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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:
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Navrátilová Danuška
Elbl Jan
Orálek Petr
Vašek Miroslav
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Kulturní dům v Líšnici se zaplnil dětmi při maškarním karnevale. Čekaly na ně
hry, tanec i soutěže pod vedením animátorky Emily, v tombole pěkné výhry a na
závěr přišel i klaun. Podrobnosti i foto na str. 3-4.

SBĚR ŽELEZA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Chystáte se na jarní úklid ???

108. díl

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

sobota 6. května 2017

Rok 1984

od 8.00 hod. na Vyšehorkách, od 9.00 hod. v Líšnici.
Železný šrot připravte, prosím, před domy.
Děkujeme. Hasiči Líšnice

Integrace obce Líšnice k Mohelnici:
Již v minulém roce bylo hovořeno o tom, že od roku 1985 má obec Líšnice integrovat k Mohelnici. V říjnu letošního roku byla provedena mezi občany Líšnice a Vyšehorek podpisová akce, kterou měl být zjištěn názor občanů na integraci. Většina
občanů - kromě 26 - souhlasila s integrací. Dne 22. října se konala veřejná schůze,
na které bylo oficiálně oznámeno, že obec Líšnice bude od 1. ledna 1985 patřit k
Mohelnici.
Na této schůzi byli přítomni zástupci MěNV Mohelnice, kteří zodpovídali na četné
dotazy občanů týkajících se změn, které integrace přinese. Za spoluúčasti zástupců
MěNV Mohelnice byl proveden pohovor s jednotlivými poslanci MNV v Líšnici o
jejich dalším zapojení do práce v MěNV Mohelnice, ale také v OV v Líšnici.
Zapojení poslanců nebylo jednohlasné. Někteří se další činnosti vzdali. Byli to:
Přemysl Nečesaný, Jaroslav Pudil, Jaroslav Navrátil a František Churavý. V komisích MěNV Mohelnice budou pracovat tito poslanci: Milan novák, Jan Nejedlý,
Josef Zámečník, Jaroslava Springerová, Josef Kuba a Radek Havlíček. Do bčanského výboru byli navrženi: Jiří Šůstek, František Zámečník ml., Jaromír Balcárek,
Ludmila Vyjídáčková, Milan Novák ml., Vlastimil Bartoš.
Věříme, že integrací naší obce k Mohelnici nepoklesne aktivita občanů v zapojení
do veřejného dění obce. I nadále bude záležet na tom, jakou mírou se každý bude
podílet na jejím rozkvětu.

Výnosy plodin JZD Nový život - katastr Líšnice - Vyšehorky:
řepka
ječmen

25, 3 q/ha
62, 3 q/ha

pšenice
cukrovka

43,2 q/ha
384 q/ha

Stav dobytka na farmě Líšnice - Vyšehorky:
Líšnice
krávy
prasata pro výkrm
prasnice

Vyšehorky
krávy
prasata pro výkrm
prasnice

105 ks
0 ks
35 ks
2

28 ks
250 ks
0 ks

KŘÍŽOVKA
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Počasí v květnu může podle pranostik
ovlivnit výrazně celou úrodu.
V máji vlhko, chladno - …. …. .. ...
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Vyřešení minulé tajenky:
Jak hluboko v dubnu namokne,
tak hluboko v máji vyschne.
Vodorovně:
1 - Okruh činnosti
2 - Horní končetina
3 - Ráj
4 - Prasátko
5 - Zn. kosmetiky
6 - Energie
7 - Půvab (zastarale)
8 - Silný provaz
9 - Hlemýžď
10-Matka (slovensky)
11-Vzor
12-Anička (spisovně)
13-Ranní vláha
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Mnich vstal ze země a otevřel ústa dokořán, až se mu začala na mandlích usazovat
jinovatka. Ve světle svíček uviděl zázrak. Ano, byl to Dušek. Živý, zdravý a zpívající svým zvonivým dětským hláskem. Vedle něj stála Aňa a objímala ho kolem
útlých ramínek, kněz Jan ho hladil po čupřině rozcuchaných vlasů. „No pojď, pojď
sem k nám Dionýsi,…a nestyď se,….nám bude tato malá lest určitě odpuštěna. My
jsme si dnes totiž zahráli na anděly, na zachránce i trestající. Jen co jste s Duškem
opustili Vyšehorky, objevil se jeho otec a
sestra. Byli celí vyděšení a zarmouceni.
Aňa jela s nimi do Líšnice, kde ho brzy
našli. Ten jim hned vyprávěl, jak jste
prošli celým trhem a skončili v krčmě,
kde jsi ty mnichu po obžerství v dnešní
den půstu, hanebně usnul! A tak se všichni vrátili včas, aby unikli bouři. Rozhodli
jsme se tě ponechat v tápání a nejistotě,“
pokyvoval hlavou kněz a shovívavě se
díval na mnicha. Dionýs cítil, jak jim
začíná pulsovat nádherný pocit úlevy a
vysvobození. Nevěděl, jak by mohl dál
žít s pocitem viny. Poklekl před chlap-

AKCE PRO DĚTI

Dětský maškarní karneval 25. března 2017
Poslední březnovou sobotu po obědě se líšnický kulturní dům zaplnil
dětmi. Při vstupu děti dostaly pitíčko s krásně nazdobeným perníčkem a mohly si zakoupit tombolu.
V sále je přivítala animátorka Emily, která nás navštívila již podruhé
a sklidila u dětí i rodičů opět
úspěch. Hry pro děti byly obnovené a s velkým nadšením se zapojili
do programu i rodiče a prarodiče.
Po vystoupení Emily děti čekala
velmi štědrá tombola, ve které bylo
spousta krásných cen pro všechny
návštěvníky. Pro ty co přeci jen
neměli štěstí a nic nevyhráli byl
připraven balíček, aby je nemrzelo,
že odchází s prázdnou.
Když si všichni odnesli své hodnotné ceny a balíčky přivítali jsme
v sále klauna. Na přání dětí i rodičů každému vykouzlil zvířátko či
meč z balonku. Klaun měl velký
úspěch a určitě ho rádi uvidíme i
na dalších akcích.
Celé odpoledne si mohly děti pochutnávat na párku v rohlíku, hranolkách, muffinkách a dalších
laskominkách. Všichni se dobře
bavily a děti se neměly k odchodu
domů.
Závěrem bych ráda poděkovala
Obecnímu úřadu za výbornou spolupráci. Všem sponzorům za finanční i věcné dary a věřím, že si
na nás vzpomenou i v příští rok .

ANDĚL V NÁS
Jana Zámečníková
cem, něžně vzal jeho ruce do svých a
kajícně se podíval po všech přihlížejících.
„Nevím, co říct, jak vám poděkovat, jak vám mám vrátit vděčnost, kterou teď cítím. Já,..já,..na rozdíl od vás, nejsem žádný anděl,“ vzdychla nešťastná hromádka
tvořená mnichem. „Nuže, pojďme všichni do Betléma, najděme pro sebe i pro
všechny světlo, které nás dovede k Jezulátku.“ Kněz Jan podal Dionýsovi ruku a
společně vyšli z kostela. Ztichlá noc se konečně zbavila bouře a na nebi se usadily
ty nejjasnější hvězdy, jak ozářené vzácné drahokamy. Než mnich ulehl do své
postele ve své skromné komůrce, dlouho se zaníceně modlil. Ne, na tyto vánoce
určitě nikdy nezapomene. “Proč mi jen Bůh dává jednu těžkou zkoušku za druhou,
…proč,…? Nebo že by to bylo úplně jinak,..?“ ještě přemítal a ztěžklá víčka se
zavřela do milostivého spánku.
Konec příběhu
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Děkujeme.
Na co se můžete ještě v letošním roce
těšit: v září budeme pořádat zájezd pro
všechny spoluobčany od dětí až po ty,
co více pamatují. Snad ten výlet bude
lepší než návštěva pekla. Bližší informace vám sdělíme v červencovém čísle
Líšnických ozvěn.
Za spolek Relaxace Lucie Dvořáková
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CHVÁLÍME

Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo 1 080 tun odpadů na 1 750
místech v celé České republice. Zapojilo se zhruba o 20% dobrovolníků více než v loňském roce.
I díky příznivému počasí tak účast naplnila očekávání pořadatelů akce ze spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody.
V naší obci proběhla tato celostátní úklidová akce
pod záštitou OÚ a SDH Vyšehorky. V sobotu 8.
dubna se v 9 hodin ráno sešlo u hasičské zbrojnice
na Vyšehorkách 21 dobrovolníků z řad místních
občanů. Je potěšitelné, že mezi nimi bylo i 5 dětí.
Potom se již vydali za drobného deště do části
Pod dědinou, kde se jedna skupinka oddělila
a pokračovala směrem k Podolí a druhá se vracela
zpět do Vyšehorek a potom k Líšnici. Celkem se
podařilo sesbírat 200 kg odpadu a to zejména v
příkopech kolem cesty do Podolí. Trasa na Líšnici se uklízela již v loňském roce a
letos již byla celkem čistá. Celé akci sice nepřálo počasí, ale panovala při ní veselá
nálada a přispěla k utužení sousedských vztahů v obci Vyšehorky.
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OÚ INFORMUJE

ZJISTILI JSME PRO VÁS

Obec Líšnice začíná pracovat na Strategickém
rozvojovém plánu obce

Na mrazíky poslali sadaři mlhu z raketového motoru

Dne 1. dubna v odpoledních hodinách byl nahlášen požár lesního porostu v majetku obce Líšnice vpravo ve stoupání na Studenou Loučku - poblíž letiště asi 300 m
od silnice. Jednalo se o požár paseky, kde se oheň rychle šířil po suché trávě a hrabance a naštěstí nezasáhl vzrostlé stromy. Sjeli se zde hasiči z několika jednotek Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Lukavice a díky jejich včasnému zásahu se podařilo
požár brzy lokalizovat. Voda k hašení se dovážela v cisternách z Mohelnice. Přes
noc potom požářiště hlídali členové jednotek SDH Líšnice a SDH Vyšehorky. Příčina požáru je v šetření vyšetřovatelů.

Jasno až polojasno a do toho minus čtyři stupně Celsia, to může být hotová pohroma.
Aby koruny s budoucí úrodou ochránili, nastartovali sadaři v Újezdu u Mohelnice
speciální přístroj na výrobu mlhy. „Běhám a sháním benzin. Jdeme to vyzkoušet.
Je to premiéra,“ chystal se na
probdělou noc František Flášar ze
společnosti Úsovsko. Na starosti
má jabloňové sady v Bouzově –
Kozově a Mohelnici - Újezdu.
Právě v Újezdu se rozhodli vyrábět umělou mlhu ze směsi vody a
rostlinného glycerinu. Zařízení
pořídili v tomto týdnu kvůli ohlášeným mrazíkům. „Je to takový
raketový motor poháněný benzinem, kde se do spalin motoru pod
tlakem přes trysky vhání směs
glycerinu a vody, čímž se vytváří
mrak,“ vysvětloval zjednodušeně
Flášar. Aby mlha chránila koruny
s květovými pupeny, nesmí moc
foukat. „Budeme sledovat sílu a
směr větru a se zařízením jezdit
terénem tak, abychom mlhou
pokryly, co bude potřeba. Odhadem polovinu sadu, kde už jabloně začínají nakvétat," popisoval
plán nočního zásahu. „Je to první pokus, musíme si technologii osahat a případné
mouchy vychytat,“ usmál se Flášar. Dosavadní nízké teploty úrodu v sadech neohrozily. V pondělí sice byly dva pod nulou, ale těsně před ochlazením zapršelo a
ráno po mrazících stejně tak. „Uvidíme, jak dopadne čtvrtek. Inverzní mráz kolem
minus čtyř, jasno až polojasno, to už může být problém,“ popisoval.
A opravdu mrazíky přišly. Kdo projížděl páteční ráno silnicí kolem sadů si určitě
všimnul bílé mlhy, která se táhla od Podolí až po Žádlovický park. Snad tento pokus klopinským sadařům vyšel a úrodu zachránili.
Daniela Tauberová, Šumperský deník
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Obec Líšnice je jednou z devíti obcí Mikroregionu Mohelnicko, která od dubna
2017 do června 2018 bude intenzivně pracovat na přípravě strategického rozvojového plánu (SRP). V plánu si obec vyjasní dlouhodobé priority rozvoje a rozvrhne
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Plán rovněž umožní lepší využití
finančních prostředků a bude i důležitým podkladem při získávání různých dotací.
Klíčovým podkladem pro zpracování strategického plánu jsou podněty od občanů a
organizací působících v obci.
V úterý 16. května 2017 v 17 hodin se proto v přísálí KD v Líšnici uskuteční veřejné diskusní setkání s obyvateli k situaci v obci. Řešeny budou zejména
hlavní problémy a možnosti rozvoje obce. Na setkání naváže dotazníkové šetření
mezi obyvateli, v němž budou prověřeny a doplněny podněty, které zazněly na
setkání.
Zapojte se do rozvoje Vaší obce i Vy!

STALO SE

LIDOVÉ TRADICE

TURNAJ

Zvony odletěly do Říma...

Velikonoční mariášový turnaj
Také nový provozovatel líšnické hospody bude pokračovat v pořádání mariášových turnajů. Ten v pořadí první
se uskutečnil na Bílou sobotu dne 15.
dubna. Očekávala se velká účast a tak
se poprvé hrálo v přísálí KD. Za hrací
stoly usedlo 21 hráčů, kteří se utkali se
v pěti kolech. Souboje utichly pouze v
polední přestávce, kdy se podával výborný hovězí guláš. Kolem 16. hodiny
se sečetly výsledky posledních her a
pořadatelé zveřejnili pořadí. Výsledky
se vyhlašovaly od posledního místa a
všichni účastníci turnaje si přišli pro
cenu. Vítězem turnaje se stal a pro pěkné selátko si přišel František Weiser,
stříbrná medaile patřila Karlu Krčálovi
a na třetím stupínku stanul Jiří Hejna.
Také letos jsme měli v turnaji zastoupené domácí hráče, kterým se ovšem
moc nedařilo. Nejlepší skončil na 6.
místě Jaroslav Navrátil, 14. místo patřilo Janu Elblovi, 17. místo Milanu Novákovi a cenu útěchy - láhev slivovice
a Velikonoční pomlázku získal Miroslav Plesník za 21. místo.
Líšnické turnaje si získaly již své pevné pevné místo v kalendářích mariášových hráčů ze širokého okolí, což nám
potvrdil i vítěz pan Weiser, který přijel
až z Rýmařova. „Objíždím mariášové
turnaje v celém regionu a o tom líšnickém jsem se dověděl z facebooku. Příjemné prostředí, pěkné ceny, dobře
jsem si zahrál. Moc se mi tu líbilo a
určitě jsem nejsem naposledy,“ dodal
pan Weiser.

Líšničtí hrkači si přišli pro „výplatu“

Premiérově se hrálo v přísálí KD

Vyšehorští hrkači Pod dědinou
Zvony, které odletěly do Říma, nahradili na vesnicích hrkači. Na Zelený čtvrtek
odletěly zvony do Říma, aby umlkly až do Bílé soboty, praví velikonoční tradice.
Právě v této době zvonění nahradili mládenci s hrkači, řehtačkami, klepadly nebo
třeba dřevěnými zvony s dřevěným srdcem. Prastarý zvyk se udržel na mnoha místech v zemi. Hrkání má stále stejná pravidla, mezi které patří třeba deníček docházky v rukou nejstaršího z hrkačů.
Také v obou našich obcích - na Vyšehorkách i v Líšnici začali hrkači už ve čtvrtek.
V pátek, kdy se hrká podle tradice čtyřikrát, je čekalo vstávání už v šest hodin ráno
a stejně tak i v sobotu. Skončili v sobotu dopoledne, kdy se vydali dům od domu,
aby za svoji službu dostali „výplatu“.

Nejlepší z domácích - Jaroslav Navrátil

POZVÁNKA

SDH Vyšehorky Vás srdečně zvou
na

Ostatním místním hráčům se nedařilo

dne 7. 5. 2017 na hřišti ve Vyšehorkách

od 16 hodin hry pro děti, řazení průvodu po setmění, občerstvení
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Stupně vítězů
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