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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 listopadu:
Kajnar Rostislav
Vysloužil Martin
Rostová Helena

Hňoupek Jiří
Springer Ladislav
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Vás zve dne 3. prosince ve 14 hodin na

a dne 4. prosince ve 14 hodin na

Dětské kulturní vystoupení, vystoupení místního pěveckého sboru,
videoprojekce Události 2011, vystoupení kapely S band.
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č.54/11 Uzávěrka tohoto čísla 30. 11. 2011
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
Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz
12

V měsíci listopadu se výrazně změnil ráz obce. Za bývalým kravínem zmizely
jako mávnutím proutku tři kůlny. ÚSOVSKO a.s., se sídlem v Klopině je odprodala firmě HOPR. Byly postupně demontovány a odvezeny.

Z FOTOARCHIVU

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

44. díl

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

Rok 1965
Polní práce
Jarní polní práce v JZD pro nestálé a bouřlivé počasí byly velmi narušovány a šly
velmi pomalu, jak u setí jařin, tak i u sadby brambor. Brambory tímto počasím byly
chyceny plísní a neměly žádný výnos. Ustálenější počasí nastalo v půli června. Při
podzimních pracích musely zasáhnout brigády ze škol a patronátních závodů.

Nové stroje
V letošním roce obdrželo JZD nové
stroje - kombajn na obilí sovětské
výroby SK 4 a stroj na vyorávání řepy
s nakladačem.

Výstavba
Ve výstavbě bylo vše zaměřeno na
dobudování kůlny na stroje. Stavba
započala na jaře a pokračovala i v nepříznivém počasí. U kravína nad hnojištěm
byly zazděny dvéře, aby v kravíně bylo tepleji. Na dvoře na středisku byla provedena kanalisace a upravena vyštěrkovaná a vyasfaltovaná příjezdová cesta.

Pohostinství
V únoru bylo v kanceláři MNV za přítomnosti vedoucí pohostinství Emilie Götzelové a zástupci Jednoty jednáno o uzavření pohostinství. Jako důvod bylo uváděno
stálé manko a jiné závažné věci. MNV trval na otevření pohostinství a dával zástupcům Jednoty , aby byla provedena výměna vedoucího. Současná vedoucí byla
napomenuta a zůstala v pohostinství dále. V červenci dala sama výpověď a pohostinství bylo na krátký čas uzavřeno. V září bylo po menších vnitřních úpravách
znovu otevřeno. Vedoucím byl jmenován František Adámek z Bludova.

Cesty
Rada MNV se usnesla, že některé cesty na něž nemá obec na údržbu, odnikud náhrady a jsou používány JZD nebo lesní správou na vlastní náklady budou předány
do údržby těmto použivatelům.
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Poznáte někdo osoby na fotografii? Jedná se o ženy, které bydleli, či bydlí v Líšnici. Pokud by se zjistil i rok pořízení tohoto snímku, prosím o sdělení. Za zapůjčení
fotografie děkujeme.

VAŠE RECEPTY

PEČEME NA VÁNOCE
Ořechové řezy s ananasem
2 hrníčky polohrubé mouky, 1/2 balíčku prášku do pečiva, 2 lžičky jedlé sody, 1
hrníček krupicového cukru. 1 hrníček mletých ořechů, 2 vejce, 1 plechovka ananasového kompotu, nasekané ořechy na ozdobu
Krém z pomazánkového másla:
2 kelímky pomazánkového másla bez příchuti, moučkový cukr dle chuti, 1 balíček
vanilkového cukru, 1 balíček pudinkového prášku bez vaření - vše promícháme
Postup: Mouku promícháme s práškem do pečiva a se sodou, přidáme cukr, umleté
ořechy, vejce a ananasový kompot, který jsme rozmixovali i se šťávou. Těsto upečeme na vymazaném a moukou vysypaném plechu. Vychladlý korpus potřeme
krémem, posypeme nasekanými ořechy a po ztuhnutí nakrájíme na kostičky.
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KŘÍŽOVKA

ZJISTILI JSME ZA VÁS

V tajence se dozvíte slovo typické pro začátek prosince.

Proč nezačal Adnvent v Líšnici v neděli

1. obojetná souhláska
2. zkratka pro celebrity
3. vyjmenované slovo po V
4. tajenka
5. prst
6. podnos
7. měkká souhláska
POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
„Co když se nevrátíš zpátky, co budeme dělat? Co
si počneme?“strachovala se Leduška. „Budu se
Jana Zámečníková snažit ťukat křesadlem do kamenů, které budu
míjet. Pozorně poslouchejte, jedno zaťukání bude
znamenat, že je všechno v pořádku, dvojité bude znamenat nebezpečí - odejděte a
tři - přijďte za mnou, rozumíte? A teď moji milí se rozloučíme. Pokud to bude
nebezpečné a uslyšíte znamení, vraťte se zpátky do kostela. Snad už je po všem a
banda odtáhla. Ale mohli také objevit vchod a pak se budete muset postarat o
sebe sami,“ odevzdaně vzdychl mnich objal Ledušku i Hosku. Našel vhodnou
pozici, která mu co nejlépe dovolovala ve vyhloubené chodbě se plazit, a pak už
viděli jen jeho chodidla v sandálech. „Ajííííí, já to nepřežiju, ajííííííí, neměli jsme
sem chodit, já to věděl,...ajíííííí...“ vzdychal chlapec a dal se do tichého pláče.
Slzy si prsty rozmazával po ušmudlaném obličeji. I Leduška tlačila knedlík
v krku, aby neukazovala svůj smutek. Nemůže si to dovolit, musí být statečná.
Už kvůli malé Ule, která se teď probudila a začala sebou na jejich zádech nespokojeně mrskat. Opatrně si ji podala do klína, otočila se k Hoskovi zády a dala
dítěti napít. Čekali. Čekali na znamení od Dionýse. „Slyšíš? Dionýs dal zprávu,
…jedno ťuknutí,…je v pořádku,“ radoval se Hoska a mocně vtáhl povolené hleny zpět do nosu. Strčil hlavu do otvoru a napjatě poslouchal. Další slabé ťuknutí
bylo z velké dálky a v Hoskovi z toho byla malá dušička. Kde jen je? Co tam
vidí, nevidí úplně potmě? Sám. Kdy přijde to vytoužené trojí zaklepání, aby mohli jít i oni. Dlouho bylo ticho, rušené jen dětským mlaskáním a vrněním. Ale-

DIONÝS
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První neděli adventní se rozsvěcují po celé naší zemi ozdobené vánoční stromy.
Těšili jsme z toho, že tato pěkná tradice zakořenila snad napevno i v naší obci.
Řeklo by se, že na ní není nic, co by někomu mohlo vadit, čím by mohla škodit či
někomu ubližovat. Jde o světlo, které má přinášet poselství klidu, míru, štěstí a
pohody před blížícími se Vánočními svátky, a které svítí napříč politickými, hospodářskými či náboženskými smýšleními.
Již po několikáté jsem se o této slavnostní neděli zúčastnil zdobení našeho stromu
na návsi. Není to sice rozměrově onen strom republiky, ale určitě i on si své vánoční poselství každoročně splní. Kouzlo Vánoc z něho vyzařuje a odevzdává ho
hlavně dětem.
A taky to byli právě ti nejmladší, kteří se mě se ptali již odpoledne při zdobení:
„Kdy se už rozsvítí stromeček?“ Spokojili se s vysvětlením, že stovky malých
žároviček vydají své světlo až bude úplná tma, protože teď by ještě nebyly vidět.
Čekal jsem netrpělivě s dětmi na večer, protože rozsvícený strom je vždy originál,
který již nejde příští rok napodobit.
Byl jsem překvapen, když pouliční osvětlení začalo svítit, ale stromy na návsi
zůstaly stále temné. Ani jedna žárovka nesplnila slib, který jsem ještě odpoledne
dal dětem. Začal jsem pátrat po příčině neúspěchu a proč moje slova zklamala očekávání dětí. Příčina byla patrná hned na první pohled. Někdo přesekl nebo přestříhl
ve výšce dva metry kabel, který ze sloupu veřejného osvětlení přiváděl elektřinu
ke stromu, jenž se měl rozsvítit.
Napadla mě jediná věc. Chuligánství, vandalismus. Snad to provedla skupinka
mladých lidí, která určitě nebyla z naší vesnice. Vyčítal jsem si, že možná je to i
moje chyba, zklamal jsem jako učitel a nevštípil mladé generaci určité zvyky, tradice a návyky, které je dobré dodržovat. Provedli to prostě z rozmaru, nudy nebo jen
tak kvůli zábavě.
Pachatele se podařilo objevit hned druhý den. Nebyli to ani gauneři ani sabotéři
vánočních svátků. Za všechno mohli montéři jedné firmy, kteří z naší návsi odstraňovali telefonní budku. Zrušili do ní přívod elektřiny a nedomysleli, že tím ohrozí i
letošní vánoční světlo.
Již v pondělí večer líšnická náves zářila svými světly jako v jiných letech. A já si
oddychl, že v Líšnici ani v okolí nemáme sabotéry ani vandaly a chuligány. Takže
se jen omlouvám dětem, že jsem jim trošičku nevědomky zalhal. Snad jim to my
dospělí vynahradíme dárky pod stromečkem a slibem, že celé Vánoce budeme na
sebe navzájem hodní. Šťastné a veselé!
Aleš Plhák
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SDH

KAM V PROSINCI

24. 12. - OÚ Líšnice ve spolupráci s ostatními organizacemi Vás
srdečně zvou na ŽIVÝ BETLÉM se zpěvy - začátek ve 20.30
Nejen soutěžními hasičskými aktivitami se naplňuje činnost hasičů u nás v obci. Po
skončení letní soutěžní sezóny proběhla kontrola používaného materiálu a jeho
příprava na zimní období. Materiál byl řádně vysušen a uložen, stejně tak i požární
stroje. V pohotovosti zůstává pouze stroj zásahový, který je i s veškerým naším
přístupným vybavením připraven na přípojném vozíku k případnému zásahu.
Na jarní školení velitele jednotky obce, navazovalo v měsíci listopadu školení
strojníků jednotek. Tam byli obecním úřadem vysláni dva zástupci z našich řad.
Tímto máme tedy na pět let proškolené a způsobilé osoby v případě případného
zásahu.
Co se týká dalších nutných předzimních prací,
tak jsme po dohodě se starostou obce provedli
menší úklid v jedné z garáží nově vznikající
hasičské zbrojnice, kam jsme si uložili k
„přezimování“ i nějaký hasičský materiál.
I přes letos neobvykle nabité letní měsíce jsme
si našli chvilku na to, sejít se jen tak a někde si
posedět a naplánovat si akce, které nás čekají.
A tak jsme se v sobotu prvního října sešli na
přísálí kulturního domu, kdy jsme společně
oslavili vítězství líšnických děvčat
v Přeborníku okrsku č. 10. A následně čtrnáctého jsme se sešli, letos již podruhé
v Mohelnici na bowlingu. Oproti jarnímu klání, které bylo čistě hasiči versus ČČK,
jsme tentokráte vytvořili smíšená družstva. Nicméně skóre nakonec dopadlo tak, že
nepatrným rozdílem bodů zvítězili hasiči nad maminkami a manželkami z ČČK.
Zkrátka pánové a dámy hasičky měli holt po té vydařené hasičské sezóně asi ještě
nějaké tajné síly schovány.
V neděli 28. srpna jsme se byli,
v místě jeho posledního odpočinku,
rozloučit s našim kamarádem a
členem panem Zdeňkem Neubauerem, u rodinné hrobky na hřbitově
v Mohelnici. Po příjezdu zpět do
Líšnice následovalo malé posezení.
4

hod. - náves
26. 12. - Hostinec Líšnice pořádá ŠTĚPÁNSKÝ KOŠT
BRAMBOROVÉHO SALÁTU - začátek v 19 hodin - hostinec a přísálí KD /informace pro soutěžící v hostinci/
31. 12. - Hostinec Líšnice pořádá SILVESTR - nutná rezerva
ce - hostinec a přísálí KD
14. 1. 2012 - OBECNÍ PLES - pořádá Obecní úřad v Líšnici
- začátek ve 20 hodin - hraje VARIACE
MALÉ ZAMYŠLENÍ

ODPADKY V LESE
Chodíte na procházky do lesa? Nebo na houby, anebo alespoň na lesní plodiny?
Tak to jste tam určitě našli PET lahve, igelitové tašky, prázdné krabičky od cigaret,
kbelíky z umělé hmoty atd.. Obávám se, že výčet odpadků by byl větší. Lidské
fantazii se meze nekladou.
Při svých toulkách lesem nacházím spousty zde zmíněných odpadků. Říkám si, co
je to za lidi, kteří je zde nechali. Dokonce jsem našla tašku
a v ní víko od nádoby. Zřejmě dotyčný sbíral borůvky,
zapomněl anebo již příslušenství nehledal. Ptala jsem se
jedné paní, která dávala do vykotlaného kmene stromu
igelitový sáček se zamaštěným papírem od svačiny, proč
to dělá, proč si to nevezme domů. Řekla mi, že se to časem
rozloží. No, ten zamaštěný papír možná ano, ale igelitový
sáček bude potřebovat mnohem více času na svou likvidaci.
Mimo jiné, ono stačí se dívat při jízdě autem do Mohelnice nebo do Loštic podél
silnic. Tu leží plechovka od piva, tu plastová láhev od minerálky. Copak ale ukrývá
plná igelitová taška? Ztracený nákup určitě ne! Platíme přece za odvoz odpadků,
tak proč si dělat podél silnic skládky? Na jaře vidím dobrovolníky jak sbírají odpadky podél potoků a řek, Kdepak se asi vzaly?
A tak lidé, když jste v lese, ale i jinde v přírodě, vezměte si svoje odpadky domů.
Děkuji za přírodu i za zvířata.
Alena Dunovská
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POZVÁNKY SDH

SH ČMS SDH Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na

která se uskuteční v sobotu 3.12.2011 v 18 hodin
v přísálí KD Líšnice
Po skončení oficiální části neformální posezení.
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou hasiči

Sdružení hasičů okrsku č.10 si Vás dovoluje pozvat na

sobota 28. ledna 2012 - 20 hodin

KD Líšnice - hraje: Variace

V letošním roce jsme také v našich řadách zaznamenaly významná životní jubilea a
to u našich členů se statutem mimořádné členství podporující člen. Všem jsme byli
s malou pozorností pogratulovat. Teď do konce roku nás čeká závěrečné vyhodnocení na výroční valné hromadě, na kterou zveme tak jako každý rok všechny naše
příznivce, kamarády a členy a jejich rodinné příslušníky. Už teď Vám ale můžeme
slíbit, že stejně jako letos hodláme pořádat již zaběhnuté akce a také dále spolupracovat s dalšími zájmovými organizacemi působícími na území naší obce.
Jestli plánujeme něco nového? Jestli nového, tak to tak docela ne. V jarních měsících bychom chtěli uspořádat besedu se zástupci integrovaného záchranného systému.A nakonec mi dovolte ještě jednu pozvánku. V příštím roce a to v sobotu 28.
ledna 2012 se můžeme těšit na v pořadí čtvrtý okrskový hasičský ples, který se po
úspěšných ročnících v Paloníně stěhuje v rámci okrsku k nám do Líšnice. Okrskový proto, že se jedná o ples, který organizují sbory dobrovolných hasičů okrsku
č.10, do kterého spadá i ten náš. Ples je pořádán na podporu činnosti okrsku a jeho
výtěžek je použit na další vypsání soutěže „O Přeborníka okrsku č.10“. Jen pro
doplnění - do tohoto okrsku spadají okolní sbory a to: Líšnice, Křemačov, Loštice,
Studená Loučka, Mohelnice město, Mohelnice Siemens, Pavlov, Radnice, Palonín,
Moravičany, Doubravice a Mitrovice, Podolí.
Budeme se těšit na Vaši účast
Jitka Mošovská, DiS., starostka

Bohaté občerstvení, tombola.
Na Vaši účast se těší kolektiv hasičů.

SH ČMS SDH Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na
10. března 2012 ve 20 hodin v KD Líšnice

hrají: TÓNY KONICE
Připraveno bohaté občerstvení a překvapení plesu
Na Vaši účast se těší hasiči
8

5

Z VAŠÍ ČINNOSTI

Ve dnech 16. – 22. 10. 2011
návštívili Olomoucký kraj
zástupci z partnerského regionu GRADD v Kentucky v
USA. Během svého pobytu
navštívili několik zařízení v
Olomouckém kraji. Společně
s náměstkyní hejtmana Yvonou Kubjátovou a paní Inženýrkou Jitkou Brabcovou
navštívili i Občanské sdružení Ryzáček, kde se nejen
seznámili s kvalitní odbornou hiporehabilitací, ale sami se mohli o informacích,
které zde získali přesvědčit.
Všichni členové delegace
byli velmi mile překvapeni a
reagovali velmi pozitivně na
všechny informace které při
návštěvě hiporehabilitačního
centra na Vyšehorkách získali a také na reálné ukázky
které měli možnost shlédnout a poté si sami vyzkoušet. Na základě této návštěvy
se nám otevřela cesta k další
vzájemné spolupráci.

měl hlad mohl se posilnit gulášem nebo tlačenkou, ti žízniví měli k dispozici bar
plný dobrého pití. Během bálu shlédli návštěvníci předvedení práce s lasem a biči a
naučili se některé z country tanců.
Součástí countrybálu byla také sbírka na podporu činnosti sdružení, do které nám
návštěvníci přispěli a za to si mohli vybrat obrázek malovaný našimi klienty. Akci
si všichni náležitě užili a my už nyní plánujeme další countrybál v roce 2012.
Takže příště naviděnou!

HUDBA

Začátek v 18 hodin - vystoupí hudební skupina S band

Začátek v 17 hodin - vystoupí hudební skupina S band
- pěvecký sbor ROLNIČKA - ZŠ Vodní
Na obou koncertech zazní vánoční písně, koledy a hudba starých mistrů

Před koncem roku, a ukončením hiporehabilitací v letošním roce, uspořádalo Občanské sdružení Ryzáček již třetím rokem Countrybál v sále kulturního domu v
Líšnici. Na tuto akci přišlo sdružení podpořit více než 60 návštěvníků, kterým k
tanci a poslechu hrála country kapela Pracka z Rájce. Atmosféra byla báječná, kdo

Ve dnech 5.12., 9.12., 16.12., 23.12. vždy od 16.30 do
17.30 hod. bude v Mohelnici u nově postaveného víceúčelového domu KOVÁRNA navozena vánoční atmosféra lidovými muzikanty, kteří vám zahrají a zazpívají neznámější vánoční písně a koledy. Nebude chybět ani vánoční punč.
Budou vám hrát: T. Kunštácký - kontrabas, K. Stratil klarinet, D. Mihalik - harmonika.
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Countrybál 19. 11. 2011

