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 prosinci:
Rosta Antonín
Zacpalová Erika
Zbožínek František
Míchal Lubomír
Springer Milan

Zbožínková Marta
Langer Štěpán
Smítalová Jana
Dunovská Alena
Dunovský Josef
Petrová Marie
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Prosinec se nesl ve znamení předvánočních příprav, adventu a s ním spojených
kulturních akcí.V naší obci se každoročně občané schází na Štědrý den na návsi u
Živého betléma. Tato tradice pokračovala i letos /více o akcích od str. 4/

Z HISTORIE OBCE

RECEPTY

Paměti obce Líšnice od roku 1945

68. díl

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

Rok 1971
Škola
Uplynulý školní rok lze charakterizovat jako rok činorodé práce, rok, ve kterém šlo
postupně o rozpracování a realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ. Hlavní zřetel byl
kladen na na tyto úkoly: prohloubení politické práce s učiteli,zkvalitnění ideověvýchovné práce škol, zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, zlepšení řídící práce na školách a zkvalitnění výchovy volby povolání. Všichni učitelé ČSSR v tomto
roce složili slib. Vedoucím školského odboru ONV v Šumperku byl zvolen Dr. J.
Holouš, byl však pověřen jinou funkcí a jeho místo byl zvolen s. Fr. Vaculík. Předsedou MNV v Líšnici se po volbách stává s. Jar. Balcárek, předsedou školské a
kulturní komise Nejedlý Jan.

Novoroční punč
3/4 l slabého čaje, 150 g cukru krupice,1 citron, 3 pomeranče, 2 hřebíčky, kousek
celé skořice, 1/2 l červeného vína,2 dcl rumu
Postup
Do hrnce nalijeme čaj, přidáme cukr, šťávu z citronu a pomerančů, nastrouhanou
kůru z poloviny citronu, koření a pět minut povaříme. Scedíme, přilijeme víno a
opatrně přivedeme k bodu varu, dolijeme rumem, vypneme a podáváme nejen na
Nový rok.

INFORMUJEME

Sdružení RELAXACE
zve všechny občany dne 15. ledna 2014 v 18 hodin do klubovny KD
v Líšnici na setkání, kdy si popovídáme, jak se nám dařilo v minulém
roce.
I.Nováková

Zápis žáků
Na začátku roku bylo zapsáno 29 žáků. Během roku se 3 žáci přistěhovali. V dubnu se však opět odstěhovali.

Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo jako každoročně. Přivítání
všech žáků i přítomných rodičů řed. školy, upomínky a kytičky pro ty, kteří nastoupili do 1. ročníku.

Práce školy

v našich obcích proběhne:

v sobotu 4. ledna 2014 - dopoledne
PŘÁNÍ ZÁVĚREM

Ředitelka školy Marie Plháková navštěvovala postgraduální studium. Druhou učitelkou byla s. Prokopová. Do důchodu odešla ulízečka K.Navrátilová, na její místo
nastoupila Jaroslava Slouková. Práci topiče v zimním období vykonával Mir. Stratil.
/Pokračování příště/

Vážení čtenáři Líšnických ozvěn,
končí nám kalendářní rok 2013 a přichází období, kdy
častěji než jindy vyjadřujeme svá přání a předsevzetí.
Přeji Vám aby ten nový rok 2014 byl plný těch nejvzácnějších věcí - štěstí, zdraví, lidského porozumění a úspěchů ve
všech oblastech Vašeho života. Aby Vám nikdy nechyběl
dostatek pevné vůle, sil a odvahy při rozhodování a také radost v srdci, bez které
by byl život smutný.
Těším se, že Vám budu moci i v roce 2014 přinášet další příspěvky a články, které však mohu vzniknout jen díky Vaší nezištné práci pro obec.
Aleš Plhák
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Všemi vyučujícími byla vynaložena velká snaha dosáhnout u žáků těch nejlepších
výsledků. Přesto však tři žáci neprospěli. Vyučující konstatovali, že žákům je věnována velmi malá péče ze strany rodičů. Žáci se nedopustili žádných kázeňských
přestupků, takže jim nemusela být snížena známka z chování.

Pracovníci školy

úpravách např. Arrival, The Rose. I když pochází z ciziny, tak notové úpravy pro
dechové nástroje mají české kořeny.
Na závěr koncertů zazněla píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar, s českým textem „Psáno od prvních řádků“.
Pro příští rok plánujeme opět trochu návrat k tradiční vánoční hudbě, na kterou
jsou lidé zvyklí. Budou to jednak klasické koledy, ale také se posluchači mohou
těšit na nějaké to překvapení. Letošní vysoká návštěvnost všech koncertů a vystoupení prokázala, že hudba k Vánocům určitě patří.
D.K.Mihalik

FOTOGALERIE

Ohlédnutí za mariášovým turnajem

Pravidelní účastníci turnajů

Zleva: 2.místo-Stanislav Krejčí, 1.místo-Jan
Elbl, 3.místo-Petr Grulich

O.Smítal předává cenu
M.Plesníkovi

Hráči při jednom z hracích kol „Líšnického mariášového turnaje“ - podzim 2014
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Vážení spoluobčané,
máme tu konec roku 2013 a pomalu vstupujeme do roku nového.
Tento čas je předurčen k bilancování uplynulého období a k novým předsevzetím do budoucna. Rok 2013 byl předposledním
rokem volebního období současného Zastupitelstva obce Líšnice.
V tomto roce se mnohé povedlo, ale také se pro některé důležité
projekty nepodařilo získat finanční podporu. Všichni víme, jak právě nový vodovod nám v obci chybí, a proto se budeme snažit i v novém roce na tuto podporu
dosáhnout.
V roce 2013 se snad konečně vyřešila situace kolem tolik diskutované skládky
Líšnice - Újezd. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemků pod skládkou
městu Mohelnici, s následným převodem katastrálního území rovněž na Mohelnici.
Pět milionů korun bude Mohelnice obci hradit ve čtyřech ročních splátkách. Od
příštího roku tak Líšnice dostane každým rokem jeden a čtvrt milionu korun.
Obec podala v uplynulém roce devět žádostí o dotační tituly, z nichž jsme byli
úspěšní ve třech případech a další žádost je ve stádiu rozhodování. Podařilo se renovovat veřejné osvětlení v obou obcích, opravit autobusové zastávky, vpustě pro
dešťovou kanalizaci, vyspravit místní komunikace, opravit zeď s informačními
vitrínami, oplotit zahradu u bývalé školy.
V rámci získané dotace na zřízení místa pro veřejně prospěšné práce byla mimo
jiné pravidelně udržována zeleň v obci, prováděny drobné úpravy na hřbitově,
opravena boží muka na křižovatce a vylepšeny prostory kulturního domu. Z důvodu špatného stavu stromů provedla odborná firma kácení několika vzrostlých dřevin - u kostela na Vyšehorkách a na křižovatce v Líšnici. Tyto změny zároveň pozitivně přispěly ke zviditelnění kulturních památek v obou našich obcích.
Během roku proběhlo několik auditů, ať už na hospodaření obce, audit finančního
úřadu a kontrola hospodaření s lesním majetkem. I přes drobné nedostatky jsme v
nich obstáli se ctí.
V oblasti kulturního a společenského života obce můžeme být spokojeni. Pokračujeme v tradicích již zavedených akcí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na realizaci projektů a akcí pořádaných obecním úřadem a přispěli
k jejich zdárnému průběhu.
V novém roku 2014 máme před sebou stanoveno mnoho cílů. Zastupitelstvo obce schválilo vybudování dětského hřiště v Líšnici a na Vyšehorkách, zavedení
přípojky elektrické energie na hřiště v Líšnici a úpravu stávajícího hřiště na nohejbal a volejbal. I nadále budeme pokračovat v opravách v obcích - např. dešťová
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kanalizace, střecha na bývalé škole. Nová požární zbrojnice se konečně dočká kolaudace a bude následně předána hasičům k užívání. Opět bychom chtěli požádat o
dotaci na zřízení místa veřejně prospěšných prací. Další akce jsou závislé na dotačních titulech, jenž se nám podaří získat. Jde např. o výstavbu autobusové zastávky
pod Vyšehorkami, zateplení a výměnu oken v kulturním domě.

VÁNOČNÍ KONCERTY

Vážení spoluobčané,
věřím, že tak jako naší obci, tak i vám, občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo.
Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských
vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout či najít společný kompromis. I proto mi
dovolte, abych Vám popřál vedle stálého zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů také mnoho společenské solidarity, slušnosti a vzájemné úcty.
Ať se vám v roce 2014 daří k vaší spokojenosti.
Jiří Kvíčala, starosta obce

ADVENT V NAŠÍ OBCI
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou
narození Ježíše Krista
a patří k nejvýznamnějším křesťanským
svátkům. Štědrým
večerem končí advent
a také postní období.
Štědrovečerní večeře
má proto slavnostní
ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel.
Následující půlnoční
mše je pak v podstatě
pozůstatkem noční
bohoslužby, která původně předcházela
všem významným křesťanským svátkům. Samotné vánoční svátky začínají dnem
narození Páně 25. prosince, 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána.
Příjemným zakončením Štědrého dne v naší obci se opět stalo ztvárnění živého
betléma v Líšnici. Počasí sice nenasvědčovalo tomu, že je prosinec, ale na to si již
v posledních letech musíme zvykat. Biblický příběh o narození Ježíše láká do naší

Také v letošním roce pokračovala tradice vánočních koncertů skupiny S-band.
Vše začalo v době adventu vystoupením v Mohelnici před multifunkčním objektem
„Kovárna“. Tato zdařilá akce se konala již
třetím rokem. Po čtyři pátky se zde mohli
kolemjdoucí zastavit a odpočinout si od
předvánočního nakupovacího shonu. Nejvíce posluchačů si s námi zazpívalo klasické
lidové koledy dne 5. prosince, kdy se poprvé rozsvítil strom na mohelnickém náměstí.
Pro vánoční koncerty v kostelech na Vyšehorkách, Studené Loučce a v Mohelnici
jsme si letos připravili zcela nový repertoár.
Nechtěli jsme se opakovat, ačkoliv by se
někomu zdálo, že k Vánocům patří pouze
klasické koledy. My jsme však zvolili cestu
jinou. Chtěli jsme posluchačům ukázat
skladby, které mnozí neznají a i přesto k
Vánocům patří. Inspiraci jsme brali u skupiny Hradišťan, L. Bílé, K. Gotta a dalších
našich i zahraničních interpretů.
Některé skladby zazněly v orchestrálních
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P.Vařeka,T.Kučera,P.Valdes

Druhou adventní neděli se sešli občané Líšnice a Vyšehorek na tradiční předvánoční společenské akci - Sousedském posezení. Všechny přivítal starosta obce pan Jiří
Kvíčala, který rovněž pogratuloval manželským párům, které oslavily v tomto roce
významné výročí ve společném
soužití. Byli to manželé Churaví,
Langerovi a Vaškovi.Na jevišti se
potom objevili krásní andělíčci a
diváci se dovídali, jaká přání andělé mohou
mít. K vyvážení
dobra se do hry zapojili
malí
Starosta gratuluje manželům Vaškovým a Langerovým
čertíci. Naštěstí vše dobře dopadlo a bytosti zůstaly tam, kam
skutečně patří. Tuto roztomilou
pohádku nacvičila s dětmi paní
Jana Zámečníková a také byla
společně s herci po zásluze odměněna potleskem /Fotografie uvedeme v některém z příštích vydání
LO/. K příjemné sváteční atmosféře přispělo vystoupení smíše- Pěvecký sbor občanů líšnice a Vyšehorky
ného pěveckého sboru občanů
Líšnice a Vyšehorek pod vedením paní Jaroslavy Springerové. Po malém občerstvení mohli návštěvníci v sále zhlédnout videopořad „Události Líšnice 2013“,
který natočil a vyrobil Mgr. Aleš Plhák. Tento dokument sleduje po jednotlivých
měsících dění v obci a dokládá její bohatý kulturní a společenský život. Na závěr
tohoto vydařeného odpoledne zahrála občanům skupina S-band několik skladeb ze
svého bohatého repertoáru.
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A.Maštera,J.Maštera,F.Valouch

H.Vysloužilová

obce mnoho návštěvníků ze širokého okolí. O půl deváté zcela zaplněná náves
ztichla. Vypravěčka /M.Plháková/ uvedla přítomné do děje známého historického
příběhu, ve kterém se Josef a Marie ukryjí do chléva, aby zde Marie porodila. Narození Ježíška všem zvěstoval Anděl Páně. Spasiteli se přišli poklonit a přinést své
dary tři králové i pastýři.
Autentičnost děje umocňovalo věrohodné ztvárnění chléva, kostýmy všech účinkujících i přítomnost živých zvířat v betlémě. Celý příběh byl prokládán zpěvy
místního pěveckého sboru občanů obce Líšnice-Vyšehorky. Zazpívali pásmo vánočních koled, které se také setkalo u posluchačů s velikým ohlasem. Správnou
vánoční náladu dokreslovalo podávané svařené víno a stisky rukou spojené s nejrůznějšími přáními. Přejme si, abychom se i příští rok na naší návsi všichni ve
zdraví sešli. Třeba se dočkáme i těch sněhových vloček...

S.Plšek a K.Kvíčalová
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ADVENT V NAŠÍ OBCI

Ještě před tím, než přijde Ježíšek a s ním i Vánoce, přichází se svými dárečky sv.
Mikuláš a s ním i jeho pomocníci Anděl s Čertem. Některé děti proto s obavami
vyhlížejí v kalendáři první sobotu v prosinci, kdy si v líšnickém kulturním domě na
vlastní kůži mohou ověřit, zda v uplynulém roce zlobily. Letošní mikulášská nadílka se konala 7. prosince a předcházelo jí divadelní představení, které s místními
dětmi secvičila paní Jana Zámečníková. Malí i velcí diváci byli zvědaví, jak dopadne Andělské přání. Po závěrečném potlesku vešel konečně do sálu tolik očekávaný
Mikuláš se svojí družinou. Krásného Anděla viděly všechny děti po roce opět velmi rády. Nejvíce dětských očí však sledovalo dva čerty, kteří se okamžitě chopili
svého úkolu. Chrastili řetězy, mávali pytlem a divoce zvedali metly. Rázem se i ti
největší hrdinové ocitli v náručí svých blízkých a po očku pozorovali, jestli si jich čerti
nevšímají. Majestátný Mikuláš si pozval
všechny děti blíž k sobě a začal se jich vyptávat na jejich uplynulé skutky. S většinou dětí
byl spokojený a po předvedení básničky či
písničky je také po zásluze odměnil. Někdy se
však Mikuláš dověděl od rodičů, že děti občas zlobily. Zlobivci tedy museli slíbit, že se
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polepší. Dostali tedy od nebeské družiny poslední příležitost k nápravě svého chování. Mikuláš rozdal vše, co pro děti přinesl, vyslechl mnoho slibů, básniček i
písniček a čerti i letos odešli z Líšnice s nepořízenou.

POZVÁNKY NA PLESY

Sdružení hasičů okrsku č. 10 si Vás dovoluje pozvat na

Hraje: S-band - Kulturní dům Líšnice - ve 20 hodin
Hrají: Tóny Konice
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