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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.
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V prosinci se v Líšnici pořádají různé kulturní a společenské akce. Fotografií se
vracíme k Živému betlému, který se představil na návsi netradičně v předvečer
Štědrého dne /další podrobnosti o akcích v Líšnici od str. 3/

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

PODĚKOVÁNÍ

127.díl

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

Rok 1988
SPOZ
Pokračuje v činnosti s občany důchodového věku. Pro ně bylo během roku odvysíláno v místním rozhlase 12 hudebních blahopřání. Členové SPOZ navštěvují občany, kteří dosáhli věku 60 let každých pět roků a osobně jubilantům blahopřejí
a předávají dárek. U občanů nad 80 let tuto gratulace provádějí každoročně.
Nejstarší občané Líšnice:
Zámečníková Františka
88 roků
Hoppová Anna
82 roků
Nováková Růžena
87 roků
Jurníčková Marie 80 roků
Šůstek Jan
83 roků
Pudilová Anna
80 roků
15. prosince se sešli důchodci jako každoročně na zábavném odpoledni, které bylo
zpestřeno vystoupením skupiny Smolaři. Návštěva však opět nebyla veliká.
SPOZ v měsíci březnu provedl vítání nových občánků. Byli to tito:
Ondřej Neubauer, Horka Jan, Rýznar Jaroslav, Navrátilová Jana, Horálková Eva.
Nováková Pavla.

Knihovna:
Provoz knihovny byl po celý rok plynulý. Půjčovalo se každé úterý od 15 do 18
hodin. Knihovník nezměněn. Počet výpůjček v letošním roce vrostl oproti roku
1987 o 300 - z 1397 na 1644. Počet čtenářů byl 25, z toho 9 dospělých a 16 dětí
a mládeže. Je to o 9 čtenářů méně než v roce 1987. Zájem občanů o knihovnu tedy
stále klesá. Knihovna odebírá řadu zábavných i poučných časopisů, jako je Vlasta,
Žena a móda, ABC, Zdraví, Sedmička pionýrů, Zahrádkář. Během roku se knihovna zapojila do tří soutěží. Knihovna v Líšnici spadá pod MěLK v Mohelnici a ta se
stará o její knižní fond. Ten je pravidelně během roku obměňován. Letos bylo vyměněno 174 knih.

Počasí / pro srovnání s dneškem /
V lednu bylo zcela bez sněhu. Denní teploty +8 až +15 stupňů. Stejné počasí přetrvávalo i v únoru. Sníh napadl až v březnu, avšak neměl delšího trvání. O Velikonocích v dubnu bylo teplo až kolem +20 stupňů. Srážkově pod normálem. Teplo a
sucho panovalo i v květnu. V červenci udeřila tropická vedra až +36 stupňů, stále
bez srážek. Totéž v srpnu. První sníh v listopadu, Vánoce však tradičně bez sněhu.
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Obec Líšnice za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje zpracovala a
vydala Změnu č.1 územního plánu obce Líšnice. Celkové náklady na Změnu
č.1 územního plánu obce Líšnice činily 153670 Kč. Krajský úřad Olomouckého kraje přispěl z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – dotační titul Podpora zpracování územně plánovací dokumentace částkou 70000 Kč.
Obec Líšnice tímto děkuje za podporu.
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V lednu začíná sezóna společenských
plesů. 12. ledna se koná v Líšnici Obecní ples, na kterém budou hrát hudebníci
z blízké vesnice.
Název vesnice se skrývá v tajence.
Vyluštění minulé tajenky:
Je-li Štědrý den východ sluce jasný,
urodí se jarní obilí.
Vodorovně:
1 - Trn
2 - Značka motorových pil
3 - Muzika
4 - Pozůstalá žena
5 - Studentská jídelna
6 - Svazky slámy
7 - Stav nepřátelství
8 - Domácky Olga
9 - Dostihový jezdec
10- Dudlík zastarale
11- Minulého dne
12- Trofej indiánů
13- Starší název pro papírnictví
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

AKCE V PROSINCI

Dokončení příběhu: „To nedělejte mladá paní,“ překvapeně sebou trhla. Vedle ní
stál hodně starý muž s tváří pergamenově vyschlou a zbrázděnou nesčetnými životními vráskami, dlouhým bílým vousem a pronikavým pohledem. „Ať se vám stalo
cokoliv, já mám tady na mostě přednost. Nikdo mě nečeká, nepotřebuje, jsem už
zapomenutý svět. Voda je ledová a to maličké potřebuje teplo, vaše teplo, neberte
mu ho, “ dojatě se podíval na dítě.
„Můj syn nikdy nebude vidět, jeho otec mě za to trestá a odmítá s námi žít. Utekla
jsem od něj a nemám vůbec nic a nikoho. Všechno je pryč,“ odpověděla tiše a zabalila vystrčené ručičky chlapečka do deky,
aby mu neprochladly. „Vypadáte jako dědeček z pohádky a zjevil jste se tady tak najednou,“ smutně se na starce usmála.
„Hm,…děvenko býval jsem rodinný despota,
tyran, rozdával jsem jen rány, byl jsem nepříjemný nesnesitelný člověk a dělalo mi to
dobře. Měl jsem rád, když se přede mnou
doma všechno třáslo. A pak přišel čas, kdy
žena zemřela, aniž jsem ji pomohl nebo projevil jakýkoliv cit. Děti mi k mé naprosté
samotě naložily na záda všechny moje hříchy.
Utekly ode mě a nechtějí se mnou mít nic
společného. Tak k čemu vlastně tady zůstávat? Už dlouho vůbec nic necítím, “
jeho hlas se ztišil a ztrácel se v šumu řeky.
„To, co se chystáte udělat není správné. Díky mým šedivým zkušenostem mi můžete věřit,“ řekl ji pevným hlasem. „Chápete, že nemám na vybranou? Pokud se
rozhodnu tak či tak, čekají mě jen těžké chvíle. Nevím, jestli na to mám dost síly,“
pohupovala se a dítě ji v náručí znovu usnulo. „To je možné, ovšem pokud budete
vy jeho očima, uvidí vaše dítě všechno, co tento svět nabízí. Za nábřežím je dům
charity, chodil jsem kolem něj, ale nikdy jsem neměl odvahu tam vstoupit a o cokoliv požádat. Pohltil mě stud a moje tvrdá nátura. Pokládám za štěstí, že jsem vás
dnes potkal, že jsem konečně udělal něco užitečného ne pro sebe, ale pro druhého.
Nezapomeňte na to děvenko a už běžte, než bude úplná tma,“ otočil se k ní zády a
opřel se o zábradlí na mostu.
Kočárek vyklepával na hrbolaté dlažbě svou melodii, když odcházela ulicí k jejich
záchraně. Ohlédla se zpět. V naprostém bezvětří ji v tomto mrazivém dnu ovanul
teplý vánek, který ji pohladil a ovinul, až musela zavřít oči. Když je znovu otevřela, zachvěla se světla pouličního osvětlení a slíbila městu jinou tvář. Na mostu už
nikdo nestál,………….

Mikulášská nadílka a sousedské posezení

Oči

Jana Zámečníková
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V letošním roce se příchod Mikuláše a jeho
družiny přesunul do kulturního domu. Tato
oblíbená a hojně navštěvovaná akce se poprvé spojila se sousedským posezením. Záměrem pořadatelů bylo, aby se i na sousedské
setkání přilákalo více návštěvníků. Na kolik
to byl dobrý krok, si musí udělat názor každý
účastník. Svůj komentář k průběhu celého
odpoledne připojuje za tímto článkem paní
Springerová.
Mikuláš i letos vyslechl mnoho slibů, že se
děti polepší, přestanou zlobit, budou uklízet
a pomáhat, či nebudou odmlouvat. Mikuláš
si nechal sliby ještě potvrdit básničkou nebo
písničkou a teprve poté dal pokyn andělovi,
aby děti odměnil. Samozřejmě nechyběl ani
čert. Toho všichni hříšníci pozorovali po
očku, zda-li se k nim nepřiblíží. Tentokráte
to s nimi dobře dopadlo a snad za rok už
nebude důvod ke stejným obavám.
Potom se program sobotního odpoledne přehoupl do druhé poloviny. Nejprve starosta
obce pan Kvíčala poblahopřál manželským
párům k jejich významnému jubileu na společné cestě životem. Byli to manželé Langrovi, Navrátilovi, Stratilovi, Vysloužilovi
a Černínovi. Pěvecký sbor místních občanů
vystoupil s připraveným pásmem známých
lidových písní. V průběhu jejich zpěvu však
někteří rodiče ještě asi nezaregistrovali, že
skončila Mikulášská nadílka a už začal pěvecký koncert a zásady slušného chování při
takové akci nestačili sdělit svým dětem. Poté
se podávalo malé občerstvení a přítomní
v sále ještě mohli zhlédnout souhrn nejdůležitějších okamžiků právě končícího roku, jak
je zachytil v pořadu Události 2018 A. Plhák.
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KARTY

Za stoly zasedly hráči z 28 obcí

VAŠE NÁZORY

Ohlédnutí za kulturní akcí
Poslední setkání občanů v letošním roce se nevydařilo. Nepamatuji se, že by jakákoliv akce v
naší obci měla zcela nespolečenský průběh, aby
občané ze Sousedského posezení odcházeli – asi si
šli přečíst, na co byli pozvaní. Co se stalo?
Program zahájil příchod Mikuláše s družinou.
Dětí a dospělých byl plný sál. Děti dostaly nadílku
za
básničku, písničku. Rodiče, kteří znají své děti, si je
odvedli domů, aby se s nimi potěšili, že je neodnesl
čert. V sále zůstalo několik rodičů s dětmi, které
začaly okamžitě využívat prostředí velkého sálu.
Zřejmě si myslely, že bude následovat maškarní
merenda
Pan starosta popřál manželským párům k 50 a
55. výročí svatby, ale to již nebyl klid. Místní zpěváci odzpívali tuš - Živijó a pokračovali ve svém 2O minutovém programu - odzpívat devět lidových písniček. Děti
některých rodičů však začaly svůj program. Když jsme odzpívali 4 písničky, kdy již
jsme se neslyšeli, zastavila jsem vystoupení a slušně jsem vyzvala rodiče, aby si
utišili a uklidnili své děti. Nestalo se !!!
Rodiče klidně seděli a hrdě obdivovali pohybové a patřičně hlasové projevy svých
dětí. A ty toho využily. Honily se , hrály na schovávanou, klouzaly se , výskaly, křičely, menší se koulely po zemi. Musela jsem držet varhánky, které se také daly do
pohybu, když děti zakoply o elektrickou šňůru. Část zpěváků chtěla odejít. Mně se
podařilo je přesvědčit, aby dozpívali program. Někteří sousedé odcházeli z té vřavy. To jsme se již vůbec neslyšeli, každý si mohl zpívat, co chtěl. Děti probíhaly
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Příznivci karetní hry
mariáš se v listopadu
sešli v líšnickém hostinci, kde se konal další
ročník Memoriálu Zdenka Neubauera,
zakladatele této tradice v Líšnici. Za
hrací stoly v přísálí KD zasedlo dne 17.
listopadu rekordních 45hráčů z 28 obcí.
Hráči zcela zaplnili přísálí KD
O celkového vítěze se hrálo na pět kol,
které byly přerušeny jen přestávkou na
oběd. Situace na čele turnaje se měnila
po jednotlivých kolech jako na houpačce. Po velkých výhrách následovaly
u některých hráčů totální propadáky.
Nejlepší hráči turnaje
J. Navrátil
Celkovým vítězem a majitelem 1. ceny
- selete, se stal František Weiser z Rýmařova 701 bodů, druhý skončil Josef
Hlaváč z Mohelnice 693 bodů a na třetí
příčce se umístil Stanislav Krejčí z
Třeštiny 638 bodů. Z domácích hráčů
byl nejúspěšnější Jaroslav Navrátil na
M. Novák
M. Plesník
9.místě, Milan Novák obsadil 14.místo,
Miroslav Plesník 15.místo, Vladimír Rozsypal 24.místo a Jan Elbl 28.místo. Všichni, kteří se v líšnickém hostinci sešli, ocenili dobrou organizaci turnaje, přátelskou
atmosféru a tradičně pěkné ceny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

v našich obcích proběhne:

v sobotu 5. ledna 2019 - dopoledne
Předem děkujeme za Vaše finanční příspěvky.
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S band LÍŠNICE

Vánoční koncert pro dobrou věc

V sobotu 22. prosince se konal v místním kulturním domě Vánoční koncert hudební skupiny S band Líšnice. Na programu zazněly nejen tradiční vánoční písně a
koledy, ale také vánoční písně z oblasti populární hudby. Naše zpěvačky Lenka
Krňávková a Valerie Moravová a samozřejmě i
ostatní členové kapely - Aleš Stratil ml., Kamil
Stratil, Kamil Stratil ml, Boris Hanák, Novák
Milan nejml., Jaruška Jašková, Dušan Mihalik a
zvukař Michal Pobucký předvedli skvělý výkon. Hostem koncertu byl Michal Veselý, který
si na trubku bravurně poradil s instrumentální
skladbou Arrival. Jako další host se na jevišti
objevila houslistka Lea Höchsmannová, díky
které jsme se mohli pouštět do skladeb od skupin Čechomor nebo Javory. Koncert znamenal
pro naši kapelu vlastně ukončení a závěr tohoto
úspěšného roku.Výtěžek z Vánočního koncertu
v Líšnici bude věnován dětské onkologii FN
Olomouc. Tímto děkujeme všem návštěvníkům
za účast, která pomůže dobré věci a finanční
částka bude řádně zaslána potřebným. Zároveň
děkujeme také Obecnímu úřadu v Líšnici za
finanční podporu koncertu a pronájem kulturního domu. Svými vystoupeními v
průběhu roku reprezentujeme naší obec v širokém okolí na různých společenských
akcích, kde hrajeme a chlubíme se, že jsme z Líšnice.
Hodně zdraví všem spoluobčanům a určitě se zase někdy uvidíme nebo uslyšíme.
Dušan Mihalik
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mezi námi, menší nám prolézaly mezi nohama a patřičně se hlasově projevovaly.
Já jsem si názorně uvědomila, co znamená IN / často užívané v křížovkách /. IN =
MODERNÍ. Tak i v naší obci máme IN rodiče, jejichž výchovné schopnosti jsou
však za 5. Na druhé straně chválím děti, které zůstaly u svých rodičů a odolaly se
zapojit do programu svých kamarádů. Vyřádí se na maškarní merendě v březnu v
tomto sálu.
Děti se trochu utišily, když pořadatelé roznášeli občerstvení na Sousedském posezení. Dostatečně se posílily, aby pokračovaly ve „svém“ programu během videoprojekce. V mnohem lepší pozici než zpěváci, byl autor projekce – patřičně zesílil
reproduktory.
Kde jsou ty doby, kdy jsem pracovala 33 let jako ředitelka MŠ ve Vyšehorkách. S
učitelkou jsme na oslavy připravovaly se 3O dětmi programy nejméně na hodinu. V
plném sálu posluchačů byl klid, přerušovaný potleskem a občasným pousmáním.
To jsme s rodiči vychovávali děti podle starého přísloví : „Ohýbaj mě mamko,
dokud jsem Janko. Až já budu Jano, neohneš ma mamo!“ / To jsme viděli, mamo a
tato!/.
Ty děti hodně povyrostly. Umíme se pozdravit, usmát se na sebe, společně se bavíme....Proto se mi v naší obci líbí a neměnila bych. A vůbec mě nemrzí, že nebudu
žít v době, kdy dorostou tyto nezvládnutelné děti. To vidím již nyní.
Závěrem mého ohlédnutí za zcela nezdařeným předvánočním setkáním občanů,
se omlouvám zpěvákům, že tříměsíční nacvičování 9 lidových písniček, bylo zbytečným mrháním časem.
A připomínám rodičům, kterých se má kritika poněkud dotkla a chtěli by si stěžovat, že odpovím opět starým příslovím: „Dobře trefená husa vždycky kejhá !“.
Šťastný příští rok 2019, hodně zdraví, klidu a pohody přeje všem občanům
Jaroslava Springerová

FOTOGALERIE

Místní pěvecký sbor
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Starosta gratuluje manželům Langerovým,Navrátilovým,Vysloužilovým,Černínovým

Živý Betlém opět zaujal
V neděli 23. prosince se na návsi v Líšnici odehrál již po dvanácté biblický
příběh o narození Ježíše Krista. Letos
poprvé se hrálo v předvečer Štědrého
dne. Pořadatelé s obavami očekávali,
jestli změna termínu neovlivní tradičně
vysokou návštěvnost této akce. Již před
17. hodinou však postávali na návsi
návštěvníci betlému se sklenkou svařeného vína nebo teplého čaje. Celý program zahájili koledami zpěváci z místního pěveckého sboru. Potom se před
zaplněnou návsí začal odehrávat biblický příběh. Vypravěčka /Dana Peřivalská/ připomenula známé historické
skutečnosti a s příchodem andělů /Ivana Alexander a Natálie - jako Josef a Marie
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Smolková a Matěj Dvořák/ se
chlév rozzářil a poskytl pohled na
Josefa /Alexander Kraus/ a Marii /Natálie Krausová/. Spasiteli
se přišli poklonit a přinést své
dary tři králové /Tomáš Kučera,
Petr Vařeka, Petr Valdes/. Autentičnost děje umocňovalo věrohodné ztvárnění
chléva, kostýmy
všech účinkujících i přítomnost
živých zvířat - ovcí a kozy v betlémě. Ta se stala lákadlem hlavně
pro malé děti. Celý příběh byl zakončen pásmem vánočních koled Andělé a tři králové
v podání místního pěveckého sboru.
Starosta obce Jiří Kvíčala na závěr
poděkoval účinkujícím a popřál
všem krásné Vánoce a klidný nový
rok. Správnou vánoční náladu dokreslovalo podávané svařené víno
a stisky rukou spojené s nejrůznějšími přáními. Jen to počasí opět
nebylo zimní. Třeba se za rok dočkáme i bílých sněhových vloček.
Zpěváci se dočkali zaslouženého potlesku

I přes změnu termínu se náves zaplnila diváky
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