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 září:
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Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdcích žije, neumírá.
… A světla plnou hrst
Jsem sevřel naposled…
F.Hrubín
Dne 17. září jsme vzpomenuli první rok od úmrtí pana Luboše Vaška z Líšnice.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

KINO MOHELNICE
2. 10.

Líbáš jako ďábel

ČR

17 a 19.30 hod.

9. 10.

Bastardi 3

ČR

17 a 19.30 hod.

19.10.

Madagaskar 3

23.10.

Love

30.10.

Muži v černém 3

USA
ČR/SR
USA

15 a 17 hod.
17 a 19.30 hod.
16 a 19 hod.
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Letošní loučení s prázdninami proběhlo 1. září 2012 v areálu o.s. Ryzáček. Pro děti
bylo přichystané zábavné odpoledne s hrami ve stylu známého kresleného filmu.
Počasí se vydařilo, děti se vydováděly a už se určitě těšily na začátek školy.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Od konce 19. století se vždy v neděli,
po svátku narození Panny Marie konají k empírové kapličce na Stříteži poutě. Od myslivny ke kapli je cesta zdobená křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, tvořenými pískovcovými kvádry klasicistního slohu. Po ní se vydali
poutníci i letos v neděli 9. září. Krátce
po 14 hodině pouť zahájil u prvního
zastavení křížové cesty motlitbou páter
František Lízna. Za doprovodu dechové hudby došli až k vyzdobené kapličce, kde se konala tradiční Mše svatá.

54. díl

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

Rok 1969
Zemedělství
15. února byla zahájena výroční schůze JZD za účasti členů a zástupců ONV. Po
uvítání hostů a členů JZD odstupujícím předsedou Josefem Axmanem, bylo
rozebrání hospodaření za uplynulý rok. V dalším jednání, které vedl nově zvolený
předseda ing. Jan Orálek, bylo přikročeno k plánování na rok 1969.

Politický a veřejný život

KŘÍŽOVKA

Před 21. srpnem organizátoři v továrnách vyzvali dělníky, aby 21. srpna zastavili
práci, veřejně manifestovali a prohlásili 21. srpen za den hanby a zrady. Ve větších
městech se tyto demonstrace odbývaly, avšak na zákrok veřejné bezpečnosti byl v
naší vlasti zaveden pořádek. Ve všech vesnicích i v Líšnici-Vyšehorky byl klid,až
na ojedinělé případy, kde ti, kteří s naším státoprávním uspořádáním nesouhlasí,
tyto demonstrace po straně schvalovali.

Spor mezi Líšnicí a Mohelnicí snad bude brzy vyřešen. Co celou kauzu rozpoutalo? Odpověď se dovíte v dnešní tajence.
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1.nábytek v ložnici

Správa obce
JUVENA - V září při zasedání rady MNV byla projednávána stížnost na venkovskou organizaci JUVENA pro neslušné chování, na které si stěžovali občané z okolí pohostinství, kde měla tato organizace v 1.patře klubovnu. Při projednávání byl
přítomen předseda organizace Josef Hašler, který tvrdil, že v den kdy se tato
událost stala nebyl v klubovně a o ničem neví. Poněvadž nemohl podat vysvětlení a
nevyjádřil se za jakým účelem a programem se v klubovně často schází, rada MNV
navrhla, aby byla místnost s okamžitou platností uzavřena a učiněna přítrž neslušnému chování. Tím byla organizace rozpuštěna.
KINO - Na stížnost zaměstnanců kina o nepořádcích ve
vedení kina a po projednání radou MNV, byl dosavadní
správce kina Jaromír Slouka vyzván, aby svoji funkci
správce kina složil a veškeré písemnosti předal radě MNV.
V listopadu převzal vedení kina Josef Zámečník, který
sjednal nápravu a uvedl program v kině do řádného chodu.
Tím byla celá záležitost kina, které bylo stále pasivní, urovnána.
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2.malá flétna
3.Vrchovina u Mikulova
4.přísada ke praní
5.šlapátka na kole

6.pracovníci v pekárně
7.opak lži

Vyluštění z minulého čísla - BOLESLAV
11

STALO SE
O prázdninách připravil Český rozhlas
Olomouc pro své posluchače speciální
letní soutěž, ve které mohli vyhrát denně
20 půllitrových lahváčů
od pivovaru
Holba - Šerák.
Každý pracovní den odpoledne vyjela rozhlasová hlídka na svoji denní trasu po Olomouckém kraji. Jedna z
tras zavítala 26. července do Doubravice, Moravičan,
Loštic a končila v Líšnici, kde se také losoval vítěz.
Rozhlasáci marně hledali v Líšnici kostelík, který jako
jediný záchytní bod z naší obce znali. Nakonec zastavili u kulturního domu. I když po celé odpoledne Olomoucké rádio zvalo své posluchače do Líšnice, bohužel má v naší obci asi málo
příznivců, protože zasoutěžit si přišel pouze pan Jaroslav Dostál z Vyšehorek .
V přímých vstupech jsme potom mohli slyšet, kde se hlídka právě nachází. V obci
zůstala přibližně 15 minut. Pokud jste k ní stihli přijít, získali jste drobný dárek a
vyplnili anketní lístek. Po projetí celé denní trasy byl vylosován právě v Líšnici ze
všech vyplněných anketních lístků výherce. Výhra tentokráte putovala do Loštic.

Dvanáctý ročník tradičních
přeletů nad hradem Bouzovem v horkovzdušných balónech sem konal koncem srpna. Tohoto setkání se každor o čn ě ú č astn í 2 0 až
25 balónů. Podle meteorologických podmínek se liší
jejich dolet. Létá se vždy brzy
ráno a navečer. Právě ráno
24. srpna se mohli pokochat krásou balónového létání i
obyvatelé Líšnice. Jeden z balónů přeletěl naši náves a
usedl na poli u kříže, druhý skončil na poli za zahradami.
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

Přinášíme vám návrh, jak by mohlo vypadat hřiště v Líšnici po úpravách , které
se plánují na příští rok. Jednalo by se o
vybudování budovy, kde by se uskutečňoval při akcích stánkový prodej, zároveň
by sloužila jako sklad a kryté sezení. Dále by se jednalo o zřízení kurtu na míčové
hry, jednoduché tribuny pro hudbu, sociálního zařízení a dětského hřiště. Věříme,
že vás tento projekt zaujme a už se moc těšíme na jeho případnou realizaci, protože
v naší obci podobný areál již dlouho chybí.

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Řidiči, až pojedete v Líšnici ke křižovatce na návsi u Kapličky, vyrůstá vám překážka v rozhledu pro směr k Vyšehorkám a opačně! Před několika lety se břeh
Kapličky snižoval pro přehlednost křižovatky. A to byla asi hloupost. Dnes se křižovatka musí opět znepřehlednit výsadbou zeleně
snad vrb. Vypadá to, že kdo dělal plán výsadby ve vesnici, sedí jen u rýsovacího prkna, jen aby dostal výplatu. Sedět za volantem vozidla je mu zcela cizí. A vůbec- viděl,
jak tato křižovatka vypadá? Měl by také
vědět, jak bude situace vypadat až vrby vyrostou.
Jsem také zvědavá, co tomu řeknou pracovníci Správy silnic Šumperk.
J. Springerová
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AKCE PRO DĚTI

CO MOŽNÁ NEVÍTE

tak byla nazvaná akce pro děti,
kterou pořádali Český červený
kříž v Líšnici a Občanské sdružení Ryzáček v sobotu 1. září
odpoledne. Letos se Loučení s
prázdninami konalo kvůli opravám probíhajícím na hřišti v areálu Občanského sdružení Ryzáček na Vyšehorkách. Téma letošního loučení z prázdnin byli
Flinstounovi. Na děti čekaly postavičky oblečené do dobových
kostýmů a zapojovaly je do řešení se zajímavých úkolů.Velký
ohlas měla jízda autem po flinstounsku, porážení kuželek a
úklid jeskyně. Nechyběla ani
jízda na koni, při které děti musely chytit ptáčka a další zajímavé úkoly, které děti procvičily v
jejich dovednostech.
Za splnění všech úkolů si děti
opekly špekáček na místním
ohništi. Zasoutěžit si přišly dvě
desítky dětí, které v areálu strávily krásné odpoledne.
Počasí se opravdu vydařilo a
děti se určitě pěkně rozloučily s
končícími prázdninami. Škoda
jen, že jich opět přišlo z Líšnice
tak málo. Nebo že by se místní
děti už chystaly do školy?
Snad už brzy vstanou od počítačů či televizí a začnou si opět
užívat dětství.
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Třídění odpadů je celosvětově jediná šance, jak zabránit zasypání naší planety odpadky. Také v naší obci již roky odpad třídíme. Protože se často objevují dotazy,
co vlastně patří do jednotlivých kontejnerů, pokusíme se tuto problematiku blíže
objasnit. Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné
kontejnery, se kterými se běžně na ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech
naleznete nálepky, které přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.

Plast patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Do kontejnerů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak do kontejneru na plasty nikdy nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Sklo se vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se
dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
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Příloha Líšnických ozvěn - 2. díl
Ordinace duševního zdraví

Ordinační hodiny lékařů v Mohelnici

pro děti, dospělé a dorost
MUDr. V. Vařeková
Pondělí
7.00 - 14.30
Středa
7.00 - 14.00
Čtvrtek
7.00 - 17.00
12.30 - 13.00 - pauza na oběd

tel. 583 431 462

Zdravotní středisko, Okružní 10
Biochemická laboratoř
RNDr. Jaromír Stejskal, CSc.
Pondělí až pátek
7.00 - 12.00

tel. 583 430 172

Lékárna Nádražní s.r.o. - Nádražní 34

Lasepraktik—estetické zákroky

tel. 583 430 172

Mgr. E. Tománková
Pondělí
7.30 - 12.00
Úterý
7.30 - 12.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
7.30 - 12.00
Pátek
7.30 - 12.00

Gynekologická ambulance

Lékárny
tel. 583 431 944
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

Lékárna U Zlatého orla - nám. Svobody 2
Mgr. A. Černá
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

tel. 583 430 698
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
8.00 - 12.00

tel. 583 430 085
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00
7.30 - 12.00

MUDr. J. Rýznar
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Po.,Stř.,Pá.

tel. 583 433 450
7.30 - 12.00
12.30 - 14.30
14.00 - 18.30
7.30 - 12.00
12.30 - 14.30
16.00 - 19.30
7.30 - 12.00
12.30 - 14.00
dopoledne - kontroly, převazy

Radiodiagnostika - rentgen

Lékárna Salve—Nádražní 762/24
Pondělí až pátek
Sobota

MUDr. J. Fricová
tel. 583 430 172
Pondělí
10.30 - 17.30
Úterý
7.00 - 12.30
Středa
7.00 - 7.30 dále pro zvané
Čtvrtek
7.00 - 16.30
Pátek
7.00 - 12.30
Úterý až pátek
7.00 - 7.30 odběry

Chirurgická ambulance

Lékárna Zdraví - Okružní 10
Mgr. Kulinová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Bc. Emanuela Russiktzki, Dis
Denně po předchozím objednání

tel. 583 430 205

7.30 - 18.00
8.00 - 12.00
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MUDr. A. Dočkalová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

tel. 583 430 172
12.30 - 14.00
13.00 - 18.00
12.30 - 14.00
14.00 - 18.00
12.30 - 14.00

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 13.00
8.00 - 12.00
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Ortopedie a manuální medicína
MUDr. J. Matuška
Úterý

tel. 583 433 450
11.30 - 12.00 vyšetř. kyčlí kojenců

7.15 - 14.00

Zubní ambulance
MUDr. D. Sedlářová, MDDr. Jiří Hájek
tel. 603 867 708
objednaní
Pondělí
8.30 - 16.30
Úterý
8.30 - 16.30
Středa
12.00 - 16.00
Čtvrtek
8.30 - 16.30
Pátek
8.30 - 12.30
Po
7.00 - 8.00 bolestivé případy
Út, Čt, Pá
7.30 - 8.00 bolestivé případy
St
7.00 - 12.00 bolestivé případy

Zubní laboratoř
Iveta Montágová
Pondělí až pátek

Zdravotní středisko, Masarykova 2
Oční ordinace
MUDr. B. Slavíková
tel. 583 430 464
Pondělí
7.30 - 13.00 dospělí
13.30 - 17.30 dospělí
Úterý
7.30 - 13.00
13.30 - 15.30
Středa
7.30 - 12.00 glaukomová poradna
Čtvrtek
7.30 - 13.00 objednané děti
Pátek
7.30 - 9.00 glaukomová poradna 9.00 - 13.00 dospělí
14.00 - 15.00 objed. děti

Dětská ambulance
MUDr. L. Langová
Pondělí
8.00 - 11.00

tel. 583 433 310
13.00 - 14.00 prevence, pozvaní

Úterý

pro nemocné
poradna pro kojence
ordinace

tel. 602 969542
7.00 - 15.00

Středa

Zubní ambulance
MUDr. T. Kameníček
Pondělí
8.00 - 16.00
Úterý
8.00 - 16.00
Středa
8.00 - 16.00
Čtvrtek
8.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 13.00
Polední přestávka : 12.00 - 12.30
Akutní případy 7.00 - 8.00

tel. 775 573 192

Čtvrtek
Pátek
Denně

8.00 - 9.00
9.00 - 11.00
13.00 - 16.00
8.00 - 11.00
13.00 - 15.00
8.00 - 11.00
13.00 - 15.00
8.00 - 11.00
7.00 - 8.00

pro zvané
pro zvané
pro zvané
odběry a injekce

Náměstí Svobody 2
Interní a diabetologická ambulance

Logopedická ambulance
Mgr. Lenka Malíková, Mgr. Zuzana Táborská, tel. 739 092 747
Pondělí - Pátek
7.30 - 12.00
12.30 - 16.00

Poradenská činnost - stará čínská a tibetská medicína, přírodní
produkty
Marie Franková, mobil. 736 527 839
Pondělí
13.00 - 17.00 nebo podle telefonické domluvy
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MUDr. L. Švubová
tel. 583 433 669
Pondělí
7.30 - 12.00
12.30 - 14.30 diabetologie
Úterý
7.30 - 12.30 interna 13.00 - 15.00
Středa
7.30 - 12.00
12.30 - 13.30 diabetologie
Čtvrtek
7.30 - 12.30
12.30 - 16.00 interna
Pátek
7.30 - 11.00 diabet. 11.00 - 12.00 interna
Denně
7.00 - 7.30
odběry
Vyšetření mimo ordinační dobu po telef. domluvě
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