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věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:
v únoru:
Sedlářová Liduška
Novák Milan
Hašler Antonín
Mašterová Helena

Hledíková Věra
Kuba Ladislav
Nejedlá Edita
Slouková Jaroslava

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Únor

www.obec-lisnice.cz

81/14
Podpis smlouvy

Svěcení kapličky
Srdečně blahopřejeme!

Společenský ples hasičů okrsku
Senioři slavili

POZVÁNKY

29. března 2014 - KD Líšnice -14 hodin
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 81/14 Uzávěrka tohoto čísla 27. 2. 2014
Vydává: Obecní úřad v Líšnici, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002.
Vychází jako občasník, zpravidla jednou za měsíc.
Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák
Cena: zdarma
12

Téměř desetiletý spor o černou skládku mezi Líšnicí a Mohelnicí je ukončen.
Starostka Mohelnice Jana Zwyrtek Hamplová a starosta Líšnice Jiří Kvíčala podepsali v pondělí 17. února smlouvu o prodeji pozemků pod skládkou /více na str.3/.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

70. díl

chtěl uspořádat soutěž amatérských kuchařů, ale určitě pozměníme to, co budeme
vařit. Více konkrétní pan hostinský nechtěl být, prý se máme nechat překvapit.

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1972
Prodejny JEDNOTA
Plán tržby prodejny Jednota v Líšnici byl 1.188.000 Kčs, skutečnost 1.286.256
Kčs. Přesto, že poslední čtvrtletí bylo slabší než se očekávalo - 324.197 Kčs, byl
celoroční plán splněn a překročen o 98.256 Kčs.
Plán tržby prodejny Jednota Vyšehorky byl 335.000 Kčs, skutečnost 351.058 Kčs.
I tady byl plán překročen.

Šípky a jejich sběr
V okolí obce roste hodně šípků. Protože kvetou začátkem
května a nejsou mrazy poškozené, na podzim bývají keře
obsypány. V letošním roce většinou starší občané a děti prováděli sběr šípků. Ve stanovený den potom byly šípky v pro-

Bezinky
Vedle šípků v poslední době začal sběr a výkup černých
bezinek. Za 1 kg prodejna vyplácí 2 Kčs. Takto získané
bezinky jsou v továrnách zpracovávány na léky pro lékařské
potřeby. Při hodnocení výkupu šípků a bezinek byly v okrese Šumperk vyhodnoceny čtyři obce mezi nimi i Vyšehorky jako nejlepší sběratelé. Ve Vyšehorkách bylo
do výkupu nasbíráno 7 q šípků a 2 q bezinek.

Porota soutěže ve složení: zleva A.Friedl, N.Vařeková, L.Drapl hodnotí saláty

KŘÍŽOVKA
Miloslav Švandrlík (10. srpna 1932 Praha – 26. října 2009 Praha) byl spisovatel a
humorista. Známý je především díky spolupráci s kreslířem a karikaturistou Jiřím
Winterem Nepraktou, knize pro děti Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka a románu Černí baroni aneb Válčili jsme (TAJENKA).
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Politickou stranou v obci je strana KSČ a možno říci, že tato strana poslední dobou
vyvíjí malou činnost a nepředkládá žádné návrhy MNV k další činnosti, takže
MNV je odkázána na vlastní práci bez součinnosti nejsilnější strany.

E

O

F

O

G

O

H

O

I

O

Výroční schůze JZD
V březnu uspořádalo JZD výroční schůzi z hospodaření za rok 1971 v místnostech
na střelnici v Lošticích. Po schválení hospodaření a dobrých výsledků za rok 1971
a nových návrhů na příští rok, uspořádalo JZD oslavu MDŽ, kde ženám po blahopřání k úspěchům a hodně zdraví v práci, byla uspořádána menší zábava a ženy
byly obdarovány květy a čokoládou.
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Vodorovně:
A – Potraviny zavařené v plechovce.
B – Nizozemec.
C – Děvčátko.
D – Egoismus.
E – Stlačování.
F – Kloboučnice.
G – Zákusky.
H – Výběrová řízení.
I – Těžko tavitelný kov (Mo).
svisle – TAJENKA.
Nápověda: KOMPRESE
Zdroj: www.lusk.cz
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KULINÁŘSKÁ AKCE

UDÁLOST MĚSÍCE ÚNORA

Na žádném štědrovečerním stole určitě nechybí bramborový salát. Co rodina, to
jiný zvyk a jiný zaručený recept na správný salát. Někdo se spokojí jen s cibulí,
mrkví a okurkami, další přidávají salám, vajíčka, hrášek nebo dokonce červenou
papriku. Vše se spojí tatarkou, majonézou či jen lehkým jogurtem. Jediná surovina, která je ve všech salátech, jsou brambory. Ale i tady si můžeme vybrat z různých druhů a tím i chutí.
Příležitost pochlubit se právě tím svým nejlepším bramborovým salátem měli
amatérští kuchaři z Líšnice i okolí na již čtvrtém ročníku Koštu bramborového
salátu, který probíhal o druhém Svátku vánočním – na Štěpána v přísálí líšnického kulturního domu. Tříčlenná porota měla možnost ochutnat ze 17 vzorků salátů. Opravdu co salát, to jiná chuť, barva, vůně, konzistence. Vše se bodovalo
známkami jako ve škole a ten nejlepší měl nejmenší součet známek. Svoji příležitost promluvit do pořadí dostali také diváci, kteří saláty pečlivě ochutnávali,
srovnávali, mezi sebou prodiskutovávali a potom odevzdali hlas pro ten svůj
nejlepší.
Podle rozhodnutí poroty zvítězil salát paní Lídy Hopflerové ze Stavenice, druhé
místo obsadil salát Evy Lošťákové a třetí skončil salát Taťany Bernardové - obě
z Přerova. Divákům nejvíce chutnal bramborový salát paní Hanouskové.
Podle slov pořadatele soutěže hostinského Dana Sládka byl právě skončený ročník Štěpánského koštu bramborového salátu tím posledním. „I v budoucnu bych

V pondělí 17. února 2014 byla v zasedací místnosti Městského úřadu v Mohelnici
podepsána významná dohoda mezi městem Mohelnice a obcí Líšnice o prodeji
pozemků pod skládkou Líšnice-Újezd. Starostka Mohelnice Jana Zwyrtek Hamplová a starosta Líšnice Jiří Kvíčala podepsali smlouvu, která konečně vyřeší letitý
spor mezi městem Mohelnice a obcí Líšnice.Celá kauza se táhla už více než deset
let. Mohelnici hrozilo, že bude muset desetitisíce tun nelegálního odpadu odvézt,
což by přišlo městskou kasu na desítky milionů korun. Město Mohelnice se ve
smlouvě zavázalo vykoupit pozemky pod nelegální skládkou za 5 miliónů korun
ve čtyřech splátkách.
„Podpis této smlouvy je jak ve prospěch Mohelnice, které to umožní skládku konečně řešit, tak ve prospěch Líšnice, která za to příkoří, které jsme jí páchali dostane alespoň nějakou finanční satisfakci,“ řekla starostka Mohelnice ve svém krátkém projevu před podpisem smlouvy. Také starosta Líšnice Jiří Kvíčala kladně
zohodnotil podpis smlouvy. „ Po všech martyriích mezi Mohelnicí a Líšnicí je to
úspěch. Dohodu využijeme ve prospěch občanů Líšnice.“
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KULTURNĚ-SPOLEČENSKÁ AKCE

SVĚCENÍ KAPLIČKY
Při vjezdu do Líšnice od Mohelnice stojí na křižovatce cest malá zděná kaplička půlkruhovitého půdorysu
a trojúhelníkovým štítem s výklenkem. Tato rustikální architektura pochází z druhé poloviny 19. století.
Jedná se o chráněnou památku, která je zapsaná ve
státním seznamu nemovitých kulturních památek. O
úpravu kapličky i jejího okolí se stará obec Líšnice.
Od božích muk se kapličky odlišují tvarem půdorysu,
který nebývá čtvercový, ale obdélný, na malých kapličkách bývá obrázek.Větší kapličky mají interiér, do
kterého je možné vejít a je zde malý oltář se soškami
nebo obrázky. Kapličky měly význam při procesích.
Líšnická kaplička prodělala v letních měsících 2013 drobné stavební úpravy. Byla
upravena omítka, natřena fasáda a opraven sokl. Ještě v minulém roce stávala u
kapličky vzrostlá lípa, která však kvůli svému zdravotnímu stavu musela být pokácena. Na jejím místě byla zasazena lípa nová.
9. února 2014 v dopoledních hodinách se dočkala líšnická kaplička svého vysvěcení. Občany, kteří se této historické chvíle zúčastnili, přivítala píseň v podání D.
Mihalika - harmonika, za doprovodu K. Stratila ml. - bubínek. Starosta obce p. Jiří
Kvíčala krátce poděkoval všem, kteří se zasloužili o opravu kapličky. Kaplička
byla zasvěcena Panně Marii Lurdské. Sochu této světice věnoval p. Vladimír Drozda. Historické souvislosti vztahující se k lurdskému zázraku připomenula přítomným M. Plháková. Samotné vysvěcení provedl páter František Lízna z Vyšehorek,
který byl mile potěšen zájmem o tuto stavbu. Obecnímu úřadu i jednotlivcům, kteří
se podíleli na obnově a zviditelnění této rustikální stavby poděkoval v závěrečném
slově p. Drozda.
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PŘIPOMÍNÁME VÝROČÍ
Senioři slavili! 6.2. se sešlo 30 seniorů,
aby oslavili 5. leté výročí od založení klubu seniorů. Zahájili předáním kytiček těm,
kteří slavili v únoru narozeniny - Milanovi
Novákovi jsme s ovacemi popřáli k 18.
tinám - ve skutečnosti v opačném pořadí
čísel. Vzpomněli jsme všech, kteří odešli
a již se nevrátili. Připili jsme si na zdraví a
nechybělo: „Živijóoo“. Pochutnali jsme si
na výborném guláši, který připravil Aleš
Stratil a děkujeme mu i za bečičku pivního moku, kterým všichni zapíjeli.
Následovalo nekonečné povídání u zákusků, kávičky, vínečka. A potom přišli zpestřit odpoledne muzikanti S-bandu. Kdo
nejedl a nepil, tak zpíval. Skončilo pěkné
slavnostní setkání seniorů, kteří byli určitě
spokojeni.Zapomněli na životní a zdravotní problémy, potěšili se ze setkání, na
kterém se, doufáme, za měsíc opět setkáme.
Děkuji všem, kteří se zapojují do příprav a
průběhu setkání. Díky děvčata! Díky
chlapci!
Těšíme se na každého dalšího návštěvníka Klubu seniorů Líšnice-Vyšehorky!
Jaroslava Springerová
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

ZJISTILI JSME ZA VÁS

PANNA MARIE LURDSKÁ

Nějaká dobrá duše mě chytila ze zadu za opasek a kopla
mě do zadku s takovou vervou, že jsem obloukem vyletěl do chřtánu blátivé cesty. Zaryl jsem se do bahna a ten chlad mě konečně vzpamatoval. Celý oblepený
špínou, otřesený zážitkem a naprosto opilý zkaženým pivem, jsem šťastně tiskl
draze zaplacený základ své domnělé vinice. Co se chechtáš, máš mě litovat, to vůbec není nic vtipného!“ zaskřípal zuby Dionýs. To už Ula nemohla vydržet a její
upřímný smích zazvonil do celého kraje. „Promiň, promiň, ale ty, úctyhodný
mnich, nemám slov, ještě jednou promiň, promiň mi to. Jak to bylo dál? Prosím,
prosím, jak to bylo dál,“ povzbudila Dionýse a štíhlými prsty si vytírala z očí vytrysklé slzy. Mnich si nervózně pohladil zátylek a uvažoval, má-li pokračovat. Bojoval s uražeností a nechutí vypravovat dále.
„No dobrá, ostatní už snad víš. Zasadil jsem a potom i
sklidil jen posměch, tak jako teď. Ani nevím, proč ti to
celé tak bez obalu říkám. Všichni v Líšnici to věděli a
kde jsem se objevil, tak na mě štěkali, haf,haf,haf, staří,mladí i děti! Teprve potom jsem vystřízlivěl a stal se
pokorným, velmi pokorným, protože to tak nese život.
Ano, vyrostlo mi bohatě se plazící psí víno, který ten
zmetek původně měl odvést do sedleckého kláštera
v Kutné Hoře. Vzteky jsem všechno vytrhal a nemilosrdně naházel ze stráně dolů. Ale já tu vinici pořád a pořád
chtěl! Až se Hynčík z Podzvolky zavázal, že mi révu
přiveze z Prahy. Rostlinám se daří a dařilo. Hlídám vinici a už se neodvažuji ani
náznakem si myslet, že z hroznů dokážu vyrobit víno. Poslední dva roky to byl jen
vinný ocet. Mám ho ještě velkou zásobu a používám ho na ošetření všeho druhu.
Dokáže rány vyčistit a brzy se po něm i hojí. Je to účinné projímadlo a doporučil
jsem jej i jako prostředek na úbytek tělesného sádla. Znamenitě se osvědčil také u
nás v kuchyni. Aňa si ho nemůže vynachválit. Ale co je mi to platné, jsou to jen
těšínská jablíčka! Letos mi s výrobou snad pomůže Ota z Jaroměřic,“ povzdechl si
za svým monologem mnich a rozhlédl se do dáli.
Tma byla hustá bez jediné hvězdy i měsíc se zatím někde toulal. Ula si oblékla
karnáč a zapnula ho až ke krku. Začalo se ochlazovat. „Ááááá, na Bouzově už zapálili pochodně, no támhle, vidíš přece,“ přitáhl děvče blíž k sobě a zvedl ruku,aby
ji ukázal malé zářící body mezi hustými lesy. „To je hezké, že Dionýsi? Vypadá to
jako malé bludičky, které tě lákají k sobě,..“nadchla se Ula.

Základem této mariánské památky je
osmnáct zjevení, která měla mezi 11.
únorem a 16. červnem roku 1858 čtrnáctiletá dívenka Bernadetta Soubirousová. Před 156 lety, 11. února 1858 si
vyšla se svojí sestrou a kamarádkou
nasbírat k říčce Gavě naplavené dřevo.
Bernadettě se ve skalním výklenku
Massabiellské jeskyně poblíž městečka Lurdy zjevila neznámá "dáma v
bílém oděvu, modrém plášti a se žlutými růžemi u nohou.“ Totéž se opakovalo během tří měsíců ještě sedmnáctkrát. Při jednom ze zjevení měla Panna
Marie údajně Bernadettě milým hlasem sdělit: "Jsem neposkvrněné početí."
Na místě vytryskl léčivý pramen a v
roce 1862 uznala církev toto zjevení
Panny Marie za pravé a Lurdy se brzy
staly nejnavštěvovanějším poutním
místem katolíků, které navštěvují každoročně miliony poutníků, mezi nimiž
jsou tisíce těžce nemocných a handicapovaných. Od roku 1858 bylo v Lurdách zaznamenáno přes 7000 případů
uzdravení, ale podle přísných kritérií
bylo jako zázrak uznáno jen 67 z nich.
Lurdy se tak staly nadějí pro velmi
mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy
podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že jedenáctý únor se stal zároveň i Světovým dnem nemocných. Bernadetta byla v roce
1933, 54 let po své smrti, prohlášena za svatou.
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DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

PLESOVÁ SEZÓNA
To, že hudba hrála skvěle do noty nám všem svědčí fakt, že se s hraním končilo v
půl čtvrté ráno. Zkrátka - sečteno podtrženo, ples se vydařil a velké díky patří všem
pořadatelským sborům okrsku č.10, vyjma SDH Mohelnice, kteří se neúčastnili,
všem sponzorům, návštěvníkům, příznivcům a také obecnímu úřadu Líšnice za
zapůjčení prostor kulturního domu.
Děkujeme a budeme se těšit na příští rok. Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice

POZVÁNKA NA PLES
Vsobotu 8. března 2014 si Vás dovolují pozvat místní hasiči na svůj již 16. hasičský ples. Těšit se můžete jak jinak než na pana Vymětala a jeho Tóny Konice, bohatou tombolu, naše vlastní kulturní vystoupení, tradiční nabídku kuchyně - domácí zákusky, vepřový a kuřecí řízek s bramborovým salátem, gulášek, tlačenku, za
barem klasická nabídka lihovin, kvalitního vínečka. To vše s Vámi, příjemnou obsluhou a přátelskou atmosférou. Děkujeme tímto všem za přispění, podporu a zdárný průběh tohoto večera.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice
V sobotu 8. února 2014 proběhl u nás v Líšnici 6. společenský ples hasičů okrsku
č.10. Už kolem 20. hodiny byl sál kulturního domu téměř naplněn, což pořadatele
určitě potěšilo. Nakonec se pár účastníků usadilo i na přísálí, a tak návštěvností
tento ples trumfnul lednový Obecní ples. Hudební produkci si vzala pevně do
svých rukou místní kapela S - band. Jejich vystoupení mělo velice kladné ohlasy, a
tak se s nimi dohodla spolupráce
i na rok příští. O kulturní vystoupení se postarala děvčata z Domu
dětí a mládeže Magnet Mohelnice pod vedením Terezy Strupkové. Za vystoupení sklidila děvčata velký aplaus. I my hasiči jsem
měli připravené dva vstupy. Týkaly se jak jinak než hasičiny zručnosti při práci s hadicemi hod hadicí na cíl. Tento úkol se
mnohým určitě nezdál obtížný,
ale až si jej vyzkoušeli na vlastní kůži, tak se mnohdy přesvědčili, že opak byl
pravdou. Ti, kdo se trefili, neodešli s prázdnou - připraveny byly lahvinky s kvalitním červeným vínem. Připravena byla i tombola s asi 80-ti cenami, o které se postarali všechny sbory na okrsku. K jídlu byl výborný gulášek, za barem klasická
nabídka s „lidovými cenami“. Jak se nám tedy tento ples vydařil? Celý večer vládla
příjemná přátelská atmosféra, šťastní výherci si odnesli ceny z tomboly.
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