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OBECNÍ ZPRAVODAJ

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 dubnu:
Bukovský František
Orálková Justina
Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Hoppová Miroslava

Černín Petr
Navrátilová Danuška
Elbl Jan
Vytopilová Daniela

Srdečně blahopřejeme!

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Duben

www.obec-lisnice.cz
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Očkování psů
Sobota 9. května 2020
Líšnice 14 hod, Vyšehorky 14.45 hod.

FOTO Z ARCHIVU

Fotografie vznikla okolo roku 1960. Jedná se o stavbu kravína v Líšnici. Jsou na ní
p. Jokl, Chmelař, Míchal, Zámečník, Balák, Zbožínek. Děkujeme p. Springerové
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Nové sportoviště vzniklo na líšnickém hřišti. Jedná se o terénní dráhu pro jízdu na
kole tzv. pumptracková dráha. Doufejme, že přispěje ke zdravému pohybu dětí
a zejména mládeže . Více o pumptracku na str. 6

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

143.díl

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

Rok 1991
Společenské organizace
MS Smrčina
MS Smrčina v tomto roce mělo některé závažné problémy týkající se další existence. Nejvýznamnějším problémem bylo obnovení smlouvy o pronájmu honitby se
Státními lesy Litovel. Částka za pronájem činila 133 795 Kčs, což sdružení, které
ač hospodařilo velmi dobře, nebylo schopno naráz
zaplatit. Proto bylo dohodnuto zaplacení této částky
formou splátek. Z této situace vycházela některá
opatření vnitřní, např. zrušení zástřelného a úprava
přídělů zvěřiny pro členy. K 1. lednu mělo sdružení
37 členů. Během roku byl za člena přijat ing. Malý.
Kulturní činnost je řízena místopředsedou sdružení
panem Kohoutkem. Nejdůležitější kulturní akcí
bylo konání plesu v líšnickém kulturním domě.
Jeho stoupající návštěvnost svědčí o velmi dobré úrovni této společenské akce.
V tomto roce odpracovali členové sdružení 2 224 brigádnických hodin při ochraně
lesa a pro myslivost.
Roční plán lovu:
Zvěř srnčí: 34 kusů
Zvěř sika: 104 kusů
Zvěř černá: 36 kusů
Zvěř drobná: 27 kusů
Celková produkce zvěřiny byla 4 139 kg.
Na 1 ha honitby to činí 1, 86 kg.
Na 1 člena sdružení to činí 109 kg.
Od roku 1980 bylo uloveno MS Smrčina:
Zvěř srnčí: 286 ks
Zvěř sika: 1065 ks
Zajíců: 250 ks
Bažantů: 6 ks

Zvěř černá: 348 ks

V hospodaření MS Smrčina nastal v roce 1991 minusový stav - 103 650 Kčs. Byl
způsoben zaplacenou vysokou částkou za pronájem honitby.
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KŘÍŽOVKA
Ledoví muži - období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období
zmrzlíků, studených svatých, ledováků, ledových mužů a podobně.Bývá to výrazně
studené období avšak charakter doprovodného ochlazení není vždy stejný. Někdy
se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji nastává pouze citelné ochlazení a
především se vyskytují vydatné studené dešťové srážky. Ty jsou charakteristické i
pro další významnou pranostickou dominantu, kterou představuje svatá Žofie.
Další studenější období, jež se velmi podobá klasickým ledovým mužům, přichází
v závěru května, kdy se opět výrazně ochladí. Příčinou jsou „malí ledoví muži“ sv. Urban, sv. Filip a sv. Beda – kdy se od
25. do 27. května čekají poklesy teplot,
které ovšem nejsou tak výrazné jako
v období „velkých ledových mužů“.
Dnešní křížovku jsem zvolil jednu
z pranostik vážící se ke květnovému svátku tří „zmrzlých“ světců a jedné „ledové“
světice.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví
muži, Žofie .. ….. ……./vyluštění v tajence/ odtud již studeno neškodí.
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Vyluštění minulé tajenky:
Studený a mokrý duben plní SKLEPY A
STODOLY
Vodorovně:
1 - Zadní část krku
2 - Egyptský přístav a průplav
3 - Přítok Moravy /Vranov nad…/
4 - Palčivá pochutina k párkům
5 - Karel /domácky/
6 - Jedlá houba /jinak/
7 - Kubánský tanec
8 - Silná černá káva
9 - Příbytek saně, draka
10- Klid
11- Pracovat s pluhem
12- Obrovská vodní plocha
13- Aneta /domácky/
14- Asi
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Skupinka mravokárců oněměla a ztuhnula. Nikdo se na Filoménu nepodíval. První
se vytratil sekýrující pán, který bez omluvy a vysvětlení houpavě odcházel za první
hranici krabic s lupínky a rozplynul se. „Já jsem to říkala, že ta paní za nic nemůže,“ vytasila se s nenápadnou poznámkou batohová paní a šeptajíc
něco vedle stojící dívčině se chystala stát neviditelnou. Filoména
se rozjela neznámo kam. Nevnímala okolí. Hrozný zážitek! Kam
teď? Kromě mandarinek, pečiva a nepotřebných houbiček neměla
ještě nic nakoupeného. Rozhlížela se. Vpravo kuchyňské potřeby,
vlevo čaje a káva, před ní chladicí boxy pro
mléčné výrobky a co to máme dál? Nějaké
srocení lidí stálo u mrazících boxů a neustále se zvětšovalo. To rozhodlo. Kolem ní se
najednou jak severský vítr, přehnala Cilka
5.díl
Chamtivá. „Taky si jdeš pro kačenu,…jsou
ve slevě,..beru hned pět,..aby mladí měli,…“ funěla i přes svoji značnou obezitu a
skroucené nohy revmatismem, upalovala k mražákům. „Hm,..na co by mi byla
kačena? Ale ta sleva,..! Musím to vidět,…“mudrovala Filoména a přidala do kroku.
Nedalo se přehlédnout ani přeslechnout, že jde do tuhého.
„Říkám, že jsem tu byla první a kačena je moje,…“ bránila se paní v pruhovaném
svetru a držela příčinu sváru za zadní půlku. „No,…lidičky, slyšeli jste tu lež,..co si
o sobě myslíte paní,..možná jste byla první, ale já na ni sáhla dřív,...kačena je moje,..no, lidičky, mám pravdu,..?“ snažila se na svou stranu strnout většinu přihlížejících důchodkyně s knírem, který by mohl být přímo výstavní, kdyby ho nenosila
zrovna osoba ženského pohlaví. Cukla z druhé strany kačenou ve snaze ji vysmeknout protihráčce. Ta se ovšem nedala a zaklínila prsty hlouběji do zmrzlého těla
nebohého ptáka, až jí zbělely prsty námahou. Přetahovaly se. Chvíli to vypadalo,
že kníratá zvítězí, díky své váze a snaze získat tento poslední kus. A to se jí nevyplatilo, soupeřka povolila sevření. Udělala pár kroků vzad a poroučela se k zemi.
Kačena opsala půlkruh a s žuchnutím přistála před Filoménou. Dva z přihlížejících
se všemi silami snažili zvednout kníratou paní, která pofňukávala a třela si záda.
„Proč válíte na zemi tu kačenu,…?“ vyštěkl za Filoménou. „A pozor, jděte si stranou,…“ nabádal ji chlapec, který na přepravním vozíku vezl naskládané krabice
s kačenami. Zatavil u boxu a šikovnými hmaty skládal jeden kus za druhým do
prázdného prostoru mražáku. Najednou byl naprostý klid a hlouček se s tichým
mručením postavil do pokorné fronty. Chtěla také odejít, ale chlapec se najednou
před ní objevil a zastoupil ji cestu. „Paní, říkal jsem, aby ste neválela kačenu na
zemi,…dejte si ji do košíku,…když jste si ji vybrala“. „Ale,…já ji nechtěla,…“
bránila se. Je snad supermarketový hromosvod? Mladík nemeškal, zvedl potlučené
zmrzlé tělo ptáka a položil ho do jejího košíku.
/Pokračování příště/
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Filoména

Jana Zámečníková

OÚ INFORMUJE
Šetření s vodou:
Milí spoluobčané,
už se nám pomalu blíží letní počasí a s tím i méně deště a sucho. Proto bychom neradi přistupovali k razantním
krokům jako je zákaz napouštění bazénů a zákaz zalévání.
Tímto Vás prosím, pokud si chcete napustit bazén učiňte tak v nočních hodinách, a ne všichni najednou. Domluvte se se svými sousedy z ulice či sousedy od naproti,
kdo si kdy bazén napustí. Pokud nastane situace, kdy bude
vrt přetížen a nebude voda, budeme nuceni schválit Opatření obecné povahy a přistoupit k zákazům. Proto prosím
používejte rozum a vodou všichni šetřete.

Odpady:
Ráda bych poděkovala za spolupráci při sběru nebezpečného odpadu jak zastupitelům, tak panu Draplovi.
Popelnice na oleje je na obecním dvoře po celý rok.
Je však NUTNÉ olej do ní vhodit v ZAŠROUBOVANÉ
PLASTOVÉ LAHVI – NE VE SKLENĚNÉ ANI
V PLASTOVÉM KYBLÍKU!!! To se týká i tříděného
odpadu do kontejnerů. Na každém kontejneru je napsané, co
se do něj smí vhazovat!!!

Nouzový stav:
Stále platí výzva, že pokud budete kdokoli potřebovat
pomoc v nouzovém stavu obraťte se na Obecní úřad
(Pavla Stratilová tel: 603780223, Lucie Dvořáková
tel: 731 208 955), rádi Vám pomůžeme.
Bohužel všechny společenské akce až do konce června pořádané ať už obcí nebo místními spolky jsme
byli nuceni zrušit. O to víc se na Vás budeme těšit na
akcích, které pro Vás pilně připravujeme. Věřím, že
se situace ustálí a v letních měsících nám nic nebude
bránit v setkání.
Do dalších dní přeji Všem pevné zdraví.
Lucie Dvořáková, místostarostka
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MIKROREGION

SPORT

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole

KS LÍŠNICE - oddíl stolního tenisu
Jak dopadla naše družstva v regionálním přeboru
Důsledky mimořádných opatření vlády přijatých v souvislosti s pandemií se projevily
také ve sportovních soutěžích. Dopadly i na
družstva KS Líšnice startující v regionálních
soutěžích stolního tenisu. Soutěž byl přerušena
a později pro letošní ročník přeboru
ukončena. Výsledky byly vyhlášeny k datu
ukončení soutěže, bez ohledu na počet nedohraných utkání.
Družstvo Líšnice „A“, které startovalo v regionálním přeboru II, se umístilo
na vynikajícím 2. místě konečného pořadí.
Družstvo

počet kol

výhry

KS Líšnice
A

20

17

remízy prohry
0

3

skóre
260:100

body
54

pořadí
2.

Výsledky dalších družstev:
Regionální přebor III
Družstvo
počet kol
Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole je novým projektem mikroregionu Mohelnicko. Byl vytvořen společně s lokálními producenty, městem Zábřeh a Českými
drahami. Projekt je finančně podpořen z Olomouckého kraje.
Na stránkách mikroregionu: www.mohelnice.cz je ke shlédnutí připravena videoupoutávku. Stačí-li vám základní informace, je tu kratší verze. Pokud vás nalákala a
zajímáte se o podrobnosti, pusťte si rozšířenou verzi.
A co pro vás nachystá mikroregion dále? Mapu, leták, baner, herní kartu, letní soutěž, webové stránky /www.ochutnejmoravunakole.cz/
Spojte příjemné s užitečným a na kole si zajeďte pro gurmánské zážitky. Trasa o
délce 91 km vás provede moravskou krajinou s krásnými výhledy z kopců Nízkého
Jeseníku nebo Zábřežské vrchoviny. Náročnější zvlněné terény vystřídá pohodová
jízda Litovelským Pomoravím a rovinou Hané. Všude po cestě si můžete projížďku
okořenit dobrým jídlem. Čeká na vás řada chuťově inspirativních míst – rodinné
farmy, tradiční výrobny, cukrárny, kavárny či muzea. Doporučujeme vám tak moravskou kvalitu podpořenou láskyplnou péčí a tradičními recepturami.
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KS Líšnice
B

21

Regionální přebor IV
Družstvo
počet kol
KS Líšnice
C

16

Regionální přebor V
Družstvo
počet kol
KS Líšnice
D

16

výhry
5

výhry
3

výhry
2

remízy prohry
4

12

remízy prohry
2

11

remízy prohry
0

14

9

skóre
164:214

skóre
102:186

skóre
82:206

body
35

body
24

body
20

pořadí
10.

pořadí
8.

pořadí
10.



pomocí SMS zprávy: zaslat na číslo 583 428 006

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera LISNICE
mezera CISLOPOPISNE
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VYSEHORKY mezera CISLOPOPISNE

AKCE V DUBNU

RYZÁČEK
Nenechte zkrachovat hiporehabilitační stáje
Právě to se teď bez vaší pomoci může stát – nemůžeme pracovat, klienti k nám
aktuálně na terapie nemohou a tím stáje nezískávají potřebné finance na svou činnost – tedy v základu např. na krmení koní apod. Stájí, které v ČR poskytují hipoterapii a hiporehabilitaci, je celkově nedostatek. Mnoho klientů čeká v dlouhých
seznamech na volné místo. Proto nemůžeme dopustit, aby se tento počet ještě snižoval.
Mluví za nás čísla i příběhy: Česká hiporehabilitační společnost, z.s. (ČHS) je tu
již 30 let. Každý rok projde stájemi, které ČHS zaštiťuje jako garant, více než 6000
klientů se zdravotním znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti. Právě u dětí pak tato
forma terapie hraje velmi významnou roli – dítě se může podařit rozchodit, i když
nad ním už zdravotnický systém „zlomil hůl“. Podobných případů máme nespočet.
Mnohým z vás už terapeuti a jejich speciálně vycvičení koně pomohli-mnohým
ještě pomohou, pokud nám pomůžete to zvládnout. Nikdy není jisté, že právě vy
nebo vaše okolí nebude našich služeb v budoucnu potřebovat.
NENECHTE NÁS V TOM SAMOTNÉ!
Transparentní účet 2101536962/2010 FIO banka

V sobotu 25. dubna proběhl v obou našich obcích sběr nebezpečného odpadu. Nejprve na náves na Vyšehorkách a potom do dvora obecního úřadu v Líšnici měli
občané možnost donést to, co nepatří do běžného komunálního odpadu. Bohužel,
někteří občané si nebezpečný odpad spletli s velkoobjemovým komunálním odpadem. A tak se na vyšehorské návsi objevila do rána sedací souprava i s gaučem,
nechyběl ani koberec. K ukládání tohoto odpadu slouží velkoobjemový kontejner,
který je přístupný po dohodě na OÚ. Sjeté pneumatiky, akumulátory, zbytky barev,
rozpouštědla, postřiky, zářivky, věci obsahující azbest, vyjeté oleje a další nebezpečný odpad - to vše odvezla k likvidaci odborná firma.

Jiná forma pomoci je při internetových nákupech přes GIVT.CZ.
GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek. Stačí před
nákupem navštívit portál GIVT.cz Nejprve zvolíte, komu chcete pomáhat a pak už
nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod
určité procento na dobrou věc jako poděkování a vy samozřejmě nezaplatíte nic
navíc. Mají více než tisíc partnerských e-shopů, které jsou v tom s námi a několik
tisíc dobročinných organizací, kterým můžete pomáhat.
Jedním z nich je i organizace Ryzáček z Vyšehorek. Link
pro podporu: https://givt.cz/obcanske-sdruzeni-ryzacek
Připomínáme, že Ryzáček je nestátní nezisková organizace,
založena 2. 10. 2006.
Při vzniku bylo prvořadým posláním poskytování odborné
hiporehabilitace dětem i dospělým. Ryzáček rozumí hipoterapie a aktivity s využitím koní. Splněním podmínek pro přijetí
se Ryzáček v roce 2012 stal členem České hiporehabilitační
společnosti. Koně úspěšně složili specializační zkoušky nutné pro koně a pony
zařazené do hiporehabilitace. Ryzáček nabízí volnočasové aktivity pro děti
a pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí provozu Ryzáčka se staly příměstské tábory, zájmové kroužky v přírodě, aktivity pro veřejnost jako např. svezení dětí
na koni a další. V průběhu roku pořádá několik veřejných akcí plných zábavy, soutěží a vystoupení.
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

PODĚKOVÁNÍ

Konce dubna byla na hřišti v Líšnici vybudována terénní dráha pro jízdu na kole
tzv. pumptracková dráha. Pumptrack využívá jako hnací sílu pumpování, tedy
pohyb tělem na kole nahoru a dolů. Cyklisté tímto způsobem mohou cvičit rovnováhu a různé dovednosti. Tato trať má speciálně tvarovaný vlnitý povrch a vyprofilované zatáčky. Je tvořena jednou smyčkou. Může být používána jak pro rekreační jízdu pro nejmladší, tak i pro tréninky pro pokročilé, mj. závodníky různých
cyklistických disciplin jako např. BMX . Teď už jen čeká na své uživatele.

KNIHOVNA

V Líšnici máme prodejnu
Coop, které já, stejně jako
většina obyvatel pořád říkáme „Jednota". V současné
„coronavirové“ době zde
pracují dvě prodavačky –
paní vedoucí Kateřina Mejvaldová z Mohelnice a Dana Petřivalská z Vyšehorek.
I přes to, že jsou jedněmi z
nejohroženějších, pracují na
100 procent. Jejich obětavost, vstřícnost a ochota v
tomto nelehkém období je
obdivuhodná a smekám
před nimi. Musí čelit i podrážděnosti některých lidí a
vše zvládají na profesionální úrovni. Každý požadavek
s chladnou hlavou řeší k
oboustranné spokojenosti. Pro nás zákazníky připravily odpovídající hygienické
prostředí - k dispozici je desinfekce, jednorázové ochranné pomůcky, chleba a pečivo vždy zabalené.Všechno zboží je neustále doplňováno, nic nechybí Celý den
s námi komunikují v rouškách – což je opravdu namáhavé. Nepostradatelné jsou
zejména pro starší obyvatele obce, protože pro ně je tato prodejna jediné místo,
kam chodí nakupovat.
Jsem rád, že tu takové lidi máme. Moc děkujeme, děvčata, a jsme Vám vděčni.
Za všechny spokojené zákazníky Aleš Plhák

INFOKANÁL OBCE

Život se pomalu vrací do normálu a po dlouhých týdnech se otevírají také knihovny.
Knihovna v Líšnici oznamuje čtenářům, že byla
opět otevřena v pondělí 4. května.
Výpůjční doba je vždy v pondělí od 16.30 - 17
hod.
Milí čtenáři, těšíme se na vás!
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Vážení spoluobčané,
k odběru SMS zpráv /např. o termínech svozu odpadů, odstávkách vody při haváriích, termínech kulturních a společenských akcích atd./ z infokanálu obce se stále
můžete přihlásit třemi způsoby:

osobně na obecním úřadě


on line na: novy.infokanal.cz/reg/LISNICE
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