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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 říjnu:
Springerová Jaroslava
Plháková Marie
Plesník Miroslav

Koďousková Helena
Zdařilová Drahomíra
Podhorný Petr
Teltscher Miroslav
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Tři družstva sportovní oddílu stolního tenisu Líšnice zahájila svoje soutěže v regionálním přeboru. Nejlépe si zatím stojí hráči Líšnice A, kteří ze čtyřech utkání
třikrát vyhráli a jednou remizovali. Více na str. 4

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

125.díl

Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

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

Rok 1988

Dne 31. října tomu byly tři roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Antonín Rosta.
Dne 1. prosince by se dožil 77 roků.Všem, kteří vzpomenou
s námi děkujeme.

Občanský výbor
Složření OV bylo v tomto roce změněno. Předsedou se stal s. Josef Mekyska. Práci
OV nelze v tomto roce hodnotit kladně. Ze všech akcí, které byly plánované na
tento rok, se téměř žádná neuskutečnila. Měla být dokončena úprava hřbitova na
Vyšehorkách, vybudovaná kuchyňka v KD, započato se stavbou garáže pro techniku SPO. V plánu bylo i vybudování požární nádrže z rybníka v Líšnici. Všechna
činnost jako by usnula. Čí vinnou? Ne všechny obce, které se integrovaly pod MěNV v Mohelnici tak zcela složily ruce do klína. Není možné se vším čekat a vše
chtít po MěNV. V první řadě záleží na občanech, zda jim záleží na obci, ve které
žijí, jestli jsou ochotni něco pro společnou věc udělat. Samozřejmě, že organizaci
všech akcí by si měl vzít za své OV a NF v obci. Je proto nutné, aby OV v Líšnici
svou činnost zlepšil.

ČČK
Akce, které tato organizace pořádá pro občany obce, ať už se
jedná o děti či důchodce, jsou jedny z těch, které svědčí o činnosti NF v obci. V lednu uspořádala organizace maškarní ples,
v březnu vítání nových občánků spojené s oslavou MDŽ. Přispěla
také finanční částkou při zakoupení upomínkových dárků pro
nejmenší, nezapomněla udělat radost i těm nejstarším občankám pěknou kytičkou
k MDŽ. Taktéž zájezdy za kulturou jsou zásluhou členek ČČK. Byl uspořádán
čtyřikrát zájezd do divadla v Olomouci, jeden do Mohelnice na vystoupení pražských umělců. Pro děti předškolního i školního věku uchystaly členky dvakrát posezení u táborového ohně s občerstvením. Finančně přispěly i na oslavu MDD a
Mikulášskou nadílku. Aktivně se zapojily i do organizování odpoledne pro důchodce tím, že napekly pro všechny voňavé koláče. Organizace má tři pečovatelky:
J. Nováková, I. Stratilová, M. Langerová.

Pohyb obyvatelstva:
Celkový počet obyvatelstva k 31.12.1988 byl 272. Přistěhování: Josef Ledvina,
odstěhováni: Alois Smrček, úmrtí: Jaroslav Orálek, narození: Ondřej Neubauer.
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Manželka Helena a děti s rodinou

KŘÍŽOVKA
Dnešní pranostika se vztahuje k měsíci listopadu. Dne 25. listopadu slaví
svátek Kateřina.
Co se stane, pokud bude na Svatou
Kateřinu sněžit, se dovíte ve vyluštěné tajence.
Pranostika zní: Sníh na Svatou Kateřinu věští …… …..

1
2
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Vyluštění minulé tajenky:
Studený říjen - zelený leden.

4
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6
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Vodorovně:
1 - Jméno herce Vyskočila
2 - Jeseterovitá ryba
3 - Pusa spisovně
4 - Sifon
5 - Pohyb vzduchem po odrazu
6 - Vinný keř
7 - Čirá kapalina
8 - Pěvecké uskupení
9 - Bývalý podnik v Olomouci
10- Rakouské pohoří
11- Britská délková míra
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CHVÁLÍME

SDH VYŠEHORKY

Hasiči hledali ztracenou osobu

Draci se vznášeli nad Vyšehorkami
Jedna z nejoblíbenějších podzimních
činností dětí vždy byla a stále je
pouštění draků. I v dnešní přetechnizované době se tatínkové prohánějí
se svými ratolestmi po polích a vysoko nad nimi se vznáší drak. Samozřejmě se podoba draků změnila. A tak
můžeme na obloze vidět nejrůznější
tvory, strašidelné příšerky a dokonce i
ryby. To vše bylo k vidění v sobotu

V sobotu 27.10. v dopoledních hodinách proběhlo v Lošicích v lesích okolo koupaliště námětové cvičení hasičů z okrsku č.10, které bylo zaměřeno na vyhledávání
ztracených osob. Cvičení se zúčastnili také členové SDH Líšnice a SDH Vyšehorky. I přes nepříznivé počasí - vytrvalý déšť - se podařilo zadaný úkol splnit.
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13. října na Vyšehorkách. Zde se na
louce u vodojemu konal další ročník
Vyšehorské drakiády. Počasí návštěvníkům opravdu přálo. Panovalo překrásné podzimní, chvílemi spíše letní
počasí. Děti byly netrpělivé, zda-li
jejich draci budou létat. A protože se
po strništích dostatečně proháněl vítr,
znamenalo to, že se opravdu dočkaly.
Nad Vyšehorky se vzneslo přes dvacet draků nejrůznějších rozměrů, tvarů i velikostí. Vyšehorští hasiči připravili pro
návštěvníky drakiády malé občerstvení. Něco k jídlu, něco pro zahřátí. Pozdní letní
odpoledne lákalo k příjemnému sousedskému posezení.
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STOLNÍ TENIS

Sdružení nezávislých kandidátů
„Šance na změnu“
- vylosované číslo 1
Do Zastupitelstva obce Líšnice byli zvoleni:
Plhák Aleš Mgr.
Bartoš Lukáš

Náhradníci:

Sportovci rozehráli svoje soutěže
S příchodem podzimních měsíců se naše sportovní družstva zapojila do regionálních soutěží ve stolním tenise. Obec Líšnici budou v tomto ročníku reprezentovat
tři družstva - A, B, C. Hráči Líšnice-Mohelnice A, kteří startují ve II. třídě přeboru,
porazili ve 2. kole Linhartice A, potom remizovali s Mohelnicí D a zvítězili nad
Šumvaldem B. Zatím v posledním utkání opět zvítězili a to nad nad Dlouhomilovem A. Utkání 1.,5.a6. kola do uzávěrky LO zatím neodehráli./Pokračování příště/

RSST Šumperk II. třída:
1. Postřelmov C

Utkání Výhry Remízy Prohry Body
6

5

0

1

16

2. Jedlí B

5

5

0

0

15

3. Nový Malín C

6

3

1

2

13

4. Dubicko B

6

3

1

2

13

5. Jestřebí C

6

3

0

3

12

6. Lišnice-Mohelnice A

4

3

1

0

11

7. Dlouhomilov A

6

2

1

3

11

8. Linhartice A

6

2

1

3

11

9. Kolšov C

6

2

1

3

11

10. Šumvald B

5

0

3

2

8

11. Mohelnice D

5

0

1

4

6

12. Štíty C

5

0

0

5

5
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75 hlasů
73 hlasů

Vyjídáček Radomír Ing.
Seryn Jaroslav Ing.
Míchal Marek
Plesníková Milada
Spurný Michal

68 hlasů
45 hlasů
58 hlasů
54 hlasů
48 hlasů

Sdružení nezávislých občanů Líšnice-Vyšehorky
- vylosované číslo 2
Volební účast v obcích:

Do Zastupitelstva obce Líšnice byli zvoleni:
Kvíčala Jiří DiS.
Dvořáková Lucie Mgr.
Smítal Oldřich
Zbožínek Libor
Valouch František

188 hlasů
171 hlasů
162 hlasů
161 hlasů
161 hlasů

Náhradníci:
Poles Jan
Šulová Andrea

146 hlasů
146 hlasů

Na ustavujícím zasedání ZO Líšnice dne 31. října
byl starostou obce zvolen pan Jiří Kvíčala.
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OÚ INFORMUJE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

UPOZORNĚNÍ OÚ
Revize komínů:
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, že si mohou objednat pravidelnou prohlídku komínů - na obecním úřadu do čtvrtka 15. listopadu 2018. Termín prohlídky
bude včas oznámen.

Termín svozu bioodpadu:
Pravděpodobně poslední podzimní svoz bioodpadu proběhne v pondělí 12. listopadu 2018.

CHYSTÁ SE

spojená se

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. V naší
obci se volilo 7 zastupitelů. O tyto mandáty se ucházela dvě uskupení nezávislých
kandidátů. Volby v naší obci provázela vysoká účast voličů.
Zatímco průměrně se Olomouckém kraji dostavilo k volbám 47% voličů, v Líšnici
byla volební účast 77,5 %. Ze 299 voličů jich odevzdalo svůj hlas 232. V okrese
Šumperk tak obec Líšnice obsadila vysokou volební účastí druhé místo, v regionu
Mohelnicko byla první.

kulturní dům Líšnice - v 17 hod.
Nadílka dětem
Vystoupení pěveckého sboru místních občanů
Promítání filmu:
„Události 2018 v obci Líšnice-Vyšehorky“
Občerstvení zajištěno

VOLEBNÍ VÝSLEDKY: Obec Líšnice
název:

počet odevzdaných hlasů:

v %:

počet mandátů:

SNK „Šance na změnu“

421

27,06%

2

SNO Líšnice-Vyšehorky

1 135

72,94%

5
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RELAXACE

Podívali jsme se na Brněnsko

První říjnovou neděli spolek Relaxace uspořádal již tradiční podzimní zájezd.
V letošním roce jsme se zajeli podívat do Galerie Zetoru v Brně a poté jsme přejeli
na Macochu a do Punkevních jeskyní.
Ráno v 8 hodin byl přistaven autobus na návsi v Líšnici a mířil směrem do Brna.
Dobrá nálada panovala již při nastupování kdy byli všichni mile překvapeni, že je
autobus zcela zaplněn. Nejmladší účastník zájezdu měl 3 roky a nejstarší přes 80
let. V 10 hodin jsme nastoupili
na prohlídku v Galerii Zetor kde
nám příjemná slečna povídala o
historii traktorů a samotného
závodu Zetor. Také nám pověděla co tato firma plánuje do budoucna. Na každý dotaz ochotně
odpověděla.
Prohlídka všech exponátů se
líbila především pánskému osazenstvu, které zavzpomínalo na
svá mladá léta. Děti ocenily, že
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do všech exponátů si mohli sednout, i spoustu interaktivních her
k tématu traktorů. Po prohlídce
jsme se přesunuli do autobusu a
zamířili směrem k Punkevním
jeskyním. Na místě jsme si všichni dali vynikající oběd a pomalu
se přesunuli ke vchodu do jeskyní. Ti méně zdatní využili sjezd
lanovou dráhou a ostatní se prošli
asi 2 km poučnou stezkou lesem.
Prohlídka jeskyní se všem velmi
líbila. Na závěr jsme se projeli na
lodičkách jeskyněmi. Dnešní výlet se blížil ke konci. Ti co měli ještě dost sil si opět vyšlápli 2km stezku k autobusu a ti unavenější se projeli lanovkou. Cesta domů probíhala ve
veselém duchu. Všichni byli s
výletem spokojeni a jistě dlouho
budou vzpomínat na spoustu zážitků s krásného nedělního dne.
Všem moc děkuji za hojnou
účast a skvělou atmosféru. Příští
rok se nám snad podaří zaplnit
všechna místa v autobuse a užijeme si pěkný podzimní výlet.
Za spolek Relaxace:
Lucie Dvořáková

POZVÁNKA

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 17. 11. 2018
Startovné: 150,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé
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