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 lednu:
Bocková Valéria
Zámečníková Jarmila
Petr Jaroslav
Míchal Karel

Vlčková Jiřina
Navrátil Jaroslav
Zámečník František
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Také kouzelník Tomasiano /vpravo/ přispěl svým vystoupením z oblasti karetní
magie k dobré náladě, která panovala na Obecním plese v Líšnici. Divákům se
představil také soubor Dance club z Dubicka. Více na str. 6

OZNAMUJEME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

57. díl

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

Rok 1969
Požárníci
V roce 1969 požárníci Líšnice - Vyšehorky zúčastnili se v květnu požární soutěže
v Podolí, kde na 1. místě se umístilo družstvo Vyšehorky a na 3. místě družstvo
Líšnice. Žáci jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších se umístilo na 2.
místě.
Dvě družstva Líšnice - Vyšehorky se zúčastnila v Líšnici námětového cvičení dálkové dopravy vody. Jedno družstvo Vyšehorky, Rýznar Izidor a Plšek Jaroslav se
zúčastnili cvičení k získání odznaku vzorný požárník.
29. listopadu uspořádali v sále kina Kateřinskou zábavu za hojné účasti občanů zvláště mladých. Zábava se plně vydařila. Na konci roku uspořádali členskou výroční schůzi, na které projednali činnost za uplynulý rok, kterou po delší debatě
jednohlasně schválili.

Průtrž mračen na Vyšehorkách
V sobotu 14. června k 15. hodině odpoledne přihnala se nad Vyšehorky průtrž mračen, která v pár minutách proměnila silnici v řečiště. Na polích voda, která se divoce hnala z kopců na silnici nezpůsobila škody, ale žalostný byl pohled po 18. hodině na silnici, když průtrž mračen ustala. Silnice přes celé Vyšehorky byla tak zničena, že nebyla ani sjízdná ani schůdná. Dravá voda vše co se do cesty dostalo,
vybírala hlínu a kamení místy až 1 metr do hloubky. V neděli se v dopoledních
hodinách, kdy bylo znovu dusno, přihnala se znovu průtrž mračen a co nezmohla v
v sobotu, to dodělala v neděli. Po průtrži mračen byl ihned zavolán poslanec soudruh Josef Kopřiva, který po prohlídce a zjištění škod učinil na ONV opatření, aby
škody byly ihned odstraněny.

Dne 10. ledna 2013 byly spuštěny
nové oficiální internetové stránky
obce Líšnice. Můžete zde najít mnoho potřebných informací, které budou pravidelně aktualizovány. Na Úřední desce obecního úřadu naleznete všechny dokumenty,
které OÚ vydává a má je za povinnost zveřejnit, můžete si stáhnout formulář, který
právě potřebujete /např. žádost o povolení kácet dřeviny/, přečtete si zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, obecní vyhlášky a mnoho dalších dokumentů. V oddíle Události v obci si můžete přečíst vše o akcí, které v obci již proběhly nebo si najít pozvánku na kulturní, společenskou či sportovní akci, která se
bude v Líšnici a na |Vyšehorkách teprve konat. Pokud vás zajímá něco o historii či
současném dění v obci, zavítejte na stránky Informace o obci. Nebude chybět Fotogalerie se spoustou fotografií ze všech akcí v obou našich obcích a přečíst si můžete i vydání Líšnických ozvěn za poslední rok.

KŘÍŽOVKA
V březnu se koná v Líšnici ples, který se uskuteční již po patnácté. Jeho název se
dovíte v tajence.
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1.ztěžka
2.obklad při horečce
3.naštvanost
4.jablečný štrůdl
5.odstraní důkazy

Jubileum
V letošním roce je tomu 600 let, kdy v zemských deskách se roku 1369
objevila zpráva, že páni z Kunštátu získali do svého léna od markraběte
Jošta českou obec Vyšehoří s okolím. Po Bílé hoře roku 1621 začalo poněmčování. Do českých rukou se vrátila v roce 1945 po osvobození Rudou armádou. Obec Vyšehoří česká byla, je a bude.
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6.neověřená zpráva
7.uzávěr láhve
8.zapravit do půdy
Vyluštění z minulého čísla - NOVÝ ROK
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PODĚKOVÁNÍ

FOTOGALERIE - POHÁDKA 2012

Karkulka - Adéla Vykydalová
Babička - Hana Bílková

Maminka-Amálka Zámečníková

Vlk - Petr Pátek

Jezevec - Jakub Švehla

Myslivec-Kamil Stratil

Zajíčci-Tomáš Stratil,Adéla Škůrková,EliškaPátková
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Vypravěč - Aleš Plhák

Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí
České republiky tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická
charita. Koleda všude začíná požehnáním a posvěcením
křídy, kterou tři králové píší nad
dveře iniciály K+M+B, jež nejsou
iniciálami jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským Christus mansionem benedicat, což lze
přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto domu“.
Hned dvě nej si připsala letošní
Tříkrálová sbírka
organizovaná
Charitou Zábřeh: nejvíce zaregistrovaných skupinek koledníků - celkem
340, ale především nejvyšší vybraná
částka v historii konání sbírky na
Zábřežsku. Celkový výtěžek 1
181.551 Kč předčil všechna očekávání. Proti loňsku se jedná o nárůst o
43.638 Kč. „Takový výsledek jsme
nečekali ani v tom nejoptimističtějším snu,“ podělila se s dojmy koordinátorka sbírky Markéta Horáková:
„Lidé v navštívených domácnostech
byli solidární s potřebnými a vnímaví k potřebám Charity a nebáli se
štědře přispět do charitních kasiček“.Výtěžek ze sbírky je určen na
pomoc lidem a rodinám v nouzi,
podporu a rozvoj charitních služeb.
Charita očekává i náměty veřejnosti, komu z takto vzniklého fondu solidarity v regionu přispět. Tříkrálová sbírka je
jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných
prostředků.
V Líšnici, na Vyšehorkách a ve Svinově se koledovalo v sobotu 5. ledna za aprílového počasí. Na Vyšehorkách koordinoval sbírku pan Langer a podařilo se vybrat
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rekordních 5209 Kč. Koledníci navštívili i obyvatele nových domů ve čtvrti Pod
dědinou a také jim patří poděkování za příspěvek. Po Líšnici chodily dvě skupinky.
Menší koledníky vedla paní Zámečníková a ty zkušené paní Springerová. Tito koledníci zavítali s kasičkou i na Svinov. Za Líšnici jste přispěli částkou 7.625 Kč a
za Svinov 1.600Kč. Celkem se tedy za naše tři vesnice vybralo rekordních 14.434
Kč, což bylo o 1.829 Kč více než v minulém roce. Veliké poděkování patří všem,
kteří přispěli jakoukoliv částkou na pomoc potřebným a samozřejmě i těm, kdo
sbírku připravili a realizovali.

SPORT

Stolní tenis se v naší obci začal
hrát organizovaně téměř před
deseti roky. Prvním průkopníkem byl Petr Kopačík ze Svinova, který kolem sebe shromáždil
nadšence pro tento sport, našli si
místnost - třídu v bývalé škole a
začali pilně trénovat. Brzy se
přihlásili i do registrovaných
soutěží a od té doby se jim daří
úspěšně reprezentovat naši obce.
Později vznikl i druhý sportovní
oddíl pod názvem KST Líšnice
a také on se aktivně zapojil do sportovních soutěží. Oba týmy pořádají již pravidelně Vánoční turnaj ve stolním tenise. Ten letošní se konal v sobotu 29. prosince
2012 v sále KD Líšnice. Po několika ročnících, které patřily pouze registrovaným
hráčům se pořadatelé vrátili opět k myšlence, že tato soutěž je určená hlavně pro
místní sportovce, aby si v období mezi svátky přišli poměřit své síly.
Hrálo se poprvé v několika kategoriích: děti, ženy, neregistrovaní a registrovaní
hráči. Největší zastoupení bylo právě v kategorii amatérů, kde se ve dvou skupinách utkalo sedmnáct sportovců. Dětí se přihlásilo šest, žen pět a registrovaných
hráčů deset. Hrálo se na čtyřech stolech a v sále byly k vidění opravdu nelítostné
souboje. Nikdo se však nehádal o sporné míčky, celý turnaj se odehrával přátelské
a velmi dobré atmosféře. V poledne se podával výborný guláš a pak už se všichni
mohli těšit na vyhlášení vítězů. Každý účastník obdržel pěknou cenu a ti nejlepší i
medaili či pohár. Tím však turnaj nekončil, protože následovaly další nelítostné
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OÚ INFORMUJE

Placení poplatků
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazeny níže uvedené
poplatky, aby tak učinili v úředních hodinách na OÚ do konce března.
Platí se poplatky za pravidelný svoz TDO. Jedná se o částku 400,- Kč za 1 osobu
nebo 400 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu
roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia zaplatí částku 200 Kč po prokázání studia jakýmkoliv způsobem.
Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího. Platí se
za psa staršího tří měsíců. Při držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši. Držitel psa je povinen psa ohlásit úřadu do 30 dní od nabytí
psa nebo dovršení 3 měsíců stáří psa.
Vodné pro obyvatele Vyšehorek a části Líšnice za rok 2012 se platí dle faktury za
odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 100 Kč.

VE ZKRATCE
VEČER S HUDBOU aneb PŘEŽILI JSME KONEC SVĚTA
Další z hudebních večerů uspořádal pan hostinský Dan Sládek v hostinci v Líšnici. Konal se v pátek 28. prosince a nesl se v atmosféře radosti nad tím, že se nenaplnila hrozba předpovědi o zániku civilizace. Hudebníci skupiny S-band hráli tentokráte v
přísálí KD, které bylo propojeno s hospodou. Opět čisté nekuřácké prostředí, opět příjemná atmosféra, která přímo vybízela k posezení a poslechu, či k
tanci. Doufejme, že se v blízké
době opět najde vhodná záminka k pořádání takto příjemných večerů. Vždyť se můžeme
radovat i nad maličkostmi.

OMLUVA
Omlouvám se čtenářům Líšnických ozvěn za chybně označené minulé číslo.
Správně mělo být očíslováno: Prosinec 67 - 12 a ne Listopad 66 - 12. Chyba
vznikla při přepisu. Děkuji za pochopení
Aleš Plhák
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KULTURA

boje v kategorii čtyřher. Teprve po osmé hodině večerní boje utichly a zbyl čas i na
přátelské posezení a hodnocení celého turnaje. A kdo tedy byli ti nejlepší?
V kategorii děti zvítězil Vojta Míchal, před Josefem Linhartem a Janem Mašterou. Mezi ženami zvítězila Hana Mašterová, druhá skončila Hana Hlaváčová a třetí
byla Lucie Petřivalská. Z amatérů byl nejlepší
Tomáš Zámečník, druhé místo obsadil Jakub
Míchal a třetí Miroslav Plesník. V kategorii
registrovaní hráči si zlatou medaili odnesl
Pavel Zemánek, stříbrnou Karel Míchal a na
bronzovém stupínku stanul Josef Linhart.
Tato akce ukázala, že není důležité mít na
startovní listině jen ty nejlepší hráče z celého
okolí, ale naopak přitáhnou ke hře širokou
veřejnost. A to se pořadatelům Vánočního
turnaje v Líšnici podařilo na jedničku.
Linhart, Míchal, Maštera

Vánoční koncerty v kostelech na Vyšehorkách, Studené Loučce a v Mohelnici si
získaly své pravidelné místo v kulturním kalendáři. Všechny tři organizovala a na
všech vystoupila v prosinci 2012 hudební skupina S-band.
O koncertech nám prozradil několik faktů jejich hlavní organizátor Dušan Kalich
Mihalik: „ Na koncertech zazněl výběr z toho nejlepšího, s čím se kapela představila o Vánocích v posledních třech letech. Nechyběla tradiční vánoční píseň Cesta
ušlapaná, která zazněla upravena v naší podobě. Nechyběly ani skladby J.Pavlici a
skupiny Hradišťan, L.Bílé, swingové Bílé Vánoce, Purpura a další. Žesťový sextet
zahrál skladbu o J.S.Bacha In dulci jubila a tradiční koledy v zajímavé notové
úpravě. Styl a podání všech koncertů se nesl v netradičním, skoro až nekostelním
duchu, při kterém zazněly hudební nástroje a technika, která není běžně v kostelech
vidět a slyšet - bicí nástroje, baskytara, klávesy. Kamil Stratil uvedl mluveným
slovem opět velmi bravurně jednotlivé skladby a interprety. Uvolnil tak atmosféru
a trému jak u muzikantů, tak i u posluchačů a podařilo se mu navodit přátelskou a
sousedskou náladu. Vyšehorský kostelík byl 25. prosince zaplněn do posledního
místečka, stejně tak jako kostel v Mohelnici. Slabší propagaci přisuzuji několik
neobsazených míst v kostele na Studené Loučce.“
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě koncertů podíleli, hudebníkům, ale také jejich návštěvníkům a těšíme se na Vánoční koncerty 2013.
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Hlaváčová, Mašterová, Petřivalská

Zámečník, Míchal, Plesník, Vykydal

Majitel poháru pro vítěze:
Pavel Zemánek
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PLESY

Plesovou sezónu v Líšnici každoročně zahajuje obecní ples. Ten letošní, již třináctý, se konal v sobotu 19. ledna 2013. Bohužel tentokráte nemuseli návštěvníci v
sále bojovat o místa, protože krize návštěvnosti kulturně-společenských akcí dolehla i na obecní ples. To však nic neubralo na úrovni celého plesu a na atmosféře,
která v sále panovala.
Ples zahájil a dobrou zábavu popřál všem návštěvníkům starosta obce pan Jiří Kvíčala. K tanci hrála - v Líšnici poprvé na plese - hudební skupina S-band, která
podle kladných ohlasů z parketu svým projevem nezklamala. Příznivci mnoha
hudebních stylů si určitě přišli na své. Od dechovky, kterou kdy hrály dnes už málokdy viděné dechové nástroje, až po současné moderní trendy.
O navození té pravé plesové atmosféry se rovněž
postarala taneční skupina
DANCE CLUB z Dubicka, která se divákům představila ve třech vstupech.
Ke kulturnímu zážitku patřilo i vystoupení kouzelníka Tomasiano z Olomouce, který se specializuje na
mikromagii, karetní magii a
mluvené jevištní kouzelnické programy. Zálibu má
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v obtížným karetních
manipulacích, věnuje se
moderním trendům v
oblasti mikromagie.
Do předvádění nejen
karetních kouzel zapojoval také nic netušící
diváky. Za své vystoupení,
které bylo
opravdu na profesionální úrovni sklidil
bouřlivý potlesk. Podle
jeho slov se mu na líšnickém plese moc líbilo
a není vyloučeno, že se
s ním zde setkáme i v
budoucnu.
Dalším vrcholem plesu
vždy bývá losování
tomboly. Sponzoři byli
i tentokráte štědří, a tak
se mohlo v předsálí
vystavit téměř sto nejrůznějších cen. Každý
si mohl vybrat z bohaté
nabídky - divoké prase,
bažanti, pstruzi, elektrospotřebiče, dárkové
balíčky, poukázky na
odběr pohonných hmot, poukázky do restaurací, pochoutky sladké i masové a
spousty dalších. Výherci drobných cen si své výhry vyzvedli okamžitě a po půlnoci se na sále vylosovalo už jen 15 cen hlavních.
Jakmile se sobota přehoupla v neděli a vše podstatné v programu 13. obecního
plesu bylo naplněno, začala v sále panovat ta správná uvolněná plesová zábava.
Muzikanti S-bandu hráli jako o život, tanečníci mohli rovněž na parketu nechat
duši, jídlo a pití mizelo z pultů a podle spokojenosti návštěvníků lze soudit, že kdo
na obecní ples do Líšnice přišel, určitě nelitoval. Na závěr opět jen povzdech - škoda, že do kulturního domu v Líšnici si nenašlo cestu o trochu více návštěvníků.
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