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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 dožili:

Srpen

v srpnu
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
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Šůstek Jiří
Plšek Miroslav
Horálková Eva

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA
SDH Líšnice a Spolek Relaxace Líšnice Vás srdečně zvou na

Dětské zábavné odpoledne

POZOR ZMĚNA: na hřišti v Líšnici

5. září 2020 ve 14 hod

Těšit se můžete na tombolu, hasičské soutěže
pro děti, obří skluzavku, skákací hrad.
Dospěláci si pochutnají na dobrotách z udírny,
na makrelách a dobře vychlazeném pivečku.
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26. září 2020 se představí na hřišti v Líšnici v rámci akce Mohelnickem na kole
profesionální freestyle bike jezdci se svou exhibicí. Jsou to finalisté soutěže Česko
Slovensko má talent 2019, mistři ČR, Evropy a vicemistři světa.
Pozvánku na akci naleznete na str. 8

KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

147.díl

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

Rok 1992
OÚ - členové zastupitelstva
Stratil Miroslav - starosta
Springerová Jaroslava - místostarosta
Dunovská Alena

Šůstek Jiří
Sedlářová Liduška
Vašek Ludvík

Jeden člen zastupitelstva pan ing. Eduard Šnévajs se odstěhoval z obce a za něho
k 1. 4. 1992 nastoupil v pořadí podle počtu hlasů ve volbách pan František Zámečník ml.. Vede komisi kulturní.
Oblast finanční pro styk s bankou dělá ing. Jana Vyjídáčková ve funkci „odborný
referent“.

Hlavní úkoly realizované OÚ v roce 1992
1. Likvidace divokých skládek okolo obce
2. Zajištění odvozu TDO i z Vyšehorek, zakoupení nádob
3. Vyrovnání toku potoka a jeho vyčištění pod hřištěm
4. Oprava zbrojnice ve Vyšehorkách
5. Úpravy v hostinci - přemístění pultu, vybudování spojovacích dveří do přísálí,
oprava obkladů, vymalování prostor
6. Úprava v sále KD, odstranění zatemnění, zakoupení záclon, závěsů
7. Zakoupení potřeb pro provoz kadeřnice - umyvadlo, sušička vlasů

ČČK
V minulém roce byl počet členů 49, v tomto roce 42. Společenskou akcí pořádanou
ČČK byl maškarní ples. Z jeho výtěžku byly poskytnuty finanční příspěvky na
různé akce během roku. Ke svátku Den matek připravily
pohoštění pro ženy, pro nové občánky, kteří byli slavnostně přivítáni, zakoupily členky hračky. K MDD věnovala organizace peníze na soutěžní hry na hřišti, kde se
konalo sportovní odpoledne. Finanční částkou se podílely
i při hrazení výdajů za balíčky na mikulášské nadílce, dále
přispěly na nákup zařízení pro provoz kadeřnice v obci.
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23. září nastává podzimní rovnodennost. Pokud jste si do této chvíle neužili koupání a letní pohody, budete muset počkat na příští rok. Od tohoto datumu již budou
noci delší než dny – a ještě čtvrt roku se budou prodlužovat.
Může za to naše planeta Země. Musí při svém oběhu kolem Slunce každý rok urazit asi tak 939,2 miliónu kilometrů a aby to stihla, musí udržovat průměrnou rychlost 29,8 km/s. Rychlost není stejná, mění se podle vzdálenosti od Slunce. Planety
totiž kolem slunce obíhají po eliptických drahách a Slunce je v ohnisku příslušné
elipsy. Jeden oběh kolem Slunce trvá Zemi 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 45,7
sekund – nevěříte-li, změřte si to. Tato doba se nazývá tropický rok. Ano, těch
zhruba šest hodin je důvodem, proč je každý čtvrtý rok přestupný.
Pouze dvakrát do roka stane Slunce na obloze přesně …………./vyluštění v
tajence/– je to kolem 21. března a 23. září – na severní polokouli nastává jarní a
podzimní rovnodennost. V ty dny začíná jaro a podzim – a den je stejně dlouhý
jako noc.
Keltové prý slavili podzimní rovnodennost jako sabat Alban Elfed. Podzimní
rovnodennost je chápána jako přechodný
bod mezi světlou a temnou polovinou
roku; začátek období ubývání slunce. Den
a noc je v rovnováze. Je čas oslavit letošní
úrodu a poděkovat za ni. Ozdobte si dveře
věncem ozdobeným sušenými plody.
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Vyluštění minulé tajenky:
Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné,
možno se těšit NA DEŠTĚ HOJNÉ
Vodorovně:
1 - Typ uzavřené čtyřdveřové karoserie
2 - Hanušovický pivovar
3 - Myslivecké vyvýšené stanoviště
4 - Radiolokátor
5 - Kovbojská slavnost
6 - Pevný jez na potoku
7 - Domácí plášť po koupání
8 - Patřící šnekovi
9 - Destilát z vína
10- Žhavé kovové šupinky
11- Poplatek za bydlení
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POVÍDKA

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH Líšnice

Paní Jana Zámečníková si pro nás připravila na konec prázdnin malou povídku,
u které se možná budete i trochu bát. Děkujeme moc za milé počtení…..

Přinášíme přehled činnosti zásahové jednotky SDH Líšnice za měsíc srpen tak, jak
hasiči uveřejňovali svoje příspěvky na facebooku:

Ticho a tma v místnosti

5. srpna:

21.07 hod. - Technická
pomoc, srážka auta se zvěří, Vyšehorky, spojovačka na Mohelničák
14. srpna:

15.00 hod. - Technická
pomoc, odstraňování spadlého
stromu v potoce, Líšnice, zvýšená hladina potoka, hrozba vylití

16.05 hod. - Technická
pomoc, spadlý strom přes cestu,
silnice směr Bušín

VETŘELEC

houstla jak krupicová kaše,
Prázdninová povídka s nádechem hororu kterou vařil tatínek pro malou
Adrianku. Byl sám. Pomalu a
velmi opatrně se plížil podle
stěny a jeho oči si zvykaly na
jednotlivé předměty. Ostří nožů, jen tak ležících na kuchyňské lince, vrhalo vražený stín a špičaté hroty vidliček trčely ze dřezu a tvářily se nebezpečně.
Vr, vr.vrrrrr,….předla lednička za dveřmi spižírny. Uf. Uf,..prskal a vzdychal hrnec na sporáku a poklička se snažila nepustit páru z vařených brambor. Bludička
světla nad linkou vrhala strašidelné odlesky do místnosti a tikající hodiny připomínaly nastraženou odpočítávající minu. Viděl ten hrozný, osvětlený obrazec. Zvuky
z něho se linoucí byly tak neskutečné, že mu z nich naskákala husí kůže jak ostny
dikobraza.
Všechno to narušovala jen vzdálená kulisa televizoru z vedlejší místnosti. Nevěděl,
jak tuto chvíli vůbec přežije. Tady bude každá rada drahá. Posunul se ještě blíže
k tomu strašnému předmětu. Ztrácel však odvahu. Raději si lehl na zem a chvíli
zůstal ležet bez hnutí, aby se rozmyslel, co podnikne. Snad ho něco napadne, nějak
se přece z té situace musí dostat. Čas se vlekl. Cítil pod sebou jemné chvění podlahy a podivný zápach. Třesoucí rukou se zachytl nohy stolu a přitáhl se blíže. Podařilo se mu dostat bez obtíží pod stůl, kde se velmi opatrně posadil. Odtud měl rozhled na celou kuchyňskou linku i na hrůzostrašný přístroj. Něco v něm najednou
zapraskalo a jeho drásající zvuk změnil obrátky. Tou jeho nenadálou změnou se
vyděsil ještě více a strčil si pěst do pusy, aby nahlas nevykřikl. Poskočil a praštil se
hlavou do stolu tak silně, že cítil rostoucí bouli a zubní rovnátka mu zacvakala jako
čelist kostlivce. Určitě je prozrazen!! Kdyby se mohl alespoň něčím vyzbrojit! Nic
si sebou nevzal. Jak jen mohl takto vejít do kuchyně bez spolehlivé zbraně? Pomalu vystrčil hlavu z pod stolu, aby zjistil, jak daleko je od desky linky. Ano, ano,…
už to má,..!! Na okraji byla položena veliká poklice od teflonové pánve,…ta poslouží jako obranný šít. A ze spodního šuplíku vytáhne tu obrovskou vařečku, jako
meč to stačí. Nápad to byl skvělý, ale jak provést a nebýt spatřen? Stáhl okraj ubrusu dolů. Zatím šlo všechno hladce. Ťuk, ťuk,…co to bylo?
/Pokračování příště/

Jana Zámečníková
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22. srpna:

7.45 hod. - Technická pomoc, likvidace
obtížného hmyzu, Vyšehorky

9.00 hod. - Technická pomoc, pročištění
potoka Líšničky, směr Bušín
29. srpna:

15.50 hod. - Technická pomoc, likvidace
obtížného hmyzu, Vyšehorky
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Spolek žen Relaxace Líšnice pořádá

ZÁJEZD
V SOBOTU 17. ŘÍJNA 2020
Program:

Během měsíce srpna jezdili členové SDH Líšnice pomáhat budovat ve Svojanově
rekreační objekt pro děti z mohelnické mateřské školy.

SDH Vyšehorky

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ
HRY 2020
V sobotu 11. července 2020 již po čtvrté uspořádali členové SDH Vyšehorky ve
spolupráci s MS Skalka Líšnice letní sportovní akci - Vyšehorské sportovní hry.
Zatím co první dva ročníky probíhaly ve slunečném počasí a loni pouze drobně
poprchávalo, letošní předpověď počasí nevěstila nic dobrého. A obavy z deště se
opravdu naplnily. Od ranních hodin vytrvale pršelo a mraky vydržely na obloze až
do začátku akce. Hry byly zahájeny tradičně. Nastoupený sbor rozhodčích, zúčastnění sportovci i diváci mohli spatřit přibíhajícího běžce s pochodní, kterou zažehnul olympijský oheň. Do soutěží se přihlásilo 7 týmů ve třech kategoriích.

8:00 odjezd z Líšnice od obchodu
10:00 prohlídka unikátní výrobní linky
medové dobroty MARLENKA s ochutnávkou ve Frýdku Místku
12:00 přejezd na největší hrad na Moravě Hukvaldy
12:30 oběd dle vlastního výběru (oběd, prohlídka okolí – volný
program)
15:00, 15:30 komentovaná prohlídka hradu (max. 30 osob, proto
jsou 2 časy, aby se dostalo na všechny)
17:00 odjezd domů
19:00 návrat do Líšnice
Časy se mohou mírně změnit, časy prohlídek jsou již pevně stanoveny.
CENA: dospělý 500,- Kč,
dítě (3 - 15 let) 350,- Kč
senior 400,- Kč,
do 3 let zdarma
cena zahrnuje:
dopravu + vstupné do Marlenky s ochutnávkou + komentovaná prohlídka hradu Hukvaldy
přihlášky a platba do konce září Lucii Dvořákové
tel: 731 208 955,
e-mail: mgr. luciedvorakova@gmail.com
Peníze se nevrací. Pokud nepojedete najděte za sebe prosím náhradníka!!

Slavnostní zahájení her - nástup soutěžních družstev
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AKCE MIKROREGIONU
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Organizátoři kvůli počasí snížili
počet sportovních disciplín z 11
na 7. Většinu disciplín startující
znali z minulých ročníků. Pochod v nekonečném pásu - pásovec nejvíce seděl družstvu Dostálíci, kteří dosáhli absolutně
nejlepšího času.
Ve sprintu s balíkem slámy, kdy
se balík kutálí a celé družstvo se
ho musí neustále dotýkat, byli
nejlepší Piráti. V disciplíně noZapálení ohně
Pásovec v akci
sítka - jeden člen družstva leží a
dva ho nesou, triumfoval tým
Avengers.
Novou disciplínou byl vyšehorský háček, ve kterém zvítězilo
družstvo Pirátů. Pomocí propojených lan, které drží všichni
účastníci, se umísťovalo háčkem
závažíčko na terče. Dále se střílelo ze vzduchovky, šplhalo na
dřevěný sloup, pochodovalo hromadně na desce.
Nová disciplína - vyšehorský háček
Po poslední disciplíně následovalo ocenění nejlepších. Nad
hlavy vítězové zvedali putovní
poháry, dostávali medaile i přebírali věcné ceny.
V kategorii dospělí a děti do 8
roků se na start postavily 3 týmy
– Piráti z Vyšehorek /Pepa, Šárka, Martin a Terezka Havlíčkovi/, další tým pod názvem Avengers – Hrdinové z Mohelnice /
Milan, Markéta, Votíšek, AleOblíbená střelba ze vzduchovky
šek/ a z Líšnice dorazili Rozsypálci /Laďa, Monika s miminkem , Rostík/. Ve stejném pořadí se týmy umístily
v konečném pořadí. V kategorii dospělí a děti do 16 roků zvítězili Dostálíci
z Mírova /Jarda, Jitka, Klárka a Jarda Dostálovi/, před Jezevci ze Svinova
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Šplh na totem

/Miloš, Hana, Milda a Pavel Rozmanovi/ a Vyševengers z Vyšehorek /Zdena, Hanka, Patrik a Dominik
Koupilovi/. Ve volné kategorii byl nejlepší tým NO
NAME / Luboš, Andrea, Michaela Pinkavovi a Jirka
Rousek/.
Na všechny sportovce i návštěvníky čekalo občerstvení
- raubířská pečeně, makrely, sýr z grilu. I přes nepřízeň
počasí se celá akce setkala s velmi kladným hodnocením. Pořadatelé z řad SDH Vyšehorky i MS Skalka
Líšnice se už nyní těší na další ročník Vyšehorských
sportovních her 2021 a věří ve větší účast soutěžících
družstev a fandících diváků a snad i v krásné letní počasí.

Letní karneval na vyšehorském hřišti
V sobotu 22. srpna uspořádal SDH Vyšehorky taneční zábavu, na které hrála hudební skupina Džejn. Návštěvnost místních i přespolních všech věkových kategorií
byla slušná. Lidé se vydrželi dobře bavit až do brzkých ranních hodin. Hudební
produkci kapely si všichni pochvalovali a domů se vraceli spokojeni.

POZVÁNKA
Tradiční pouť na Střítěži
se bude konat v neděli 13. září 2020
- začátek je ve 14.00 hodin.
KAM ZA KULTUROU

19. 9. 2020 - BRUSOVY SLAVNOSTI - MOHELNICE
9.30 Pásmo pohádek – loutkový soubor Loutkadlo, sál kina DK
Program na nám. Svobody:
11.00 Písklata a Pohodáři Loštice
12.00 DPS Arietta Mohelnice
13.00 Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh
14.30 Vodníci
15.30 Madalen
16.30 Self Made
17.30 A.M.Úlet and The Addams Sisters
Nejlepší družstva na stupních vítězů v obou kategoriích

Hasiči pomohli uklidit obec po lijáku
Starosta obce pan Jiří Kvíčala se
obrátil na členy SDH Vyšehorky
se žádostí o pomoc při úklidu
návsi na Vyšehorkách po přívalovém lijáku. Brigáda se uskutečnila 17. srpna a zúčastnilo se
jí 13 členů.Voda tekoucí směrem od vodojemu s sebou přinesla kamení a štěrk, který zůstal na silnici. Tyto naplaveniny
byly hasiči odklizeny.
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Poprockový podvečer
18.30 Katapult Cover Band
19.30 Pangea – The Beatles Revival Band
20.30 Absolute Bon Jovi revival
21.30 Herrgott
Doprovodný program: Mažoretky DDM ZUŠ, taneční skupina X-Treme, malování
na obličej, dílny pro děti – ve stánku DDM Magnet, v knihovně, v Minimuzeu ručních řemesel.
Prohlídky zdarma – Městská věž, Galerie Lautner, Minimzeum, sklepení pod knihovnou, procházky historickým centrem s průvodcem. Přednáška o Antonínu Brusovi – v přednáškovém sále knihovny.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Finančně podporuje Město Mohelnice.
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