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Společné cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 10 se konalo v sobotu
22. října 2016 v prostorách Mohelnických lomů. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody v náročném terénu. Podrobnosti z akce na str. 4

KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

102. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Rok 1982
Místní lidová knihovna:
V letošním roce došlo ke změně knihovníka. Dosavadní knihovnice p. Milada Ouhrabková ze zdravotních důvodů ze zdravotních důvodů nemohla nadále tuto funkci vykonávat. Novým knihovníkem se stal s. Jaroslav Pudil.
Počet výpůjček dosáhl čísla 2811 knih za rok. Nejvíce si vypůjčují děti a mládež, počet výpůjček pro dospělé je méně.
Otevírací doba knihovny: čtvrtek od 15 do 18 hodin. Knihovna přešla pod správu Okresní knihovny v Šumperku.

Škola:
V budově školy, která náleží správě Měst. národního výboru v Mohelnici, měla i v
letošním roce své elokované pracoviště 1. ZŠ Mohelnice. Vyvážela do Líšnice 57
dětí 3. ročníku. Vyučující dvou tříd byla s. Jiřina Lónová a s. Marie Plháková. Místo s. Lónové začala dojíždět s dětmi s. Eva Látalová.

Mateřská škola:
Ředitelkou školy je s. Jaroslava Springerová, učitelkou je s. Bohuslava Hapalová.
V průběhu roku odešla s. Hapalová na mateřskou dovolenou a za ni nastoupila s.
Ilona Vyjídáčková. Počet dětí: 35, z Líšnice: 8, z Vyšehorek 2, z Podolí 25. Za
plného provozu došlo k vymalování budovy a byla provedena běžná údržba.

Kino:
Kino, které bylo pod správou MNV Líšnice, bylo od 1. 1. 1982 převedeno pod
okresní správu kin. Návštěvnost během roku byla 2520 občanů. Počet představení
140. Tržba celkem 5671 Kčs. Doba promítání - neděle, odpolední představení od
15 hodin, večerní od 19 hodin. Kino promítalo dvanáctkrát pro děti z MŠ Vyšehorky a MŠ Zavadilka. Třikrát ročně pro žáky ze školy v Líšnici /k výročí Února,
9. května a VŘSR/.
Zaměstnanci kina:
Vedoucí kina - Zámečník Josef
Pokladník - Pudil Jaroslav
Uvaděčka - Churavá Marie
Promítači - Šůstek Jiří, Bednář Petr
Topič - Springer Milan, Zámečník František st.
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Název vín, která jsou první v novém ročníku naleznete v dnešní tajence. Jedná se
o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už
stačila získat svůj osobitý charakter. Vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila
do Velikonoc, do kdy si uchovávají svou příjemnou svěžest. Aby mohlo nést víno
tuto značku, musí být vyrobeno z hroznů odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský (bílá vína) nebo Modrý Portugal a Svatovavřinecké
(růžová a červená vína) na území České republiky a projít hodnocením nezávislé
komise. Toto označení ve spojitosti s vítáním nového vína se začalo užívat již na
dvoře císaře Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím u větších
sedláků služba, úroda byla sklizena a některá vína bývala už tou dobou ve sklepě
„vyčištěna“, a proto bylo zvykem ochutnávat novou úrodu. K období začátku listopadu se váže z historie období veselí a
hodování a proto dnes již tradiční
spojení – husa a víno.
K popíjení a prodeji tohoto vína se
váže několik pravidel. Neměla by se
otevřít dříve než 11. 11. Víno se nalévá vždy z lahve a nikdy ze sudu. Na
etiketě musí být vždy logo - tj. značka
se sv. Martinem na bílém koni.
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Vyřešení minulé tajenky vznik republiky
Vodorovně:
1 - Odplata
2 - Svážení
3 - Vojenský pakt zkr.
4 - Skála na pobřeží
5 - Řím italsky
6 - Jméno atleta Zátopka
7 - Koupací nádoba
8 - Ruské pohoří
9 - Italská sopka
10-Jméno herce Ventury
11-Konec německy
12-Hýkavec
13-Nádoba u studny
14-Roční období
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
„Ráno vezmu povoz a pojedeme na trh. Tvoje rodina se pro tebe určitě vrátí.
Všechno bude dobré, uvidíš,“ chlácholil mnich Duška a protože mu nohy modraly
zimou, rychle zalezl zpátky do postele a důkladně se přikryl houní. Chlapec se
k němu přitiskl a Dionýsovi napadlo, že to dítě je tak hubené, že má pocit, jako by
se k němu choulil kostlivec. Zaplašil tu vtíravou představu a v tichu pozdní noci
opět usnul. Však ráno bylo za chvilku.
Slunce se prodralo na obzoru a slíbilo pěkný mrazivý den. Letos napadlo tolik sněhu,
že závěje sahaly až po okna fary. Všude
byla bílá peřina, která zakryla celé okolní
lesy i stráně. Dionýs i chlapec, jen co vstali, se teple oblékli a obuli a vydali se na
cestu. Napřed se zastavili v kuchyni, kde
Aňa s ostatními ženami chystala všechny ty
dobroty na štědrovečerní stůl. Jen mnich
otevřel dveře a hospodyně ho spatřila, věděl,
že to nebude lehké. „Dionýsi, co tu chceš,
víš přece, že dnes je od rána přísný půst až
do východu první hvězdy. Nemysli si, že
něco dostaneš, nezasloužil by sis štědrovečerní obdarování,“zavrčela a svým postojem
zakryla zbytek světla v kuchyni. To bylo laskomin. Mnich téměř slastí umdléval
nad všemi těmi vůněmi z pečiva, masa, sladkostí. Nahlas šlukoval nosem několikrát za sebou a snažil se být hlavně nenápadný. „To víš Áňulko, já vím,že je půst!
Já se přišel jen zeptat, jestli bych tady s Duškem nemohl jet povozem do Líšnice,
hledá svou rodinu,“chlácholil ji a nenápadně se sunul do kuchyně. „Cože,? Zapomeň na to, žádný povoz, to tak! Domnívám se, že ani ty ani kluk nejste zchromlí a
nohy vám slouží. Procházka vám jen prospěje a ten vzduch, hmmm, ten dělá divy!
A marš ven!“ zakřičela Aňa, až poklice na stěně na souhlas zatleskaly. Dionýs chytil chlapce za ruku, škubnul s ním a už spěchali ven. Opatrně se rozhlédl a podal
Duškovi z rukávu kutny ještě teplé ječné placky. Hltavě a s chutí je pojídali.
„Dionýýýýsíí, ty zloději zlodějská, ať tě pozře satanáš hlavou napřed, ať ti upadnou hnáty u samýho zadku! Udav se i s tím parchantem!“ zařvala hospodyně ze
dveří kuchyně. Mnich proto v rychlosti spolykal poslední sousta ve strachu, aby o
ně nepřišel.
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INFORMUJEME

Vyšehorská drakiáda

ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková

Na sobotu 17. září měli členové SDH Vyšehorky přichystanou tradiční Drakiádu - pouštění draků na poli u vodojemu. Pro děti bylo připraveno
mnoho zajímavých úkolů, které jim měly zpestřit
cestu z návsi k vodojemu a nezapomnělo se ani na odměny a občerstvení.
I když předpověď počasí neslibovala nic dobrého, přesto organizátoři doufali, že se
déšť Vyšehorkám vyhne. Opět se potvrdilo, že větru ani dešti neporučíš….Vše
bylo vzorně připraveno. Celé odpoledne vydatně pršelo a ti, kteří přesto k vodojemu přišli, se choulili pod deštníky a s nadějí obraceli hlavy k obloze. Marně.
Snad nám to počasí příští rok vynahradí a draci se budou opět vznášet nad Vyšehorkami.

POZVÁNKA

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 19. 11. 2016
Startovné: 140,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé
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SDH

Hasiči cvičili na Mohelnických lomech

Družstvo h SDH Líšnice

Družstvo SDH Vyšehorky

Větší počet hasičských vozidel v
pohybu vždy znamená, že se děje
něco mimořádného. V sobotu 22.
října ráno se do prostor Mohelnických lomů sjeli dobrovolní hasiči
ze všech sborů okrsku č. 10. Naštěstí tentokráte jen cvičně, protože se zde konalo společné námětové cvičení. Za naši obec se cvičení
zúčastnily dva sbory: SDH Líšnice
a SDH Vyšehorky. Na nástupu,
kterému velel p. Josef Drechsler,
proběhlo rozdělení na jednotlivá
stanoviště podle vozidel sborů, která by
byla schopna absolvovat náročný výjezd v
mokrém terénu. Obě naše družstva se přesunula téměř na samý vrchol kopce - k
horní chatě a čekaly, až k nim doteče voda.
Bez problémů ji potom poslali dále. Podle
slov p. Drechslera cvičení splnilo svůj
účel. „Dnes se nacvičuje dálková doprava
vody. Voda by se využívala hlavně k doplňování cisteren v terénu např. při lesních
požárech. Družstva se sjela v dobrém čase
- za 20 minut, i když máme poměrně rozsáhlý okrsek /od Palonína po Studenou Loučku/. Vedení
se natáhlo v délce asi 1 km a
vodu se podařilo dopravit od potoka až k horní chatě,“ uvedl p.
Drechsler. Po úspěšně splněném
úkolu následovalo v Křemačově
rozloučení s pracovním rokem
2016, které bylo spojeno s občerstvením. Už teď se dobrovolní
hasiči těší na květen, kdy startuje
nová sezóna 2017.
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Počet odpracovaných hodin celkem: 17 262 hodin
z toho zdarma:
4 561 hodin
Hodnota díla:
939 000 Kčs
Stavba převedena do správy LSD Jednota Zábřeh
za 826 000 Kčs. Vedoucí nové prodejny byla ustanovena s. Ludmila Vyjídáčková z Vyšehorek
Nová prodejna byla předána k užívání veřejnosti
dne 14. června 1981.
V roce 1982 se zástupcem vedoucí stala s. Zdenka
Bartošová. Celkový roční obrat činil 1 324 776
Kčs. Dohlížecí výbor hodnotil práci prodavaček
v e l m i Předseda MNV - J.Balcárek
kladně, prodej byl plynulý, prodejní
doba vyhovující všem občanům.
Poněkud jiná situace nastala v Jednotě
na Vyšehorkách. Po odchodu s. Vyjídáčkové převzala prodejnu s. Ilona
Nováková z Líšnice. Ta však odešla na
mateřskou dovolenou. Celý měsíc
dojížděla na Vyšehorky pojízdná prodejna. Od listopadu převzala prodejnu
s. Alena Dunovská, roz. Vašková,
která se přistěhovala do Líšnice z Kadaně.
V roce 1982 došlo ke špatnému zásoPrvní nákupy v nově otevřené prodejně
bování těmito potravinami:
sádlo, konzervy všeho druhu, cukr,
olej, tuky, smetana, uzeniny, pivo.
Došlo také k úpravě maloobchodních
cen a to u masa a masných výrobků, z
alkoholických nápojů byla upravena
cena rumu, vodky, všech druhů vína, a
hotových jídel všeho druhu.
Hovězí konzerva z 10 Kčs na 18 Kčs
Vepřová konzerva z 11Kčs na 16 Kčs
Víno
z 24 Kčs na 24 Kčs
Rum
z 43 Kčs na 50 Kčs
Vodka
z 44 Kčs na 55 Kčs
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SPORT

Z HISTORIE

Stolní tenisté rozehráli své soutěže

Výstavba prodejny byla zahájena již v roce 1978 a to zařízením staveniště, vyhloubením základů a jejich zabetonováním. Plán MNV ve výstavbě prodejny byl, že v
roce 1980 bude vše hotovo a prodejna otevřena. V zimních měsících potom byl
zabezpečován materiál. Zde už nastaly první potíže s potvrzováním termínů na
dodávky, hlavně materiálu z Prefy - stropnice, speciální materiály na lednici, chladírenské zařízení, obkladové materiály. Dodací termíny byly všemi dodavateli
oznamovány velice pozdě.
V roce 1979 byla postavena hrubá stavba a ta zastřešena. S Okresním stavebním
podnikem /OSP/ Zábřeh, oddělení elektro byla dohoda, že přes zimní měsíce položí elektrorozvody, aby se na jaře roku 1980 mohlo pokračovat na dokončovacích
pracích.
Dokončovací práce byly však zahájeny až v červnu a do konce roku byly zabezpečeny všechny omítkářské a obkladačské práce na prodejně. Nepodařilo se však
zajistit chladírenské zařízení pro lednici, bojlery na teplou vodu a akumulační kamna na vytápění prodejny. Toto zařízení musel MNV zajišťovat až v roce 1981.
3. prosince 1980 bylo svoláno kolaudační řízení a termín odstranění závad byl stanoven na 30. 4. 1981. V květnu pak byla provedena kontrola odstranění závad.
Všechny podklady byly předány LSD Jednota a podepsán závěrečný protokol o
předání prodejny. Z důvodu dodavatelských prací i některých speciálních zařízení
byla výstavba prodloužena o půl roku. Práce, které prováděl MNV sám, byly v
plánovaných termínech dokončeny. Organizace práce během výstavby byla dobrá,
počet brigádníků byl zajišťován., kvalita odvedené práce byla na dobré úrovni.
Z plánované finanční částky 553 000 Kčs byla vyčerpána částka 520 850 Kčs.

Soutěže ve stolním tenise se rozjely naplno. Naši obec zastupují v okresních soutěžích 3 družstva. Družstvo Líšnice-Mohelnice „A“ hraje 2. třídu, tým „B“ startuje
ve 3. třídě a tým „C“ ve 4. třídě.
Přinášíme vám průběžné výsledky
jednotlivých družstev.
Líšnice-Mohelnice „A“:
Po 5. kole je naše družstvo na výborném 4. místě, přičemž má odehrána
pouze 3 utkání a ve všech naši hráči
dokázali zvítězit. Počet získaných
bodů je tedy 9. Stejně dobře si stojí
pouze družstvo Bludova „D“, které
suverénně vede s 15 body z 5 zápasů.
Líšničtí sportovci porazili 15. října
ve Štítech domácí tým „C“ 13:5. O
výhru se zasloužili: Radomír Janhuba, Dušan Mikula, Martin Jelínek a
Marek Míchal.
Líšnice-Mohelnice „B“:
Tomuto družstvu se daří zatím méně.
22. října doma prohráli s Kolšovem
„D“ 8:10 a po 5. kole spadli až na 11.
místo. Hráli ve složení Josef Havlíček, Dušan Mikula ml., Pavol Kopačík, Karel Míchal a Rostislav Kajnar
Z 5 utkání vyhráli pouze jediné, čtyřikrát prohráli a mají tedy 7 bodů.
Líšnice-Mohelnice „C“:
V dvojzápase, který hráli hráči líšnického „céčka“ doma dne 15. října, nejprve remizovali s družstvem Linhartic „B“ 9:9 a odpoledne zdolali hráče Úsova „B“ 12:6.
Za domácí nastoupili střídavě Karel Míchal, Peter Kopačík, Rostislav Kajnar, Jan
Maštera, Milan Novák a Vojta Míchal. Po 5. kole soutěže a odehraných čtyřech
utkáních mají za 2 výhry, 1 remízu a 1 prohru 9 bodů, což stačí na celkové 6. místo.
Všem našim družstvům přejeme mnoho úspěchů do dalších kol a s dosaženými
výsledky vás budeme průběžně seznamovat.
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

SOUTĚŽ

Hlasujte pro svoji neziskovku roku -

hlasujte pro RYZÁČKA !
O sympatie veřejnosti se od 21. října do 21. listopadu 2016
uchází prostřednictvím hlasování 15 semifinalistů letošního
ročníku ocenění Neziskovka roku. Z naší obce postoupilo mezi

V naší obci proběhly ve dnech 7. a 8.10. volby do zastupitelstva Olomouckého
kraje. Celkem bylo v seznamu zapsáno 284 voličů. K volbám přišlo 100 voličů.
Volební účast byla 35,21 %. Pro srovnání v celé ČR přišlo volit 34, 57%.
Bylo odevzdáno 97 platných hlasů.
Přinášíme výsledky jak volby v naší obci dopadly:
Název:

Počet platných hlasů:

Občanská demokratická strana
Koalice Piráti a Změna
Česká strana sociálně demokratická
NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ
Koruna Česká (monarch. strana)
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Národní demokracie
Starostové pro Olomoucký kraj
Úsvit s Blokem proti islamizaci
OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ - volba OK
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
Koalice SPD a SPO
SPR - REP. STR.ČECH, MORAVY, SLEZSKA
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5
1
13
3
1
21
21
1
9
1
9
5
6
1

V %:
5,15
1,03
13,4
3,09
1,03
21,64
21,64
1,03
9,27
1,03
9,27
5,15
6,18
1,03

vybrané semifinalisty zájmové sdružení
Ryzáček.
Ocenění Neziskovka roku uděluje Nadace rozvoje občanské
společnosti.
Každoročně jej získávají nestátní neziskové organizace,
které svojí činností
dlouhodobě a kvalitně přispívají ke
změnám poměrů v
české společnosti a
dokážou nadchnout
dárce i širokou veřejnost. Ocenění se uděluje ve
třech kategoriích (velká, střední, malá neziskovka), v nichž o nejúspěšnějších neziskových organizacích rozhodují odborní hodnotitelé. Cena veřejnosti je pak samostatnou speciální kategorií – vítězem se stane organizace, která v hlasování nasbírá
nejvíce hlasů z řad veřejnosti.
Vyhlášení tří nejúspěšnějších letošních neziskovek
i vítěze v kategorii Cena veřejnosti proběhne v
rámci slavnostního večera v Divadle Archa v Praze v pondělí 28. listopadu.

Ryzáčka můžete podpořit hlasováním na:

www.neziskovkaroku.cz
Děkujeme
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