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 prosinci:
Springer Milan
Petrová Marie
Zacpalová Erika
Langer Štěpán
Míchal Lubomír
Dunovský Josef

Zbožínek František
Zbožínková Marta
Dunovská Alena
Zámečníková Jana
Vytopil Jiří
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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

Obecní úřad v Líšnici
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

v sobotu 20. ledna 2018

KD Líšnice - začátek ve 20 hodin

Hraje: S-band Líšnice

Kulturní vystoupení, bohatá tombola
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Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista a patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Štědrým večerem končí advent a také postní
období. V Líšnici se na návsi opět rozehrál biblický příběh. Více na str.6

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

115.díl

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

Rok 1986
Volby
Všeobecné volby do zákonodárných orgánů se konaly v květnu 1986. Za obec Líšnice kandidovali do MěNV v Mohelnice tito občané: Jiří Šůstek, František Zámečník ml., Štěpán Langer. Volebního aktu se zúčastnilo z Líšnice a Vyšehorek 212
voličů. Všechny odevzdané hlasy byly pro navrhované kandidáty. Zvláště slavnostně byli přivítáni ve volební místnosti ti, kteří přišli volit poprvé. Stejně jako oni byl
přivítán kytičkou karafiátů i nejstarší občan pan Petr Bednář, který se dožívá 89 let.

Občanský výbor:
Občanský výbor byl rozšířen o dva členy:
Jiří Šůstek - předseda OV
Jaromír Balcárek, František Zámečník, Štěpán Langer, Vlastimil Bartoš, Milan
Novák, Vlastimil Horníček, Alena Dunovská, Ludmila Vyjídáčková - členové OV
Schůze OV jsou pravidelné - 1 krát měsíčně.

Zrušení smetiště:
Podařilo se vyřešit dlouhotrvající problém - zrušení smetiště v obci. Pro občany
byly TS Mohelnice dodány popelnice, které se 1 krát týdně vyváží. Roční poplatek
za 1 popelnici činí 70 Kč. Ne však u všech občanů se toto opatření setkalo s pochopením. Plocha starého smetiště byla zatravněna a v budoucnu se stane součástí
zeleně vesnice.

Úpravy hřiště:
Několik úprav bylo provedeno na hřišti v Líšnici. Byly zabudovány průlezky, malý
kolotoč a upraveny prostory pro táborové ohniště. Občanský výbor plánuje v úpravách pokračovat i v příštích letech a vytvořit pro děti a mládež pěkný areál.

Plán akcí na rok 1987:
Vybudování chodníku od autobusové zastávky až k obchodu. Úklid hřbitova, odvoz starých náhrobků, úprava pozemku. Budování sportovního areálu, příprava
dokumentace. Vybudování kuchyňky v KD v Líšnici.
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Dokončení ze str.9.
překvapeni vysokou úrovní turnaje. Vše bylo perfektní, teď máme jedinou příjemnou starost. Kdy a kde bude první cena - prasátko zužitkováno. Pořadatelům moc
děkujeme.“ Na stříbrném stupínku skončil Ladislav Obadal z Libivé a třetí byl
Josef Straka z Jakubovic. Nejlepší z domácích hráčů obsadil Jan Elbl 19. místo,
další domácí skončili až v druhé polovině. Za pořadatele zhodnotil akci hostinský
pan Vladimír Rozsypal: „Konečně přišlo na akci dost lidí. Mám radost, že se jim u
nás líbilo. Snad je to záruka toho, že k nám přijdou zase a přivedou i další. Tento
turnaj patří ke společenskému životu v obci.“

KŘÍŽOVKA
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Máme tu konec roku a s ním přicházejí i mnohá přání do roku nového.
Jedno z nich skrývá vyluštění dnešní
tajenky. K tomuto přání se samozřejmě připojujeme!
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Vyluštění minulé tajenky:
Bílé Vánoce, zelené Velikonoce
Vodorovně:
1 - Cvičební oděv
2 - Osamocena
3 - Skupenství vody
4 - Část kostela
5 - Orgán sluchu množ. číslo
6 - Nemoc kloubů
7 - Noční pták
8 - Obloha
9 - Oteklé místo
10-Hmyz se žihadlem
11-Tur
12-Letadlo hovorově
13-Severský paroháč
14-Zkratka pro ekologicky
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SDH VYŠEHORKY

AKCE V ADVENTU
Hasiči na Vyšehorkách
přivítali spoluobčany
na 2. ročníku Sousedského posezení při zabíjačkových specialitách. V sobotu 16. prosince od brzkých ranních hodin se rozvoněla
hasičská zbrojnice na
Vyšehorkách vůní jitrnic, jelítek, tlačenky, polévky a dalších výrobků. Návštěvníci mohli rovněž ochutnat výborné pečené kroupy
se zelím. O zabíjačkové speciality byl
veliký zájem a rychle mizely z pultu
stánku. Vyšehorští hasiči se poučili z
drobných chybiček, které se objevily
při loňské premiéře a letos převládla
na Vyšehorkách jen spokojenost zákazníků a dobrá sousedská atmosféra.

CHYSTÁ SE

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Volba se uskuteční dne 12. a 13. ledna 2018.Volí se stejně jako v ostatních volbách vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Prezidentem je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech platných
odevzdaných hlasů. Když k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní - 26. a 27. ledna
druhé volební kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního (při teoretické rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti, kteří získali nejvyšší
počet hlasů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří
obdrželi druhý nejvyšší počet hlasů). Ve druhém kole je pak zvolen kandidát, který
získá větší počet hlasů. Při opět hypotetické rovnosti hlasů je celá volba zrušena
a do deseti dnů je vyhlášena nová volba.
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K začátku adventu patří příchod Mikuláše a jeho družiny.
Je zajímavé, že děti se na tento den těší a zároveň ho vyhlížejí trochu s obavami. V mnoha
rodinách stále fungují čerti jako
poslední autorita, ze které mají
děti strach. Co kdyby opravdu
věděli….
Již počtvrté se Mikulášská nadílka v naší obci konala na návsi
a byla spojena s rozsvěcováním
Vánočního stromu. Letošní Mikulášování připadlo na pátek 8.
prosince. Tu správnou adventní
náladu odstartovali zpěváci místního pěveckého sboru zpěvem
koled. Krásně urostlý Vánoční
strom se rozsvítil po odpočítávání všech přítomných. Letošní
nasvícení stromu patří k těm
nejvíce povedeným za poslední
roky.
To však již děti stále netrpělivě
vyhlížely, odkud se objeví ten
bájný Mikuláš a přály si, aby
letos zapomněl na čerty.
Kočár tažený koňmi zastavil
přímo uprostřed hloučku dětí a ty
se zatajeným dechem sledovaly,
kdo z něho vystoupí. Samozřejmě honosný Mikuláš se začal
ihned vyptávat, jak byl kdo hodný. Děti nesměle přiznávaly své
„hříšky“ a vykupovaly se básničkou, písničkou nebo jen tiše slibovaly, že se už polepší. Anděl
se chopil koše s dárečky a spravedlivě každého odměnil. Čert
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určitě nikomu nenaháněl hrůzu a často
byl vyzván ke společnému focení.
Pro dospělé bylo připravené tradiční
svařené víno. Slušná návštěvnost potvrdila, že Mikulášská nadílka patří stále
mezi ty nejvíce oblíbené akce pořádané
v naší obci. Toto cestou děkujeme manželům Syslovým ze Svinova za zajištění
dopravy Mikuláše svým koňským povozem.

KARTY
Memoriál Zdenka Neubauera

Přísálí KD bylo zaplněno do posledního místa

Nejlepší z domácích - Jan Elbl

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

v našich obcích proběhne:

v sobotu 6. ledna 2018 - dopoledne
Předem děkujeme za Vaše finanční příspěvky.
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Zleva druhý Obadal,vítěz Tomášek a třetí Straka
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Podzimní mariášový turnaj v Líšnici bývá
každoročně navštěvován hráči
ze širokého okolí. V sobotu 18.
listopadu usedlo za hrací stoly
rekordních 49 startujících. Ve
zcela zaplněném přísálí kulturního domu se hráči utkali na
pět kol, každé trvalo 45 minut.
K obědu, který připravila paní
hostinská, se podával řízek
s bramborovým salátem. Celý
turnaj byl i při tomto vysokém
počtu startujících dobře připraven, což potvrdili všichni hráči.
„Mám hospodu v Jakubovicích
a mariášové turnaje rovněž
pořádám. Nasadili jste velmi
vysokou laťku. Množství cen
i atmosféra turnaje mě mile
překvapila. S tím jsem se jinde
nesetkal,“ pochválil organizátory pan Straka z Jakubovic.
„Samozřejmě při tak velkém
počtu startujících bylo při hře
dost rušno, ale je to o lidech.
Vždy někdo mluví víc než má.
Příště přijedu určitě zase,“ dodal pan Straka. Vítězství si nakonec z Líšnice odnesl pan
Ladislav Tomášek, který rovněž nešetřil slovy chvály:
„Přijelo nás ze Svébohova plné
auto a
všichni jsme
Pokračování na str.11

S-BAND

Vánoční koncert přilákal posluchače

Dne 22. prosince 2017 se uskutečnil vánoční koncert S bandu. Netradičně v místním
kulturním domě. Po mnoha letech, kdy byla
celá série vánočních koncertů v kostelích,
jako např. Vyšehorky, Bouzov, Mohelnice,
jsme letos udělali výjimku a udělali jen jeden
koncert. Zazněly vánoční písně jak domácí,
tak zahraniční a nechyběly i klasické vánoční
koledy nebo instrumentální skladby. Hudebníci - K. Stratil, K.Stratil mladší, Aleš Stratil
mladší, učitel hudby Boris Hanák, učitelka
hudby Jaruška Jašková, Milan Novák
nejmladší, Dušan Mihalik a naše výborná
zpěvačka Lenka Pospíšilová, která na zpěv
nebyla sama, ale měla na pódiu nedá se říct
konkurenci, ale nový objev, mladou talentovanou zpěvačku Valerii Moravovou. Výběr
písní byl dá se říct „Best of “, prostě to nejlepší, co jsme za těch mnoho let hráli, prostě
výběr toho nejlepšího a nejvíc žádaného. Mladá zpěvačka vystřihla píseň Hallelujah v angličtině jako původní verze. Počet návštěvníků 156. Lidé z širokého okolí,
škoda, že málo místních. Během koncertu panovala krásná atmosféra, publikum
spolupracovalo, smálo se vtípkům a zpívalo. Díky všem za jejich účast. Poděkování patří také Obecnímu úřadu v Líšnici za umožnění koncertu v kulturním domě,
dále díky hasičům z Vyšehorek za nachystané malé občerstvení, paní Friedlové za
obsluhu šatny a za skvělý zvuk díky Michalu Pobuckému.
Krásný nový rok všem spoluobčanům!
Dušan Kalda Mihalik
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Obecní úřad v Líšnici pořádá začátkem adventu Sousedské posezení pro občany obou našich obcí.
To letošní se uskutečnilo 9. prosince v sále kulturního domu v
Líšnici. V úvodu přivítal občany
člen zastupitelstva Aleš Plhák a
popřál všem klidné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých, mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Rovněž pogratuloval manželům
Škůrkovým, kteří oslavily v tom- Zpěváci místního pěveckého sboru
to roce významné výročí ve společném soužití.
K příjemné sváteční atmosféře
přispělo vystoupení smíšeného
pěveckého sboru občanů Líšnice a
Vyšehorek pod vedením paní Jaroslavy Springerové.
Po malém občerstvení se již sálem kulturního domu rozezněly
tóny lidových písní v podání cimbálové muziky Primáš z Přerova.
Tato známá cimbálová muzika
Manželé Škůrkovi oslavili významné výročí
vystupovala v Líšnici již podruhé
a opět zaujala posluchače příjemným vystupováním všech muzikantů, výběrem skladeb i správným ozvučením. Samozřejmě
zazněly i písničky na přání. Přítomní v sále si tak mohli zazpívat
známé písničky ze všech koutů
Jižní Moravy i z Valašska. Celý
koncert, který se protáhl na dvě a
půl hodiny odehrála cimbálová
muzika Primáš bez jediné přestávky a pochopitelně se více hrálo, Cimbálová muzika Primáš z Přerova
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než mluvilo. V závěru letošního předvánočního setkání občanů se ještě promítal další díl
videokroniky našich obcí
„Události 2017“, který natočil
a vyrobil Mgr. Aleš Plhák.
Příjemně strávené odpoledne
mělo jedinou chybičku - malá
návštěvnost. Opět se projevil
nezájem místních obyvatel o
určité typy akcí a to je výzva k
zamyšlení.
Promítání videokroniky obce „Události 2017“

Kouzelným završením předvánočního
období v naší obci je Živý betlém. Tento biblický příběh se o letošním Štědrém
dnu rozehrál na návsi již po jedenácté.
Do Líšnice se sjíždějí lidé ze širokého
okolí, aby zhlédli líšnické ztvárnění
narození Ježíše Krista. Z čekárny se
opět jakoby zázrakem stal chlév, ve
kterém stál poník a ovečky, nechyběla
ani koza. To byly určitě největší atrakce pro všechny děti, které se už nemohly dočkat, až si zvířátka pohladí. Celý
program zahájily koledy v podání pěveckého sboru občanů Líšnice a Vyšehorek. Vypravěčka Dana Petřivalská
uvedla všechny přítomné do děje a seznámila je s částí biblického příběhu o
narození Ježíše Krista. Do betlémského
chléva přinesl oheň anděl - A. Zbranková a rozzářený chlév naskytl pohled na
Josefa - S. Plšek a Marii - M. Kubiznová. Tři mudrci - T. Kučera, S. Ondris, P.
Valdes a pastýři - L. Plesník, A. Kraus,

S. Plšek a M. Kubiznová
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A. Maštera, L. Plesník, A. Kraus

P. Valdes, S. Ondris, T. Kučera

A. Zbranková

A. Maštera ml. se přišli narozenému Ježíšku
poklonit a odevzdat dary.
Možná by někdo namítl, že děj se neodehrává
přesně podle historie, ale to určitě není podstatné. Příběh byl několikráte proložen zpěvem koled v podání pěveckého sboru.
Nad skleničkou svařeného vína si všichni
popřáli šťastné a veselé Vánoce a zaposlouchali se do tónů vánočních písní.
Na závěr popřál starosta obce pan J.Kvíčala
všem shromážděným lidem příjemné prožití
svátků a šťastný vstup do nového roku.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
a realizaci betlému podíleli. Děkujeme také za
zapůjčení poníka panu Šafářovi.
Termín konání této akce je v celém regionu
ojedinělý. Většinou se podobné akce konají
v posledním adventním týdnu nebo na Štědrý
den odpoledne. Uvidíme, jak dlouho se líšnický termín ještě udrží…

D. Petřivalská

Smíšený pěvecký sbor občanů obou obcí

Ve chlévě nechyběl ani poník

Čekárna se proměnila na chlév
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