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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
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POZVÁNKA

SDH Vyšehorky si Vás dovoluje pozvat na

dne 18. února 2017 - od 9 hodin
Vyšehorky - hasičská zbrojnice /vedle hřiště/
Budou pro Vás připraveny:
jitrnice, tlačenka, kroupy, škvarky, zabijačková polévka - prdelačka /konvičku s sebou /
Těšíme se na Vás
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První z plesů v Líšnici je již tradičně Obecní ples. Ten letošní se konal 14. ledna a
měl vše, co k plesu patří - taneční hudbu, kulturní vystoupení, bohatou tombolu a
výborné občerstvení. Jeho návštěvníci se tedy mohli dobře bavit… /více na str.3/

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

105. díl

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

Rok 1983

25. března 2017- KD Líšnice -14 hodin

Jednota:
Vedoucí Jednoty byla i nadále Ludmila Vyjídáčková z Vyšehorek, zástupce vedoucí byla Zdenka Bartošová z Líšnice.
Zásobování prodejny bylo téměř ve všech druzích zboží plynulé a dostačující krýt spotřebu. Pouze v letních měsících se
projevilo nedostatečné zásobování uzeninami a pivem. Občané obce Líšnice jsou spokojeni s nynější prodejnou, vyhovující prodejní dobou i ochotou prodavaček. Ke změnám maloobchodních cen během roku nedošlo.

Kino:
Stejně jako v minulých letech promítalo se jedenkrát za týden a to v neděli. Ve 13
hodin začínalo představení pro děti a v 15 a 19 hodin pro dospělé. Zájem občanů o
filmová představení je velmi malý. Pravidelně jedenkrát
za měsíc se promítá odpoledne pohádka pro děti z MŠ.
Vedoucí kina: Josef Zámečník
Promítač:
Jiří Šůstek
Pokladní:
Jaroslav Pudil
Uvaděčka:
Marie Churavá

Knihovna:
V tomto roce bylo půjčeno 4047 knih a časopisů. Kolektivních akcí - soutěže, výstavy bylo uspořádáno 7. Čtenářů docházelo do knihovny 50. Knihovníkem i nadále zůstává Jaroslav Pudil. Ve srovnání s minulým rokem stoupl počet výpůjček o
1236 ks, tj. o 55%. Lze tedy říci, že knihovna v Líšnici plní dobře svoje poslání.

Složky Národní fronty:
Národní fronta jako organizace stále nepracuje, protože se nepodařilo zajistit nového předsedu. V obci pracují pouze jednotlivé složky a to: ČSČK, MS Smrčina,
SSM, ČSPO, DV Jednota. Dobrou práci po stránce kulturní i politicko výchovné
vyvíjí OB s předsedkyní Jaroslavou Springerovou.
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KŘÍŽOVKA
Pranostiky jsou žánrem lidové slovesnosti. Jde o rčení spojené s určitým
časovým obdobím, založené na dlouhodobé lidské zkušenosti.
Začal měsíc únor. Podle lidových pranostik, když je únor……../řešení v tajence/. To znamená, že příroda odpočívá pod bílou peřinou, aby pak měla
hodně síly na bohatou úrodu.
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Vyřešení minulé tajenky Vánoční svátky
Vodorovně:
1 - Umělecké dílo
2 - Deklík
3 - Šnečí skořápka
4 - Zdviž
5 - Monkey /česky/
6 - Značka české sportovní obuvi
7 - Lojza /spisovně/
8 - Přechod pro chodce /hovorově/
9 - Léčebna
10- Malý míč
11- Porost na hlavě
12- Špulka
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
V hostinci je překvapilo příjemné teplo a blažená to vůně připravovaných jídel.
Mnich se hned usadil u otevřeného krbu, kde si mnul promrzlé ruce a nohy. Chlapec odnesl vodu do kuchyně a hbitě přiběhl k Dionýsovi, kterého zatahal za rukáv
kutny. „Už ses ptal?“ „Na co? Aha, ještě ne! Posaď se, kape z tebe voda a nudle u
nosu ti visí, jak moje onuce. Dáme si něco na zahřátí a pak zkusíme ještě jednou
obejít trh. Čadíku, Čadíku, hej, krčmo!“
volal Dionýs do otevřeného kouta kuchyně, kde se linula vůně všech vůní až na
Dionýse šly z toho mdloby slasti. „Tak co
si panstvo dá? Máme pivní polévku a ovesné placky s medem, hrachovou kaši se slaninou, teplou medovinu. Hm, je půst
mnichu!“ pokrčil rameny Čadík. „Vezmeme si všechno, ale chci pivo místo medoviny,“ objednal Dionýs. „Dobrá volba. Pivo chceš teplé?“ „Ano, teplé,“ potvrdil
své přání mnich. „Dovol, abych tvou mysl upozornil
na to, že pivo nechává narůst masové partie člověka
a silou a dobrotou této obilné šťávy dává i pěkné
zbarvení v obličeji. Čistá voda naproti tomu člověka
oslabuje a někdy vede, není-li člověk zdráv, ke tvorbě hlenů v oblasti plic, protože voda obsahuje vady a
nemá velkou hodnotu. Je-li však člověk v jádru
zdráv, nebude mu vadit, když se vody také někdy
napije. To jsou nejnovější poznatky, které šíří kupci
z Německa,“ klábosil krčmář a přinesl na stůl dvě
misky s horkou a hodně hustou polévkou. „Nech si
ty žvásty pro své vytrvalce! Piji medovinu, pivo i vodu, ale přednost dávám pivu,
…dobrému pivu,“ zamlaskal mnich a zhltnul polévku snad jedním lokem. Hrachová kaše byla příliš řídká, bez chuti a slanina se jí vyhnula obloukem. Zato ovesné
placky si bohatě potřely omastkem a zkrápěly medem barvy zlata. Přeplněné břicho a teplo krčmy zapříčinily ospalost a malátnost. Dionýs si mohutně říhnul, zavrtěl se na lavici a začal podřimovat. Času dost,..však jim nic neuteče!! Jak pro
koho. Chlapec si přestal hrát u krbu s mourovatým kotětem a zacloumal mnichovým rukávem. „Nespi,…musíme jít,..“nakrabatil čelo a čekal. Nic. Bylo jasné, že
Dionýs tvrdě usnul a nemínil se nechat rušit. „Nu což,…půjdu sám,..“řekl si, oblékl
polosuché oblečení a nikým nepozorován vyšel z krčmy.
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NÁVŠTÍVILI JSME

ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková

Skupina S band Líšnice

Kulturní vystoupení ve stylu 30. let

Šťastní výherci hlavní ceny

Mistři kuchaři při práci

V lednu začíná každoročně období plesů. Dne 14. ledna se konal v Líšnici již 17.
Obecní ples. Starosta obce pan Jiří Kvíčala
ve 20 hodin přivítal všechny návštěvníky a
popřál jim dobrou zábavu. Představil také
skupinu S band Líšnice, která svojí hudební
produkcí provázela návštěvníky až do brzkých ranních hodin.
O kulturní vystoupení se tentokráte postarala taneční skupina pod vedením Hany Peškarové z Mohelnice, která předvedla barový
tanec ve stylu 30. let.
Vrcholem plesu byla tombola, ve které bylo
přes 130 cen. Drobnější výhry se losovaly
klasickou obálkovou metodou známou z
minulých plesů a 30 hlavních cen se losovalo o půlnoci. Již tradičně to bylo pěkné
selátko, divočák, vysavač a další elektronika, pochoutky sladké i masové a spousty
dalších cen. Touto cestou děkuje OÚ v Líšnici všem sponzorům a dárcům za ceny,
které do tomboly věnovali.
Na návštěvníky čekalo také bohaté občerstvení tentokráte podávané v místním hostinci. Kuchaři připravili zvěřinové speciality
z divočáka - paštiku s omáčkou, smažený
řízkem s bramborovým salátem, kančí plec
se šípkovou omáčkou, zvěřinové ragú s hranolky, výpečky se zelím a jako sladká tečka
se podával jablečno-hruškový závin s creme
brulée a malinami. Kdo ochutnal - nelitoval.
Kulturní sezóna v Líšnici tak odstartovala
úspěšně a tento ples určitě pozval návštěvníky k hojné účasti i na ostatních letošních
akcích, které se budou během roku v obci
konat.
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SPORT

Turnaj ve stolním tenise
Sportovní oddíl stolního tenisu Líšnice zakončil rok 2016 tradičně. Uspořádal pro své hráče i pro širokou veřejnost Vánoční turnaj. Ten se uskutečnil 28. prosince v kulturním domě
v Líšnici. Za čtyřmi hracími stoly se
sešlo ve čtyřech kategoriích celkem
46 hráčů, což je rekordní počet startujících. Utkali se ve svých kategoriích
systémem každý s každým. Dramatické souboje probíhaly po celý den a 46 hráčů hrálo na čtyřech stolech
celkoví vítězové byli známí až ve
večerních hodinách.
V kategorii děti zvítězil Mikuláš Čank
před svým bratrem Tobiášem, třetí byl
Dominik Štarna.
V ženách obsadila 1. místo Adéla
Vykydalová, na 2. místě skončila Klára Havlíková a 3. místo patřilo Katce
Kašíkové.
V kategorii neregistrovaní hráči obhájil prvenství Jan Němec z Mladče,
stříbrný byl Jan Hanousek a bronzový
K. Kašíková, A. Vykydalová, K. Havlíková
Ilja Kašík.
Ve kategorii registrovaní zvítězil a
putovní pohár si odnesl Rostislav
Nantl z Mohelnice, před Dušanem
Mikulou ml. a Dušanem Mikulou st. oba z Vyšehorek.
Každý z účastníků turnaje byl po zásluze odměněn cenou. V minulých
ročnících se ještě hrál turnaj ve čtyřhrách. Kvůli vysokému počtu účastníků se z časových důvodů letos čtyřhra nehrála. Celý sportovní den se I. Kašík, J. Němec, J. Hanousek
odehrával v klidné, přátelské a
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Starostka KSH Ol.kraje V.Švubová

V objetí s hejtmanem J.Rozbořilem

FOTO Z VAŠEHO ARCHIVU

Děkujeme za zajímavou fotografii, kterou nám zaslala Pavla Nováková. Pochází z roku 1980-81. Rádi otiskneme i další fotografie, které nám zapůjčíte.
Zleva nahoře: František Vojkůvka, Bedřiška Šnoblová, Pavel Kluka, Zdeněk Navrátil, Jaroslav Navrátil, Jaroslav Plšek.
Zleva dole : František Šnobl, Rostislav Šnobl, se sklopenou hlavou asi Luboš Horníček, Milan Novák, Radislav Havlíček a Miroslav Plšek.
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VZPOMÍNKA NA ZAJÍMAVOU UDÁLOST

Křest knihy hasičů Olomouckého kraje
V pátek 27. 5. 2016 se uskutečnil křest velké
Knihy hasičských sborů Olomouckého kraje.
Tato kniha je vlastně prezentací a zdokumentováním všech SDH kraje, které na výzvu Krajského sdružení sboru dobrovolných
hasičů zaslaly svoje příspěvky a podílely se
tak na vzniku této jedinečné knihy. Této akci
jsme se měli původně účastnit dva – já a
starostka. Bohužel Jitce na poslední chvíli
něco zamíchalo plány a na sehnání náhradníka nebyl čas, tak jsem jel do Olomouce sám.
Využil jsem nabídky Adama Laštůvky
z SDH Pavlov-Výběr z hroznů a společně se
starostou Pavlova panem Švecem, panem
Odstrčilem a Fischerem ze Žádlovic jsme se
vypravili do Olomouce na Malou pevnost,
kde se celá akce konala.
Celé nádvoří bylo zaplněno uniformovanými
hasiči. Nikdy jsem neviděl tolik uniforem na
jednom místě. Samotný křest knihy provázel
doprovodný program až do rána, pro mladší
byl připraven soutěžně zábavný program.
Odpoledne tedy proběhl samotný křest knihy
za účasti zástupců všech složek záchranného
systému, představitelů kraje. Po projevech
všech představitelů a zastupitelů byla kniha
pokřtěna pivem speciálně uvařeným pro tuto
příležitost pivovarem Čechy pod Kosířem.
Po ukončení oficiální části se nám podařilo
Arcibiskup J.Graubner při podpisu získat do knihy podpisy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, starostky Krajského sdružení hasičů Vlastimily Švubové a monsiňora Graubnera. Podepisovaní
knihy probíhalo ve velmi veselé atmosféře, nechtělo se nám vůbec domů – pořadatelé nás doslova „vyhnali“ až nám vzali lavice, na kterých jsme seděli. Knihy máme dvě. Jednu jsme obdrželi my hasiči, druhou dostal starosta obce.
Milan Novák st., foto poskytla H.Fischerová
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velmi dobré atmosféře. Popřejme všem líšnickým družstvům startujícím v okresních soutěžích mnoho úspěchů v roce 2017.

D. Mikula ml, R. Nantl, D. Mikula st.

Nejstarší hráč - K. Míchal

KULTURA

Vánoční koncerty S bandu zaplnily kostely
Stejně jako každý rok, i tyto vánoce uspořádala hudební skupina S band Líšnice
řadu vánočních koncertů. Na tradičních místech svým vystoupením a programem
podpořili a zpříjemnili sváteční vánoční atmosféru.
První koncert se uskutečnil v Úsově v přísálí kulturního domu, které bylo zcela
zaplněno. Dík patří paní Vlastě Miketové, která tyto koncerty v Úsově připravuje.
Další koncert se uskutečnil v Pavlově v prostorách místního kostela, který je jako
jediný v okolí vytápěn, což ocenili zejména muzikanti S bandu, jelikož měli lepší
podmínky pro své vystoupení. V Pavlově tento koncert připravila paní Pavla Kupková s rodinou, za což ji patří velký dík. Po té následoval koncert na Vyšehorkách,
kde byla účast návštěvníků poněkud menší. Kromě S bandu zde se svým programem vystoupil pěvecký sbor občanů Líšnice a Vyšehorek pod vedením paní Springerové. Jako každý rok připravili místní hasiči pro návštěvníky horký čaj, za což
jim patří také díky. I přes to, že byla návštěvnost ve Vyšehorkách menší, atmosféře
a náladě to neubralo. Další vystoupení se konalo na Bouzově v kostele sv. Gotharda. Zde bylo pro muzikanty po jejich vystoupení připraveno občerstvení na místní
faře, kde stejně jako v loni vládla přátelská a uvolněná atmosféra. Poděkování patří
panu Ženožičkovi a celé farní radě, včetně pana faráře. Svoji řadu vánočních koncertů ukončil S band tradičně v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici. Kostel
byl zaplněn do posledního místa, což byla největší odměna pro všechny muzikanty.
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Chceme poděkovat panu Šimarovi,
mohelnickému faráři, který tento
koncert umožnil a podpořil. Program
vánočních koncertů obsahoval tradiční vánoční koledy, ale i méně známé
vánoční písně, upravené pro S band.
V tomto případě chci vyzdvihnout
práci Dušana Mihalíka, který je autorem všech úprav vánočních písní.
Zazněly vánoční písně skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici, skupiny JavoPěvecký sbor místních občanů
ry. Velmi vydařeně zazněla nejznámější česká koleda Chtíc aby spal,
která byla pouze ve zpívané verzi.
Na vánočních koncertech vystoupil S
band i se svými kamarády a zpěváky
v tomto složení: Dušan Mihalík basa a zpěv, Kamil Stratil st. - kytara,
zpěv, mluvené slovo, Lenka Pospíšilová - zpěv, Aleš Stratil - zpěv, Boris
Hanák - klávesy, Sergej Michal Karpov - příčná flétna, zpěv, Kamil StraHudební skupina S band Líšnice
til ml. - bicí a perkuse, Dominika
Šmirgová - příčná flétna, Martin Papica - zpěv, Lea Hochsmannová housle, zpěv. Celkově se S bandu
vánoční koncerty vydařily, a proto
jsou odhodláni v tom pokračovat.
Kapelník Kamil Stratil st., děkuje
všem lidem, kteří koncerty navštívili
a zároveň děkuje všem účinkujícím.
Poděkovat by chtěl také Alešovi StraPosluchači při koncertu na Vyšehorkách
tilovi st, za působení v S bandu, který
jak sám uvedl, přenechal místo mladším. Byl u zrodu kapely, a po dlouhou dobu
jako bubeník platným článkem skupiny.
Hudební skupina S band se v poslední době pustila do práce, jelikož chce být ještě
více obsazována pořadateli různých kulturních akcí. Díky podpoře všech příznivců
a zejména panu starostovi a všem zastupitelům OÚ Líšnice, se nám daří dělat to, co
nás baví a to je těšit lidi dobrou a poctivou muzikou.
S přáním všeho dobrého - Kamil Stratil, kapelník
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POZVÁNKA NA PLES

SH ČMS SDH Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na

4. března 2017 ve 20 hod. v KD Líšnice

hrají: TÓNY KONICE
Připraveno bohaté občerstvení, tombola
Na Vaši účast se těší hasiči

AKTUÁLNĚ

Hostinec v Líšnici se opět otevřel pro návštěvníky
Když se 30. listopadu se naposledy zavřely dveře za
posledními hosty hostince v Líšnice bylo všem jasné,
že nového nájemce bude OÚ hledat velmi obtížně.
O to více nás potěšila zpráva, že zastupitelstvo obce
na svém veřejném zasedání dne 26. ledna pronajalo
provozovnu novému nájemci. Stal se jím pan Vladimír Rozsypal z Palonína. Otevírací doba bude průběžně upravována dle návštěvnosti a s ohledem na
roční období.
Pondělí a čtvrtek - zavřeno.
V ostatní dny - otevřeno od 17 hodin.

UPOZORNĚNÍ OÚ
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, že je možno platit v úředních hodinách
na OÚ do konce března poplatky. 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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