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:
v srpnu

Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
Šůstek Jiří

Plšek Miroslav
Horálková Eva
Nováková Ilona
Valouch František
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Fotografií se vracíme k prázdninové akci „Vyšehorské sportovní hry“. Na startující opět čekalo mnoho netradičních disciplín. O průběhu a výsledcích této soutěže
se můžete více dočíst na str. 6.

Z HISTORIE OBCE

Z poznámek kronikáře …

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Rodinná obřadnost :
- seznámení, svatba
Svobodný mládenec navrátivší se z prezenční vojenské služby najde sobě při zábavě dívku, s kterou si učiní vážnou známost a jakmile se navzájem blíže poznají,
mládenec pozve dívku k rodičům, kde ji představí. Dívka na oplátku představí vyvoleného chlapce svým rodičům. Dnes rodiče pro dívku chlapce nehledají a na
námluvy nechodí. Nehodí-li se chlapec k dívce nebo obráceně, tak rodiče dceři neb
synovi domlouvají, aby sňatek neuzavíral. Zjistí-li rodiče obou stran, že se k sobě
hodí, nemají proti sňatu žádných námitek. Dívka po vyjití školy, když vstoupí do
pracovního poměru, začne si později šetřit na výbavu.
Chlapec později při návštěvě požádá o ruku nevěsty a rodiče jim dají požehnání a svolení k sňatku.
Ženich s nevěstou se domluví, ve kterou dobu se
sňatek uskuteční. Na svatbu zve každý příbuzné ze
strany své. Ty dávají nevěstě a ženichovi svatební
dary. Ženichovi a nevěstě pár dní před sňatkem
hraje hudba na rozloučenou se svobodou.
Svatba není-li u nevěsty dost místa, koná se podle
dohody v místnostech hotelu. Dnešní době trvá
svatba v sobotu a v neděli dopoledne a koná se
úředně. Nevěsta přijímá společné jméno s ženichem. Po svatbě nevěsta od rodičů
odchází do společného bytu k ženichovi nebo obráceně.

- pohřeb
Zemře-li někdo z rodiny, koná se církevní pohřeb z domu
smutku s hudbou na místní hřbitov /Vyšehorky/. Koná-li se
pohřeb žehem, je poslední rozloučení se zesnulým v obřadní
síni nejbližšího krematoria /Olomouc/. K tomuto pohřbu jsou
přistaveny na dopravu státní autobusy.
Občané nejsou povinni účasti na pohřbu, avšak měli by doprovodit zesnulého na poslední místo odpočinku. Do hrobu
se hází pouze květiny. Pozůstalým se přeje smuteční soustrast. Na hřbitov se chodí často provést úpravu hrobu a pak
na Vše Svaté. Kdo má hrobku mimo bydliště, jezdí na Dušičky do starého domova.
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KŘÍŽOVKA
Svatý Jeroným – 30. září

Jméno má základ v řeckém Hieronymos a znamená "muže se svatým jménem".
Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu
říkali Hieronymus, v Holandsku Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome.
Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo… S tímto jménem je prý dán
synovi smysl pro zodpovědnost, úctu k vědění a k pravdě, svědomitý přístup k
životu a láskyplné ohledy k rodině a přátelům. Bude mít zájem o záležitosti duchovní, filosofické nebo metafyzické povahy. Může být dobrým učitelem, léčitelem, lékařem, ochráncem práv nebo duchovním rádcem. Svatý Jeroným byl jedním z největších učenců katolické církve. Provedl revizi latinského textu Nového
zákona a přeložil z hebrejšiny i Starý
zákon. Ke svatému Jeronýmovi se vztahují pranostiky. které vystihují současné
studené a deštivé počasí:
O svatém Jeronýmu připravuj se už
na zimu.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k
nám už zima.
A že ještě nastane 30. září teplé babí
léto slibuje pranostika třetí: Svatý Jeroným…………../dokončení v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky: Kostely
zasvěcené sv. Vavřinci jsou ve městech: Praha, Domažlice.
Vodorovně:
1 - Ptačí pošťák
2 - Prut na ryby
3 - Slitina Cu + Zn
4 - Jednotka elektrické kapacity
5 - Výrobce chleba
6 - Francouzský spisovatel- Jules….
7 - Věznice v okr. Šumperk
8 - Stroj na údržbu ledové plochy
9 - Drobné bobulové ovoce
10- Pevný obal knihy
11- Přitesávat
12- Téměř
13- Válečná trofej indiánů
14- Opak pro
15- Čistotný medvídek
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LETNÍ POVÍDKA

AKCE

Vtom Fňukal vyskočil, až se jeho židle s rachotem převrátila. Bouchl pěstí do stolu
a s ulehčením vzdychl. „Mám to,….to bude ono,…..my,…Spolek tří uspořádáme
Rouškový bál. Všichni musí přijít v rouškách, …pokud ne, dostanou roušku při
koupi vstupenky,….o půlnoci bude odrouškování a zároveň slavnostní ukončení
nošení roušek!“ rozohnil se Fňukal a utřel si zpocené čelo.
„Vole,…teď v červenci chceš dělat candrbál? Kdo tam přijde?“ zchladil jeho nadšení Cicmoň. „Nóó,…tak špatný nápad to není,….to by se ovšem muselo vypilovat
a hlavně zaměstnat další lidi,… a starostu, aby to schválil,…..“ škrábal se
v prošedivělém vousu Muchloň. „Budeme hlasovat,…kdo je pro bál? Tak hlasujte
chlapi,…!“ z rozmrzelosti Fňukalovi zase zčervenala bradavice. „Fňukale,…netlač
na nás,…uznávám,…můžeme to rozjet, ale
sejdeme se v pondělí u nás a doladíme
podrobnosti. Zatím nikomu ani muk,…
rozumíme si,…známe lidi,..!“ ukončil debatu Cicmoň. „Tak Cumilku,…kde to váz2.díl
ne,…co to čepuješ za hrůzu,….chceme
nový pívo a hoď nám sem rundu velkejch panáků,…máme žízeň, že by mi to ani
má stará nevěřila,…“ poroučel Fňukal.
Ten památečný pátek Spolek tří dlouho do noci rozebíral nápad Fňukala. Vzájemně se podpíraje a za zpěvu „Tri dni ma naháňali,…..“ se po paměti vraceli do svých
chalup. Plni elánu hned v pondělí, jak se dohodli, uspořádali společný mítink, na
kterém si rozdělili úkoly, povinnosti a funkce. Ovšem jeden úkol byl společný.
Zpracovat a nadchnout pro akci starostu. Zde viděli kardinální zádrhel, na kterém
může vše ztroskotat. Odhodlaně, v úřední hodině, dorazili do kanceláře, kde starosta zrovna něco ťukal do počítače. Vážně zvedl oči a ústa se mu semkla k obraně.
„Co chcete,….?“ vystřelil na Muchloně, kterého strkali zezadu ke starostovi.
„Neopovažujte se mě otravovat s nějakou hovadinou,…na to nemám nervy a hlavně ani náladu,…tak co to bude,….!“ nekompromisně na ně zahartusil. Starosta
nebyl velkého vzrůstu, za to jeho šířka vzbuzovala respekt a upoutala vždy pozornost. Opozice mu přezdívala „Primáš“ a brousila si zuby na příští volby, kdy mu
sečte všechny propadáky. A on to věděl. Dával si velký pozor na každý krok, každou větu,….a teď ten Spolek tří!
„Chceme,..chtěli by sme,…víš,….no,….uspořádat v kulturáku bál,…“ vykoktal ze
sebe Muchloň. „Cože? Co mě s tím otravujete teď,….leden bude až za půl roku,
tak proč se mě na to ptáte? “těkal z jednoho na druhého. „Nééé v lednu, teď
v červenci,“ opravil ho Cicmoň. „A ven,….vypadněte,….okamžitě vypadněte,…já
mám práce, že nevím, kde se zastavit a vy na mě přijdete s tak kolosální kravinou,
…!“ rozčílil se starosta, až se mu zachvěl druhý podbradek. „No tak,..starosto,…
my to myslíme dobře,…kultura tady skomírá a chtěli bychom ji znovu probudit,
dát lidem šanci se zase po dlouhé době setkat, ...poklábosit,…zařádit si. A uvažuj,
…i pro tebe to bude mít prospěch,..můžeš se blejsknout a konec konců přijít mezi
sousedy.
/Pokračování příště/

Vítání občánků

SPOLEK TŘÍ

Jana Zámečníková
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- narozených od června 2019 do května 2021

Vzhledem k pandemii COVID19 nebylo možné uskutečnit oficiální vítání občánků, jak jsme zvyklí. Rok jsme čekali na příznivější situaci, ale bohužel jsme se jí
nedočkali. Prozatím nevypadá, že by se situace ohledně epidemiologických podmínek měla výrazně zlepšit a život by se vrátil do starých dobrých kolejí. Z tohoto
důvodu se ZO Líšnice rozhodlo předat dárečky miminkům a maminkám osobě.
Během letních prázdnin byli předány dárkové balíčky všem deseti dětem i maminkám. Balíček obsahoval dětskou deku, dárkovou poukázku pro maminku, finanční
částku 2000 Kč pro miminko a pamětní list.
Rodiče byli mile překvapeni štědrostí dárků a někteří poslali i poděkování on-line
formou. Jsme moc rádi, za milá slova a zpětnou vazbu a doufáme, že příští rok se
už uvidíme osobně při slavnostním předávání na Dni matek
v kulturním domě v Líšnici.
Dárečky byly předány těmto dětem: Valdes Sebastian, Harold
Špok, Drtilová Alice, Bartoňová Nela, Ferby Mikuláš, Hašlerová
Alžběta Barbora, Vyjídáček Jakub, Vyjídáčková Eliška, Seryn
Jakub a Kohoutek Antonín.
Všem miminkům a rodičům přejeme hodně lásky, štěstí a hlavně
zdraví.
Lucie Dvořáková

3

MOŽNÁ NEVÍTE

VZPOMÍNÁME

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Líšnice
Poslední roky stále více slyšíme ve
sdělovacích prostředcích o práci
hasičů. Přitom nejde jen o likvidaci
požárů, ale hlavně o pomoc při nejrůznějších živelních pohromách,
dopravních nehodách a jiné technické pomoci. Také v naší obci existuje
zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je
obecní úřad. Tato jednotka /JPO 5/
je napojena na záchranný integrovaný systém Olomouckého kraje a
vyjíždí k zásahům na výzvu operačního střediska nebo starosty obce. Jedná se o
výjezdy k událostem většinou v katastru obce /spadlé stromy, čerpání zatopených
sklepů a studní, likvidace obtížného hmyzu/. Jednotka obce má 9 členů. Velitelem
je Petr Valdes, který funkci převzal po rezignaci Milana Nováka. Zástupci velitele
jsou Antonín Maštera ml. a Josef Malý, strojníci Stanislav Ondris, Lubor Hopp a
Milan Novák, členové Jakub Kraus, Petr Orálek a Lukáš Plesník.
Zeptali jsme se velitele Petra Valdesa na činnost líšnické jednotky:
„Po obdržení zprávy od operačního
důstojníka z olomouckého střediska je
naší povinností vyjet ze základny do 10
minut. Zatím se nám to vždy povedlo,
pouze jednou a to vinou špatné komunikace, jsme to nestihli. Před třemi měsíci
jsme se registrovali do portálu záchranného systému Olomouckého kraje a
doposud jsme měli 10 výjezdů. Většinou se jednalo následkem vichřice o
spadlé stromy na cestě na Bušín, zlomené ovocné stromy na cestě na Vyšehorky. Zasahovali jsme také při likvidaci
obtížného hmyzu - vos v obydlí. Jeden
výjezd jsme měli kuriozní - byli jsme vysláni společně s profesionálními hasiči ze
Zábřeha k nahlášené zmiji na hřbitově na Vyšehorkách. Než jsme přijeli, had zmizel. Několikráte jsme také čerpali vodu ze zatopených studní“.
Co máte za vybavení pro svoji práci?
„Máme 5 kusů kompletního vystrojení, které se skládá z přilby, zásahového obleku, kabátu, rukavic a obuvi. K likvidaci hmyzu používáme zásahové obleky Sršáň,
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Život v Bohu je život věčný...
Dne 26.8.2021 uplynul rok kdy odešel na věčnost náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Štěpán Langer z Vyšehorek.
Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a dcery s rodinami

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout. Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 17. 9. 2021 vzpomeneme deset roků od úmrtí
pana Luboše Vaška z Líšnice.
Všem, kdo vzpomenou, děkujeme.
Děti s rodinami

Dne 29.9.2021 vzpomeneme na první smutné výročí,
kdy nás opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan
Zdeněk Škůrek. Dne 30. 9. si připomeneme jeho nedožité 80. narozeniny.
S láskou vzpomíná
celá rodina
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RYZÁČEK

Letní příměstské tábory v Ryzáčku

Ryzáček z.s. již několikátým rokem pořádá letní příměstské tábory. Ani rok 2021
nebyl výjimkou. Dokonce byl rekordní, a to v počtu turnusů, které jsme letos zrealizovali. Tímto bychom rádi poděkovali našim zaměstnancům, že tento náročný
„marathon“ zvládli.
Obrovské díky patří i MSPSV, bez jehož dotačního projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s.,
bychom tábory jen stěží zorganizovali v takovém měřítku.
Zároveň si nesmírně vážíme důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti a věří, že
jejich ratolesti u nás zažijí plno krásných dní a budou mít ve škole co vyprávět. Na
našich táborech také vznikají nová přátelství. Rodí se a prohlubuje láska ke koním.
Děti ale poznají i druhou, snad nejdůležitější stránku této lásky- každodenní práci,
bez které se koně neobejdou.
Během týdne, který tu děti stráví, si nacvičí i představení a v pátek jej předvedou
svým rodičům. Mnohé z dětí jsou natolik nadšené, že se tábora zúčastňují i několik
let po sobě.
Doufáme, že o naše aktivity bude nadále stejný zájem jako doposud. Aktuální dění
kolem Ryzáčka můžete sledovat na internetových stránkách ryzacek.net nebo sledujte náš FB profil, kde jsme zahájili prodej propagačních předmětů. Kdo by nás
rád podpořil, může zaslat jakýkoliv finanční obnos na náš účet:
2601031135/2010.Samozřejmě uvítáme i pomoc materiální.
Za tým Ryzáček z.s. Zuzana Pokorná

POZVÁNKA|

Tradiční pouť na Střítěži
se bude konat
v neděli 12. září 2021
- začátek je ve 14.00 hodin.
INFORMUJEME
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benzínový fukar /vysavač/, elektrocentrálu.
Vše bylo pořízeno z příspěvků obce nebo
dotací Olomouckého kraje. Přislíbený je nákup 3 kusů profesionálních vysílaček. Při své
práci nejvíce používáme motorovou pilu, se
kterou můžeme pracovat na základě odborného školení, které proběhlo pro pět jednotek v
červnu u nás v Líšnici“.
Obdrželi jste také dýchací přístroje. Jak se
využívají?
„Ano, jedná se o 3 kusy dýchačů, na které
ovšem zatím nemáme proškolení. Jeden člen
jednotky je již přihlášen ke školení a dýchače budou muset mít rovněž revizi“.
Mohou si vás zavolat občané vždy, když objeví na svém pozemku vosy nebo sršně?
„Pomáháme jen při likvidaci hmyzu, který ohrožuje
zdraví nebo životy - hlavně malé děti, alergiky, atd. Stejně tak se jedná i o zmije. V případě jejich výskytu ve
volné přírodě je náš výjezd většinou zbytečný. Jedná se o
plaché zvíře, které útočí jen v sebeobraně. Doporučuji
zachovat klid a místu se vyhnout.“
Jak mají občané požádat o vaši pomoc?
„Mohou kontaktovat buď starostu obce nebo operační
středisko na číslo 150“.
Děkuji a přeji co nejméně výjezdů a pokud budou, tak
aby byly vždy úspěšné.
Přehled výjezdů:
Červen - srpen
12.6. - spadlý strom - cesta na Bušín
21.6. - pomoc při likvidaci černé skládky u studny vodovodu /pneumatiky/
25.6. - spadlý strom
30.6. - spadlé stromy /větší počet/ - cesta na Bušín
30.6. - spadlý strom - cesta na Vyšehorky
2.7. - zmije - Vyšehorky
cesta na Bušín:
9.7. -spadlý strom
10.8. -spadlý strom
17.8 -spadlý strom
27.8. -likvidace vosího hnízda
- Líšnice
5

AKCE VYŠEHORKY

POZVÁNKA

Vyšehorské sportovní hry 2021
V sobotu 10. července se uskutečnil 5. ročník
Vyšehorských sportovních her.
Do soutěžního klání se přihlásilo 12 družstev,
které byly rozděleny do 3. kategorií.
Po slavnostním zahájení her a zapálení ohně se
začalo soutěžit. Byly připraveny tradiční disciplíny jako střelba z luku a ze vzduchovky,
sprint s balíkem, totem a háček. Soutěžící jako
každý rok potrápila
disciplína
pásovec a pochod na desce. Novinkou v letošním ročníku byla
jízda na voru a disciplína nazvaná čtverečky.
Rozhodčí spravedlivě hodnotili výkony a diváci povzbuzovali všechny k lepším výkonům. V podvečer
proběhlo vyhlášení vítězů.
V mladší kategorii zvítězilo družstvo „Cyklisti
z Újezdu“, na druhém místě družstvo „Pekárníci
z Mohelnice“ a na třetím místě „59“. Ve starší kategorii zvítězilo družstvo „Dostálíci“, na druhém místě
družstvo „Špičatá skála“, na třetím místě družstvo
„Vyšavengers“. Pro vítěze byly připraveny medaile,
putovní pohár a dort a na všechna soutěžní družstva
čekala sladká odměna v podobě melounu. Také letos
nechybělo bohaté občerstvení jako raubířská pečeně, makrely, grilovaný hermelín.
Všem, kteří se na pořádání této akce podíleli, patří
obrovský dík. Sportovce večer vystřídala hudební kapela NO IDEA. Tato hudební
skupina přilákala mnoho místních i přespolních hostů. O kvalitě této hudební produkce svědčí fakt, že velké množství účastníků vydrželo tančit na vyšehorském
hřísti do brzkých ranních hodin.
Jaroslav Seryn
foto: Petr Fišnar

ZÁJEZD 16.10.2021

ZÁMEK LITOMYŠL + PEKLO ČERTOVINA

PROGRAM:
odjezd: 8:00 Líšnice náves, ostatní dle domluvy
9:45 prohlídka zámku Litomyšl (1. skupina)
10:15 prohlídka zámku Litomyšl (2. skupina)
11:30 odjezd z Litomyšle
13:00 oběd – rezervace v Pekelném Šenku – výběr
z jídelního lístku – oběd není v ceně zájezdu
15:00 komentovaná prohlídka PEKLA
17:00 – 17:30 odjezd z Pekla domů
Ceny: dospělý: 700 Kč

senior: 600 Kč (65 let +)
dítě:
500 Kč (do 150 cm)

cena zahrnuje:
vstupné na zámek + prohlídka Pekla, cesta
info pro neočkované: mějte u sebe potvrzení o bezinfekčnosti pro
případ kontroly. Případně originál zabalený test na COVID19.
Rezervace zájezdu do 15. 9.2021 u Lucie Dvořákové, tel:
731 208 955 nebo emailem: mgr.luciedvorakova@gmail.com
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