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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
Zapletal Jan
Hňoupek Jiří
Svoboda Jaromír
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V líšnickém hostinci vystoupili muzikanti ze skupiny S-band. Zahráli nejen k poslechu, ale i k tanci. O tom, že tato akce slavila úspěch, svědčí i její brzké opakování. Podrobnosti na str. 6

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

56. díl

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

Cvičení ZUMBY v Líšnici opět pokračuje.

Rok 1969

Kdy? Každou středu od 18 do 19 hodin
Kde? Přísálí KD Líšnice
Co si nezapomenout vzít sebou?

Komunikační poměry
Špatný stav silnic
Silnice z Líšnice vede k Újezdu, Lošticím, Svinovu, Bušínu a k Vyšehorkám. Autobusové spojení s okolím je dobré, až na trasu k Lošticím a Bušínu., kde autobus
zatím nejezdí. Z úseků těchto je ve špatném stavu silnice před střediskem JZD a k
Vyšehorkám, kde bývá traktory rozježděná a blátem zanešená tak, že místy není
schůdná. V obci Líšnice a Vyšehorky se nachází telefon. Nejbližší poštovní úřad se
nachází v Pavlově. Nejbližší nádraží k vlakům je v Mohelnici.
Úprava silnice po průtrži mračen
16. června po průtrži mračen přijeli na Vyšehorky silniční dělníci se stroji, aby
provedli opravu silnice, která po průtrži mračen, byla v ubohěm stavu. Od Vyšehorek až po Podolí se navážel štěrk, který se rozhrnul a válcoval. Silnice byla potom
polita louhem z papírny a zpevněna. Současně byla upravena i silnice z Vyšehorek
do Líšnice. Na obecní cesty se dovážel štětový kámen a štěrk, které spravil cestář
ve výslužbě Vojtěch Směšný.
Kopání struhy na svod vody
19. června po průtrži mračen kopal ve Vyšehorkách Leopold Barták struhu na svod
vody, od kříže stojícího za obcí při polní cestě kolem bývalého přes vesnici, až k
mostu u fáry.

Cvičební úbor, pití a dobrou náladu

Pokud máš zájem, určitě se zastav.
Za organizátorky H. Nováková.
Těšíme se na Vás!

KŘÍŽOVKA
V období Vánočních svátků se nejen v kostele na Vyšehorkách, ale i v okolních
obcích /Studená Loučka, Mohelnice/ koná ……../řešení v tajence/. Účinkují na
nich mimo jiné i hudebníci líšnické skupiny S-band.
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1.vánoční ovoce
2.límec u saka

Lidopisné poměry
Úrazy
18. února ve večerních hodinách po posypávání silnic, šel
své nevěstě Hedvice Zapletalové zaměstnané v papírně ve
Vlčicích naproti Václav Václavek, který u pohostinství
„Pešť“ v Žadlovicích, byl zachycen a odhozen neznámým
nákladním autem na silnici, kde zústal ležet s tržnými ranami a otřesem mozku.
Projíždějící lidé autem silniční správy při kontrole silnic u něj zastavili a ihned
zařídili odvoz do nemocnice, kde byl dovezen polozmrzlý. Po ošetření zůstal v
nemocnici v dalším léčení. Celý případ byl vyšetřován.
23. dubna dostal smyk a upadl z motorky u hřbitova Vlastimil Horníček. Byl ihned
odvezen do nemocnice s otřesem mozku.
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3.zpěvný pták
4.hovorově lhal
5.stonky u stromů

6.hospodská hra
7.zručný člověk
Vyluštění z minulého čísla - PÓHÁDKA
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Hlad. To byl ten pádný důvod, který je neustále poháněl kupředu. Na farském
dvoře ubylo kachen, husí i
vykrmených kuřat, které
děvečky zabily, zbavily peří, vykuchaly a daly do líšnické hradní kuchyně. Část také zaudily a pověsily do větraného komína
jako do spižírny. Peří nacpané v hustě pletených koších bude
zdrojem práce za dlouhých zimních dnů. Všude vonělo vyškvařené husí a kachní sádlo i s drobnými škvarečky. Na farská prasátka bylo brzy, tučněla a zabíjačkové hodokvasy vypuknou s prvním popraškem
sněhu. Prostě plody hojnosti a úspěšného roku. Kdo se staral, měl, kdo se nestaral,
nejenže neměl, ale sám se odsoudil ke strádání.
Dionýs zrovinka v kuchyni držel v ruce velkou chlebovou placku, kterou si hustě
potíral poloschládlým sádýlkem a dřevěnou lžící lovil z kastrolu usazené škvarky,
aby to všechno do kupy dalo pořádné sousto libé krmi. Musel se připravit a
z gruntu se najíst, protože už celý týden přes noc hlídal svůj vinohrad. Hlídal ho
nejen před havětí na zemi i ve vzduchu, ale také před lidskými nenechavci, kteří ho
chtěli připravit o bohatou úrodu. Na sklizeň byl čas, víno ještě pořád zrálo, nabíralo
svoji typickou sladkost a vůni. Tady se vyplatilo čekat. Konečně se mu vyplnilo
toužebné přání a chystal se odměnit za všechnu tu dřinu svým „vínem“. Hojná vrstva tuku se nechtěla udržet na chlebu a začala mu stékat nejprve na předloktí a už už
se mastný potůček snažil skrýt v rukávu kutny. Dionýs balancovat a olizoval si ze
všech stran ruku, aby ani kapka neměla šanci skončit na zemi. Chutnalo mu. Moc
mu chutnalo. Očkem ještě pokukoval po šteláři, ve kterém chladly a voněly
v sádlem vymazaných dřevěných miskách husí paštičky, hustě posypané nahrubo
nasekanými lískovými ořechy. Rozzářil se jak zapálené svíčky na oltáři. Mlsně
přemýšlel, jak ochutnat, aby nikdo nepoznal, že z porce ubylo. Opatrně odhrnul
oříšky a prst hluboko zabořil do misky. Labužnicky olízl nabrané sousto a nechal
ho pomalu rozplynout na jazyku. To byla dobrota. Inu, komu pochvala, tomu pochvala. Na faře byly v širokém okolí vyhlášené ty nejlepší kuchařinky. Všechno
rychle opatrně zahrnul nazpět, aby nikdo nic nepoznal. Chtělo by to ještě něco
sladkého. Aha, upečené koláče, které se měly asi zítra zavést ke kunštáckým na
hrad. Byly úhledně položeny na cukrem vysypaných lískách. Ale dva nebo tři se
mu zdály nepovedené a na mise by určitě nevypadaly dobře.

Z ČINNOSTI SDH

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková
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Jak si letos vedli líšničtí hasiči v boji o "Přeborníka okrsku č.10" pro ročník 2012?
Letošní boj se skládal z 10ti soutěží. Základem bylo květnové 1.kolo okrskových
soutěží a na to navazovalo již zmiňovaných devět kol a to - Studená Loučka, Podolí, Loštice, Palonín, Žadlovice, Líšnice, Moravičany, Křemačov, Pavlov a pro veterány po loňském úspěchu Doubravice.
Naše základna dokázala pro každou kategorii postavit jedno družstvo, ale pouze
družstvo mužů se scházelo pravidelně a účastnilo se také všech uvedených soutěží.
Proti loňskému roku letos polevila líšnická děvčata, která se nesešla na několika
soutěžích - většinou kvůli pracovnímu vytížení při rekonstrukci bydlení. I tak ale
družstvo žen podávalo své standardní výkony. Během sezóny se do týmu připojilo
několik mladých a talentovaných děvčat, která doplnila chybějící stav. Tak po domácí soutěži absolvovala již každé další soutěžní kolo.
Letos se v kategorii „ženy“ zapojila tři družstva a v celkovém součtu tabulkových
bodů se líšnické družstvo právě díky neúčasti na několika soutěžích obsadilo závěrečné 3. místo. Děvčata se již teď těší na další ročník. A jak jsme mohli zaslechnout z jejich řad, tak bude docela možné, že na některou soutěž se sejdou hned dvě
družstva a to "klasická líšnická sestava" a k nim nově družstvo "nové posily". Tak
budeme doufat, že se tak stane a změří síly na soutěžním poli zkušenost a nová
energie.
Obdobně jako děvčata mělo problém sejít se družstvo veteránů. Sešli se jen na
domácí soutěži, kde vybojovali 3. místo. Jejich řady letos značně postrádaly Mirka
Plška, který se díky zdravotním problémům nemohl zúčastňovat tak,jak by si přál.
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MOŽNÁ NEVÍTE
Naproti tomu mu ale patří
velké díky, že se navzdory
všemu na naší domácí soutěži postaral o zavodňování
kádě vodou. Dalším chybějícím článkem byl Tonda
Maštera, který se kvůli
rekonstrukci domu nemohl
připojit.
To družstvo mužů si na
nedostatek členů či volna
nemohlo letos stěžovat.
Občas to jistě trošku zaskřípalo, kvůli nezbytné
práci doma, ale sešli se
vždy a postupně se tak sehráli, že do konce ročníku
stáli i několikrát "na bedně". Ano právě to, že si
stejně tak jako děvčata dokázali posílit své řady o
mladé sportovce, mohli
těžit z této velké výhody. A
to je také vedlo k tomu, že
se pravidelně scházeli a
trénovali. Vytvořili si svůj
stabilní tým, se kterým se
určitě potkáme v i tom dalším ročníku. V tom letošním si z celkového počtu 8
družstev zapsali 4. místo. A tak jim patří velký dík za odvedenou práci a podané
výkony.
A co říci závěrem - hasiči tady nespí a snaží se fungovat dál. Nové posily jsou
toho zářným důkazem. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na aktivitách hasičů.
Ale co hlavně. Abychom se my všichni dokázali zvednout z židlí a křesel každodenního shonu a vyjít si na ples, posezení, taneční zábavu a podpořit činnost,
kterou tady nejen my organizujeme proto, aby se tady u nás v tom pěkném prostředí - opraveného kulturního domu nebo budoucího nového areálu hřiště "něco dělo".
Tak nás přijďte podpořit …
Jitka Mošovská, DiS., starostka SDH Líšnice
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Volba se uskuteční dne 11. a 12. ledna 2013.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 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.

OÚ INFORMUJE
Na dotaz občanů odpovídáme, že kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny ve
dvoře obecního úřadu.v Líšnici. Tříděný odpad - plasty, sklo je možno odevzdávat
každý pátek od 14 do 17 hodin.

Dne 13. prosince 2012 v 18 hodin
VAŠE RECEPTY

Domácí punč
1 pomeranč, 1 citron, 1 badyán, skořice, 3 lžíce cukru, 400 ml
vody, 300 ml bílého vína, 200 ml rumu
Z pomeranče a citronu vymačkáme šťávu a k ní přidáme koření , cukr a vodu. Slupky z ovoce /omyté/ taky hodíme do hrnce.
Vše vaříme asi 5 minut. Potom přilijeme víno a rum, nesmí se
dále vařit. Z hotového punče vytáhneme slupky a badyám, jinak
by zhořkl.
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POZVÁNKY

Vyšehorkách
26. 12. - VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv.Máří Magdaleny na Studené Loučce
27. 12. -VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Tomáše Becketa v
Mohelnici
Začátky koncertů v 18hodin - účinkuje hudební skupina S - band

V sobotu 24. listopadu
proběhla
jedna malinkatá
brigáda, která přispěla k úklidu obce. Z návsi byla
odvezena lavička
na Vyšehorky ke
kostelu. Dále byly
odklizeny již nepotřebné dlaždice
z chodníků, které
byly v rámci dotačního titulu nově
položeny.

26. 12. - Hostinec Líšnice pořádá 3 . ročník

SDH VÁS ZVE

24. 12. - OÚ Líšnice ve spolupráci s ostatními organizacemi Vás
srdečně zvou na ŽIVÝ
20.30 hod. - náves

BETLÉM

se zpěvy - začátek ve

25. 12. - VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Všech svatých na

ŠTĚPÁNSKÉHO KOŠTU
BRAMBOROVÉHO SALÁTU

Jitka Mošovská, DiS., starostka SDH Líšnice

SH ČMS SDH Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na

- začátek v 19 hodin - hostinec a přísálí KD /informace pro soutěžící v hostinci/

28. 12. Hostinec Líšnice - VEČER S MUZIKOU
aneb PŘEŽILI JSME KONEC SVĚTA hostinec a přísálí KD, nekuřácké prostředí, živá hudba
k poslechu i tanci

která se uskuteční v sobotu 8.12.2012 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

Hraje skupina S - band Líšnice
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AKCE V LISTOPADU

SPORT

V sobotu 17. listopadu uspořádalo Občanské
sdružení Ryzáček countrybál v místním kulturním domě. K tanci i poslechu hrála již tradičně country kapela Pracka z Rájce. Tato skkupina podporuje svým hudebním vystoupením činnost sdružení nejen na countrybále, ale i na dnu otevřených
dveří, které pořádá sdružení každý rok v září, k představení činnosti sdružení. Během akce návštěvníci shlédli ukázku stepu a pro zájemce byl k dispozici i taneční
pár, který učil základům country tance. Velmi mile sdružení překvapila účast
"místních" na countrybále.
Děkujeme proto za Váš čas, který jste nám věnovali nejen účastí na countrybále,
ale i na jiných akcích pořádaných naším sdružením. Svou účastí, dobrou radou,
skutkem či darem totiž vyjadřujete podporu našemu sdružení a aktivitám, které se
sdružení snaží každoročně připravit.Jsme za to velmi rádi.

STOLNÍ TENIS
Stolní tenis se hraje v bývalé líšnické
škole i v letošním roce. Do nového
soutěžního ročníku vstoupila hned tři
družstva.
Nejvýše - regionální přebor II. třídy
hraje družstvo Líšnice - Svinov A. Nižší reginální soutěž potom hraje družstvo Líšnice - Svinov B a družstvo Líšnice - Mohelnice.
Jak si zatím místní družstva stojí?
Družstvo Líšnice - Svinov A je na 12.
místě, Líšnice - Svinov B je průběžně
na 4. místě a Líšnice - Mohelnice na 6.
místě.
Na soupisce družstva Líšnice - Svinov
B je Dušan Mikula ml., který byl členem týmu ZŠ Mlýnská Mohelnice.
Toto družstvo zvítězilo minulý týden v
krajském finále přeboru škol.
Dobrou zprávou pro příznivce sportu
je, že tradiční turnaj ve stolním tenise
se uskuteční v sále kulturního domu v
Líšnici také letos.

Za Občanské sdružení Ryzáček si dovoluji tímto popřát všem lidem dobré vůle
hodně zdraví a pohody do příštího roku.
A přátelé, těšíme se na Vás, ať už na nějaké veřejné akci, nebo jen tak, na návštěvě areálu Ryzáčka!
Hana Dvořáková
S nápadem produkce živé hudby v líšnickém hostinci přišel pan hospodský
Dan Sládek, který si pozval muzikanty ze skupiny S - band. Jednalo se o pokus,
zda vůbec bude mít tato akce v Líšnnici své příznivce. A pokus vyšel. I když nebyla tato akce propagována, tak přišlo as 30 návštěvníků. A ti se dobře bavili, zpívali i tancovali. Tentokráte se to v hostinci obešlo bez kouření
a nikdo neprotestoval.
Hospodou zněly písně moderní, ale i lidové. Soudě podle
kladných ohlasů bude mít tato akce své pokračování. „Příště
se bude hrát i v přísálí, které bude propojeno s hospodou. A
opět vše nekuřácké,“ upřesnil pan Sládek.
Také muzikanti si hraní pochvalovali. „Je dokázáno, že
střední generace mezi 40-50 lety nemá možnost tady v okolí
chodit se bavit do prostředí, kde by se cítila dobře. Rádi
poslouchají písně jejich mládí, které důvěrně znají. To vše bychom jim chtěli nabídnout,“ řekl člen skupiny S - band Dušan Kalich Mihalik. „Věříme, si určitě někteří vzpomenou na dobu, kdy se pořádaly odpolední čaje a najdou si cestu do
líšnického kulturáku,“ dodal závěrem. Držíme novému nápadu palce!

Ve dnech 7.12., 14.12., 21.12. vždy v 17 hod. bude v Mohelnici u nově postaveného víceúčelového domu KOVÁRNA navozena vánoční atmosféra muzikanty hudební skupiny S-band, kteří vám zahrají a zazpívají
neznámější vánoční písně a koledy. Nebude
chybět ani vánoční punč.
Přijďte zažít atmosféru adventu!
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ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ

