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 dožili:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

v červnu:

Vyjídáčková Ludmila
Zapletalová Věra
Kuba Josef
Hňoupková Anna
Kajnarová Jana

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Šůstková Anna
Zámečník František
Vojkůvková Marta
Šlejmarová Ladislava
Rýznar Petr

www.obec-lisnice.cz

169/21

Svoz bioodpadu:
středa - 14. 7.
pondělí - 19.7.

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Doprovodné akce: sportovní zóna, skákací hrad, skluzavka, zorbing.
Soutěž: o věcné ceny v kopání na branku s otvory.
Bohatá gastrozóna.
Pivní speciál: ve spolupráci s pivovarem Holba – „Mohelnická 75“.
Charitativní dražba: předmětů českých sportovců pro neziskový spolek
Ryzáček.
Předprodej v informačním centru MKSC /100 Kč, na místě 150 Kč/.
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Ryzáček, z.s - nezisková organizace provozující hiporehabilitaci a další aktivity
spojené s využitím koní uspořádala v sobotu 26. července Den otevřených dveří.
Návštěvníkům nabídla workshopy, ukázky aktivit, děti se mohly svézt na koních.
Více o akci na str. 6 - 7.

POMOC OBCÍM

KŘÍŽOVKA

Pomáháme obcím zasaženým tornádem

Svatý Jakub - 25. července

Sdružení místních samospráv ČR spustilo přímou pomoc obcím
postiženým červnovou vichřicí.
Je to jednoduchý, transparentní a bezpečný způsob, jak mohou přispět obce, občané a právnické osoby. Obce dostanou 100 % darovaných peněz a samy rozhodnou,
jak je využijí.

JAK POMOCI?

Finančním darem, který předáte oproti
darovací smlouvě na OÚ v Líšnici do 20.
července.
OÚ převede veškeré nastřádané prostředky na transparentní účty, které budou následně převedeny konkrétním zasaženým obcím a regionům.
PROČ TAKTO?
Postižené samosprávy teď mají obrovské množství práce a my jim takto ulevíme
s administrativou. Nebudou muset řešit desítky darovacích smluv, ale jen jednu
jedinou. Podpora navíc není ničím vázaná, starostové ji mohou použít tak, jak
sami potřebují.
KOMU POMŮŽETE?
Přímo zasaženým obcím. Každý účet je věnovaný jedné obci, konkrétně z okresu
Břeclav, Hodonín a Louny.
JAKÁ JE KONTROLA?
Spolehlivá. Nemusíte se obávat, že by Vaše dary přišly nazmar. Finance převedeme na transparentní účty a uvidíte, kolik která obec získá.

CHCETE POMOCI JINAK?

Rozhodně můžete pomoci i jinak, například ve veřejných sbírkách. Jen dejte prosím pozor, ať nenaletíte podvodníkům, kteří zneužívají lidského neštěstí a solidarity ostatních. Peníze lze poslat i přímo na transparentní účty obcí.

Uvádíme bankovní účty postižených obcí:

6013175309/0800 - Lužice
6013183309/0800 - Hrušky
6013185339/0800 - Moravská Nová Ves
6013197399/0800 - Hodonín Bažantnice
6013190349/0800 - Týnec
6013192379/0800 - Tvrdonice
6013187369/0800 - Mikulčice
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Jakub pocházel z Betsaidy. Spolu s Petrem a Janem byl jedním z nejbližších a nejdůvěrnějších Ježíšových učedníků. Když po Kristově Nanebevstoupení apoštolové
určovali, kdo do jakých končin světa půjde hlásat zprávu o smrti a zmrtvýchvstání
Syna Božího, připadla na Jakuba cesta do dnešního severního Španělska. Po nějaké
době se vrátil do Jeruzaléma s velkým zklamáním. Lidé byli k jeho poselství hluší.
Shromáždění apoštolů však o jeho námitkách nechtělo slyšet. Jakub jako horlivý
přívrženec pronásledované víry se musel skrývat, ale nepřátelé jej vypátrali. Na
rozkaz Heroda I. byl popraven stětím mečem. Za svou mučednickou smrt byl později blahořečen. Svatý Jakub bývá zobrazován s mečem, kterým byl popraven.
Jako patron poutníků je oděn v poutnickém šatě zdobeném lasturou nebo s holí,
brašnou, lahví, mušlí apod. Je také patronem horníků.
Jeho hrob je v Santiago de Compostela Město se řadí k nejvýznamnějším poutním
místům křesťanské Evropy. Poutní tradice ke
hrobu svatého Jakuba začala v 9.století
a trvá dodnes. Poutníci věří, že odměnou za
vykonanou pouť k Jakubovu hrobu jim budou odpuštěny hříchy. Jeho ostatky prosluly
léčením četných chorob - např. revmatismu.
Svátek slaví Jakub 25. července a vztahují
se k němu mnohé pranostiky.
Např. Jak teplý svatý Jakub, tak …...
……. / dokončení v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky:
Nadchází letní slunovrat - začíná léto.
Vodorovně:
1 - Špatné počasí i jméno býval. premiéra
2 - Obchod /hovorově i zastarale/
3 - Hmyz /2. pád čísla množného/
4 - Zápach /hovorově/
5 - Potlesk, aplaus
6 - Vedoucí fakulty
7 - Poplatek za užívání mostu
8 - Nádoba na smažení
9 - Nesvobodná žena
10- Vývar z masa
11- Útvar chránící oko
12- Prst se dvěma články
13- Primát
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SDH VYŠEHORKY

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2021
O putovní pohár SDH

SDH LÍŠNICE

Hasičská soutěž Líšnice

Upozornění: Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy pro další propagaci SDH
Vyšehorky a obce Líšnice. Účastí na této akci berete tuto skutečnost na vědomí a udělujete
tak svůj souhlas.
Akce bude pořádána za zvýšených hygienických opatření.

V sobotu 26. června 2021 se na místním hřišti uskutečnila hasičská soutěž
v kategorii muži, ženy a veteráni. Datum soutěže byl z provozních důvodů přesunut z tradičního srpnového termínu – v srpnu již tedy hasiči na hřišti letos běhat
nebudou. Od loňského roku, kdy se pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí neustále potýká se zákazy a omezeními jsme byli rádi, že se na našem
líšnickém hřišti našel volný víkend a
mohli jsme akci uspořádat. Konala se
za finanční podpory obce Líšnice,
Olomouckého kraje a přispění z řad
příznivců a sponzorů i vlastních členů
hasičů. Všem děkujeme.
Na startovním poli jsme se sice sešli
ve značně malém počtu, ale i tak jsme
se pustili do sportovního zápolení.
Kdo nepřijel, mohl jen litovat, dle
sdělení účastníků jsme měli připraveny pěkné a různorodé ceny (domácí
utopenci, dárkové balíčky, melouny,
dárková balení piva, pro rozhodčí
lahvinku vína za spravedlivé rozhodování) a poháry. Počasí přálo, sice
se nad hlavami několikrát objevily
černé mraky, ale žádná větší průtrž se
nekonala. Ostatně my hasiči jsme
přece na vodu zvyklí. Náš sbor měl
v každé kategorii jedno soutěžní
družstvo a jejich výsledky byly následující: družstvo žen zvítězilo nad
přespolními děvčaty z SDH Kameničná (okres Ústí nad Orlicí), družstva místních mužů i veteránů si
v rámci vzájemné solidarity vyběhaly
stejné, druhé místo. Všichni soutěžící, nejen domácí, zaslouží velkou
pochvalu. U nás v Líšnici to byla
první soutěž v roce 2021 na okrsku č.
10 a po zimě, po uzavírkách a omezeních to byl první sportovní výkon
letošního roku. Děkujeme za účast na
naší soutěži.
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SDH Vyšehorky ve spolupráci s MS Skalka
Líšnice zve všechny malé i velké na soutěžní
klání o putovní pohár, medaile a věcné ceny do
areálu hřiště bývalé mateřské školky
na Vyšehorkách

- sobota 10.

21

července 2021

Soutěží:
4 členná soutěžní družstva ve 2 kategoriích dle věku staršího
dítěte(2 dospělí + 2 děti do 8 let), (2 dospělí + 2 děti 9 - 15 let)
a volná kategorie bez omezení věku členů.
Vlastní prapor a náhradní oblečení výhodou.
Program:
12:00 – 13.30 Registrace sportovních družstev
14:00
Slavnostní zahájení her – zapálení ohně,
vyvěšení vlajky, nástup družstev
14.10 – 17.30 Soutěžní klání
17:30 – 18:00 Předpokládané ukončení soutěže
Soutěžní disciplíny:
Vyšehorský háček - Čtverečky - Hromadný pochod na
desce - Hromadný pochod „pásovec“ - „Totem“ a další
Bohaté občerstvení zajištěno

TANEČNÍ ZÁBAVA
Hudební skupina „NO IDEA“

Od 20 hodin -

Srdečně zvou pořadatelé

Ve stáncích byla připravena točená kofola a limonáda, spolu s tím chlazené točené
pivo. Nechyběly drobné cukrovinky i nanuky na ochlazení. Na grilu se opékaly
výborné makrely, u ohně se ohříval zvěřinový gulášek, uzená krkovice, v nabídce
byl i již zmiňovaný domácí utopenec a pro všechny příchozí děti párek v rohlíku
a pitíčko zdarma. I tady je namístě poděkovat všem za příjemnou obsluhu a odvedenou práci.

Po ukončení hasičské soutěže totiž akce nekončila, hřiště se otevřelo pro všechny
místní i přespolní k posezení s malým programem pro děti. Pro ty byl připraven
skákací hrad a skluzavka zdarma. Využít mohly i dětské hřiště a dráhu ke svým
hrám. Ke shlédnutí, pohlazení i
odborné konzultaci byla mini
výstava drobného domácího
zvířectva členů Místního chovatelského spolku Loštice. A
divili by jste se, ale dospělí
byli zvídavější než jejich děti.
Ty byly nejvíce nadšené, že si
mohly králíka pohladit a podivovaly se, že i taková zvláštní
slepička snáší vajíčka …
Za celý tým pořadatelů a to ať
z řady hasičů, či jejich přátel
nebo rodinných příslušníků bychom rádi všem poděkovali za pomoc a návštěvu
této akce. A doufáme, že se letos ještě potkáme na nějaké z plánovaných kulturních
akcí v Líšnici nebo Vyšehorkách.
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POLICIE ČR

Okradená seniorka

Prověřujeme okolnosti případu, při kterém neznámý
pachatel či pachatelé ošálili a odvedli pozornost seniorky, aby ji mohli okrást. Na linku 158 ve středu 2. června
2021 dopoledne zavolala poškozená 80letá žena a operačnímu důstojníkovi popsala, co se stalo. Ten ihned
vyslal do obce na Mohelnicku hlídku, která ji kontaktovala. Žena sdělila, že byla na zahrádce u svého domu,
když za ní přišel neznámý muž a ptal se jí, zda nemá
telefonní číslo na sousedku, se kterou potřebuje něco
vyřídit. Přitom stočil řeč na zahrádku, že ji má udržovanou, co za květiny pěstuje atd. a tím se snažil odvést její pozornost. To se mu taky
podařilo. Spolu s ním se zřejmě na pozemek u domu dostal ještě druhý pachatel,
který v době, kdy tento komunikoval se seniorkou, vnikl do domu odemčenými
zadními dveřmi a dům prohledal. To zjistila poškozená až po odchodu návštěvníka
a návratu domů. Zloděj úřadoval v ložnici, odkud sebral peníze. I přesto, že měla
majitelka nemovitosti uzamčenou vstupní branku, udělala chybu, protože klíček
nechala v zámku a pachatelé se s jeho pomocí dostali na pozemek a pak tam, kde
potřebovali. Na případu v současnosti intenzivně pracujeme.
Jak podobným situacím předcházet?
Na prvním místě je hlavní opatrnost a obezřetnost při kontaktu s neznámou
osobou. V domácím prostředí pokud možno komunikujte skrz zavřené dveře a na
ulici se nepouštějte s cizími lidmi do řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře
vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám
takzvaně pod kůži, jako tomu bylo i v tomto případě.
Preventivní rady:
- vstupní dveře vždy zamykejte, to platí i o vstupních brankách plotů předzahrádek
rodinných domů
- dveře si zabezpečte bezpečnostním řetízkem
- s cizími lidmi komunikujte přes zavřené dveře a informace od dotyčné osoby si
nejprve telefonicky ověřte
- dveře neotvírejte, ani když někdo požádá o pomoc, přivolat ji můžete telefonem
- nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu, a to ani na pozemek k domu
- zamykejte i zadní vchody do domu, pokud ho opouštíte, byť jen na malou chvíli
Dávejte si také pozor na podomní prodeje, žádosti o finanční pomoc osobám v
nesnázích, podání vody, osoby, které se k vám hlásí jako staří známí nebo znají někoho z rodiny atd. Legend je opravdu nepřeberné množství a pachatelé
vymýšlejí stále nové a rafinovanější.
Pokud se stanete obětí jakéhokoliv trestného činu, neváhejte si přivolat naši pomoc
na lince 158.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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INFORMACE

Senioři v dopravě – pravidelné lékařské prohlídky
Kdo a kdy musí na lékařskou prohlídku?

Osoby starší 65 let
Nejdříve 6 měsíců před dovršením a nejpozději v den dovršení 65 let věku,
nejdříve 6 měsíců před dovršením a nejpozději v den dovršení 68 let věku,
po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Lékař Vám může na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu určit termín
další lékařské prohlídky, který může být i kratší než předepsaný.

Kam na lékařskou prohlídku?

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož jste registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemáte-li takového lékaře, můžete požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře. Po lékařské prohlídce obdržíte od
lékaře doklad o své zdravotní způsobilosti, který musíte mít při řízení motorového vozidla u sebe.

Co říká zákon?

Policisté po Vás mohou při silniční kontrole požadovat mimo jiné i doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a Vaší povinností je tento doklad
na výzvu policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji, vojenského policisty
nebo celníka ve stejnokroji, předložit ke kontrole.
Pokud řidič při silniční kontrole nemá tento platný doklad při řízení motorového
vozidla u sebe, ale např. si jej zapomněl doma, hrozí mu pokuta 1 500 až 2500 Kč
ve správním řízení. Pokud nemá platný lékařský posudek vůbec, nebo jej má propadlý, hrozí mu ve správním řízení pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč a zákaz řízení
motorových vozidel na 6 měsíců až 12 měsíců.

Odbor dopravy Městského úřadu Mohelnice apeluje na řidiče, aby si
překontrolovali doklady povinné pro řízení motorových vozidel.
INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA - Občanské průkazy
V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:
Žádost o vydání občanského průkazu lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání
nejpozději do 28. července 2021. Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze
převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem . V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA - Cestovní pasy
Dovolujeme si Vás upozornit na následující:
V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu. Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas.
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Výsledky soutěže v Líšnici:
družstvo

1.kolo

2.kolo

součet časů

umístění

1

Líšnice muži

32,77

49,83

82,60

2.

2

Studená Loučka muži

21,25

43,49

64,74

1.

3

Líšnice ženy

28,45

49,01

77,46

1.

4

Moravičany veteráni

23,47

35,87

59,34

1.

5

Líšnice veteráni

70,53

41,47

112,00

2.

6

Kameničná ženy

27,90

56,62

84,52

2.

Soutěžní sezóna 2021 na okrsku č. 10

26.6.2021 byl soutěží v Líšnici zahájen soutěžní hasičský ročník 2021. Moc soutěží
ale nečekejme. Členové výboru okrsku č. 10 se dohodli, že vzhledem ke skutečnostem, že většina sborů stále zvažuje pořádání své hasičské soutěže, nebude poprvé
za dobu pořádání vypsán boj o „Přeborníka okrsku č. 10 pro rok 2021“. Pro pamětníky, soutěž Přeborníka okrsku č. 10 (tehdy ještě okrsku č. 12) byla poprvé vypsána v roce 2002. Nebude se ani půjčovat z Okresního sdružení hasičů Šumperk požární stroj Tohatsu, se kterým se v prvních kolech hasičských soutěžích běhalo. Je
tedy na každém sboru, zda se do pořádání soutěže pustí či nikoliv a s jakými pravidly.
Pro příznivce přikládáme termíny, které jsou dány (sbory chtějí soutěž určitě
pořádat):
Pondělí 5. července 2021 – od 22 hodin – noční soutěž – SDH Moravičany
Mimookrsková – pondělí 5. července 2021 – od 12 hodin – „O pohár starosty obce
Líšnice“ – SDH Líšnice okres Ústí nad Orlicí
Mimookrsková – sobota 24. července 2021 – SDH Kameničná okres Ústí nad Orl.
Sobota 7. srpna 2021 – SDH Žádlovice
Sobota 14. srpna 2021 – SDH Moravičany
Sobota 28. srpna 2021- SDH Křemačov
Sobota 28. srpna 2021 – SDH Pavlov-výběr – Noční Olomoucká liga
A dále jsou termíny, ale tam sbory ještě budou potvrzovat, zda platí (může být datumový posun a nebo soutěž nebudou pořádat):
31. červenec 2021 – SDH Palonín
4. září 2021 – SDH Studená Loučka
Letos pohárovou soutěž nepořádají: SDH Loštice, SDH Podolí.
SDH Doubravice – hasičská soutěž pro PPS8 – termín není ještě dán
Tak doufejme, že se někde na akci v našem okrsku potkáme.
Těší se Hasiči Líšnice.
Jitka Mošovská, starostka
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RYZÁČEK

Den otevřených dveří na Ryzáčku

V sobotu 26.6.2021 v odpoledních hodinách proběhl za dodržení
všech hygienických nařízení na Vyšehorkách v občanském sdružení Ryzáček Den otevřených dveří. Od 14:00 se mohli návštěvníci zúčastnit workshopů zaměřených na práci kolem koní. Péče
o koně totiž neznamená jen romantické vyjížďky po okolí, ale jde
hlavně o každodenní tvrdou práci. A právě tu jsme chtěli všem
návštěvníkům ukázat. Mohli si vyzkoušet “vybírání kobylinců”,
krmení koní nebo čištění pomůcek a postrojů na koně. Aby madla, uzdečky nebo
sedla vydržela co nejdéle, je nutné o ně
pravidelně pečovat. Zájemcům bylo vysvětleno, jaké množství sena je nutné pro
koně připravit. Seno se váží a na jednoho
koně na jeden den připadne 10 kg sena,
které se musí rozdělit do ranní a večerní
dávky. V zimním období se sena připravuje více.
Většina podporovatelů Ryzáčka ví, že v
předchozích dnech byl jeden z našich
koní Beatus operován s kolikou na klinice v Petřvaldu. Den před dnem otevřených dveří se vrátil, a tak všichni ti, kteří
mu přáli brzké uzdravení, jej mohli navštívit.
V průběhu celého dne byl k
nahlédnutí i jmenný seznam se zvláštním
poděkováním lidem, jež na Beatusovu
léčbu přispěli zasláním finančního daru.
Od 16:00 byly na jízdárně připraveny
ukázky z další činnosti Ryzáčka. Mezi
které patří například parajezdectví. Díky
speciálnímu sedlu se na koni mohou projet
také lidé ochrnutí v oblasti dolní
části těla. Jeden z našich klientů Nik se
svým koněm Aronem předvedli, jak taková jízda vypadá. V Ryzáčku se mimo jiné
věnují hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. Při ukázce předvedli zaměstnanci
i to, jak probíhá příprava koně před touto
aktivitou, a jak probíhá práce s klientem. Mnoho lidí zajímá, jak dlouho se
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kůň pro hipoterapii cvičí a co
všechno umí. V sobotním programu dostali zájemci odpovědi na nejrůznější zvídavé otázky.
Většina dětí, které se dne otevřených dveří zúčastnila, neodolala projížďce na koni. Den
otevřených dveří v Ryzáčku ale
nebyl jen o koních. Součástí
týmu je i ovce Beruška, koza
Róza, králíčci Tedy a Turbínka
nebo morčata. S těmi všemi se
mohl kdokoliv pomazlit nebo si
je jen prohlédnout.
I když přišly drobné přeháňky,
akce se vydařila. K dobré náladě přispěla i živá muzika, která
celé odpoledne bavila více než
120 lidí. Návštěvníci si mohli
opéct špekáčky či se občerstvit
grilovaným masem, chlebem s
tvarůžkem a dát si něco osvěžujícího k pití. Ve stánku byly
k prodeji předměty s logem
Ryzáčka. Kdo chtěl, mohl jejich koupí podpořit činnost Ryzáčka. Pokud jste nákup nestihli, nezoufejte – již
brzy spustíme on-line prodej těchto předmětů.
Jana Krejčová, předsedkyně spolku
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