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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

Spolek přátel slivovice ve spolupráci s OÚ v Líšnici pořádají

Soutěžní ochutnávku destilátů z ovoce

2. května 2015
19 hod. ‐ KD Líšnice
Vzorky do soutěže možno odevzdat v množství 0, 5 l do 20. dubna 2015
u A. Plháka, Líšnice 29 - v čestném prohlášení nutno uvést pálenici původ vzorku.
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V únoru se zkolaudovala hasičská zbrojnice a starosta obce pan Jiří Kvíčala tak
mohl na hasičském plese odevzdat starostce SDH Líšnice paní Jitce Mošovské
symbolický klíč a tím předal zbrojnici k užívání. Více o hasičských plesech str.3

FOTO Z ARCHIVU

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

83. díl

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

Rok 1975
Budování vesnice 1971 - 75:
Celkem se vytvořila hodnota díla za 3.439.000 Kčs a proinvestovalo se
2.602.000Kčs. Odpracovalo se v naší obci při různých pracích 61.800 hodin.
název akce:
finanční náklady:
- výstavba MNV
140.000 Kčs
- výstavba hostince 429.000 Kčs
- výstavba kina
1.106.000 Kčs
- vybavení kina
82.000 Kčs
- oprava MŠ
371.000 Kčs
- vybavení MŠ
84.000 Kčs
- opravy ZDŠ
106.000 Kčs
- nábytek na MNV 25.000 Kčs

název akce:
finanční náklady:
- vyasfaltování cest
113.000 Kčs
- oprava rozhlasu
40.000 Kčs
- rozšíření kanalizace
62.000 Kčs
- výstavba skladů MNV 51.000 Kčs
- demolice stavení
32.000 Kčs
- vybavení fotokomory 11.000 Kčs
- rozšíření veř. osvětlení 12.000 Kčs
- kůlna ZDŠ
18.000 Kčs

Poděkování funkcionářům MNV a důchodcům:
Zvlášť je potřeba vyzvednout velmi dobrou organizátorskou i brigádnickou práci
na zajišťování všech úkolů s. Zámečníkovi Josefovi - odpracoval 2.959 hodin, s.
Milan Novák, tajemník MNV se svými 2.280 hodinami, s. Churavý František, hospodář MNV - 730 hodin a čas, který není nikde evidován při vyřizování a vyúčtování všech dokladů a evidování celé agendy MNV. Není možné ani opomenout
práci předsedy MNV s. Balcárka, který při zajišťování potřebné dokumentace na
ONV a potřebného materiálů strávil mnoho času mimo výstavbu a ještě odpracoval
780 hodin na různých akcích.
Znovu uznáváme práci našich důchodců, kteří odvedli velký kus práce, které organizoval MNV. Jde o s. Viléma Horáka ze Zavadilky, který odpracoval 2.399 hod.,
Zámečník František 3.022 hod., Novák Josef 4.108 hod. a dalších jako Bednář Petr,
Orálek Jan.
MNV touto cestou obětavým pracovníkům vyslovuje upřímný dík. Jsou to:
Springer Svatopluk 2.875 hod., Zámečník František 2.140 hod., Bednář Petr 1.891
hod., Springer Milan 1.531 hod., Šnobl Rostislav 1.138 hod., Plhák Stanislav 855
hod., Telscher František 746 hod..
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Historický snímek pochází z Vyšehorek a znázorňuje zatáčku pod farou, vlevo
kamenná zídka kolem kostelíka, u které jsou patrné i kříže. V pozadí budova bývalé školy. Je ten rok nám opět chybí. Troufne si někdo hádat?

KŘÍŽOVKA
B

V tajence se dovíte název nápoje, který
můžete ochutnat v květnu v Líšnici.
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Vyřešení minulé tajenky:
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Vodorovně:
A - Experiment
B - Sportovní klub
C - Chobotnatci
D - Italská sopka
E - Těžký kov
F - Sesunutí
G - Opotřebovati jízdou
H - Učenec
I - Uzávěr vstupu
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Zjistil, že seděl na Heraltovi a že se nejedná o kozu,
ale kuchařku Aňu, která teď
zvedala jeho pána ze země
a oprašovala mu šaty. „Ale to víte, že vám dáme, co si přejete a když je to víno, tak
to bude víno. Všechno bude zase v pořádku pane, jen pojďte zpátky do světnice,
tady můžete prochladnout,“ medovým hlasem ho uklidňovala a strkala ho před
sebou do vchodu bez dveří. „A ty taky, hybaj! Pán chce víno, dones mu
ho,rozumíš?“zahřměl její hlas za Dionýsem. „Stalo se ti něco Sýsku, bolí to,“ pomáhala mu Ula, co jí síly stačily.
„Kde mám vzít to víno, co po mě chtějí, já se snad už dnes zblázním !“ zaúpěl Dionýs. „Ale ty přece máš soudky s vínem ve sklepě!“ nadšeně vykřiklo děvče.
„Zadrž, zadrž, v těch sudech není žádné víno, ale patok, jen si toho lízne a zabije
mě jednou ranou pěstí! Přece jsi to viděla!“ Mnich byl v koncích. „Nevzdávej to
Dionýsi, pojď, půjdeme se podívat do sklepa, sama zkusím, jak to chutná a pak
uvidíme.“ „Dítě, dítě, nevím, co si od toho slibuješ, ale když jinak nedáš, naleju ti
trochu toho utrejchu.“ Ztěžka vstal a vláčeje za opánkem kus stébla slámy, šoural
se k poklopu, který odkryl díru a mizející schody v černotě. Nahmatal na stěně
louč a zapálil ji křesadlem.
Vstoupili do chodby, která se větvila do tří stran.
Přihrbeně prošli prostředním úzkým prostorem
a hned se ocitli v malém sklípku, kde byly na
sobě postaveny menší i větší soudky. Pečlivě
byly oblepeny včelím voskem a cáry pavučin
a počínající plíseň z vlhka, jim dodávaly punc
staroby. Ula vzala z dřevěné poličky, která byla
zavěšena na stěně, starý hliněný pohár. Foukla
do něj a zbavila ho tak hrubé nečistoty. Rychle ho potom vytřela cípem šatů a podala jej Dionýsovi. Mlčeli. Pomalu vydělali zátku a naklonili soudek, aby tekutina
mohla vytékat do připraveného poháru. Když se mlaskavě naplnil, vzala jej Ula do
rukou a nejprve přičichla. „Uf, to bude síla,“ dívala se na Dionýse a čekala na odpověď. Mnich jen pokrčil rameny, ať si dělá, co chce, on ji varoval. To mládí! Ula
odhodlaně dvakrát polkla jemně nazlátlé tekutiny. Ihned se rozkašlala a nemohla
popadnout dech. Dionýs přiskočil a podal jí džbánek s vodou, který stál na posledním schůdku do sklepa. Hltavě se napila, až jí čůrek vody stékal za krk a tam se
vpil do živůtku šatů. „Ble, to je hnus,“ znovu zakašlala. „Tohle to jestli dáš Heraltovi k pití, nejenže tě zabije, ale nechá tě zaplést do kola a zlámat všechny hnáty,
pak tě rozčtvrtí a pokud bude i nadále rozzuřený, ještě tě nechá upálit,“ vyčerpala
možnosti mučení.
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DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU

Hasičský ples okrsku č. 10

V sobotu 31. ledna 2015 se konal další z plesů hasičů okrsku
č.10. Ples to byl více než vydařený - návštěvníků se sešlo
více než loni, v tombole bylo přes 80 pěkných cen a celý
ples měl tu správnou přátelskou atmosféru. Pochvalu s velkým P si zaslouží místní kapela S-band Líšnice, která si nemohla stěžovat na prázdný parket již od první písničky.
A tak nám všem hostům hrála až do pozdních ranních hodin
a taneční parket byl vždy plný. Tradiční vyplnění přestávek
soutěží v hodu hadicí na cíl si i letos
našlo své příznivce. Ti kdo trefili cíl,
si donesli i nějakou tu lahvinku. Letos se hod na cíl povedl i zcela nečekaně - jeden ze soutěžících si sám
půlspojkou od hadice rozrazil
nos. Nejen o něj se ale zcela perfektně postarala pořádková služba plesu,
a tak bylo vše ošetřeno, a tak vlastně
i zkontrolováno vybavení lékarničky
Pohled z balkónu na tanečníky
na kulturním domě. O půlnoci se
losovala klasická tombola a také pět
šťastných majitelů vstupenek, kteří
obdrželi nějakou tu dobrotu - sladké
dorty, aspikový dort či uzeninový
balíček. Hosté byli mile překvapeni
novým vzhledem sálu a postupně se
Soutěž v hodu hadicí na cíl
střídali na balkoně v prvním patře,
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ZÁJEZD
odkud si celý sál a lidičky v něm mohli v klidu prohlédnout. Organizačně se na
plese podílely všechny sbory okrsku a obdobně tomu bylo i se samotnou účastí
sborů na plese. Každý sbor vyslal nějakou tu delegaci a to převážně uniformované
hasiče.
Ples byl hodnocen jako jeden z nejvydařenějších v Líšnici (to už tu byl počtvrté)
a tak nezbývá než poděkovat všem hostům a pořadatelům za skvělou atmosféru
a hezký ples. Zároveň Vás chci pozvat na okrskový ples příští, který se bude konat opět poslední lednový víkend v roce 2016.
Jitka Mošovská, DiS.

Ženy RELAXACE Líšnice ve spolupráci s Obecním
úřadem v Líšnici pořádají:

ZÁJEZD DO
ZOO LEŠNÁ
pro všechny děti s
rodiči či prarodiči

V sobotu 28. února se
konal náš hasičský ples.
Ples zahajovala starostka
sboru už před téměř obsazeným sálem, a tak se
tento ples zapsal k celé
řadě předchozích úspěšných plesů v Líšnici. To,
že se můžeme i po 17-ti
letech stále těšit dobrou
účastí, nasvědčuje tomu, že máme ples
dobře připraven a že stále láká své hosty a to nás těší a zase motivuje pro rok
příští a následující.
K tanci a poslechu hrály jak jinak než
Tóny Konice, které podaly svůj klasický
výkon. Některým možná trochu chybělo
víc těch "zábavových" kousků, ale nesmíme zapomínat, že jsme na plese.
O kulturní vystoupení se postaraly dva
Tanečnice z DDM Mohelnice
vstupy - prvním bylo vystoupení děvčat
s aerobikem z Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice. A tím druhým bylo vystoupení "Líšnických lišáků" - Pavel, Tomáš, Toník a Laďa. Ti si loni nastavili
laťku víc než vysoko, ale musím dodat, že se jim ji letos podařilo přeskočit. A tak
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Zájezd se koná v sobotu

18.dubna 2015
Cena zájezdu :

dospělí 200 Kč, dítě (3-15let) 150 Kč,
senior (60+) 150 Kč, dítě do 3 let zdarma (v ceně je
cesta a vstup do ZOO)

odjezd od obchodu v Líšnici v 7.00 hod.
odjezd ze Zoo 14.00 - 15.00 hod.
příjezd do Líšnice do 18.00 hod.
Kočárky je možné vzít s sebou. Zájezd se koná za každého
počasí.
Přihlášky a platby do 28. 3. 2015.
Kontakt: Lucie Dvořáková (Draplová) tel: 731 208 955;
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POZVÁNKA

VELIKONOČNÍ
MARIÁŠOVÝ
TURNAJ
4. dubna 2015
HOSTINEC - LÍŠNICE
Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
Startovné 130 Kč - v ceně oběd.
Drobné peníze do hry s sebou.
SBĚR ŽELEZA

Chystáte se na jarní úklid ???

sobota 25. dubna 2015
od 8.00 hod. na Vyšehorkách, od 9.00 hod. pokračuje v Líšnici
Železný šrot připravte, prosím, před domy - (vše
mimo nebezpečný odpad – jeho svoz je samostatný a je plánován Obecním úřadem Líšnice).
Děkujeme. Hasiči Líšnice
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jen nevíme, co si připraví na ten rok
příští, neboť vystoupení zakončené striptýzem se už asi ničím překonávat nedá ...
Pro slabší povahy - vystoupení nebylo
úplně "light" - musím na ně prozradit:
lišáci, když viděli ten plný sál lidí, vystupovali ve zdařilých kostýmech ...
Díky velké zásluze našeho pokladníka se
letos podařilo nastřádat nějaký ten fi- Vystoupení domácích Lišáků
nanční příspěvek od sponzorů a také
velké množství cen do tomboly. A tak
se v tombole objevilo 110 cen jako přímé
výhry, dalších asi 50 cen v půlnočním
slosování a také 8 cen na vstupenku.
Mezi cenami se objevila drobná elektronika - varné konvice, toustovače, topinkovač, fén, mixér, ale i vysavač. Vše
doplňovaly dárkové balíčky, uzeninové
balíčky, tvarůžkové balíčky, autokosmetika, drogerie, brambory, zubní hygiena,
Vystoupení domácích Lišáků
brikety ale třeba i dárkové poukazy na
masáže, do fotoateliéru, vstupenky do
muzeí či na hrad Bouzov. Hlavní cena
selátko vepříka domácího našla svého
majitele v naší obci a to na Vyšehorkách.
K jídlu se podával vepřový či kuřecí
řízek s bramborovým salátem, hovězí
gulášek či tlačenka. Za barem byla klasická nabídka v čele s medovinou. VinŠťastný výherce 1. ceny
nému lístku už několik let zcela vládne
víno bílé. Stejně tak i "slaďáky" Jelcina
převládají před klasickou bílou i hořkou
lihovinou. A rum s kofolou je klasika už
spoustu let.
Mezi hosty plesu jsme kromě kolegů
hasičů z okrsku mohli potkat i hasiče z
Vranové Lhoty, ale třeba i pana Dostála, Předávání symbolického klíče
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

třetího náměstka starostky Okresního sdružení Olomouc se svou družinou osmi
děvčat. Také i hosty ze zahraničí - ze Slovenska.
Na plese bylo pro nás hasiče starostou obce panem Kvíčalou připraveno malé
překvapení a to v podobě dortu s pomyslným klíčem od zkolaudované hasičské
zbrojnice. A tak se těšíme, že ji budeme moci uvést do užívání. Celý večer proběhl
v dobré náladě a příjemné atmosféře. Těm, kdo se podíleli na jeho přípravě, samotném průběhu - pořadatelské složce, přípravě a realizaci tomboly, klukům za barem,
obsluze u jídla, paní šatnářce a ke vstupenkám posíláme tímto ještě jednou velké
díky za pomoc a dobře odvedenou práci a spolupráci. Všem našim hostům děkujeme za návštěvu. A také všem sponzorům a příznivcům za podporu. Tak zase v tom
příštím roce na 18. plese na viděnou.
Jitka Mošovská, DiS.

RELAXACE
Relaxace je sdružení spoluobčanů, které chce dělat něco pro děti a jejich rodiče.
V našich obcích (Líšnice a Vyšehorky) je mnoho mladých rodin s dětmi a popravdě věřím, že někteří neznají ani své sousedy natož ostatní ze sousedící obce. Proto
chceme pořádat volno časové aktivity pro rodiče s dětmi. Ať už to budou hry, malování, tematické dny, maškarní karnevaly, dětský den a mnoho dalšího.
Protože nás, kteří mají zájem tyto akce pořádat a vymýšlet, je neustále jen pár, budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Vítán je každý, ať už rodiče či prarodiče,
s dětmi i bez dětí.
Nejbližší připravované akce:

18. 4. 2015 zájezd do ZOO Lešná
25. 4. 2015 výroba přáníček - práce s dětmi
Na každé této pořádané akci jste srdečně vítáni.
Lucie Dvořáková
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Možná jste si na svých procházkách po okolí
naší obce všimli lidí, kteří chodí se zařízením
podobném mobilu v ruce a přesto z něho nevolají. Kontrolují svoji polohu pomocí navigace
a něco hledají. Jedná se o vyznavače hry geocaching , který je turistická, navigační a trochu i internetová hra, která spočívá v použití
navigačního systému GPS při hledání skryté
schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš),
o níž jsou známy z internetu její zeměpisné souřadnice. Po objevení keše, kterou
bývá většinou plastová dobře těsnící
krabička, následuje zapsání se
do přiloženého bločku a případná výměna části obsahu. Bývá zvykem umísťovat
do keše nějaké předměty na výměnu. Nálezce si smí takový předmět vzít , ale
musí místo něj vložit nějaký vlastní předmět pro další účastníky hry, o stejné nebo
vyšší hodnotě. Potom nálezce krabičku opět uschová a zamaskuje.
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která
jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu keše jsou
pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se ale
umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je
zajímavým právě úkol, který je s nalezením keše spojen.
Na internetových stránkách http://www.geocaching.com/ jsem zjistil, že v okolí
Líšnice se nachází několik keší. Jedna je v blízkosti jelení obory a má označení
GC3M0Q4 - Obora u Stareho mlýna. Další je označena GC1J8RN Heraltův poklad
a naleznete ji v okolí zříceniny bývalé tvrze za líšnickými rybníky. Na stránkách
nechybí ani několik zeměpisných či historických údajů o místě či obci. Naše
„obecní“ keše hledalo již přes 170 lidí.
V našem okolí jsou další zajímavá místa, kde se ukrývají keše - jako např. Císařský dub na návsi v Újezdě, Žadlovický zámek a v Lošticích hned několik. Zajímavá místa jsou ty, odkud se naskýtá překrásný výhled do krajiny - mezi Veselím
a Radnicí, kopec nad Křemačovem a mnoho dalších. Jsem přesvědčen, že tato hra
-geocaching napomůže ke zviditelnění zajímavých míst naší obce i blízkého okolí.

Znáte geocaching?

STAVĚNÍ MÁJE
Májku budou letos hasiči stavět v sobotu 25. dubna po skončení sběru železa zřejmě na louce u hasičské zbrojnice. Ke změně se rozhodli z důvodu ohlášené rekonstrukce hřiště. Mají se začít kopat základy, přivést voda a elektřina.
7

