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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

SDH Líšnice si Vás dovoluje pozvat na

18. HASIČSKÝ PLES
který se uskuteční

v sobotu 5. března 2016 ve 20.00 hod. v KD
Hrají: Tóny Konice
Připraveno bohaté občerstvení, tombola
a kulturní vystoupení.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek do
tomboly.
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Na Obecním plese v Líšnici se představil soubor žen z Pavlova. Vystoupily se spartakiádní skladbou Poupata pojatou v retro stylu. Na foto v popředí umělečtí vedoucí ze spolku Traktory Pavlov - J. Kyselý a J. Barčák. O průběhu plesu více na str.3

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

94. díl

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

Rok 1979
Škola
V Líšnici je elokované pracoviště ZDŠ Mohelnice. Do místní školy dojíždí z Mohelnice 60 žáků 3. ročníku. Ve škole se vyučuje podle nové vyučovací soustavy.
jeden učitel by nemohl zvládnout ve třídě více ročníků.

Školka :
Do školky ve Vyšehorkách dojíždí autobusy ČSAD 33 dětí ve věku 3-6 let. Z Podolí 20 dětí, z Líšnice 11 dětí, Mohelnice 2 děti a z Vyšehorek dochází pěšky 2
děti. Zdravotní prohlídku dětí provedla Dr. Novotná z Loštic. Zdravotní stav dětí je
dobrý.
Ředitelka: Jaroslava Springerová, učitelka: Justina Orálková, školnice: Anna Pudilová, kuchařka: Marie Langerová, vedoucí stravovny: Justina Orálková.

Kalamita - uzavření škol:
Po půlnoci na 1. ledna přišla studená vlna se sněhem. Teplota se pohybovala kolem
12 stupňů pod nulou. pro mrazy a chladno byly školy uzavřeny do 14. ledna. později pro svízelné zásobování elektráren uhlím, byly prázdniny prodlouženy až do
29. ledna. jarní prázdniny potom odpadly. Tisíce vagonů s uhlím čekalo u rozmrazoven na vykládku. Lidé ze všech závodů přicházeli na pomoc, aby kalamita zaviněná tímto počasím byla co nejrychleji odstraněna. Na řeku Labe přijel na pomoc
ledoborec z NDR, aby rozlámal led. Později se situace zlepšila.

Pohyb obyvatelstva:
Během roku se narodilo 7 dětí: Šustek Roman, Dostál Jaroslav, Kajnarová Lenka,
Hňoupková Lenka, Zámečník Tomáš, Bartoš Lukáš, Vojkůvková Marcela.
Odstěhovala se 1 osoba: p. Sládková do Mohelnice.
Zemřely 2 osoby: Bartošová Marie, Ouhrabka Stanislav.
Trvale usazených osob ke konci roku je v Líšnice a ve Vyšehorkách: 311 osob.

Zvýšení důchodů:
Důchody nepřevyšující částku 600 Kčs byly zvýšeny o 170 Kčs měsíčně, důchody
nepřevyšující částku 870 Kčs byly navýšeny o 30 Kčs z důvodu zvýšení cen.
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práci. MNV Vám všem touto cestou srdečně děkuje za dosavadní
vykonanou práci jak při zachraňování všech věcí při požáru, tak i
ochotnému nastupování na práce
pro přípravu staveniště. Věříme,
že neodmítnete a že svým dobrým
postojem dokážeme vybudovat
nový společenský dům.
V krátké době po požáru budovy MNV, kina a pohostinství byly odstraněny ohořelé trámy a provedeno bourání zdí a odstraňování smetí, aby mohly být vykopány
základy na výstavbu. V krátké době se započalo s výstavbou kanceláří MNV a
pohostinství. Na této výstavbě bylo odpracováno 2.935 hodin zdarma.

KŘÍŽOVKA
V březnu se slaví svátek, jehož
první slovo názvu naleznete v
dnešní tajence.
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Vyřešení minulé tajenky Únorová voda - pro pole škoda
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Vodorovně:
1 - Vyrážka
2 - Dojetí
3 - Obinadlo
4 - Nájezdníci
5 - Mlýnský kanál
6 - Opotřebovaná jízdou
7 - Řeč
8 - Rovně /nářečím/
9 - Zpráchnivělé dřevo
10- Vysídlení
11- Dolina
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Z HISTORIE BUDOVY POHOSTINSTVÍ

PLESOVÁ SEZÓNA

Dne 17. ledna 1972 ve 13 hodin
vypukl požár budovy MNV s kinem a pohostinstvím. V době, kdy
požár vypukl, bylo vnitřní zařízení
obětavostí všech občanů a školní
mládeže zachráněno. V krátké době zůstalo z celé budovy spáleniště.
Při vyšetřování veřejnou bezpečností bylo zjištěno, že požár vznikl
od vadného komína a škoda byla
odhadnuta na 150.000 Kčs.
Výzva občanům:
Po požáru budovy MNV Líšnice
při jednání ONV v Šumperku jsme
dosáhli toho, že nám povolil výstavbu a obnovu vyhořelého společenského domu v naší obci. Celá
stavba je začleněna do akce Z, to
znamená, že celou stavbu bude
organizovat MNV.. Čeká nás
všechny velmi mnoho práce a proto se obracíme na Vás všechny,
abyste tak jako nyní se zúčastňovali ochotně na pracích spojených s
výstavbou. V příštích dnech za
Vámi přijdou zástupci MNV, abyste s nimi uzavřeli závazek na odpracování hodin na výstavbu našeho společenského domu. Celou akci máme rozdělenou do tří roků. V prvním roce chceme provést
hrubou stavbu, zastřešit a uvést místní pohostinství do provozu. V druhém roce dát
do provozu kino, MNV a byt nad pohostinstvím. V třetím roce fasádu a úpravu
okolí kolem celého společenského domu.
Věříme ve všechny občany, že neodmítnou a svým závazkem potvrdí, že výstavba
celého zařízení je věcí každého občana a ctí celé obce. Tímto získáme cenný argument, že jsme schopni navržené dílo vybudovat pro získání vyšších orgánů, vždyť
výstavba počítá minimálně s 1.500.000 Kčs nákladu na práce a materiál. My si tak
všichni v naší vesnici vybudujeme důstojné zařízení pro posezení a pobavení po

Obecní ples zahájil plesovou sezónu

K tanci hrála skupina S-band

Mažoretky ZUŠ Mohelnice

Poupata z Pavlova

Výherci hlavní ceny tomboly
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V lednu začíná každoročně období plesů. Dne
14. ledna se konal v Líšnici již 16. Obecní
ples. Starosta obce pan Jiří Kvíčala ve 20 hodin přivítal všechny návštěvníky a popřál jim
dobrou zábavu. K tanci hrála líšnická skupina
S-band a za svoje vystoupení sklízela zasloužený potlesk.
O kulturní vystoupení se ve dvou vstupech
postaraly mažoretky ZUŠ v Mohelnici pod
vedením Mgr. Hany Peškarové. Mohelnické
mažoretky mají za sebou mnoho tuzemských
i zahraničních soutěží, přehlídek a festivalů.
Věnují se klasické mažoretce, twirlingu, pomponům a sólovým disciplínám. Získaly mnoho titulů na Mistrovství ČR v sólových disciplínách.
Překvapením večera bylo vystoupení souboru
dívek a žen z Pavlova se svojí spartakiádní
skladbou Poupata v retro stylu. Poprvé se
představily na Traktoristickém plese v Pavlově a právě tam přislíbily svoji účast i na plese
v Líšnici. Jejich vystoupení působilo dobově,
tancovaly či spíše cvičily s nadšením.
Plesová tombola proběhla klasickou obálkovou metodou známou z jiných plesů a hlavní ceny přišly na řadu o půlnoci. Na šťastné
výherce čekalo přes sto zajímavých cen. Již
tradičně bylo první cenou pěkné selátko.
Velké poděkování patří všem štědrým sponzorům, kteří do tomboly přispěli svým darem.
Spokojení návštěvníci plesu se rozcházeli
domů příjemně unaveni tancem až v ranních
hodinách.
Kulturní sezóna v Líšnici tak odstartovala
úspěšně a tento ples určitě pozval návštěvníky k hojné účasti i na ostatních akcích, které
se budou v naší obci v letošním roce konat.
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BESEDA

Vyprávění M. Kobzy opět zaujalo
Obecní úřad v Líšnici pozval dne 12. února na
besedu do naší obce spisovatele a redaktora Českého rozhlasu Olomouc Miroslava Kobzu ze
|Zábřehu. V pořadu Na cestě od Pradědu na Hanou poutavě představil krásy Olomouckého kraje, historii a pozoruhodnosti. Besedu redaktor
doplnil promítáním snímků. Jeho vypravování
bylo autentické, většinu míst projel na kole a to
mu umožnilo seznámit se s prostředím opravdu
zblízka. Na svých cestách z hor do údolí, ale i
opačným směrem potkává Mirek Kobza místa turisticky dobře známá, ale i místa, která svůj půvab před veřejností doposud skrývají.
Během pořadu dal dobré rady pro případný výlet i tipy na okolní
zajímavosti.
Část přednášky věnoval nejvyšší hoře Moravy Pradědu. Připomenul historii staré romantické rozhledny, která byla celá kamenná a
vzala za své roku 1959. Sudetští Němci po ní ve své nové vlasti
tesknili tak dlouho, až se rozhodli v roce 2003 postavit podle původních plánů přesnou kopii na vrcholu Wetzsteinu
- asi 150 km od Chebu.
Stavba nového vysílače - 146 m vysokého, byla
zahájena v roce 1968 a dokončena byla v roce 1980. V objektu je
umístěna vedle vysílací techniky i restaurace, hotel a vyhlídka. Vrchol vysílače je nejvyšším pevným (byť umělým) bodem České
republiky, s nadmořskou výškou 1637 metrů nad mořem leží výše
než vrchol Sněžky. Nejvýše dostupným místem je plošina 20 metrů
pod vrcholem. Z tohoto místa lze za dobré viditelnosti uvidět Sněžku, Radhošť, někdy i Vysoké Tatry a Malou Fatru.
M.Kobza objasnil teorie čarodějnických sletů na Petrových kamenech. Na tato
místa utíkali protestanti, když jim v českých zemích hrozilo pronásledování a pořádali zde svoje protestantské bohoslužby. Lidé tato setkání časem formou lidové
slovesnosti přetvořili na čarodějnické slety. Asi málokdo z
posluchačů věděl, že druhou nejvyšší horou Jeseníků je
Vysoká hole, které bylo v minulosti omylem připisováno
dokonce moravské prvenství. Opticky působí vyšší než
Praděd. Na vrcholové plošině budovala koncem druhé

Obecní úřad Líšnice 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, který je 500 Kč za 1 osobu trvalého pobytu
nebo 500 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu
roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia, zaplatí částku 250 Kč po prokázání studia potvrzením o studiu. Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního a 100,Kč za dalšího. Vodné pro obyvatele Vyšehorek se platí dle faktury za odběr vody.
Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 150 Kč.
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D. Mikula ml., R. Janhuba, V. Míchal

Vítězové čtyřhry: A. Ryba, M. Míchal

PRO DĚTI

Spolek RELAXACE Vás srdečně zve na

26. března 2016
KD Líšnice - začátek ve 14 hodin
Připravili jsme si pro Vás bohaté občerstvení, spoustu her
a písniček s Emily, bohatou tombolu, fotografický koutek
Tomáš&Mili.
Vstupné dobrovolné
UPOZORNĚNÍ OÚ

SPORT

Líšničtí stolní tenisté zakončili rok
2015 Vánočním
turnajem, který
uspořádali 28. prosince. V kulturním
domě se za hracími stoly sešlo 40
hráčů, kteří se spolu utkali ve 4 kategoriích: děti, ženy, neregistrovaní a
registrovaní muži.
Kdo byl tedy ten nejlepší?
V ženách obsadila 1. místo Adéla
Vykydalová, na 2. místě se vklínila
mezi vyšehorská děvčata brněnská
Katka Kašíková a na 3. místě stanula 40 hráčů hrálo na čtyřech stolech
Lucie Petřivalská. V kategorii neregistrovaní hráči dosáhl na zlato Jan Němec z Mladče, pro stříbro si přišel Ilja
Kašík z Brna a bronzový stupínek
patřil domácímu Tomáši Zámečníkovi.
Ve kategorii registrovaní zvítězil
Radomír Janhuba z Mohelnice, před
Dušanem Mikulou ml. a Vojtou Míchalem - oba z Vyšehorek.
Ve
čtyřhrách se z 1. místa radovala dvojice Marek Míchal a Antonín Ryba,
druzí skončili Mikula ml. aj. Němec a K. Kašíková, A. Vykydalová, L. Petřivalská
na bronzovém stupínku dvojice Zámečník - Kašík.
Letos se turnaj opět odehrával v
přátelské atmosféře. „Nepřijel jsem
pro ceny, ale pořádně si zahrát,“ tato
věta často zaznívala mezi účastníky
turnaje. Stolní tenisté se tímto turnajem důstojně rozloučili se starým
rokem a podle zatím dosažených výsledků úspěšně vykročili do roku noI. Kašík, J. Němec, T. Zámečník
vého. Přejeme jim mnoho úspěchů.
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světové války německá armáda polní letiště a další vojenská zařízení.
Další zajímavá informace zazněla o Národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník, která nabízí místo zvané Japonská zahrádka. Název tohoto místa
je velmi přiléhavý, ale není dílem pečlivého zahradníka, má ji na svědomí příroda. Turisté si tu
mohou odpočinout v chládku romantického a
malebného prostředí, kde úzký klikatící se potok
vytváří tůňky a okolní solitérní smrky zavětvené
až k zemi dokazují, že musejí přežít v poměrně
drsných klimatických podmínkách.
Zajímavá byla pozvánka na výlet do Dolní Moravice,
kde se nachází dvouobloukový most z poloviny 18.
století švédského typu, který je výjimečný výrazným
vyklenutím mostovky do patrného oblouku. Za zhlédnutí také stojí kostel sv. Jakuba, kde pět let působil děkan Lautner, obět čarodějnických procesů.
Za návštěvu stojí také malá osada Vidly v okrese Bruntál. Stojí zde dřevěná kaple sv. Hedviky a nachází se
zde několik starých šachet po těžbě železné a měděné rudy. Některé byly dokonce
na vrcholu Malého Děda. Z této šachty se vyvážela velmi kvalitní železná ruda
do Německa. Doposud jsou zde patrné malé zbytky drtiče s vodním pohonem.
M. Kobza se zmínil také o ostatních místech Jesenicka, kde se v minulosti těžily
nerostné suroviny. Ve Zlatých Horách a v Bruntále byly doly na zlato, v Moravském Berouně zase železná ruda, v Horním Benešově se dobývalo olovo a stříbro.
Posluchači se také dozvěděli, že význam horských chat v minulosti byl ryze praktický. Využívali je lesní dělníci a pastevci dobytka. Kurzovní chata je právě jednou ze tří původních turistických chat v oblasti Pradědu v Hrubém Jeseníku. Byly
zde vybudovány stáje a teprve mnohem později byla přestavěna na lyžařské výcvikové středisko. Dnes významné turistické centrum.
Téměř dvou hodinová přednáška Miroslava Kobzy byla naplněna zajímavostmi a informacemi, které určitě
zaujaly všechny posluchače v líšnickém sále. Opět se potvrdilo, že Miroslav Kobza je opravdový znalec našeho regionu a patří mu za to veliký dík.
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INFORMUJEME

UPOZORNĚNÍ

Horký popel do popelnice nepatří!
Vážení občané,

Diakonie Broumov, sociální družstvo - vyhlašuje

SBĚR POUŽITÉHO OBLEČENÍ
Sbírka se uskuteční ve dnech:

16., 17. a 18. března 2016

na základě žádosti firmy SITA, spol. s. r. o. bychom Vás rádi upozornili na
nutnost nevyhazovat do popelnic na TDO žhavý popel. Firma SITA spol. s r.
o. takovéto popelnice nemůže vyvážet, jelikož hrozí vážné nebezpečí vzplanutí
vozu na svoz komunálního odpadu. Dle vyjádření hasičů vydrží popel žhavý
až dva dny.
Děkujeme za vstřícnost.

v rámci úředních hodin OÚ Líšnice
v kulturním domě v Líšnici
Jaké věci je možné darovat:

PROGRAM KINA

letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily
drobné elektrické spotřebiče – mohou být i nefunkční
hračky – nepoškozené a kompletní
knihy

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle: 491 524 342, 224 316 800
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BIOGRAF 88 - Mohelnice, březen 2016
3. 3., 4. 3. ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 16 hod. Animovaný/akční/
dobrodružný USA.
3. 3., 4. 3., 5. 3. BOHOVÉ EGYPTA 18.30 hod. Dobrodružný/fantasy USA.
6. 3. AVE, CAESAR! 16 hod. Komedie/drama/muzikál USA.
10. 3., 11. 3., 12. 3. SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 16 hod. Dobrodružný/
romantický/sci-fi USA.
10. 3., 11. 3. GRIMSBY 18.30 hod. Komedie Velká Británie.
12. 3. RUDÝ KAPITÁN 18.30 hod. Krimi/thriller Česko/Slovensko/Polsko.
13. 3. RUDÝ KAPITÁN 16 hod. Krimi/thriller Česko/Slovensko/Polsko.
17. 3., 18. 3. DVOJNÍCI 16 hod. Komedie ČR.
17. 3., 18. 3., 19. 3. POLEDNICE 18.30 hod. Horor ČR.
19. 3., 20. 3. KUNG FU PANDA 3 16 hod. Animovaný/dobrodružný/USA/Čína.
24. 3., 25. 3. KUNG FU PANDA 3 - 24. 3. – 16 hod. 25. 3. – 10 a 16 hod.
24. 3., 25. 3., 26. 3. ČARODĚJNICE 18.30 hod. Horor USA/Kanada.
26. 3., 27. 3. BATMAN VS. SUPERMAN: Úsvit spravedlnosti 16 hod. Akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi USA.
31. 3. TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 16 hod. Dokumentární ČR.
31. 3. TEORIE TYGRA 18.30 hod. Tragikomedie ČR.
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