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 dožívají:
v květnu:
Míchalová Vlasta
Zámečníková Ludmila
Stratil Miroslav
Zbožínková Dobroslava

Šnoblová Bedřiška
Vařeková Naděžda
Šnobl Rostislav
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Získané dotace
Lampiónový průvod
Den matek, vítání občánků
Májový košt slivovice

POZVÁNKY
Sdružení Relaxace ve spolupráci s SDH a obecním úřadem
Vás co nejsrdečněji zvou na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
tentokráte na téma „Cirkusové šapitó“

31. května 2014, ve 14 hodin
hřiště Líšnice
Hry, soutěže, bohaté ceny, kolo štěstí. Kostýmy a masky vítány.
a spolu s tím se uskuteční

KÁCENÍ MÁJKY
kterou mají postavenou a pečlivě hlídanou HASIČI
Připraveno bohaté občerstvení – pivo, limo, dobroty z ohýnku.

Akce se uskuteční za každého počasí.
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Pátý ročník Májového koštu slivovice se konal v sobotu 17. května v Líšnici. Hlavní cenu odborné poroty si odnesla slivovice rodiny Petřivalských z Vyšehorek.

Z HISTORIE OBCE

Z NAŠEHO REGIONU

Paměti obce Líšnice od roku 1945

73. díl

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

Paní Alena Dunovská nám laskavě zapůjčila Hanácký kalendář 2006, za což velmi
děkujeme. Jelikož je nám Haná velmi blízká, uveřejníme z tohoto kalendáře několik
úryvků. První díl jsou vzpomínky na první dvě třetiny 19. století, vypravované hanáckým nářečím moravičanským.

Rok 1973

Jak bývalo na venkově za starých časů

Slučování JZD

Na homě bévalo posade vobili, protože se celó zemo mlátilo. Ve dne sme mlátile
a večír předle. Ale me sme bele prv vomov pevnéši, jak só ledi včel. Bévaloeště
ráno přétmi dež sme šle na homno mlátit. A to jož měle sme všecko poklezeny.
Ráno belo vobečéně vařeny mliko a chlib lebo nejaká polivka, voběd sme v zémě
nevařele, až večeřo, protože hospodeň bela s nama na homě, vobracela snope
a vetřisala. Na poledne sme šle všece honem pokledit, popadle každé kos chleba
a něco k němo, boď špeko, lebo masla, lebo séra a běžele zas mlátit. Šate sme měle
na sobě zmrzli celé deň, jak sme se pře pokledě pocórale, tak to zmrzlo a stálo nám
to jak névic naškrobeny. Deť sme se nevohřile celé deň až večir. Na večir sme mělevařenó večeřo, jak včel bévá voběd. To bela polivka a kaše, lebo hrach, čečuvka,
lebo knedle ze zelim, lebo zeli s hrachem. A dež nám vostal vod večera hrach, tož
sme měle potom drohé deň k vobědo, studené s podmáslim.
/Podle vypravování stařenky Anny Vavrdové z Moravičan/

Sloučená JZD budou hospodařit celkem na 2 257 ha zemědělské půdy a 1 909 ha
orné půdy. Ze zemědělské půdy připadá 1 162 ha na výrobní oblast řepařskou, 762
ha na bramborářskou, 333 ha na oblast podhorskou. Ve stávajících JZD zatím pracuje celkem 372 pracovníků, z toho 46 THP /10 z nich má vzdělání základní, ale
mají bohatou praxi a dlouholeté zkušenosti/. Slučovaná družstva vykazují celková
aktiva 63 660 000 Kčs. Zisk za rok 1972 činil 2 800 000 Kčs., zvýšení produkce
činí o 6.9 %.

Rostlinná výroba
Dojde částečně k omezení výměry a zrušení pěstování řepky. Celek se zaměří na
obiloviny a cukrovku. Podstatně se intenzivní objem luk a pastvin a maximálně se
bude využívat kapacita sušícího zařízení B 56, kzteré má být v roce 1974 v tomto
celku vybudováno. Bude se nutno zaměřit na zvýšenou intenzitu výroby v oblasti
bývalého JZD Podolí - Újezd, kde úroveň rostlinné výroby nedosahuje úrovně
okolních družstev.

Živočišná výroba
Hlavní tržní produkty jsou mléko a hovězí žír. V chovu skotu dojde
ke specializaci na výrobu mléka, odchov telat a odchov jalovic.
Dojnice budou soustředěny na dvou farmách - v Mohelnici a Podolí. Katastr Studená Loučka bude využit ke zřízení odchovného střediska. JZD Mohelnice bude provádět v centrálních teletnících odchov telat i pro sousední ekonomický celek Loštice.

Chátrání domu JZD
Ve Vyšehorkách se nachází ve špatném stavudvě budovy a to bývalý hostinec č.1
a dům č. 13 hospodářská usedlost - obě ve vlastnictví JZD. První budova sloužila
jako skladiště a druhá jako vepřín. Budovy jsou bez oken, jen prkny zatlučené,
zchátralé. Jsou ponechány svému osudu a pomalu se rozpadají. Při sloučení JZD
dne 1. 12. 1973 ve větší celek pod názvem Nový život byly předány do majetku
tohoto družstva na nikdo neví, jak s nimi bude naloženo
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KŘÍŽOVKA
V letním horku není nad dobře vychlazený /TAJENKA/.
Správné řešení z minula: NAD PALOUKEM
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Vodorovně:
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A - Ozdoba čepice
B - Bílá jarní květina
C - Míček
D - Hrdina Karafiátovy knihy
E - Tlučení
F - Cukrovinky

E
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F

B

Zdroj: www.lusk.cz
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POZVÁNKA

ZEPTALI JSME SE

Obec Palonín a Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko pořádají

v sobotu 14. června 2014 v Paloníně

13. ročník DNE MIKROREGIONU
Program:
9.00 Zahájení soutěží jednotlivých družstev obcí (vybíjená, stolní tenis, šachy - areál fotb. hřiště; nohejbal - hřiště za OÚ
10.00 Oficiální zahájení dne / areál fotbalového hřiště
13.30 Vyhodnocení soutěží
14.00 Seskok parašutistů
14.15 Tombola
8.30 - 15.30 Doprovodný kulturní program
Moderuje S. Veselý z MKS Loštice - vystoupí dechová hudba Mohelanka a Loštická Veselka, pohybové skupiny Orda a Ordička Loštice, hudební skupiny Pohodáři
a Písklata z Loštic, loštické Šlapetečko, pohybová skupina DDM Mohelnice, country kapela Kamarádi Loštice

9.00 - 12.00 Den otevřených dveří
V rámci pořádání Dne Mikroregionu budou otevřeny Chráněná dílny a Šicí dílna
ELA. Návštěvníci si zde mohou nejen prohlédnout, ale i zakoupit výrobky těchto
provozoven.

9.00 - 15.30 Výstavka starých fotografií a kronik obce Palonín - přísálí
Bohaté občerstvení zajištěno - dobroty z udírny a myslivecká kuchyně
Za pořádající obec srdečně zve Hana Ficnarová, starostka

TURNAJ V MARIÁŠI
O Bílé sobotě se konal v líšnickém
pohostinství jarní Mariášový turnaj.
Ten letošní přilákal 12 hráčů, kteří
se utkali v několika kolech o celkového vítěze. První cenu a pěkné
selátko si z Líšnice odvezl Stanislav
Krejčí, druhý skončil domácí Václav
Kreibich a třetí místo obsadil Ivoš
Rotter. Z domácích byl dále Milan
Novák na 4. místě, Jan Elbl na 7.,
Jaroslav Navrátil na 10. a Antonín
Maštera na 12. místě.
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Starosty obce na finance získané z dotací
A.Plhák: Pane starosto, jaké finance se podařilo získat pro naši obec v době, která
uběhla od našeho posledního rozhovoru?
J. Kvíčala: Podařilo se vypracovat, podat a získat hned několik dotací, které obci
přinesou důležité finance. Začal bych dotací, která je směřovaná na nákup vybavení pro SDH v Líšnici. Občané si určitě také povšimli, že z návsi zmizel pískovcový
kříž. I jeho restaurování bude financováno ze získané dotace. Kříž by se měl navrátit na své místo během dvou měsíců. Dále se nám podařilo uspět s dotací od KÚ
Olomouc na vypracování územního plánu a to ve výši 200 000 Kč. Obec také získala peníze na zřízení míst veřejně prospěšných prací.
A.P.: Mám informace, že obyvatelé některých okolních obcí dostanou domů kompostéry. Týká se to i našich občanů?
J.K.: O dotaci na kompostéry zažádal Mikroregion Mohelnicko, jehož je Líšnice
členem. Dotace vyšla a my dostaneme pro obec kompostéry, které potom budou na
podzim zapůjčeny občanům k využívání. Pro každý dům je počítáno s jedním kompostérem o objemu 800 l. Součástí dotace je i pořízení štěpkovače větví.
A.P.: Co byste považoval za největší dotační úspěch v poslední době?
J.K.: Jako největší finanční přínos pro naši obec hodnotím dotaci na opravu kulturního domu, obecního úřadu a hostince. Tyto budovy se budou svisle zateplovat
z vnějšku, zateplí se stropy a vymění okna a vstupní dveře. Celkově získáme z této
dotace 2 190 000 Kč. Momentálně jsme ve fázi přípravy pro prováděcí dokumentaci a výběrového řízení. Pokud nenastanou komplikace, měla by být dokončena
celá akce do konce měsíce října.
A.P.: Stále dokola se mluví o potřebě nového hřiště. Změnilo se něco k lepšímu
i v této problematice?
J.K.: Během letních prázdnin začne tak dlouho očekávaná úprava našeho hřiště.
Z další přidělené dotace se vybudují dětská hřiště s hracími prvky. V množném
čísle hovořím proto, jelikož se částka 400 000 Kč rozdělí mezi obě naše obce
a dětská hřiště se vybudují dvě - v Líšnici i na Vyšehorkách.
A.P.: Neopomenu se zeptat na letitý problém vodovod. Máte pro občany nějaké
nové informace?
J.K.: Co se týká vodovodu, došlo i zde k určitému vývoji k lepšímu. Byli jsme vyzváni ministerstvem zemědělství k dodání doplňujících informací. Vzniká tak naděje, že naše žádost o dotaci na financování projektu „Vodovod Líšnice“ je zase
o krůček blíže cíli.
A.P.: Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji nám všem, ať se Vám podaří získané finance brzy utratit ku prospěchu našich obcí.
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AKCE NA VYŠEHORKÁCH

V předvečer květnových oslav osvobození
naší republiky se již tradičně scházejí na vyšehorském hřišti místní i přespolní, aby si toto
výročí připomenuli lampiónovým průvodem.
I letos bylo hřiště vyzdobeno májkou, občerstvení připraveno, lavičky nachystány. Jen to
počasí připomínalo spíše listopad než květen.
Od rána se spouštěly z oblohy dešťové kapky
a k tomu bylo velmi chladno. Kolem 18 hodiny byla na hřišti jen skupinka těch nejvěrnějších
příznivců s lampióny. Jenže jako by zázrakem se
začala obloha protrhávat a
déšť pomalu ustával. Na
tento okamžik jako by
čekaly za okny svých domovů děti a rychle popoháněly své nejbližší, aby
stihnuly začátek průvodu.
A opravdu se vyšehorské
hřiště začalo zaplňovat
nově příchozími. Děti netrpělivě čekaly s lampióny v
ruce, až budou moci rozsvítit právě ten svůj nejzářivější. Dočkaly se po setmění, kdy hlavní pořadatel pan
Oldřich Smítal začal průvod řadit ve čtvrti „Pod
dědinou“. K vidění byly
lampiony kupované, vyrobené po domácku, historické, moderní. Klasické
svíčky začínají vytláčet
elektrické žárovky,
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zase,“ dodal M. Horký. „Voňavá
jablkovice z raných odrůd je památka po mojí babičce,“ vysvětlil
původ svého vzorku zase J. Seryn
a také vítězná slivovice Petřvalských prý pochází z rodinných
zásob. Do finále se ještě probojovaly destiláty M. Míchala, A.
Friedla, P. Kopáčika, L. Břicháče,
M. Pulkrábka, V.Drozdy, L. Drapla a R. Havlíčka.
Diváci potom rozhodli svými
hlasy o vítězství Aleše Friedla v
divácké soutěži. Jeho švestka 2010
pálená na Studené Loučce v sále
nejvíce chutnala.
Májový košt zhodnotil předseda
poroty pan Vašíček: „Jako spolupořadatel a porotce podobné soutěže Biskupické kaléšek, která má
již mnoholetou tradici, můžu obě
soutěže trochu srovnávat. Co do
množství shromážděných vzorků
jsou obě přibližně na stejné úrovni,
ale atmosféra té vaší soutěže je
úplně jiná. Tady se může zapojit
do hodnocení každý návštěvník a
to je fantastické. Vtáhnete do soutěže úplně všechny a hodnocení se
zde bere velmi zodpovědně. Vaše
soutěž se stále vyvíjí k lepšímu,
což dokazuje zvyšující se kvalita
destilátů. Jen musíte vydržet a nenechat se odradit malým zájmem
návštěvníků.“
Organizátoři děkují všem vystavovatelům destilátů, kteří přihlásili své vzorky do soutěže . Děkují také všem, kteří
jim pomohli s organizací soutěže a OÚ v Líšnici za nemalou podporu a pomoc.
9

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA SLIVOVIC
takže požár lampiónu brzy bude minulostí. V čele průvodu vezl Antonín Maštera
ml. svůj výtvor - lampiónový alegorický vůz.
Po cestě obcí, která se dětem určitě zdála krátká, se světelný průvod opět vrátil na
hřiště. Zde ještě pořadatelé vyhlásili nejlíbivější lampiony a celou podařenou akci
zakončila důstojná tradiční tečka - ohňostroj.
I když počet účastníků vyšehorského lampionového průvodu letos nelámal rekordy, jedná se stále o jednu z nejnavštěvovanějších akcí v obou našich obcích. Pořadatelům děkujeme a přejme si, abychom si čas na setkávání udělali i v budoucnu
a to nejen při světlech z lampionů.

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
Již pátý ročník v letošním roce oslavil Májový košt slivovice, který přilákal do
líšnického kulturního domu zhruba padesátku návštěvníků. Ti měli možnost v sobotu 17. května večer ochutnat z 51 vzorků různých druhů destilátů, mezi něž patřilo 22 vzorků pálených ze švestek, 19 vzorků z jablek a 10 vzorků dalších ovocných destilátů. Objevila se zde meruňkovice, hruškovice, destilát z mirabelek
i černého rybízu. Ten oslovil svojí nezaměnitelnou vůní zejména přítomné ženy.
Stejně tak jako v minulém roce i letos probíhala celý týden předkola, ve kterých
ve vystřídalo 12 hodnotitelů. Ti vybrali 5
nejlepších pálenek ze švestek, 4 z jablek a
2 z ostatního ovoce. Ty byly potom předloženy v sobotu odborné porotě, která
začala svoji nelehkou práci krátce po 20
hodině. Porota byla tvořena pracovníky
pálenic z blízkého okolí a vždy jeden člen
se každý rok vymění. Předseda poroty
pan Milan Vašíček z Biskupic potom
vyhlásil za vítěze letošní soutěže vzorek
slivovice švestka 2011 patřící rodině Petřivalských z Vyšehorek. Na druhém místě skončil destilát jablko rané 2000 Jaroslava Seryna rovněž z Vyšehorek a třetí místo obsadila meruňkovice 2013 Milana
Horkého z Mohelnice. O tom, kde rostou tak voňavé meruňky prozradil: „Meruňky
jsem posbíral během dovolené na Jižní Moravě a kvas vypálil ve Vilémově. Do
Líšnice na košt jezdím pravidelně každý rok a pokud bude s čím, přijedu za rok
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Pořadatelé se snažili vyhovět všem přáním návštěvníků

Po ukončení průvodu se na obloze rozzářil ohňostroj
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Oceněné lampióny...

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Druhou květnovou neděli se tradičně slaví Den matek. V líšnickém kulturním domě si připomněli tento svátek 4. května společně s vítáním nový občánků obce
Líšnice - Vyšehorky. Již při vstupu do sálu obdržely ženy od zastupitelů obce květinu. Za obecní úřad jim popřál starosta obce pan Jiří Kvíčala. Poté přivítal nově
narozené občánky a poblahopřál rodičům k narození jejich dětí a popřál všem
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Byli to: Sára Babišová, Patrik Koupil, Štěpán
Krejčí, Šimon Lakomý, Štěpán Seryn a Max Spurný.
Maminkám k jejich svátku poblahopřály pásmem básniček místní děti, které připravila paní Jana Zámečníková. Potom se představil místní pěvecký sbor občanů a
zazpíval několik nově secvičených
písní. Kulturní dům ožil při příchodu
téměř třiceti dětí pěveckého souboru
Sedmikrásky z mateřské školy z Loštic. Ty vystoupily s pečlivě připraveným pásmem písniček o přírodě a
jaru, ale nezapomněly ani na maminky. S publikem se rozloučily ukázkou
cirkusového vystoupení. V sále se
podávalo tradičně malé občerstvení a
o dobrou náladu se během celého
odpoledne starala folková skupina
Děti z MŠ Loštice
Madalen ze Zábřeha.
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Šimon Lakomý

Max Spurný

Štěpán Krejčí

Štěpán Seryn

Sára Babišová

Patrik Koupil

Pěvecký sbor občanů

Recitace dětí
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