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 doživají:
v prosinci:
Springer Milan
Petrová Marie
Zacpalová Erika
Langer Štěpán
Míchal Lubomír

Dunovský Josef
Zbožínek František
Zbožínková Marta
Dunovská Alena
Zámečníková Jana
Zapletal Vladimír

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Prosinec www.obec-lisnice.cz

115/16

Srdečně blahopřejeme!

OMLUVA
Tímto se omlouváme občanům, kteří během roku oslavili svá kulatá životní jubilea
a nebyli uvedeni v našich novinách. Přijměte prosím omluvu a dodatečné blahopřání k Vašemu výročí. Jsou to:
Hašler Josef
Valouch František
Teltscher Miroslav
Zapletalová Jana
Nevímová Irena
Havlíček Radislav
Vojkůvková Marta
Vyjídáčková Jana
Kvíčala Jiří
Hledík Josef

VZPOMÍNÁME
Nezemřela si, neboť víme,
že budeš dále žíti v srdcích těch,
kteří na Tebe nepřestanou nikdy vzpomínat
Dne 11. prosince 2016 uplynul 1. bolestný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná babička
paní Jaroslava Slouková.
S láskou vzpomíná
celá rodina
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Také letos se zastavil na líšnické návsi Mikuláš se svojí družinou. Hodné děti odměnil, zlobivé pokáral a hlavně všem popřál krásné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do nového roku 2017. K tomuto přání se připojujeme i my.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

104. díl

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

v Líšnici a na Vyšehorkách proběhne:

Rok 1983

v sobotu 7. ledna 2017 - od 9 hodin
Předem děkujeme za Vaši štědrost !

Počasí:
Leden - jeden z nejteplejších zimních měsíců - průměrná denní teplota byla 9˚C,
27. 1. byl první prolet včel, napršelo 20% celoročních srážek.
Květen - je krásně teplo, od 16. 5. stoupá teplota až na 28 ˚C.
Červen - začátkem a koncem měsíce jsou tropická vedra, pršelo velmi málo.
Červenec, srpen - teplotně nad normál - až 36 ˚C, zhoršil se stav spodních vod.

Úpravy obce:
V tomto roce byla vydána 3 stavební povolení a 4 povolení na drobné opravy.
Stavební povolení : Novák Milan - novostavba, Hňoupek Jiří - rekonstrukce, Sedlářová Ludmila - novostavba.
Opravy: Springer Svatopluk, Hledíková Věra, Teltscherová Marie, Navrátil Karel

Požár v obci:
Dne 15. září došlo v odpoledních hodinách k požáru seníku u Švehlů. Požár založil
nezletilý, který si zde hrál se svými kamarády. Rychlým zásahem požárníků, ale i
občanů Líšnice nedošlo k rozšíření ohně na okolní obytné domy.

Veřejný život:









slavnostní shromáždění s filmovým představením - únor, květen, listopad
oslava MDŽ - sešlo se 67 občanů - kulturní program - děti z MŠ
oslava MDD - Pionýrská pouť na hřišti
3 přednášky - velmi malá účast občanů
beseda pro pionýry - Nad knihou - velký ohlas dětí
zájezd do divadla do Olomouce - Země úsměvů - zúčastnilo
se 45 občanů
odpoledne pro důchodce - vystoupení tanečního souboru Markovica z Postřelmova, účast 140 občanů
plesy: leden - myslivci, účast 146 lidí, únor - ČSČK, účast 290 lidí,
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KŘÍŽOVKA
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Název svátků - řešení naleznete v dnešní
tajence patří v ČR společně s Velikonocemi k největším církevním svátkům.
Příležitost slavit,ale využívá téměř celá
populace. Hlavním tématem oslav je narození Ježíše Nazarethského. Rokem narození začíná současný letopočet. Dalším
pravděpodobným důvodem bylo volné
navázání na předkřesťanské oslavy zimního slunovratu.
Vyřešení minulé tajenky Mikuláš a čert
Vodorovně:
1 - Biceps
2 - Maminka
3 - Útěk
4 - Ovocná šťáva
5 - Malé oko
6 - Svazek obilí
7 - Pohyblivá část čerpadla
8 - Část obličeje
9 - Záře
10- Šachová figurka
11- Potřeba oráče
12- Výkon skokana
13- Ski
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

SLOVO STAROSTY

Pokud by si někdo myslel, že městečko idylicky žilo o Štědrém dnu, byl by na velkém omylu. Když s povozem vjížděli, museli dávat pozor, protože všude byla
spousta lidí, dalších a dalších povozů a jezdů na koních. Neskutečný křik vozků,
rámus a hluk, až uši zaléhali. Mumraj. To je to pravé slovo. Kde se proboha poděl
najednou poklid a postní rozjímání! Trhovci vyřvávali na kolemjdoucí, ranhojiči se
předháněli v nabídkách pochybných léčiv,
amuletů a zaručených relikvií. Každý chtěl
ještě něco prodat, něco koupit. Jak tady
někoho najít?? Košíkáři vynesli proutěné
zboží z povozu a s přáním štěstí a zdraví se
s ním rozloučili. Však se všichni určitě ještě uvidí na půlnoční v kostele. Blátivá
břečka ze sněhu je brzy promáčela a marné hledání a vyptávání mezi stánky je začalo unavovat. V jednu chvíli jen taktak uskočili před bezohledným jezdcem na
koni, který je mohl oba povalit na zem. Vmáčkli se do škvíry mezi stánky. Zrovna
tu vypukla psí rvačka o čerstvě vyvrhnuté vnitřnosti z kuřat, ze kterých ještě vycházela smrdutá pára. Jeden z hafanů
chňapl po mnichovi a krvavou tlamu zatnul do kutny. „Jedeš ty bestie,..“ohnal se
po něm a ve snaze se vyprostit, trhnul
látkou. Ta nevydržela oboustranný tlak a
povolila. Pes svou trofej vyhodil vysoko
do výše a znovu ji mistrovsky chňapnul
do zažloutlých zubů. Dionýs se překvapeně díval na dílo zkázy. Trhovkyně ve
snaze sjednat pořádek, bušila do smečky
pometlem a křikem je chtěla rozehnat.
Této chvilky nepozornosti využila černá kočka. Hups, hups, a už se s chutí zahryzla do oškubaného kuřete. „Jedéééééš,…mrcho jedna,…“zaječela trhovkyně a vyrvala kořist kočce. Dionýs s Duškem celou scénu jen účastnicky sledovali. Sotva se
vzpamatovali, když do nich neurvale vrazil krčmář Čadík z vedlejší hospody U
černé sekery. Nesl si vědra s vodou a s divokým výrazem na ně hulákal. „Co tady
zacláníte? Na mladej, odnes to do šenku a ty Dionýsi, pojď se ohřát, nos náš už
barvy zralých třešní, hahaha,“ kejhavě se zasmál. Nabídka se nedala odmítnout.
Přebrodili se ulicí s přimrzajícím sněhem a horou čerstvých kobylinců.
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Vážení spoluobčané,
končí rok 2016 a je na čase bilancovat práci za rok právě uplynulý. Cesta, kterou
jsme se vydali po zhotovení hlavního vodovodního řádu v minulém roce nebyla
jednoduchá. Čekaly nás hlavní vodovodní přípojky a kolaudace vodovodu a vodojemu. Přípojek se nakonec zbudovalo 85 a chybí dokončit 4 přípojky, které mohou
být zhotoveny až po kolaudaci celého díla. V současné době probíhá kontrola faktur, pro občany i obec - boj o získání slev u zhotovitele. Začátkem roku 2017 se po
vleklých problémech s manganem a kvalitou vody bude provádět kolaudace díla
pro obec Líšnici. Budeme se snažit, aby ceny za které si občané pořídí svoji část
vodovodu byly pro ně příznivé. Zatím to vypadá, že bude dodržen slib, který obec
dala občanům ohledně ceny.
Po výkopových pracích zůstala u hasičské zbrojnice velká hromada zeminy. Podařilo se nám získat dotaci z ministerstva zemědělství na její rekultivaci a terénní
úpravy. Akce proběhla v měsíci srpnu.
Mezi další akce, které se nám v
roce 2016 podařily, patří výměna střešní krytiny, oprava komínu a vysprávka štítu na budově
bývalé školy. Celková cena za
tuto akci byla 545 000 Kč. Na
dotaci POV 2016 se podařilo
získat 150 000 Kč. Akce byla
vyúčtována a vše je podle poskytovatele dotace KÚ Olomouckého kraje v pořádku. Další dotace z KÚ Olomouckého
kraje byla využita na opravu automobilu Gazela, které slouží pro zásahovou jednotku obce a SDH Líšnice.
Na příští rok chystá Zastupitelstvo obce Líšnice další projekty. Jedná se vybudování autobusové zastávky na Vyšehorkách v části Pod dědinou, dále přeložku dešťové kanalizace v obci Líšnice - odstranění ze soukromého pozemku občana.
Chceme také pokračovat v opravách na bývalé škole. Na hřištích v Líšnici i na
Vyšehorkách máme v plánu zhotovit zastřešené sezení pro návštěvníky akcí. Práce
na nás čeká mnoho, ale nebojíme se jí.
Do nového roku Vám všem přeji mnoho zdraví, úspěchů a štěstí. Budu se snažit,
aby spolupráce mezi OÚ a občany byla i nadále na vysoké úrovni jako doposud.
Jiří Kvíčala, starosta obce

ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková
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UDÁLOSTI MĚSÍCE

SENIOR KLUB

Mikuláš měl v Líšnici jednu ze svých zastávek

Blahopřejeme
Paní Alenka Dunovská ukončila 5leté studium na jedné z forem Celoživotního vzdělání- Virtuální univezitě třetího věku organizované Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze. Zajišťuje Mohelnické kulturní a sportovní
centrum.
Paní Dunovská, s dalšími dvěma absolventkami, splnila studijní povinnosti a absolvování studijních kurzů .Byly pozvány na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze,
kde převezmou Osvědčení o absolutoriu U3V-Univerzita třetího věku.
V naší obci je první úspěšnou absolventkou Celoživotního vzdělávání na U3V.

PF 2017
Společenství seniorů v obci přeje všem občanům do roku 2017 hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Zveme mezi sebe další seniory. Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci a těšíme se na další seniory!
Jaroslava Springerová
V pátek 2. prosince uskutečnil svatý Mikuláš
v naší obci jednu ze svých pravidelných
zastávek. Na líšnické návsi ho netrpělivě
vyhlížely děti a toto nekonečné čekání si vyplnily společným zpěvem se členy místního
pěveckého sdružení. Potom si odpočítává-

Příjezd Mikuláše se svojí družinou

ním všichni zúčastnění přivolali rozsvícení Vánočního stromu.To se již ozval zvuk
blížících se koňských kopyt a Mikuláš se
svoji družinou byl tady. Důstojně vystoupil
z kočáru za doprovodu krásného andílka a
neposedného čerta. Zejména po něm pokukovaly některé děti s respektem. Čert nikdy neví…..nebo spíše platí: Čert ví vše?
Děti během nadílky dávaly opravdu dobrý
pozor a připomněly si, že je třeba konat dobré
skutky a rozdávat kolem sebe úsměv a radost.
Za krásnou písničku nebo básničku byly po
zásluze odměněny. Někteří zlobivci se mu-

seli zpovídat za své chování samotnému
čertovi. Nakonec všichni slíbili, že se během příštího roku polepší a nadílku také
dostali. Se spokojeností na tvářích se mohli v klidu rozejít do svých domovů.
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POZVÁNKY NA PLESY

Obecní úřad v Líšnici
si Vás dovoluje pozvat na

14. ledna 2017 - KD - 20 hodin
hraje: S-band Líšnice
Sdružení hasičů okrsku č. 10 si Vás dovoluje pozvat na
-KD Líšnice -ve 20 hodin
hraje: S-band Líšnice
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příprav a po jejich skončení i úklid.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se během roku aktivně zapojili
do dění našeho sboru. Jejich, vlastně
naše práce, práce nás všech přispěla
ke zdárnému zdolání pořádaných
akcí. Naše činnost si udržela standartní úroveň. Dovolte mi poděkovat
za podporu všem našin sponzorům,
Námětové cvičení na Mohelnických lomech příznivcům, zastupitelům obce za
finanční podporu naší činnosti. Všem
bych chtěla popřát pevné zdraví, spoustu sil a energie ke zvládnutí našich životních, pracovních a hasičských cílů. Hodně lásky a vzájemné tolerance v našich
srdcích a rodinách.
Jitka Mošovská - starostka SDH Líšnice

RYZÁČEK
Ryzáček, z.s. byl založen roku
2006 jako nezisková organizace
zabývající se hiporehabilitací
především dětí s fyzickým, mentálním či sociálním znevýhodněním. V roce 2013 tým Ryzáčku
obdržel Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Svou práci děláme s láskou a vážíme si důvěry našich klientů a
donátorů. I to byl důvod, proč jsme se letos přihlásili do projektu Neziskovna roku
2016. Ryzáček prošel odborným auditem ze strany hodnotitelů a práci týmu jsme
prezentovali před porotou, kterou tvořili členové organizace NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Soutěž je členěna do několika rovin dle velikosti neziskové organizace a dále se uděluje cena veřejnosti. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim příznivcům, kteří nám fandili, popřípadě pro nás hlasovali. Cenu
veřejnosti jsme sice nezískali, ale podařilo se nám získat krásné 3. místo v hlavní
soutěži Malých neziskových ogranizací. Věříme, že jsme Vás nezklamali a věříme ve Vaši přízeň i v dalších letech.
Za tým spolku Ryzáček Petra Máchová
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Děti zpívají, recitují a hlavně slibují. Anděl na nikoho nezapomněl a všechny odměnil. Čert neměl důvod k nespokojenosti. Asi byli všichni v naší obci hodní...

Sousedé se sešli na předvánočním setkání
Stalo se již tradicí, že v adventním čase pořádá OÚ v Líšnici pro své občany setkání - Sousedské posezení. Občané obou našich obcí mají příležitost se sejít a v
klidu a pohodě strávit příjemné odpoledne. Je veliká škoda, že této možnosti využívají stále méně.
Letošní Sousedské posezení se konalo v
neděli 4. prosince v sále kulturního domu.
Po přivítání starostou obce panem Kvíčalou, následovalo vystoupení pěveckého
sboru místních občanů. Zpěváci si nacvičili pro svá letošní vánoční vystoupení
opět nový program. Veliké poděkování
patří všem zpěvákům a také sbormistrové
Starosta obce přivítal občany našich
- paní Jaroslavě Springerové. Místní děti
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potom zarecitovaly několik
básniček s vánoční tématikou.
Po občerstvení, které k této akci
již neodmyslitelně patří, se v
sále kulturního domu promítal
film Události 2016. Také letos
měli diváci možnost zhlédnout
časosběrný dokument všech
významných společenských,
kulturních a sportovních událostí, ke kterým v našich obou
Pěvecký sbor místních občanů
obcích během uplynulého roku
došlo. V hodinovém sestřihu
jsou vidět změny, které mění
vzhled naší obce, a můžeme
také znovu prožít události společně s jejich aktéry.
Kapelník Kamil Stratil uvedl
skupinu S-band Líšnice, která
se potom svým vystoupením
postarala o dobrou náladu v
sále. Seznámil také se změnaHudební skupina S-band Líšnice
mi, které se udály v souboru a
nastínil nejbližší budoucnost skupiny. Muzikanti opět potvrdili, že patří právem ke
kvalitním stálicím regionální hudební scény.

Letošní rok stejně tak jako ty předchozí byl ve znamení práce a zase jen práce. Ta
se odvíjela od naplánované činnosti na rok 2016. V měsíci lednu jsme se společně
potkali jako pořadatelská služba na hasičském plese okrsku č. 10 a náš ples se konal 5. března.
Jarní měsíce jsou vždy spojeny s úklidem. Několikráte jsme byli v březnu a dubnu
v lese uklízet po těžbě. V sobotu 30. dubna se konala tzv. železná sobota. Finanční
ohodnocení nám byla zaslána na náš hasičský účet dle platného zákona. Během

roku jsme finančními prostředky
přispěli na akce organizované v
obci: Vánoční turnaj ve stolním
tenise, tombola na obecní ples, tombola na okrskový ples, pro děti na
maškarní karneval a dětský den.
Také jsme navštívili s malými dárečky naše členy a popřáli jsme jim
k jejich životním jubileím.
Za sbor fungují v okrskovém výboru Jitka Mošovská a Milan Novák,
Železná sobota se opět vydařila
kteří se účastní členských schůzí a
informace předávají členské základně. Okrsek pořádal ples, dětský den
a taktické cvičení v dálkové dopravě vody. Všech těchto akcí jsme se
aktivně zúčastnili.
V létě jsme se sešli při společné
akci OÚ, Relaxace, SDH Líšnice a
vypomohli i členové SDH Vyšehorky. Jednalo se o dětský den a kácení
máje. Tato spolupráce je zdařilá,
neboť jednotlivé jmenované složky
Kácení máje v podání našich členů
nejsou bez vzájemné spolupráce
schopny samy zajistit obsazení programu pro děti, zázemí, obsluhu a
občerstvení. Tato práce má pro nás
spíše ten kulturní přínos než finanční. Neboť to málo, co zůstane jako
zisk, je zpětně použito pro děti na
další akci. Ještě jsme se sešli na
naší hasičské soutěži, která začala
již dopoledne. /O sportovních výsledcích v soutěžích budete informováni příště - pozn. redakce/.
Pohárová soutěž na hřišti v Líšnici
29. října jsme se sešli na posezení k
závěrečnému shrnutí sezóny 2016. Během roku jsme se také dle potřeby scházeli
na zbrojnici, kde byla brigáda k vystaveným pohárům, strojníci se starali o techniku, připravovalo se dřevo k topení. Každé pořádané akci předcházely dny a hodiny
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SDH Líšnice
V sobotu 10. prosince 2016 se konala v prostorách hasičské zbrojnice Výroční
valná hromada SDH Líšnice. Starostka sboru paní Jitka Mošovská přednesla zprávu o činnosti za uplynulý rok.

