stále
zvyšována. Pole z loňského roku, která nebyla zorána, byla orána až na jaře a připravena na setí. od května až do 10. července nebylo dne, aby nepřišla nějaká bouřka nebo sprška. obilí bylo již odkvetlé avšak stále zelené a byly obavy, že žně budou opožděny. potom nastal obrat´, nastalo velmi horké léto a úroda velmi rychle
dozrávala. Žně ukázaly, že výnosy budou vyšší než loni. Dodávky byly plněny
stejnoměrně a ceny stejné bez změny.
Zástav hovězího dobytka činil 431 kusů, z toho 163 krav. Vepřového dobytka 200
kusů, z toho 27 prasnic na chov. Stále ubývá pracovních sil v JZD a situace začíná
být svízelná. U mnohých členů se projevuje nespokojenost. Nejvíce odcházejí mladí lidé.

Drobní chovatelé domácího zvířectva
Chovatelé drobného zvířectva jsou organisováni buď v Podolí, Mohelnici nebo v
Líšnici. Tito chovatelé mají zájem o čistokrevné králíky,
holuby a pěkné slepice. Ve Vyšehorkách žije Vlastimil Masař, který je zaměstnán v cementárni v Mohelnici a má velký zájem o chov ovcí, kterých má i s beranem 15 kusů a je
držitelem jednoho koně. Mimo to jeho velkým koníčkem je
chov cizokrajného okrasného ptactva, kde mimo Andulky má ještě jiné okrasné
ptactvo. prozatím není v žádném chovatelském spolku organisován.

Stav ovocných stromů
Podle hlášení je v obci 650 ks jabloní, 110 hrušní, 99 třešní, 9 višní, 200 švestek,
94 ořechů, 20 mirabelek. 132 angreštů a 200 rybízů. Poněvadž ovoce nikdo nevykupuje, pěstitelé odprodávají ovoce do lihovaru nebo dávají vypálit na slivovici.
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1. turnus: 15. 7. 2013 – 19. 7. 2013
2. turnus: 22. 7. 2013 – 26. 7. 2013
Na každý den je připraven pestrý program:
krmení koní, hry v přírodě, sportovní aktivity, soutěže,
program „Ahoj, já jsem kůň“. Cena příměstského tábora:
1300,- Kč. Cena zahrnuje oběd a celodenní pitný režim.
První den doporučujeme vzít s sebou sportovní oblečení a
obuv (uzavřenou) + přezůvky do budovy.
Vyplněné a rodiči (zákonnými zástupci) potvrzené závazné
přihlášky společně s poplatkem 1300,- Kč je nutné zaslat
nejpozději do 30. 6. 2013 na adresu sdružení.
Počet míst je omezen. Při nástupu na příměstský tábor dítě
odevzdá oboustranou kopii průkazku zdravotní pojišťovny.Doba trvání: 7.30 –
16:00h
V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program.
V případě dojíždění hromadnou dopravou děti vyzvedneme na autobusové zastávce a při odjezdu je doprovodíme na autobusovou zastávku.
Dítě je nutno přihlásit přímo v Občanském sdružení Ryzáček, Vyšehorky 16, 789
85 Mohelnice, přes vyplněnou přihlášku, po dohodě ji lze zaslat na:
ryzacek@email.cz, informace o obsazenosti tábora na tel. čísle: 605 766 154

SENIOR KLUB

Klub seniorů Líšnice-Vyšehorky připravuje výlet autobusem 15.6. 2013 na trase
Náměšť na Hané /zámek/, Čechy pod Kosířem /hasičské muzeum, muzeum kočárů/, Plumlov /zámek/ a podle času a nálady Slatinice /muzeum motorek/. Účastníci si platí vstupné, které se bude vybírat formou zálohy. Podle zajišťování zájezdu jako skupiny, se upřesní výše. Cestu hradí obec. Informace a přihlášky u p. J.
Springerové. Stále máme volná místa.
J. Springerová
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POZVÁNKA

ZMĚNA VZHLEDU OBCE

Sbor dobrovolných hasičů Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na

Kácení dřevin u školy

LETNÍ KARNEVAL
tentokráte „ve stylu 30. let“

sobota 22. červen 2013
hřiště Líšnice - začátek ve 20 hodin
Hraje Variace Líšnice
Připraveno ocenění pro „originální úbor či ošacení“
V případě nepříznivého počasí se zábava koná v sále kulturního domu.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Koncem měsíce března se provedlo vykácení náletových dřevin a starých suchých ovocných
stromů na břehu u bývalé školní
zahrady. Vyšší stromy nejprve
zakrátil Jan Vyjídáček z Vyšehorek a další práce již proběhly
formou brigády místních občanů. Celý břeh bude postupně
dosypán zeminou a osázen nižší
zelení. Na horní hraně svahu
bude vybudován plot. OÚ děkuje všem, kteří při těchto pracích pomohli.

MIKROREGION MOHELNICKO

Ve středu 8. května se
v líšnickém kulturním domě
uskutečnila cestopisná přednáška zaměřená na putování po Indii. Karel Lolek a
Ladislav Dospiva ze Zábřeha zde prezentovali své zážitky spojené s promítáním
fotografií. Oba cestovatelé zaujali publikum nevšedními dojmy z cestování pod
zasněženými horskými velikány, stísněnými údolími a vesničkami Zanskaru. Barvitě líčili krajinu, obyvatele a zvyky. Zejména ti mladší nechtěli uvěřit skutečnosti,
že indickým dětem žijícím v
horách trvá cesta do školy
několik hodin pěšky. Zajímavý pohled byl také na život
místních obyvatel. Jejich
chudoba byla vyvážena obrovskou pohostinností, se
kterou se setkávali na každém kroku. Na závěr této
cestopisné přednášky byl
také prostor pro dotazy. Poděkování patří Dušanu Mihalikovi za zprostředkování
celé akce.

Program:
9.00 hod. - zahájení soutěží družstev obcí v nohejbale /3+2/, petangu /2+1/, vybíjené /mládež do 14 let/
10.00 hod. - slavnostní zahájení dne mikroregionu a oslav obce Krchleby, prezentace obcí a měst
- doprovodný kulturní program - vystoupení DDM Magnet Mohelnice,
hudební vystoupení
13.00 hod. - vyhodnocení soutěží
14.00 hod. - zahájení odpoledních hudebních produkcí Tichobuď, Pracka Rájec a
taneční skupina pohodáři z Bludova
Bohaté občerstvení z myslivecké kuchyně
Pořádáno: Obcí Krchleby ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Krchleby a Fotbalovým klubem Krchleby
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Obec Krchleby a Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
pořádá dne 22. června 2013 v obci Krchleby
XII. ročník

DNE MIKROREGIONU MOHELNICKO
a oslavu u příležitosti 740 let založení obce Krchleby

KULTURNÍ AKCE

OÚ INFORMUJE

DEN MATEK
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 12. května se v líšnickém kulturním domě konala oslava Dne matek. Tato společenská událost je v naší
obci již tradičně spojená také s vítáním nově narozených
občánků. Symbolicky byly všechny ženy již u vchodu do
sálu přivítány květinou. V úvodu starosta obce pan Jiří
Kvíčala ve svém projevu poděkoval ženám za jejich práci pro rodinu i společnost. Poté následovalo přivítáni
nově narozených dětí. Do pamětní knihy bylo zapsáno
sedm nových občánků z Líšnice a Vyšehorek. Byli to:
Jan Hloušek, Dominik Koupil,
Michaela
Mošovská,
Robert Nešpor, Tobiáš Stejskal, Eliška Zapletalová, Lucie Zbožínková.
Starosta obce rodičům poblahopřál k
narození jejich dětí a popřál všem
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
Všem ženám poděkovaly svým pásmem básniček děti pod vedením paní Zámečníkové. Publiku se představili také členové místního pěveckého sboru s nově nazkoušeným pásmem písní. Také
letos se v sále podávalo malé
občerstvení.
Potom již patřil parket kulturního domu národopisnému souboru Hanačka z Litovle. V několika vstupech předvedli tanečních
v krásných krojích tance, hry a
zvyky z Hané a tzv. Malé Hané.
Vystoupení souboru Hanačka
podtrhlo slavnostní a důstojnou atmosféru této tradiční květnové akce.
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V sobotu 4. května proběhl v Líšnice a na Vyšehorkách svoz nebezpečných odpadů. Ve dvoře obecního úřadu se shromažďovaly vyřazené ledničky, mrazáky - 4 ks,
sjeté pneumatiky - 70 ks, stavební materiály obsahující azbest - 160 kg,
nefunkční monitory a televizory - 300 kg , zbytky barev - 450 kg, vyřazené el. spotřebiče 40 kg a vyjeté oleje. Vše se pečlivě zaevidovalo a o odvoz tohoto nebezpečného odpadu se v dalších dnech postarala firma Sita CZ a.s., která také zajistila
jeho ekologickou likvidaci.

MLÁDEŽ NENECHÁ TRADICI ZANIKNOUT
I když teplota na teploměru ukazuje spíše na listopad a zatažené
nebe stále nevěstí nic dobrého,
přesto je měsíc květen a k němu
patří máj. O tom, že dodržování
zvyků pokračuje i přes nepřízeň
počasí, jsme se mohli přesvědčit
na vyšehorském hřišti, kde se v
sobotu 25. května uskutečnilo
kácení máje. Letos se opět této
tradice chopila vyšehorská omladina, která si připravila scénku
na téma „Trpaslíci“. Samozřejmě nechybělo občerstvení v podání dvojice Olda+Tonda.

KÁCENÍ MÁJE
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AKCE NA VYŠEHORKÁCH

Již po osmé se v předvečer osvobození naší vlasti sešli
na vyšehorském hřišti vyšehorští a líšničtí občané, ale i
přespolní z okolních obcí, aby se zúčastnili lampiónového průvodu.
Odpoledne se
děti vydováděly na prolézačkách a při hře
s míčem. Dostalo se i na
tradiční malé
občerstvení. Dospělí zase vzpomínali
při pivě na to, jak bylo a také hodnotili
současnost. Prostě si udělali čas na pravé
sousedské posezení. Všichni však netrpělivě čekali, až se setmí a dostanou pokyn
k řazení do průvodu. Ti nejmenší sice
ještě nemohli zažehnout svůj lampión,
ale už si s ním mohli alespoň důležitě
vykračovat až do dolní části obce - do
čtvrti zvané Pod dědinou. Zde se pak
rozsvítily desítky lampiónů, lucerniček,
světýlek a jiných koupených či ručně
vytvořených ozdob a pestrobarevný,
téměř stočlenný had se pomalu vinul
zpět na hřiště. O celou organizaci průvodu se staral zakladatel vyšehorských
průvodů pan Oldřich Smítal. Ten také v
cíli průvodu požádal porotu, aby vyhlásila nejlepší lampióny Určitě nebylo nejdůležitější, kdo vyhrál. Radovat se mohli
všichni z toho, že se zúčastnili této vydařené květnové akce. Na závěr se rozzářil nad hřištěm pěkný ohňostroj, který
byl symbolickou odměnou pro všechny
přítomné.
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FOTOGALERIE

Michaela Mošovská

Dominik Koupil

Jan Hloušek

Tobiáš Stejskal
Eliška Zapletalová

HANAČKA Litovel

Lucie Zbožínková

Robert Nešpor
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SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA SLIVOVIC

MÁJOVÝ KOŠT

Když před čtyřmi roky tato akce vznikala, její zakladatelé jistě netušili, že každý
rok se podaří shromáždit stále větší počet vzorků. V sobotu 18. května jich bylo
nachystáno v sále Kulturního domu v Líšnici již 54. Co je ale důležitější, nezvyšuje
se jen počet, ale hlavně kvalita přihlášených destilátů. Jen lihoviny vypálené z ovoce - tak zní přání pořadatelů při přebírání soutěžních vzorků. A letos se toto podařilo splnit na 100 procent. Výjimkou byl pouze vzorek č. 55 - slovenský repák - ale
ten sloužil spíše jako zajímavost a své příznivce si určitě nenašel. Byl totiž vypálený z cukrové řepy. Velkou letošní novinkou bylo oddělení soutěže divácké, od
soutěže odborné. Stávalo se totiž, že se zvyšujícím počtem vzorků nebylo v silách
návštěvníků všechny vzorky ochutnat, spravedlivě posoudit a doporučit odborné
porotě ke zhodnocení. Proto letos v týdnu před konáním vlastního koštu probíhala
ve třech dnech předkola, ve kterých se vystřídalo 14 členů hodnotících komisí. Ti
vybrali podle počtu přihlášených vzorků 5 destilátů z jablek, 4 destiláty ze švestek
a 2 destiláty z ostatního ovoce. V této kategorii byly zastoupeny hrušky, mix ovoce, ringle a vínovice. Všech 11 postupujících vzorků bylo pouze pod čísly předloženo v sobotu krátce po 20 hodině odborné porotě. Ta se skládala stejně jako v
jiných letech z pracovníků a majitelů pálenic z okolí. Nově do poroty zasedl pan
Freiwald - majitel palírny z Rozstání. Porotci pečlivě posuzovali barvu, chuť a
vůni typickou pro dané ovoce. Důležitý byl také výsledný dojem, který destilát
.
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zanechal nejen v ústech, ale
také při polknutí. Za celkového vítěze vyhlásili jednohlasně slivovici - švestka 2011
majitelů pana Aleše Friedla a
Marka Míchala. Druhá skončila švestka 2011, kterou přihlásil pan Marek Hojač z Hodonína a třetí byla opět švestOdborná porota
ka 2011- Jaroslava Lošťáka ze
Zlína. Jako další proběhla v
sále divácká soutěž. Destiláty byly rozděleny do tří
kategorií: Jablko, švestka a ostatní ovoce. Vzorkům
byla vylosována čísla. Návštěvníci dávali podle svého
uvážení těm nejlepším hlasy. V divácké soutěži vyhrála
švestka 2012 pana Aloise Šperlicha ze Svinova. Destilát z jablek byl podle diváků nejlepší z letních jablek
pana Milana Horkého z Mohelnice a z hrušek vyhrál
M.Míchal, A.Friedl
vzorek pana Karla Pejchala z Mírova.
Letošní ročník byl rekordní i do počtu návštěvníků,
kterým pořadatelé po celý večer nabízeli zdarma ke
konzumaci škvarkovou a tvarůžkovou pomazánku a
chleba se sádlem. Nechyběl ani guláš, či vyuzená klobása. Kdo do Líšnice na Májový košt zavítal, určitě
nelitoval. Podle vyjádření organizátora podobné soutěže v Biskupicích pana Miloše Vašíčka: „ Jdete v Líšnici správnou cestou a učíte se velmi rychle. Musíte mít
A.Šperlich
trpělivost a dostaví se výsledky. To se však ukáže až v
budoucnu.“
Organizátoři děkují všem vystavovatelům destilátů, kteří i přes loňskou neúrodu
přihlásili do soutěže své vzorky. Děkují také všem, kteří jim pomohli s organizací
soutěže, sponzorům a také OÚ v Líšnici za podporu a pomoc.
Nejlepších 10 vzorků Májového koštu 2013 podle hodnocení odborné poroty:
1. A.Friedl, M Míchal - švestka 6. K. Pejchal - hruška
2. M. Hojač - švestka
7. M. Krňávek - jablko
3. J. Lošťák - švestka
8. R. Havlíček - jablko
4. J. Dostálová - švestka
9. P. Kopáčik - jablko
5. M. Horký - jablko
10.M.Novák - jablko
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