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Živý betlém v Líšnici slaví každoročně velký úspěch. Už po osmé si mohli obyvatelé obou našich obcí i přespolní návštěvníci užít na Štědrý večer největší biblický
příběh naživo. Pásmem známých koled ho doplnili zpěváci místního pěveckého
sboru. Více na str. 4

Z HISTORIE OBCE

SENIOR KLUB

Paměti obce Líšnice od roku 1945

80. díl

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

Rok 1975
Hospodaření JZD „Nový život“ na katastru Líšnice

Členové Klubu seniorů Líšnice-Vyšehorky přejí v roce
2015 všem občanům pevné zdraví a splnění i nejtajnějších přání.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letos byl na katastru proveden osev obilovin - hlavně pšenice, ječmene, ovsa, dále
řepy a jetele na krmení a siláž, zbytek byla kukuřice na siláž. Žně začaly 31. července a pokračovaly velmi rychle, takže 13. srpna bylo již vše pokoseno. Vázání
slámy pokračovalo tempem. Studenti, kteří přišli na pomoc, uklízeli slámu i v neděli. Naturálie byly pro družstevníky rozváženy 18. srpna.

v našich obcích proběhne:

v sobotu 10. ledna 2015 - dopoledne

Výnosy a stavy dobytka:
Pšenice
Ječmen
Oves

z 1 ha: 40 q
z 1 ha: 42 q
z 1 ha: 35 q

Krávy:
Jalovice:
Telata:
Býci:

162 ks
55 ks
85 ks
35 ks

Vepři na chov: 35 ks
Vepři na výkrm: 200 ks

Koupě domů:

Předem děkujeme za Vaše finanční příspěvky.
KŘÍŽOVKA
A

Kajnar Rostislav koupil od JZD ve Vyšehorkách dům č. 1 - bývalý hostinec, který
JZD sloužil za skladiště obilí. Jmenovaný je zaměstnán v JZD a tento dům podle
finančních možností opravuje.
Šnévajs Jaroslav - vedoucí hostince v Líšnici, koupil od Václava Vlčka dům v Líšnici. Poněvadž je dům ve špatném stavu, provádí na něm větší úpravy.

C

Hajný Josef Havelka dovršil 60 let a po mnoho let působení v Líšnici odešel do
důchodu. Odstěhoval se do Náměště na Hané. Na uvolněný byt nastěhoval se nový
hajný pan Ladislav Horálek.

F

Úmrtí:

H

Marie Bartáková
Marie Kovalová
Františka Kajnarová
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K

G

I

J

Němého tichý polapil,
němý má penízky,
rád by se vyplatil.
Co je to?
Řešení naleznete v tajence.

K

D
E

Matylda Vašková
Miroslav Jokl
Rudolf Zapletal

K

B

Nový hajný:

V roce 1975 zemřeli tito naši občané z Líšnice a Vyšehorek:

K

K
K
K
K
K
K

Vodorovně:
A - Hmyz sající krev
B - Nářadí k sečení trávy /mn.č./
C - Námořní loď
D - Kruhy
E - Povrch bochníku chleba
F - Voňavá bylina - koření
G - Krůpěje
H - Mořský korýš
I - Zakalená
J - Dým

www.lusk.cz
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Výroční valná hromada

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Líšnice, která se uskutečnila v
sobotu 13. prosince v budově bývalé školy, přinesla volby nových funkcionářů i
zhodnocení loňského roku v činnosti sboru. Na postu starosty byla pro následujících pět let potvrzena Jitka Mošovská, Dis. a velitelem se stal Milan Novák.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V říjnu oslavil nejstarší občan naší obce pan Ladislav Springer kulaté narozeniny 95 roků. K tomu významnému jubileu mu přišli poblahopřát jakožto dlouholetému
členu Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici zástupci sboru. Poděkovali panu Springerovi za jeho obětavou práci pro SDH a popřáli mu hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Připojujeme se tímto ke gratulantům.

UPOZORNĚNÍ OÚ
Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyzvedli kompostéry a mají zájem, ať tak
učiní do konce měsíce ledna v úředních hodinách na Obecním úřadě v Líšnici.
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PF 2015

Vážení spoluobčané,
stojíme před prahem nového roku a nastává čas k bilancování a ohlédnutí se za
rokem uplynulým.
V roce 2014 se podařilo ukončit dlouholetý spor s Mohelnicí o skládku Újezd Líšnice. Byla podepsána dohoda s Městem Mohelnicí, čímž se učinil vstřícný krok
ve vzájemných vztazích. Pro naše občany je však nejdůležitější, že jsme se zbavili
problémové zátěže a získali do obecní pokladny nemalé finanční prostředky.
Během celého roku se podalo nejvíce žádostí o dotace v historii obce. Z prostředků
Krajského úřadu v Olomouci jsme dostali příspěvky na podporu činnosti hasičů
a opravu kříže na návsi. Další finance z KÚ byly směřovány k dotačnímu programu na pořízení Územního plánu obce Líšnice. Ten se podařilo zrealizovat během
jednoho roku a v současné době je již v platnosti.
Všichni víme, že veliký dluh jsme měli vůči dětem. V obou obcích totiž chybělo
odpovídající dětské hřiště pro ty nejmenší. Proto byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci a obec získala 340 000 Kč na vybudování dětských
hřišť v Líšnici a na Vyšehorkách. Na konečných úpravách hřišť, údržbě zeleně
a opravách hřbitovní budovy se podíleli pracovníci veřejně prospěšných prací, kteří
byli financováni rovněž z dotačních titulů.
Ve spolupráci s obcemi Mikroregionu Mohelnicko jsme obdrželi pro občany 140
kompostérů, které jste si již zčásti vyzvedli a začali používat.
Ke konci roku 2014 započaly práce na zateplování a výměně oken na budově OÚ,
kulturním domě a hostinci. Jedná se o největší rekonstrukci těchto budov od jejich
otevření v roce 1975. I na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 2 200 000 Kč
z Ministerstva životního prostředí. Občané jistě pochopí, že kvůli probíhajícím
pracem se neuskutečnily některé již zavedené akce. Plesová sezóna však nebude
narušena a tímto vás také srdečně zvu na obecní ples, který se uskuteční 10. ledna.
Hlavním cílem líšnických starostů je již mnoho volebních období vybudování vodovodu v obci.
Mohu Vám tímto oznámit, že naše obec získala na konci roku 2014 z Ministerstva
zemědělství dotaci ve výši 7 130 000 Kč na realizaci projektu Vodovod Líšnice Vyšehorky. Stavební práce již započaly a budou pokračovat tak, aby celé dílo bylo
dokončeno do poloviny roku 2015. Potom bude následovat připojování jednotlivých domácností k již zbudovanému hlavnímu řádu.
Výčet získaných financí napovídá, že se konečně podařilo naplno nastartovat využívání dotačních titulů vhodných pro naši obec. Také nové zastupitelstvo obce vzešlé z říjnových voleb si plně uvědomuje, že právě dotace jsou jedinou správnou
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cestou k získávání financí pro obec a občany.
Čeká nás období, ve kterém budeme tvořit nový rozpočet obce na rok 2015.
I v tomto roce chceme podporovat spolkovou činnost, která je přínosem pro
obec. Na práci spolků spoléháme, což je velmi důležité zejména v nastávajícím
roce. Obec Líšnice se zhostí hostitelské úlohy při pořádání Dne mikroregionu Mohelnicko. K této důležité akci musíme začít brzy budovat odpovídající zázemí na
líšnickém hřišti.
Vážení občané, čeká nás hodně tvrdé práce a mnoho změn, ale pokud se vše podaří, přiblížíme se ve vybavenosti standartu ostatních obcí.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a popřál hodně
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku.
Jiří Kvíčala, starosta obce

AKCE V PROSINCI

Z VAŠÍ ČINNOSTI

Myslivci se sešli na honě

Společné hony na drobnou zvěř vrcholily v listopadu. Členové Mysliveckého sdružení Pole - Líšnice se sešli na svém podzimním honu dne 1. listopadu. Hon byl
zahájen slavnostním nástupem. Všichni lovci smekají své klobouky a jsou přivítání
předsedou sdružení p. Rozmanem. Hospodář p. Vyjídáček myslivcům sdělí, jakou
zvěř budou lovit a kolik kusů. A potom již lovci vyrážejí do lesů a polí.

Děti zdobily perníčky

Na Štědrý večer, přesně v půl deváté, se rozzářila hvězda nad líšnickou návsí. Již
po osmé se tu sešli nejen obyvatelé obou našich obcí, ale také mnoho přespolních,
aby si společně navodili tu správnou vánoční atmosféru. Z autobusové čekárny se
během jediného dne stal chlév. Celý program zahájily koledy v podání pěveckého
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Předvánoční čas si přišly
navodit dne 29. listopadu do
klubovny OÚ členky sdružení Relaxace. Tentokráte si
pozvaly děti a společně se
potom daly do zdobení
adventních perníčků. Práce
jim šla od ruky a každé dítě
dostalo šanci se výtvarně
realizovat. Co děti nestačily
sníst hned, tak si hrdě odnesly domů a třeba právě
ten jejich nazdobený perníček potom zdobil Štědrovečerní stůl. Je chvályhodné,
že na zvyky a tradice se v
naší obci nezapomíná a předává se dalším generacím.
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HUDBA

Tradice vánočních koncertů pokračovala i letos. Hudebníci skupiny S-band Líšnice
si pro své posluchače tentokráte připravili jednak slibovaný návrat ke klasickým
koledám českým, moravským i slezským, ale také představili i nové skladby, které
celý program vhodně doplnily. Zazněly vánoční písně V. Martinové, M. Tučného,
klasická Purpura Suchého a Šlitra, Panna Maria J: Nohavici a další. Letošní absence tradičních dechových nástrojů nebyla určitě na škodu. Jako milé pohlazení působily na posluchače housle v podání L.Höchsmanové a již tradičně nepřehlédnutelný hlas L. Pospíšilové. V koledě Stála panenka Maria se dobře prezentoval svým sólem Kamil Stratil ml. Také decentní ozvučení a překrásná akustika
zejména velkých kostelů přidala na celkovém dojmu koncertů, při kterých vládla
přátelská atmosféra.
Již v době adventu muzikanti vystoupili se svým hodinovým programem v minimuzeu v Úsově, pro seniory zahráli v kulturním domě Hrabové. Před Štědrým
dnem je ještě čekalo vystoupení v kostelíku v Pavlově. O první Vánočním svátku
v kostele Všech svatých na Vyšehorkách, na další svátek v kostele Svaté Máří
Magdalény na Studené Loučce a závěrečný koncert se konal v sobotu 27. prosince
kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici.
Všechna vánoční vystoupení přilákala mnoho posluchačů, kteří z koncertů odcházeli určitě spokojeni a také muzikanty odměnili zaslouženým potleskem. Podle
slov jednoho z důležitých pilířů kapely Dušana Kalicha Mihalika byla nejlepší atmosféra taková sousedská na Vyšehorkách, nejlepší akustika a celkem dost lidí
přišlo na koncert do Mohelnice. Podobně přátelská atmosféra a plný kostel jako na
Vyšehorkách byla v Pavlově, ale velmi vděčni posluchači byli i senioři v Hrabové.
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sboru občanů. Potom
již diváky uvedla do
děje M.Plháková. Seznámila je s částí biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Do
betlémského chléva
přinesl oheň anděl /
A.Vykydalová/ a rozzářený chlév naskytl
pohled na Josefa /
S.Plšek/ a Marii /
K.Kvíčalová/. Tři
mudrci /T.Kučera,
P.Vařeka, P.Valdes/ a
pastýři /A. Maštera
ml., J.Maštera/ se přišli
narozenému Ježíšku poklonit a odevzdat dary.
Uvnitř chléva mohli diváci uvidět kozu a ovci. Hlavně přítomné děti se nemohly
dočkat, až si zvířátka pohladí. Celý program doplňovaly vánoční koledy zazpívané
členy pěveckého sboru.
Na závěr popřál starosta obce pan J.Kvíčala všem shromážděným lidem příjemné
prožití svátků a
šťastný vstup do
nového roku.
Správnou
vánoční
náladu
dokreslovalo
podávané svařené víno a stisky
rukou spojené s
n e j r ů z n ě j š ím i
vánočními přáními.
Původně vznikl
líšnický
živý
betlém jen jako nápad na zpestření vánočních svátků, ale stala se z toho již tradice.
Uvidíme, zda-li pořadatelé v budoucnu připraví nějaké další překvapení. Děkujeme, že jste si na líšnickou náves našli cestu a těšíme se na Betlém příští.
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AKCE V PROSINCI

Zahájená rekonstrukce kulturního domu v Líšnici
přinutila pořadatele, aby kvůli ní zrušili některé
tradiční akce - Sousedské posezení nebo Vánoční
turnaj ve stolním tenise. Také pro Mikulášskou
nadílku se muselo letos vybrat jiné místo. Volba
padla na líšnickou náves a nadílka byla spojena
s rozsvícením Vánočního stromu. V sobotu 6. prosince v podvečerních hodinách přítomní netrpělivě vyhlíželi, odkud Mikuláš do Líšnice dorazí. Program zahájil svým vystoupením pěvecký sboreček
občanů s několika písněmi a děti přidaly pásmo
adventních básniček. Odpočítáváním si potom
všichni přivolali rozsvícení Vánočního stromu,
který sice nemohl svým svitem konkurovat těm
„městským“, ale určitě potěšil také.
Konečně se ozval zvuk blížících se koňských kopyt
a Mikuláš se svojí družinou přijel do naší vesnice v
kočáře taženém koňmi. Krásný Anděl s sebou
přivezl hromadu balíčků a samozřejmě nechyběl
ani čert. Po dlouhé době to nebyl čert, který by
svým „gumovým“ obličejem naháněl hrůzu i dospělým. Všech přítomných 60 dětí přivítalo vzácnou návštěvu koledou, zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a ty nejodvážnější si na nebeské či
pekelné postavy i sáhnuly. Jak se Mikuláš dověděl, děti byly po celý rok hodné a když některé
trochu zlobily, tak vyslechl mnoho slibů, že se
příště polepší. S čistým svědomím jim proto všem
mohl předat dárečky. Pro dospělé bylo připravené
svařené víno.
Překvapivě vysoká návštěvnost Mikulášské nadílky
potvrdila, že i tradiční akce se mohou inovovat
a dát jim nový kabát. Toto cestou děkujeme manželům Syslovým ze Svinova za ochotu při zajištění
dopravy Mikuláše svým koňským povozem.
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POZVÁNKA NA PLESY

Okrskový ples SDH
- 31. ledna - hudba: S band Líšnice

Hasičský ples
- 28. února - hudba: Tóny Konice
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