SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:
v únoru:

Novák Milan
Nejedlá Erika
Mašterová Helena
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Klub sportu Líšnice - oddíl stolního tenisu nabízí dětem možnost zahrát si stolní
tenis. Přijďte v pondělí nebo v pátek od 18 hodin do herny v bývalé škole. Přezůvky
s sebou. Těšíme se na vás. Více o aktivitách oddílu stolního tenisu na str. 8-9

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Dne 24. února uplynuly dva roky, co nás navždy opustila naše
milá manželka, maminka a babička paní Dana Vašková .

141.díl

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

Věnujte jí prosím spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje rodina

Rok 1991
Obecní úřad - finanční rozpočet

KŘÍŽOVKA

Příjmy:
Dotace:
242 000 Kčs
Daně, poplatky
51 000 Kčs
Dislokační poplatek 30 000 Kčs

Výdaje:
Školství
42 000 Kčs
Kultura /otop KD/ 25 000 Kčs
Vnitřní
81 000 Kčs
Sociální
15 000 Kčs
Místní hospodářství 93 000 Kčs
Z rozpočtu bylo ušetřeno 100 000 Kčs, které byly ponechány na přípravné práce
pro budování vodovodu.
Celkový majetek obce Líšnice činil v roce 1991:
3 685 915 Kčs
Materiál:
81 188 Kčs
Pasiva /tvoří neplatiči topení a domovní daně/:
5 107 Kčs

Společenské organizace:
ČČK
Tato organizace měla v letošním roce 46 členek a 3 členy. Činnost organizace se
projevovala i letos v tradičních akcích, ať pro dospělé, či děti. V únoru se konal
maškarní ples, z jehož výtěžku byly podpořeny akce pro děti - MDD, posezení u
táboráku, Mikulášská nadílka. Členky provedly jarní úklid návsi i v místech obydlí,
pečovaly o veřejnou zeleň, byly nápomocny starým lidem v případě nutné potřeby.

DV Spotřební družstvo Jednota

V
roce 1991 došlo k poklesu členstva ze 100 na 67 členů. Co bylo příčinou tak velkého snížení? Každý člen při vstupu do této organizace zaplatil 100 Kčs jako členský
podíl. To se ale změnilo. Kdo chce i nadále být členem SD Jednota, musí doplatit
400 Kčs, protože členský podíl se zvýšil na 500 Kčs. Jen důchodců se změna netýkala. Jaké výhody vyplývaly z uvedených změn? Byl zaveden tzv. kupónový systém. Každý člen dostal za 1000 Kčs odebraného zboží v prodejně 10 % zdarma.
Jestli tyto výhody budou platit trvale, prozatím není jisté. V roce příštím má dojít
ke změnám.
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Svatý Josef - tesař (z rodu Davidova) žil v
Nazaretě, zasnoubil se tam s Marií a stal
se tak ochráncem, živitelem a pěstounem
Ježíše Krista. Ačkoli nebyl tělesným otcem Ježíše, uctívá ho církev jako patrona
otců rodiny. Svátek sv. Josefa se slaví 19.
března.
K tomuto svátku se pojí dnešní pranostika:
Je-li na svatého Josefa………/v tajence/,
urodí se …….. …. /v tajence/.

Vyluštění minulé tajenky:
PŘESTUPNÝ ROK
Vodorovně:
1 - Vodácký pozdrav
2 - Část obličeje
3 - Řecký bajkář
4 - Ekonomický /zkr./
5 - Vodní živočich
6 - Jméno herce Fialy
7 - Nádoba na květiny
8 - Budova, ve které se mlelo obilí
9 - Otázka 2. pádu
10- Šťáva z jablek
11- Bývalá švédská hudební skupina
12- Bývalý jugoslávský prezident
13- Patřící Ele
14- Kuchyňská nádoba /na těsto/
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Muž si roztřesenou rukou pohladil vlasovou přehazovačku, ovinul ruku kolem ramen své ženušky a odcházeli spolu směrem k mastnému výseku. Filoména pohlédla nahoru a zaprosila: Trochu klidu,..prosím! Zničeně pochodovala dál. Její oči se
střetly s medvědí chlupatou hlavou v barvě modré oblohy. No to
jsou nápady, kdo může udělat z medvěda modrou příšeru?
„Koupíš mi panenku,….!“ vklouzla do její společnosti asi šestiletá
holčička nebesky hezká. Se světlými vlásky, velkýma očima a třešňovou pusinkou vypadala jako nádherný vánoční andílek. Ale!
„Tak koupíš mi ji konečně nebo ne,
…!!“rozkázala malá uličnice.
„A kdepak máš maminku nebo tatínka holčičko,..oni ti určitě panenku koupí,
…“odpověděla Filoména a nemohla se na
4.díl
ten obličejíček vynadívat. „Ta nemá peníze,..musíš mi ji koupit ty,..“dítě bylo neoblomné ve svém požadavku.“Ale já také nemám peníze,…“rozhovor se ji začínal
nelíbit a zašimrala ji pochybovačnost. „Musíš, já tu pannu chci a chci,..“zadupala
červenými botami a vzteky se jí rozkutálely slzy po zrudlých tvářích. Ječela na celé
okolí svou nespravedlnost. „No tak už přestaň,…“pohladila ji Filoména ve snaze
uklidnit malou vyděračku.
Stal se opak. Dítě ještě víc přidalo a řvalo a řvalo. Filoméně se začalo dělat mdlo.
Lidé se otáčeli, kroutili hlavami a reptali. Domýšlela se, co si povídají. Zdaleka
ovšem nebyl konec. Holčička nedosáhla kýženého výsledku a zvýšila kalibr, práskla sebou na podlahu, kde bušila malými pěstičkami, kopala a kvílela.
„Ihned s tím dítětem něco udělejte nebo si ublíží,…copak nemáte srdce,..“zaútočila na ni paní ve sportovní bundě a batůžkem na zádech. Situace se hrotila. Přidávali se další a další čumilové a remcali své připomínky k řvoucí hromádce neštěstí. „Ale to není moje dítě,…“ohradila se zbytečně.
„To známe,..zase taková rodinka, která nechá děcko staré sklerotické bábě, která si
ani nepamatuje vlastní vnučku,…to by mělo být trestný,…! Zavolejte někoho, přece to tak nenecháme,…“halekal starší hřmotný muž v modrém saku. Vzdouval se
nad nebohou Filoménou a stal se samozvaným mluvčím davu. Bledla a bledla. Jak
jim má dokázat, že nemá nic společného s tím zatraceným fakanem!
„Páťo…Patinko,…“hlaholila, mávala droboučká paní v kostkovaném kostýmku.
Hlouček se otočil po hlase. „Tady jsem, maminko,…“ hlouček se opět otočil, tentokrát po hlase dívenky, která hbitě vyskočila na nohy a s výrazem „nevinnost sama“ vyběhla své matce naproti.
Ta ji objala a společně mizely za regálem s moukou. Dívenka se stačila ještě otočit
a vypláznout na celé shromáždění svůj rozkošný růžový jazýček.
/Pokračování příště/

Filoména

Jana Zámečníková

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
Letošní sbírka přinesla rekordy snad ve všech směrech. Pro letošní koledování bylo
v 99 městech, obcích nebo obecních částech připraveno celkem 403 úředně zapečetěných pokladniček – o 17 více jako loni - což bylo doposud nejvíce v historii sbírky. Stejně tak rekordní byl i výtěžek: zástupci Charity ve spolupráci s pracovníky
obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli částku 1 696 088 Kč (o 98
179 Kč více než vloni). Průměr výtěžku na pokladničku činil 4 208 Kč /nárůst o 69
Kč/.
Nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna. Bankovkou nejvyšší hodnoty byla letos dvoutisícikoruna - dárci jich věnovali 27 kusů / dvě také do kasičky na
Vyšehorkách/
Z výtěžku sbírky se bude - kromě přímé pomoci potřebným a
chudším lidem v našem regionu - financovat rozvoj služeb, na
které Charita nesežene peníze jinde. Chce přispět na zřízení a
provoz služeb pro seniory i handicapované: dopomoc s jejich
bezpečím, mobilitou a aktivizací, také na zajištění rozvozů
teplé stravy. Výtěžek sbírky má pomoci spolufinancovat nově vznikající chráněné
pracoviště, kde najdou zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce jinak obtížně
uplatnitelní.

Skupinka koledníků na Vyšehorkách
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Naše družstva startují v regionálním přeboru
Družstva KS Líšnice startují i v letošní sezóně v regionálním přeboru II, III, IV, V.
Nejlépe si vede družstvo Líšnice A, které je 4 kola před koncem na 2. místě RP II.
Porážku ochutnali pouze dvakrát a to od vedoucího týmu Bludova.
Za domácí nejčastěji nastupují tito hráči: Dušan Mikula st. a ml., Martin Jelínek,
Marek Míchal. V celkovém řebříčku všech hráčů RP II je Mikula st. na výborném
3. místě.
kolo: vítězství: remíza: prohra:

Dvě skupinky koledníků v Líšnici
Po našich obcich se koledníci Tříkrálové sbírky vydali v sobotu 11. ledna. Celkem
tři skupinky - dvě v Líšnici a jedna na Vyšehorkách vybraly od Vás štědrých dárců
rekordních 22 137 Kč, v loňském roce to bylo 16 770 Kč. Na Vyšehorkách koledovala skupinka pod vedením paní Jany Smítalové a Lenky Hoppové a v Líšnici
vedly skupinky koledníků paní Jana Zámečníková a paní Alena Dunovská. Na Vyšehorkách se díky štědrosti dárců podařilo vybrat 12 931 Kč, což bylo o 3 760 Kč
více než v loňském roce. V Líšnici se vybralo 9 206 Kč a to bylo o 1 607 Kč více
než v roce 2019.
Je již dobrým zvykem v obou našich obcích, že lidé většinou na koledníky čekají a
kromě štědrého příspěvku do pokladničky často přidají dětem i drobnou sladkost.
Letošní lednové počasí spíše připomínalo podzim než zimu, ale koledníkům při
jejich namáhavé cestě to určitě nevadilo. Pro příští rok možná dojde i na Vyšehorkách k rozdělení trasy mezi dvě skupinky, protože vesnice se výrazně rozšířila o
novou výstavbu.

Skupinka: Líšnice 1
Skupinka: Líšnice 2
Skupinka: Vyšehorky
Celkem za obě naše obce:

vedoucí: Dunovská A.
vedoucí: Zámečníková J.
vedoucí: Smítalová J.

223:65

body:

1. TJ Sokol Bludov C

16

16

0

0

2. KS Líšnice A

16

14

0

2 209:79

44

3. TJ Sokol Dubicko B

16

11

1

4

161:127

39

4. TJ Sokol Velké Losiny B

16

10

1

5

180:108

37

5. KST Linhartice A

16

10

1

5

174:114

37

6. TJ Sokol Nový Malín C

16

8

0

8

139:149

32

7. TJ Sokol Štíty C

16

7

1

8

136:152

31

8. TTC Úsov A

16

6

0

10

125:163

28

9. SK Kolšov C

16

5

0

11

124:164

26

10. ST Šumvald-Břevenec B

16

4

0

12

89:199

24

11. TJ Slavoj Loštice A

16

2

0

14

107:181

20

12. TJ Sokol Jestřebí C

16

1

0

15

61:227

18

4 986,00 Kč
4 220,00 Kč
12 931,00 Kč
22 137,00 Kč

Veliké poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou na
pomoc potřebným, i těm, kteří sbírku připravili a realizovali. Děkujeme.
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skóre:

Vlevo domácí Marek Míchal

Na podání Dušan Mikula ml.
9
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SDH VYŠEHORKY

SPORT

KS LÍŠNICE - oddíl stolního tenisu
Vánoční turnaj 2019 zná své vítěze
Konec roku slaví hráči klubu sportu stolního tenisu Líšnice tradičně. Pořádají pro své hráče i pro
širokou veřejnost Vánoční turnaj. Za čtyřmi hracími stoly se sešlo v sobotu 28. prosince ve čtyřech kategoriích celkem 30 hráčů. Utkali se ve
svých kategoriích systémem každý s každým.
Dramatické souboje probíhaly po celý den a celkoví vítězové byli známí až v podvečerních hodinách. V kategorii děti zvítězil Robin Petřivalský
před Alexem Hlívou, třetí byl Petr Linhart. V
ženách obsadila 1. místo Adéla Vykydalová, na
2. místě skončila Lucie Petřivalská a 3. místo
patřilo Petře Linhartové. V kategorii neregistrovaní hráči získal prvenství Josef Linhart, stříbrný
byl Jakub Míchal a bronzový Radek Hégr. V
kategorii registrovaní zvítězil a putovní pohár si
odnesl Rostislav Nantl z Mohelnice, před Dušanem Mikulou st. a Dušanem Mikulou ml. - oba z
Vyšehorek. Další pořadí: 4. Míchal Marek, 5.
Míchal Vojta, 8. Novák Milan
Každý z účastníků turnaje byl po zásluze odměněn cenou. Stejně tak jako v minulých ročnících
se ještě hrál turnaj ve čtyřhrách. I při něm se bojovalo jako o život, ale v sále stále panovala přátelská atmosféra, která se nesla celým turnajem.
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Vyšehorští hasiči hodnotili svoji práci
V sobotu 18. ledna 2020 se
v líšnickém hostinci konala výroční valná hromada
SDH Vyšehorky. Vzhledem k tomu, že končilo 5ti
leté funkční období stávajícího výboru, byla to nejvhodnější chvíle na zhodnocení nejen roku 2019, ale
i celého období existence
SDH Vyšehorky.
Pro následující funkční
období byl zvolen nový
pětičlenný výbor sboru:
Nově zvolený výbor SDH Vyšehorky
J.Seryn
starosta,
L.Plesník - velitel , A.Maštera ml. - náměstek starosty, Z.Kupka - jednatel , M.
Plesníková - hospodář sboru.
Dále byla na programu spousta důležitých bodů, ve kterých zaznělo mnoho věcných připomínek, které byly ku prospěchu další činnosti celého spolku. Byly
zhodnoceny pořádané akce, jejich návštěvnost i celková úspěšnost za celé období.
V plánu činnosti na rok
2020 je naplánováno od
jara do podzimu mnoho
akcí a věřím, že si každý
občan naší obce vybere. O
termínech našich akcí budeme průběžně informovat
v Líšnických ozvěnách.
Myslím si, že je za členy
SDH Vyšehorky za rok
2019 vidět kus poctivé
práce. Chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří se
V diskuzi zaznělo mnoho věcných připomínek
na naší činnosti podílejí,
najdou si chvilku a přijdou
se pobavit na naše akce. Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, kteří nás
podpořili finančně.
Jaroslav Seryn, starosta SDH Vyšehorky
5

INFORMUJEME

Velkoobjemový komunální odpad

Občan se může zbavit odpadu, který se svým objemem
nevejde do popelnice. Jedná se o veškerý nábytek z domácnosti, sedací soupravy, matrace, koberce, zrcadla,
autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly,
pytle nebo fólie například od jídla nebo stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, vaničky, větší
nádoby, plastové zahradní židle a stoly, plastové části
automobilů, veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany,
nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen,
zbytky stavebních materiálů. Pozor, ale ne na bázi sádry nebo azbestu. Dále obaly
od stavebních materiálů, veškerou domácí a zahradní keramiku, také pálené nebo
keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery,
velké skleněné věci nebo nádoby. Nepatří sem věci, co jsou určeny do nebezpečného odpadu nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.
Rozložitelné objemné věci jako je např nábytek, je vhodné před uložením do
kontejnéru rozložit.

Velkoobjemový kontejner je přístupný po domluvě na OÚ Líšnice v úředních hodinách.

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patří nevyužité oleje a barvy, lepidla laky, maziva, brzdové kapaliny a nádoby od nich, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu,, nádobky od sprejů, tmelů, znečištěné štětce a
rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, el.
baterie, vybourané okenní rámy - ale bez skla, tlakové
hadice, autokabeláže, absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny, textilie, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, odpady obsahující azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Pozor na odpady, které obsahují azbest, musí být zabaleny buď v igelitových pytlích
nebo v jiném pevnějším přebalu. Mělo by se jednat o menší množství nebezpečného odpadu z domácnosti. pokud by bylo odpadu více, je nutno domluvit odvoz
zvlášť.

Sběr nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení bude
probíhat dne 29. dubna 2020.
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Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky

Chladničky, mrazáky, pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, televizory, rádia, PC sestavy, různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, el. topidla, mixéry,
elektronářadí, kalkulačky, mobilní telefony, el. hračky, el. baterie a monočlánky.
Pneumatiky musí být odevzdávány zásadně bez ráfků.

HOSTINEC

V hostinci se hrály piškvorky

XOXOX

Zábava s promo týmem Pivovaru Litovel pokračovala v líšnickém hostinci i
v letošním roce. V lednu zavítal tým do Líšnice se známou soutěží - PIŠKVORKY.
Místní hostinec se zaplnil 21. ledna
téměř do posledního místa. Moderátor
akce spolu s atraktivní rozhodčí připravili hrací plochu, seznámili přítomné s pravidly a vyzvali k registraci
do soutěže. Přihlásilo se 16 hráčů
všech věkových kategorií. Každý
hráč přiznal, že alespoň jednou
piškvorky hrál, byť naposledy třeba
ve školních lavicích. Po losování se
utkali vždy dva hráči proti sobě a
lepší z nich postoupil do dalšího kola. Na dřevěné tabuli diváci sledovali nelítostné
souboje, ve který nerozhodovala jen zkušenost s touto hrou, ale především strategie, pozornost a klid. Do semifinále se probojovali čtyři nejlepší: Jan Elbl, Antonín
Rosta, Jaroslav Navrátil a Lucie Dvořáková. Na bronz nakonec dosáhl A.
Rosta a ve finále nastoupila dvojice J.
Navrátil – L. Dvořáková. Z vítězství
se radoval Jaroslav Navrátil, který tak
navázal na svoje prvenství i z minulé
promo akce Pivovaru Litovel. Nejlepší hráči byli odměněni krásnými cenami – jedinečné tričko, litovelské sklenice, karton piv a každý hráč obdržel
plechovku Moravana za účast. Blahopřejeme.
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