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Hráči stolního tenisu zahájili svoje soutěže. Naši obec reprezentují tři družstva
hrající v různých stupních regionálních soutěží. Naše záběry jsou ze soutěže II.
třídy, kde se utkalo domácí družstvo Líšnice-Mohelnice „A“ s týmem Dubicka
„B“. Podrobnosti přinášíme na str.10.

Z HISTORIE OBCE

PŘEDSTAVUJEME

Paměti obce Líšnice od roku 1945

91. díl

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

Rok 1978
Zákaz používání alkoholu:
Všichni pracovníci v JZD „Nový život“ v Mohelnici byli poučeni, že s okamžitou
platností nesmí používat v době pracovní žádný alkoholický nápoj. U koho bude
nápoj zjištěn, bude potrestán tvrdým postihem - to je pokutou a odebráním jízdního
průkazu na delší dobu.

Hubení myší:
V listopadu oznámil místní rozhlas vyhlášku, v níž upozorňuje
občany, aby nevypouštěli dobytek a slepice, neboť bude v okolí a
na polích prováděno trávení myší, kterých se v poslední době objevilo větší množství a páchají větší škody.

Motorové vozidlo :
Motorové vozidlo máme. Jedná se o nákladní vůz Praga 3,5 t v hodnotě 8.844 Kčs.
Toto vozidlo je vyhospodařené a je ve špatném technickém stavu. Technický průkaz odebrán. Na pokyn ONV v Šumperku odboru dopravy bylo vozidlo nabídnuto
Požárnímu útvaru v Šumperku a pro nezájem dále Mototechně Ostrava, buď jako
takové nebo na součástky. Avšak ani Mototechna nemá zájem z důvodu, že se jedná o vůz již řadu let nevyráběný, na který již nejsou vůbec náhradní díly. Proto
bude nyní na doporučení uvedených organizací žádáno o vyřazení tohoto vozidla z
evidence DI VB a nabídnuto n.p. Kovošrot.

Výstavba prodejny :
4. listopadu byla zahájena výstavba „Jednoty“ samoobsluhy v Líšnici.. Byly vykopány a vybetonovány základy a pro zhoršené počasí byly další práce odloženy na
příští rok. Z rozpočtu 140.000 Kčs bylo vyčerpáno 14.437 Kčs. Také byla upravena
silnice před autobusovou zastávkou a okolí bylo osázeno růžemi.

Narození a úmrtí v roce 1978 :
V roce 1978 se narodily děti: Dostál Radek, Komárková Zdenka, Zbořil Petr.
V téže roce zemřeli tito občané: Marie Spurná, Vilém Komárek.
Počet obyvatel ke konci roku: 304
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Cimbálová muzika Primáš
má své působiště v Přerově, kde se snaží reprezentovat moravský i slovenský folklór
v celé své bohatosti a šíři. „Nejsme folklórně vyhraněnou muzikou a nezastupujeme
pouze jeden region. Máme rádi lidové tradice, vše co k tomu patří, a o radost z jejich
objevování se chceme podělit s našimi posluchači. Rádi zpíváme lidové písničky
z různých oblastí - přes Valašsko, Horňácko, moravské Slovácko až po daleký slovenský východ. Hrajeme to, co se nám líbí - jak hudebně, tak i folklórně a hlavně se
snažíme hrát lidem i sobě pro radost“.
To je motto muziky, kterou budeme moci vidět a slyšet v Líšnici v neděli 6. prosince. Jste srdečně zváni!

KŘÍŽOVKA
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V dnešní tajence se dovíte, kdo bude účinkovat na Sousedském posezení.

Vyřešení minulé tajenky - Ohlédnout se za
uplynulým rokem a posedět s přáteli mohou
naši občané při akci - SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
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Vodorovně:
1 -Muž
2 - Středozemní ostrov
3 - Krokova dcera
4 - Značka českých hodinek
5 - Nalévaná
6 - Malíř Mikoláš
7 - Citoslovce klopnutí
8 - Ryba podobná hadu
9 - Obdělávaný pozemek
10- Chemický prvek Cl
11- Mřížka
12- Tkalcův nástroj
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STOLNÍ TENIS

AKCE PRO DĚTI

Naplno se rozběhla soutěž regionálních přeborů všech tříd ve
stolním tenise. Naši obec reprezentují tři družstva - v RP II.
třídy: Líšnice-Mohelnice A, v
RP III. třídy: Líšnice-Svinov B,
v RP IV. třídy: Líšnice-Svinov
C.
Dnes přinášíme výsledky našeho
zástupce Líšnice-Mohelnice A,
který hraje v nejvyšší soutěži. V
soupisce jsou uvedeni hráči:
Mikula - Janhuba bojují proti dvojici z Dubicka
Míchal Marek, Mikula Dušan,
Janhuba Radomír, Jelínek Martin, Míchal Karel, Kajnar Rostislav, Hél Zdenek, Havlíček Josef, Mikula Dušan
ml., Zemánek Pavel, Míchal Vojta. Nejvíce zápasů odehráli první čtyři hráči ze
soupisky.
V 1. kole líšnické družstvo porazilo Slavoj Loštice A 14:4, ve 2. kole Mohelnici D
16:2, ve 3. kole Štíty C 15:3, ve 4. kole Kolšov C 14:4 a v 5. kole Šumperk D 12:6.
Po 5. kole bylo družstvo Líšnice suverénně na 1. místě v tabulce. potom následovaly dvě porážky. Nejprve s Bludovem E 5:13, potom s Bludovem D 4:14. V zatím
posledním utkáním remizovali s Dubickem B 9:9 a posunuli se na 4. příčku tabulky.
1 Velké Losiny B

20

2 Bludov D

19

3 Bludov E

18

4 Lišnice-Mohelnice A

17

5 Slavoj Loštice A

15

6 Šumperk D

14

7 Dubicko B

13

8 Dolní Studénky A

13

9 Štíty C

13

10 Nový Malín C

10

11 Kolšov C

9

12 Mohelnice D
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V sobotu 31. října se na Vyšehorkách konal další ročník Drakiády. Je to akce, kterou hasiči z Vyšehorek uspořádali nejen pro
děti, ale také pro jejich rodiče. Protože draci se pouští většinou na
poli, pořadatelé se rozhodli, že dětem zpříjemní i tuto jindy
„úmornou“ cestu. Z návsi ve Vyšehorkách se účastníci Drakiády
vydali úvozovou cestou k vodojemu a na čtyřech stanovištích
plnili zajímavé úkoly. Nejprve vyzkoušeli svůj odhad. Jak veliký
je vyšehorský drak? Tak právě na tuto otázku měli správně odpovědět a s drakem se spojovala i druhá otázka, která prověřila jejich paměť. Děti vzpomínaly, kolik očí a zubů viděly u vyšehorského draka. Podzimní plody sbíraly jako další úkol. Sebranými kaštany a žaludy potom nakrmily
draka na posledním stanovišti. Cesta všem rychle uběhla a u vodojemu se mohli
všichni občerstvit. Dětem chutnal párek, dětský svařák a jejich doprovodu zase
něco ostřejšího. Vítr začal foukat právě v ten správný okamžik. Sice žádný vichr,
ale i v tomto vánku se dali draci pouštět. Nad Vyšehorkami se tak vznášelo přes
třicet draků. Někteří byli vyrobeni doma za pomocí tatínků či dědečků, jiní koupeni
v obchodech. Z každého však měli jejich majitelé obrovskou radost. Neradovaly se
však jen děti. Po poli pobíhali se svými dráčky i dospělí, kteří zúročovali svoje
zkušenosti z dětství. Všichni se náramně bavili a užívali si nádherný podzimní den.
Pořadatele děkují těm, kteří přispěli k uskutečnění této akce. Děkují také samotným návštěvníkům – a bylo jich přes osmdesát - za to, že přišli. A my děkujeme
pořadatelům za organizaci a hlavně krásně prožité odpoledne. Těšíme se za rok
zase s drakem na Vyšehorkách…

Jelínek - Míchal porazili své soupeře 3:2
Zbylá družstva představíme v příštích LO.
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NAVŠTÍVILI JSME ZA VÁS

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Pozdimní mariášový turnaj v Líšnici

Výstava: Šišky z celého světa

Příznivci karetní hry mariáš se letos již potřetí sešli v líšnickém hostinci. Po Velikonočním turnaji, turnaji při Dnu Mikroregionu se tentokráte konal další ročník
Memoriálu Zdenka Neubauera,
zakladatele této tradice v Líšnici. Za hrací stoly zasedlo dne
14. listopadu 24 hráčů z 12 obcí.
O celkového vítěze se hrálo na
pět kol. Samozřejmě ani letos
nechyběla přestávka na oběd.
Podával se výborný guláš, který
připravila paní hostinská. Situace na čele turnaje se měnila po
jednotlivých kolech jako na
24 hráčů zasedlo za hrací stoly
houpačce. Po velkých výhrách následovaly u některých hráčů totální propadáky. Největší výhry ze všech
dosáhl domácí Milan Novák
ve 2. kole - 218 bodů. Celkovým vítězem a majitelem 1.
ceny - selete, se stal Lubomír
Vysloužil z Lutína - 716 Nejlepší domácí: M.Plesník, M.Novák, P.Rýznar

Zleva:M.Novák, vítěz L.Vysloužil, L.Janíček
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bodů, druhý skončil Milan Novák - 668 bodů a na třetí příčce
se umístil Ladislav Janíček
z Medlova - 653 bodů. Z domácích hráčů ještě obsadil Miroslav Plesník pěkné 7. místo
a Petr Rýznar byl devátý. Všichni, kteří se v líšnickém hostinci
sešli, ocenili dobrou organizaci
turnaje, přátelskou atmosféru,
pěkné ceny. Takže na jaře, při
Velikonočním turnaji, se těšíme
za stoly opět nashledanou.

Borovice Coulterova

Začátkem listopadu se konala ve Venkovském minimuzeu
v Klopině výstava s názvem Šišky z celého světa. Tato
expozice navazovala na již probíhající výstavu dýmek.
Majitelem vystavovaných exponátů dýmek i šišek je starosta Líšnice pan Jiří Kvíčala. Šišky z různých koutů světa
sbírá již od doby studií. Jeho sbírka obsahuje 90 základních
druhů a 30 druhů jejich kříženců. Návštěvníci výstavy
mohli spatřit největší šišku na světě z Borovice Lamberovy,
která měří 45 cm - rekord je 53 cm. Nejtěžší šiška zase
pochází z Borovice Coulterovy - 3, 5 kg. Obě mají svůj
domov v USA. Pozoruhodné bylo zjištění, že šiška z největšího stromu na světě - Sekvojovce obrovského - který
dorůstá až 100m, obsahuje semínka o velikosti 3 mm.
Těšíme se, že nám pan starosta tyto i další
zajímavosti brzy představí také v Líšnici.
Borovice Lamberova - pro srovnání vedle je
klasická šiška

POZVÁNKY

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu

16. 12. 2015 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice
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TÉMA NA VYCHÁZKU

SDH LÍŠNICE

Doprava v minulosti byla daleko složitější. U cest byly místo orientačních tabulí kamenné milníky. V okolí naší obce
jsou tyto milníky dva. Byly zde osazeny
pravděpodobně v souvislosti se
zavedením poštovního spojení
mezi Olomoucí a Prahou v druhé polovině 18. století. Přes
Líšnici vedla cesta z Loštic do
Moravské Třebové. Milníky
jsou asi 150 cm vysoké pískovcové hranoly se zkosenými horními hraCesta směrem na Loštice
nami. Na sobě mají nápisy označující vzdálenost do
okolních měst a obcí.
První stojí po levé straně cesty při příjezdu od Loštic. Na čelní straně je zaznamenána vzdálenost od Olomouce (Olmitz), která
činila 4 a půl míle a na
levé straně je udáno, že Loštice (Loschitz) jsou odsud daleko tři osminy míle. Druhý milník je na konci vesnice ve směru na Studenou Loučku. Na čelní straně je
určena vzdálenost od Olomouce (5 mil) a na bočních stranách od Loštic (sedm
osmin míle) a od Studené Loučky (Kaltenlautsch – dvě osminy míle).
Pro určení vzdálenosti je dnes
používaných mírách je
třeba údaj vynásobit číslem 7,6
km, neboť přibližně tolik měla
tehdejší rakouská poštovní míle.
Kolik je míle:
Zeměpisná míle
7402,4m
Námořní míle
1851,8 m
Anglická míle
1609,34 m
Poštovská míle
7585,9 m
1/8 poštovské míle je 948,24 m.
Od poštovského kamene u Studené Loučky
do Olomouce 5 mil = 37 929,5 m
Od poštovského kamene u Studené Loučky
do Studené Loučky 2/8 míle = 1 896,48 m
Od poštovského kamene u Studené Loučky
do Loštic 7/8 míle = 6 637,68 m
Milník u cesty na Studenou Loučku

Soutěžní sezóna „O přeborníka okrsku č.10“

Milníky - svědci historie
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S blížícím se koncem kalendářního roku si vždy bilancujeme, jak a co se nám letos
povedlo či nikoli. Co se týká zápolení na soutěžním hasičském poli, tak jsme si
nevedli špatně. Pro letošní ročník jsme měli zástupce v každé kategorii a to družstvo mužů, žen a veteránů. Muži se zúčastnili každé soutěže, u žen a veteránů to
bylo trošku horší. Ženy nestartovaly na dvou soutěžích, což znamenalo předposlední místo celkového hodnocení. Veteráni se nesešli pětkrát, aby mohli do soutěžního
boje zasáhnout. I tak ale letošní sezónu hodnotíme jako vydařenou. Muži skončili
na celkovém druhém místě se ztrátou 14 bodů na celkové první místo. Prověřila se
funkčnost naší techniky - sportovní stroj měl před sezónou generálku. A v průběhu
soutěží se ukázaly ještě nějaké drobné poruchy. Stejně tak požární stroj „osmička“
bude potřebovat teď přes zimu malou generálku. Také vedoucí jednotlivých družstev budou muset přes zimní měsíce dát dohromady členy a zajistit tak své soutěžní
družstvo na příští sezónu.
Co se týká činnosti během roku 2015?
Máme za sebou úspěšně zvládnuté oslavy 120ti let založení SDH Líšnice, na jaře
ples, železnou sobotu, několik brigád na úklid lesa po těžbě. S přicházejícím létem
kácení máje spojené s dětským dnem. Snažíme se udržovat dobrou spolupráci a být
nápomocni našemu Obecnímu úřadu. Scházíme se během celého roku a tak musím
poděkovat všem našim členům a členkám, ale i našim příznivcům a sponzorům za
čas a energii, finanční podporu „hasičině“ věnovanou. Naopak musíme konstatovat, že se snížily naše řady o pár členů, kteří si následně založili vlastní SDH na
Vyšehorkách. Což je sice na tak malé obci, jako je Líšnice trochu s podivem, ale
pokud se chtějí realizovat, tak si svůj prostor pro činnost vydobyli. A jen čas ukáže, co to hasičům v Líšnici přinese.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala na hasičskou plesovou sezónu u nás
v Líšnici rok 2016:
Pátek 22. ledna 2016 – začátek ve 20 hodin, ples hasičů okrsku č.10, hraje S band Líšnice
Sobota 5. března 2016 – začátek ve 20 hodin, hasičský ples, hrají Tóny Konice
Budeme se těšit na účast.
Jitka Mošovská, DiS.

POZVÁNKY
Vánoční koncert skupiny S band Líšnice - 25. prosince - kostel na
Vyšehorkách
Turnaj ve stolním tenise - 28. prosince - KD Líšnice
Ples OÚ - 16. ledna 2016 - hudba S band Líšnice
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ZJISTILI JSME ZA VÁS
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl
před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba
postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.

Nastává doba ADVENTU
Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec,
který má v různých oblastech různou podobu, v České republice
(a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž
tři jsou fialové (modré) a jedna růžová.
Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost.
Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků.
Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou,
která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.
Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou,
která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý
den.
V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako železná, bronzová,
stříbrná a zlatá. Označení železná neděle je umělé, v lidové tradici se tradovala
pouze bronzová, stříbrná a zlatá.
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.
Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosinec, se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do Vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových. "Barborka", která rozkvetla o vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům
na vdávání předpovídala svatbu.
V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice
přinášet štěstí a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích Vánoc. Adventní doba je
také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí.
V této době se připravuje také vánoční cukroví, které má svůj původ v pohanské
tradici oslav slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. To se postupně
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přeměnilo v cukroví slavnostní. V mnoha rodinách se během pečení cukroví zpívají nebo poslouchají vánoční koledy.
V dnešní době si děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim
připomíná, že Vánoce se blíží a i ony musí svým způsobem dodržovat půst - být
„hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky.Další moderní tradicí je výzdoba domovů
vánoční hvězdou.
Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka z
Assisi, pečou vánočky a upravují mísy s ovocem.
Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu
před vším zlým. Ještě počátkem 16. století bylo zdobení stromků pronásledováno
katolickou církví jako pohanský zvyk, později však bylo akceptováno. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. První stromky byly údajně zavěšovány
za špičku ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. Svíčky se ke zdobení
údajně používají od roku 1860. Tato tradice se považuje hlavně za křesťanský
zvyk. Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek,
který je pak skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo.
zdroj: Wikipedie

MS SKALKA

Dne 7. listopadu 2015 uspořádal myslivecký spolek Skalka Líšnice svůj podzimní
hon. Na ranním nástupu se sešlo 28 střelců. Po zaznění fanfár všechny účastníky
honu přivítal myslivecký hospodář Ing. Radomír Vyjídáček a poučil je o bezpečnosti a organizačních záležitostech honu. Poté upřesnil lovenou zvěř. Na tomto
honu se mohla lovit černá zvěř, sika laň, kolouch, zajíc, bažant a škodná zvěř zákonem povolená. Za začínajícího deště lovci i honci vyrážejí do polí. Čeká na ně
náročná procházka. V odpoledních hodinách se potom v přísálí KD konala poslední leč.
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