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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

Obecní úřad v Líšnici, SDH Líšnice a sdružení Relaxace
Vás zvou na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 4. června 2016 ve 14 hodin na hřišti v Líšnici
Připraveno mnoho soutěž pro děti, střelba ze vzduchovky

KÁCENÍ MÁJE

Po skončení kolem 17 hodin bude
které budou mít připraveno hasiči z Líšnice.
Bohaté občerstvení – pivo, limo, makrely, krkovička,klobáska.
Srdečně zvou pořadatelé
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V předvečer květnových oslav osvobození se na Vyšehorkách každoročně koná
lampiónový průvod, který patří k nejnavštěvovanějším kulturním akcí v naší obci.
Také letos se v průvodu sešlo přes sto účastníků. Podrobnosti na str. 6-7.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

97. díl

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

Rok 1980
Počasí
Jarní počasí bylo chladné a sychravé. Teplota pohybovala se kolem 6 stupňů. Letní
počasí chladné a deštivé. V půli července bylo jen pár pěkných dnů a záhy deště
a bouřky. Teploty se pohybovaly asi týden 20 - 22 stupňů. Všechna vegetace byla
opožděna o tři týdny.

POZVÁNKA

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu

Veřejná schůze lidu - vodovod
V měsíci říjnu svolal MNV schůzi lidu. Na této schůzi byl kladně zhodnocen volební program za období 1976-80. Dále hovořil s. Balcárek o výstavbě vodovodu
s účastí Pavlova. V případě, kdyby se Pavlov nepřipojil, tak byl Líšnice vodovod
budovala sama. Při jednání na vyšších úřadech však byla žádost o stavbu vodovodu
zamítnuta.

Cirkus:
Čs. červený kříž uspořádal zájezd do Brna na cirkusové přestavení cirkusu z Německé demokratické republiky. Cestovné do Brna
a plus vstupné do cirkusu bylo 20 Kčs. Účast byla velká, program
se všem líbil.

Plesy:
Myslivecké sdružení Smrčina uspořádalo v lednu 1. Myslivecký ples v kinosále
v Líšnici. K tanci hrála hudba Melodik. Účast byla velká. Vstupné 12 Kčs.
V únoru uspořádal také Čs. červený kříž za hojné účast obyvatel svůj ples.
V březnu uspořádal ples Socialistický svaz mládeže v Líšnici. Hrála hudba Mefisto
Bouzov. Vstupné 10 Kčs.

Škola a školka:
Do školy v Líšnici dojíždí z Mohelnice 40 dětí. Škola je elokované pracoviště
1. ZDŠ Mohelnice.
Do školky na Vyšehorkách dojíždí denně 35 dětí z Podolí a Líšnice.V tomto roce
bylo vybudováno hřiště s pavilonem a nápisem „Rodiče dětem“. Děti se v březnu
účastnily oslav MDŽ v kinosále v Líšnici.
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8. 6. 2016 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice

KŘÍŽOVKA
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Na dětském hřišti na Vyšehorkách
se konají různé společenské akce.
Na budově, která vznikla v době,
kdy hřiště využívaly děti z místní
mateřské školy je nápis: vyluštění v
tajence.

4
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Vyřešení minulé tajenky kácení máje
Vodorovně:
1 - Otvor
2 - Poklop na sýry
3 - Zemina
4 - Kopie textu
5 - Bidla
6 - Dužina
7 - Set
8 - Setření
9 - Horská bouda
10-Suk
11-Matka /slovensky/
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OÚ INFORMUJE

13. června zahajuje svoz bioodpadu
V sobotu 30. dubna uspořádali
členové SDH Líšnice Železnou
sobotu. Nejprve na Vyšehorkách
a potom v Líšnici se podařilo
hasičům shromáždit a odvézt
značné množství železného šrotu.
Je to důkazem, že stále ještě
nemáme ve svých domech, dvorcích či zahradách vše uklizeno a
roztříděno. Poděkování patří
obyvatelům obce, kteří železo
nachystali před své domy a hlavně hasičům, kteří přispěli ke
zlepšení našeho okolí.

OÚ v Líšnici oznamuje občanům, že zahajuje svoz BIOODPADU.
Cílem je snížit množství komunálního odpadu, který končí v běžných popelnicích
a potom na skládce. Občané tak platí skládkovné za surovinu, která může skončit v
kompostárně a být dále využita.
Vlastníci rodinných domů v Líšnici a na Vyšehorkách si mohou vyzvednout nádoby na bioodpad v úředních hodinách na OÚ. popelnice na bioodpad mají hnědou
barvu, objem 240 litrů a vlastníkům domů budou dány zdarma do výpůjčky.

Vyváženy budou 1 krát za 14 dní - od 13. června /vždy v pondělí
– v týdnu, když se vyvážejí popelnice s TKO/

Další skupina členů SDH Líšnice se o
Železné sobotě vypravila do lesa pro
pěkný vzrostlý strom. Po nezbytných
úpravách a patřičném nazdobení ho v
odpoledních hodinách úspěšně vztyčili.
Májka se tak po dvou letech vrátila na
své tradiční místo - líšnické hřiště a čeká na své slavnostní skácení. Zveme
Vás na sobotu 4. června 2016!
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SLAVNOSTNÍ UDÁLOST

DEN MATEK
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oslava Dne matek, která je v naší obci již tradičně
spojená také s vítáním nově narozených občánků,
letos připadla na neděli 8. května. Přicházející ženy a
dívky byly již ve vestibulu kulturního domu přivítány
květinou.
Ve svém projevu místostarosta obce pan Aleš Friedl
vyzdvihl úlohu ženy a poděkoval jim za jejich práci
pro rodinu.
Poté následovalo přivítáni nově narozených dětí. Do
pamětní knihy obce byli zapsáni čtyři noví občánci z
Líšnice a Vyšehorek. Byli to: Dvořáková Anastázie,
Loupanec Alex, Seryn Tobiáš, Zapletalová Izabela.
Místostarosta obce rodičům poblahopřál k narození
jejich dětí a popřál jim i dětem hodně štěstí, zdraví,
lásky a pohody. Všechny posluchače v sále určitě potěšily i místní děti, které zarecitovaly několik básniček.
Potom již zaplnilo sál přes čtyřicet členů dětského pěveckého souboru Arietta
z Mohelnice. Tento soubor byl založen v roce
1990 a vystupuje na
koncertech po celé ČR i
v zahraničí Pořádal sbírkové akce Pomozte dětem v Mohelnici, vystupoval i v televizi, účastní
se soutěží a přehlídek.
Za svoji činnost získal
mnoho ocenění a úspěchů. V Líšnici se poprvé
představili i malí zpěváčci ve věku 4-8 let z
Arietta Mohelnice
přípravného sboru Slu4

V sobotu 14. května proběhl
v naší obci svoz nebezpečných
odpadů. Na přistavěné traktorové vlečce na Vyšehorkách a ve
dvoře obecního úřadu v Líšnici
se shromažďovaly vyřazené
ledničky, mrazáky, sjeté pneumatiky, nefunkční monitory
a televizory, zbytky barev,
drobné elektrospotřebiče, vyjeté
oleje a další odpad nepatřící do
běžných popelnic. Vše se pečlivě zaevidovalo a o odvoz tohoto nebezpečného odpadu se
v dalších dnech postarala firma
Sita CZ a.s., která také zajistila
jeho ekologickou likvidaci.
Elektroodpad si převzali členové SDH Třeština. Tento sbor je
zaregistrovaný v programu Recyklujte s hasiči, do kterého se zapojilo již 1293 sborů
z celé ČR. Také tento odpad je
určený k ekologickému využití.

Sběr odpadu na návsi ve Vyšehorkách

V Líšnici se sbíralo ve dvoře OÚ

Elektroodpad odvezli hasiči z Třeštiny
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ZLEPŠUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V sobotu 25. března se členové SDH Vyšehorky pustili do jarního úklidu. Za cíl
si vybrali příkopy v okolí silnice vedoucí z Vyšehorek až do Líšnice. Igelitové pytle se začaly plnit odpadky již na začátku Vyšehorek ve čtvrti Pod dědinou. 17 dobrovolníků poté postupovalo směrem k Líšnici. „Je potěšující, že se nás sešlo tolik.
To důkaz, že místním lidem na svém okolí opravdu záleží. Co nás ale obzvlášť těší
je, že se do úklidu zapojily také dětí. To je naděje, že v budoucnu akce tohoto typu
nebudou potřeba“, komentoval účast starosta SDH J. Seryn. Největší část odpadů
tvořily plastové a skleněné láhve, igelitové a tetrapakové obaly. Našlo se i několik
dílů z automobilů. Nasbírané pytle s odpadem zcela zaplnily přívěsný vozík za
autem. Poděkování patří všem, kteří se tohoto úklidu zúčastnili.

níčka. Oba sbory se ve svém téměř hodinovém programu střídaly a doplňovaly.
Líšnickému publiku se předvedli také sólisté ve hře na kytaru a flétnu. Žákyně
literárně dramatického oboru ZUŠ Mohelnice Klára Sedlačíková zarecitovala úryvek z prózy Michala Viewegha „Nejlepší tatínek na světě“, se kterým se probojovala až do celostátního kola recitační soutěže.
Všechny vystupující děti, sbormistryně Zdeňka Jásenská a Vendula Hánečková
a klavírista Jan Podkalský si určitě zaslouží velké poděkování za svoje vystoupení.
Závěr slavnostního odpoledne ještě zpříjemnil svojí hudební produkcí pan Zlínský.

Dvořáková Anastázie

Loupanec Alex

Seryn Tobiáš

Zapletalová Izabela

Děti při recitaci
8

5

ZAJÍMAVÁ AKCE

Lampiónový průvod na Vyšehorkách
Pravidelně v předvečer výročí osvobození ČR tedy 7. května se scházejí na
vyšehorském hřišti místní i přespolní.
Vyšehorští hasiči zde pořádají lampiónový průvod. Ani studené počasí, které
každý rok k průvodu patří, neodradí
děti ani dospělé od účasti. O již pevném místě v kulturním kalendáři naší
obce svědčí ta skutečnost, že každý rok
se sejde v průvodu přes sto účastníků.
Také letos celý večer začínal na hřišti,
kde se děti vydováděly na skluzavce,
prolézačkách a při hrách s míčem.
Zasoutěžily si také v přetahování lanem. Jejich rodiče či prarodiče se zatím
mohli občerstvovat. Pro děti měli pořadatelé přichystané občerstvení: párek,
hranolky, tyčinku a limonádu. A všem
náramně chutnalo!
Samozřejmě tím očekávaným vrcholem byl lampiónový průvod. Jakmile
Olda Smítal - nestor a zakladatel této
akce usoudil, že slunce je již dostatečně
schované za kopci, dal svým oblíbeným megafonem pokyn k odchodu na
seřadiště. Ani letos se nezměnila trasa
pochodu. Na konci nebo na začátku
Vyšehorek - ve čtvrti Pod dědinou konečně mohly děti hrdě zvednou svoje
zažehnuté lampióny. Bylo asi jedno,
jestli se jednalo o zakoupená či doma
vyráběná světýlka. Hlavně, že v nastávající tmě krásně zářila. Potom se již
světelný had vydal na cestu vzhůru
Vyšehorkami. Po příchodu zpět na hřiště ještě nechybělo společné foto, oceně-

U občerstvení bylo stále plno

Děti dostaly malé občerstvení

Soutěžilo se i v přetahování lanem
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ní nejpůsobivějších lampiónů a nezapomnělo se ani na tradiční ohňostroj. Těžko se
potom odcházelo dětem domů a určitě se jim ještě dlouho do noci v hlavičkách
honily všechny ty působivé zážitky, které si pro ně vyšehorští pořadatelé připravili.

Lapiónový průvod se vydal na cestu obcí

VÝSLEDKY

Turnaj v mariáši - Hostinec Líšnice
Velikonoční turnaj do Líšnice
letos přilákal 30 hráčů z 16 měst
a obcí. Po pěti kolech urputných
bitev přerušených jen krátkou
přestávkou na oběd, si vítězství s
velkým náskokem odnesl L. Petr
z Uničova, před A. Šperlichem
ze Svinova a Z. Nertou z Medlova. Z domácích hráčů byl nejlepší Jaroslav Navrátil na 5. místě.
Ostatním se příliš nedařilo.
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