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Budovu obecního úřadu, kulturního domu i pohostinství obemklo lešení a začala
se psát nová kapitola vzhledu těchto budov. Byly zahájeny práce na zateplování
a výměně oken. Opravy jsou financovány z dotací Operačního programu Životní
prostředí a rozpočtu Obecního úřadu v Líšnici.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

ROZUMÍTE HANÁČTINĚ?

79. díl

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

Rok 1974
Škola - organizace
Nový školní rok byl zahájen 3. září. Po uvítání všech přítomných ředitelkou školy
s. Plhákovou, promluvil k dětem i rodičům předseda MNV s. Balcárek. Těm nejmenším se dostalo od pionýrů pěkné kytičky a jako upomínky na vstup do školy si
odnášeli pohádkovou knížku. Do školy nastoupilo 17 žáků. Na škole byla jedna
třída, ve které byly čtyři ročníky. Pátý ročník přešel na ZDŠ do Mohelnice.
Vyučující a zároveň ředitelkou byla s. Maria Plháková, dále byla ve škole zaměstnána s. Zdena Bartošová jako uklízečka a zároveň vykonávala funkci topiče v topném období. O hlavních prázdninách byla vyměněna podlaha chodby a zabudována nová tabule.

Výsledky prospěchu:
Ze 17 žáků neprospěl pouze 1 žák, který již dvakrát opakoval a proto byl přeřazen
na zvláštní školu. Všichni byli klasifikováni z chování známkou 1. Ve škole ani
mimo nedošlo k žádným kázeňským přestupkům.

Pionýrský oddíl:
Ředitelka školy vede i nadále pionýrský oddíl. Pro schůzky bylo využíváno prostorů školy i všechno její vybavení. Pěkná spolupráce PO a školy se projevila i při
přípravě a účasti na všech oslavách a veřejných vystoupení. Pro práci bylo získáno
16 žáků ze 17.

Hanácká řeč není lebozvočná

Ono to jož nebode ináč, než se bode
moset ešče párkrát zakřečet a bičem čóbnót, než to naše spřežení zabere. Tém spřežením meslím to choť, jak pomuct hanácké řeče k její staré slávě. Pro počenek sme
se zameslele nad tém, ešle to stojí za to s tó hanáčtěnó neco dělat.
Já nevim, jak to přende, že dež má člověk nečeho plnó hlavo, decke se nekeré čert
postará, abe ta hlava bela ešče plňéši. Povidá mně toťka sestra Mařa z ničeho nic:
„Dežo to hanáčtěno srovnáš se slováckém nebo valašském nářečím, poznáš hneď
pře prvním poslecho, proč jo ledi nemajó rádi. Néni lebozvočná, nezni pěkně, špatně se poslóchá, je ji jakse plná hoba a hlava z ni brni.“
To vite, belo mě, jak debe mně po palece praščel. Né a né si na takovy róhani něco
klódnyho vemeslet.
Hanácký kalendář zapůjčila paní Dunovská. Děkujeme

ZA KULTUROU DO MOHELNICE
Kino:
Dům kultury:
Transformers: zánik
9.12. v 17 hod. Jožka Černý - Vánoční koncert
Století Miroslava Zikmunda 11.12. v 19 hod.
17. 12. v 19 hodin
Tři bratři
19.12. v 16 hod. Vánoční koncert Smolařů
20. 12. v 18 hodin

KŘÍŽOVKA
A
B
C
D

Zápis do 1. třídy:

E

Dne 31. ledna 1974 byl proveden zápis dětí do 1. p. r. Byli zapsáni tři žáci: Josef
Novák, Ladislav Zbožínek a Blanka Orálková.

F

Oslavy:

G

Na škole proběhly oslavy a akce zaměřené k VŘSR, měsíci Československosovětského přátelství, vánoční besídka, MDŽ. 1. května se všichni žáci účastnili
májových oslav v Mohelnici a 9. května se konal lampiónový průvod a slib pionýrů
a jisker. V červnu proběhlo sportovní odpoledne na hřišti. Školní výlet byl do Jeseníku a okolí.
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Na stromy, keře, trávu
ve všední den i ve svátek
mráz navlékne po ránu
jiskřivý bílý kabátek.
Co je to?
Vodorovně:
A – Slejvák
B – Školní stolky
C – Ztrácet srst
D – Hamižný
E – Kdo píše levou rukou
F – Nářadí kopáče
G –Pilot
H –Vydávat prsty praskavý zvuk
I – Vábiti
www.lusk.cz

11

POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Dionýs zavázal šňůry dost
pevně, aby kalhoty dobře
držely. Každopádně mu
bylo jasné, že ho tady nemůže nechat. Přímo se hrozil
odhalení, že Jiříka uhodil. Ať už pravdu měl, či neměl, ať tu Jiřík
měl nebo neměl co pohledávat, musí odtud pryč. Tady ho nikdo
objevit nesmí!
„Pomoz mi Ulo, chyť nohy, odneseme ho někam k faře.Vyspí se
a bude mu dobře. Nemá pít, vždyť je to ještě děcko. Heralt je
tupec, copak to je nějaká výchova?“ S funěním uchopil tělo pod
pažemi a snažili se ho vynést nahoru po cestičce. Byla to dřina.
Svah byl hodně strmý a Jiříkova bezvládnost tíhu ještě znásobovala.
Celí upachtění museli několikrát zastavit a odpočinout si. Tma byla jak kaše, kterou uvařila noc. Doslova poslepu odhadovali cestičku a nevěděli, kde se zrovna
nachází. „Už nemůžu, je tak hrozně těžký,“ upustila Ula nohy Jiříka na zem, až
zavrávorala. Dionýs ovšem tak rychlý manévr nečekal. Chtěl udržet rovnováhu
a tak se zbavil i on těla. Rukou hmátl do prázdna jednou, dvakrát, hledal nějakou
oporu. Zády najednou narazil na překážku, z které s ulehčením poznal kmen stromu. Sláva, už jsou ve farské zahradě. Nechtělo se mu domýšlet, jak prokličkovali
plotem a dostali se až sem. Jen kdyby bylo alespoň trochu něco vidět.
„Ťulo, Ťulo,“ zašeptal. „Tady jsem a neříkej mi Ťulo,“ ozval se z jeho pravé stravy
rozhořčený hlas Uly. „Kde je Jiřík? otázal se Dionýs. „Já vím,..?“ Dionýs se svezl
na všechny čtyři a šátral kolem sebe ve snaze najít zemanského jinocha. „Pomoz
mi přece, někde tady musí být, odneseme ho blíž k domu nebo chlévu. Tam už
přečká zbytek noci,“ brumlal mnich.
„Víš co, ani mě nenapadne, najdi si ho sám! Copak jsi ho musel hned praštit, aniž
by ses přesvědčil, kdo to je a co na vinici dělá?“ „Áááá,...no to je mi novinka, já
nachytám zloděje a budu se ho milostivě tázat, co pohledává u mého vína!
Už,..už ho mám, jen tiše, tady je, no tady,“ zaradoval se Dionýs nad nálezem, který
po zvednutí zachrápal a mocně vypustil z řitního otvoru plyn. „No fuj,....fuj, ten ale
smrdí!! Pokud se jednou vdám,...tak se můj muž neopováží zpít do němoty a dělat
takové hnusné kousky,...a je čím dál těžší,..!!“zlobila se Ula a už neskrývala hlasité
funění. Jejich potácení se mohlo zdát jako nějaký nemotorný taneček. Tři kroky
vpřed, jeden v zad, dva vpravo, jeden vlevo,.... Nakonec je potěšilo slabé mihotavé
světlo od louče z vchodu do fary. Mlčky, zpocení a vysílení, ho konečně nesli
k nejbližší zdi stavení.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 2. 11. 2014 se konalo veřejné ustavující zasedání č. 7/14 Zastupitelstva
obce Líšnice. Přítomno: 7 zastupitelů

Na zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
- Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta obce pan Jiří Kvíčala a přivítal
přítomné občany i zvolené zastupitele obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu se zákonem
- Předsedající určil za zapisovatelku zápisu paní Janu Zámečníkovou a ověřovatele
zápisu: pana Mgr. Aleše Plháka a pana Lukáše Bartoše.
- Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“a podpisem na připraveném archu
- Předsedající navrhl sloučení mandátové, návrhové a volební komise. Předsedou
komise je navržen pan Ing. Zdeněk Koupil a členy pan Bc. Aleš Friedl a pan Libor
Zbožínek.
- Předseda mandátové,volební a návrhové komise pan Ing. Zdeněk Koupil navrhl,
aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná a místostarosty jako neuvolněná a dále podal návrh na funkci starosty - pan Jiří Kvíčala a na funkci místostarosty pan Bc. Aleš Friedl. Ti byli také jednomyslně ve veřejném hlasování
zvoleni.
- Na funkci předsedy kontrolního výboru byl podán návrh: pan Mgr. Aleš Plhák
a protinávrh pan Ing. Zdeněk Koupil. Hlasováním byl předsedou kontrolního výboru pro následující volební období zvolen pan Mgr. Aleš Plhák.
- Na funkci předsedy finančního výboru podán následující návrh: pan Oldřich Smítal. Ten byl také zvolen
- Předsedající předložil ke schválení návrh odměn pro nové volební období a to
následovně:
3

POZVÁNKY
Odměna místostarosta obce p. Friedl 12 000 Kč, p. Plhák a p. Zbožínek 2220 Kč,
p. Smítal 1910 Kč, p. Koupil a p. Bartoš 1030 Kč/měsíc hrubého.
- Na závěr veřejného ustavujícího zasedání si vzal slovo nově zvolený starosta obce pan Jiří Kvíčala. Ve svém projevu zhodnotil činnost a poděkoval členům zastupitelstva, kteří pracovali v minulém volebním období. Poděkoval také voličům za
jejich přístup k volbám tj. k volbám do zastupitelstva obce Líšnice přišlo celkem
82,5% voličů obce Líšnice. Poděkoval také za důvěru, kterou občané obce nově
zvolenému zastupitelstvu dali.
- Dále pak informoval přítomné o probíhajících projektech v obci - zateplení kulturního domu. Ten byl předán jako staveniště. Seznámil občany s projektem kompostování - kompostéry jsou dodány na dvůr obecního úřadu a výdej bude uskutečněn v úředních hodinách.
Následně pak proběhla informace o stavu dotace na výstavbu vodovodu, kdy se
čeká na podpis ministrem zemědělství. Také bylo konstatováno, že na náves se již
navrátil kříž po restauraci.
- Starosta občany informoval o chystaných akcích v obci - Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu, plesy.

AKCE V LISTOPADU

Vyšehorská drakiáda 2014

Pozvánka na posezení - ženy RELAXACE Líšnice
Kdy ?
5.12.2014 v 18.30 hod.
Kde ?
v prostorách OÚ Líšnice
Návrh programu:
společenské hry, AZ kvíz, karty, posezení u vínečka
Přijď a přiveď sousedku (souseda), dobrou náladu a nápady na vánoční dárky nebo vánoční pečení

Hudební skupiny S-band LÍŠNICE
25. prosince - Kostel Všech svatých na Vyšehorkách
Začátek v 18 hodin
26. prosince - Kostel Svaté Máří Magdalény na Studené Loučce
Začátek v 18 hodin
27. prosince - Kostel Svatého Tomáše Becketa v Mohelnici
Začátek v 18 hodin
V době adventu proběhnou další koncerty v Hrabové a Úsově.

Letošní ročník Vyšehorské drakiády byl opět vydařený. Účast byla velká. Občerstvení v podobě špekáčků a čaje bylo pro všechny.
Proběhla soutěž o nejhezčího draka v kategorii dospělý a děti. Škoda jen, že nefoukal vítr.
Ing. Jaroslav Seryn
4
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

Otevírání dětského hříště v Líšnici

Obec Líšnice zcela změnila tvář svých webových stránek. Od října se modernizoval grafický vzhled úvodní stránky, kde byla umístěna silueta nejvýznamnější historické dominanty obou našich obcí - kostel Všech svatých ve Vyšehorkách. Obrázky v oknech hlavičky se plynule mění dle událostí v obci. Přibyly dva postranní
sloupečky s aktuálním počasím i výhledem na nejbližší dny, kalendářem, počítadlem návštěvnosti stránek, připomenutí jubileí pro daný den a ukázkami z fotogalerie. Ta zůstala v nezměněné podobě a obsahuje fotografie od spuštění stránek
v roce 2011.
I nadále zde můžete najít dokumenty z úřední desky, pozvánky na akce konané
v obci, aktuality a základní informace o obci a zastupitelstvu. Ke stažení jsou
k dispozici některé formuláře.
Novinkou jsou rady týkající se důležitých životních situaci z oblastí: bydlení, cestování, dopravy, financí, kultury, obrany a bezpečnosti, občan a stát, přírody a zemědělství, rodiny, sociálního zabezpečení, vzdělání, vědy a výzkumu, zaměstnání,
zdraví. Své připomínky, nápady a postřehy můžete bez problémů přidat do diskuzního fóra. Kdo hledá elektronickou podobu obecních novin - Líšnické ozvěny, může ji najít také na webových stránkách obce.
Trocha statistiky:
Sledovanost stránek byla v letošním roce zatím nejvyšší v měsíci říjnu - 837 návštěv - bylo to ve dnech obecních voleb. Nejvíce je navštěvovaná úřední deska,
pozvánky na veřejné zasedání, fotogalerie, aktuality a Líšnické ozvěny. Na stránky
obce se připojili také hosté z USA, Německa, Číny, Slovenska, Ruska, Polska
a dalších zemí. Doba návštěv je nejvyšší mezi 22.00 a 23.00 hodinou.
Pokud jste ještě na stránky obce nezavítali, jste srdečně zváni.
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Dětské hřiště v Líšnici se slavnostně
otevřelo v sobotu 1. listopadu. Starosta obce pan J. Kvíčala přivítal
přítomné děti a popřál jim mnoho
radostí při hrách na novém hřišti,
které obsahuje 8 kusů herních prvků
- pyramidu, pavoučí síť, dvojhoupačku, pružinové houpadlo, vahadlovou
houpačku, a
lanovou pyramidu.
Všechny hrací prvky si děti náležitě
vyzkoušely a prověřily. Nejvíce si
oblíbily skluzavku. Potom si se starostou připily dětským šampusem
a nechybělo ani drobné sladké občerstvení. Na závěr si děti opekly na
ohni letos asi poslední špekáček.
Hřiště se podle ohlasů všem moc
líbilo. Teď už jim nezbývá nic jiného, než se těšit na jaro, kdy ho začnou využívat doopravdy.

Podzimní turnaj v mariáši
V sobotu 15. listopadu se konal v líšnickém pohostinství další ročník mariášového turnaje Memoriál Zdenka
Neubauera. Za hrací stoly usedlo 30
hráčů, což je o 5 více než v loňském
roce. Celkovým vítězem a majitelem
první ceny - pěkného selátka se stal
Petr Grulich z Mohelnice, druhý skončil Vladimír Vaněk a třetí místo obsadil Bohumil Stárek. Domácím hráčům
se tentokráte nedařilo a nejlepší z nich
- Jan Elbl skončil na šestnáctém místě.
5

MOŽNÁ NEVÍTE

Patří to do tříděného odpadu?
Co mohu dát do popelnice?
V Líšnici a na Vyšehorkách občané třídí domovní odpad. Využívají k tomu kontejnery na plast, papír a sklo. Za to jim patří veliké poděkování. Protože se však množí dotazy, co vlastně do kterého kontejneru patří, přinášíme stručný přehled:
Co patří do tříděných plastů?
ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin,barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Co do tříděného papíru?
ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Jaké sklo do tříděného kontejneru?
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Směsný komunální odpad
ANO: Do domovních popelnic potom patří odpad směsný, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy
také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Komunální odpad je podle platné definice
§ 4 písm b) zákona 185/2001 Sb, o odpadech veškerý odpad vznikající na území
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obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání.
NE: Do domovních ani jiných sběrných nádob na komunální a tříděný odpad nepatří stavební a demoliční odpad, což jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě,
rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména
zeminy, horniny a stavební výrobky.

Objevilo se v našich popelnicích

Pracovníci firmy Sita cz pořídili fotografie obsahu popelnic v Líšnici a na Vyšehorkách. Poté je zaslali starostovi obce jako dokumentaci k tomu, že některým občanům odmítli vyvézt odpad v popelnicích uložený. Popelnice obsahovaly stavební
suť, kusy zdiva a velké kameny. Při vysypání tohoto odpadu do popelářského vozu,
hrozí jeho poškození, což bylo mimo jiné obsaženo v dopise zaslaném starostovi
obce firmou Sita cz. Při pohledu na snímky musíme s dopisem souhlasit a požádat
občany, aby tento druh odpadu do popelnic nedávali. Při dalším podobném zjištění
jim nebude odpad vyvážen.

POZVÁNKY NA PLES

Společenské plesy:
PLES OÚ - 10. ledna 2015 - hudba - Tóny Konice
Okrskový ples SDH - 31. ledna - hudba - S band Líšnice
Hasičský ples - 28. února - hudba Tóny Konice
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