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Prosinec patří k měsícům, které jsou v naší obci bohaté na kulturní a společenský
život. Koná se Mikulášská nadílka, Sousedské posezení, Živý betlém,Vánoční koncerty, Turnaj ve stolním tenise. O některých akcí se dovíte více v tomto vydání.

Z HISTORIE OBCE

RECEPT

Paměti obce Líšnice od roku 1945

92. díl

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

Rok 1978
Vyšetřování důchodců:
Dne 9. října navštívila zdravotní sestra z lékařského obvodu v Mohelnici Vyšehorky a vyšetřovala důchodce, jaký mají důchod, jakou provádí činnost, čím se zabývají, zdali mohou kolem sebe vše si udělat anebo nepotřebují-li nějakou osobu k
obsluze. Když nebudou důchodci schopni sami se obsloužit, zda-li by souhlasili s
umístěním v domově důchodců. Většina dotázaných důchodců s tímto návrhem
souhlasila.
Při vyšetřování důchodkyně Terezie Kubačákové na dotaz čím se zabývá, dotazovaná odpověděla, že na jaře seče trávu na neobdělávaných pozemcích, trávu suší a
seno přenechává JZD. Jinak pomáhá při jednocení řepy. Kolem sebe, jak prohlásila, si může vše udělat sama a k obsluze nikoho nepotřebuje. Do domova důchodců
nikdy nepůjde.

Sociální poměry občanů :
V obci Líšnice - Vyšehorky se nachází 32 aut a jiná motorová vozidla. Bytové zařízení je na vysokém stupni. Bytové jednotky jsou
vybaveny plynovými nebo elektrickými sporáky, elektrickými
pračkami,ústředním topením, rádiem, televizory a jinými elektrickými spotřebiči. Obyvatelé jsou zaměstnáni v průmyslu nebo v
zemědělství a jejich platy se pohybují od 1400 Kčs, až přes 2000
Kčs. důchody se pohybují od 700 Kčs do 1300 Kčs měsíčně.

Škola a školka :
Do ZDŠ v Líšnici dochází 22 žáků do 1.- 4. ročníku, který vyučuje ředitelka školy
s. Marie Plháková. Dále do školy dojíždí 5. ročník z Mohelnice. který vyučuje učitelka s. Eva Opluštilová. Do školky dojíždí denně z Líšnice a Podolí 30 dětí, které
vyučuje s. Jaroslava Springerová a pomocná učitelka. Kuchařkou je M. Langerová.

Knihovna
Knihovna má 57 čtenářů. V roce 1978 bylo půjčeno 4293 knih a časopisů. V
knihovně se pořádá častěji výměna knih, takže nelze stanovit přesný počet knih.
Finanční rozpočet byl 1000 Kčs, vyčerpáno bylo 825 Kčs.
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Nakládaný hermelín
Suroviny:
4 hermelíny, 4 bobkové listy, 1 lžíce barevného pepře, 6 kuliček nového koření, 5
stroužků česneku,1velkou cibuli, 100 g sušených rajčat, 2 pálivé papričky, snítka
tymiánu, olivový olej
Příprava:
Hermelín podélně přepůlíme a spolu s rajčaty, plátky cibule, česneku, kořením
naskládáme do větší uzavíratelné sklenice. Přidáme pálivé papričky a tymián a vše
zalijeme olivovým olejem. Tím, že jsou celé v oleji, vydrží dlouho. Důležité je
skladovat ve tmě a chladu. Nechat naložené minimálně týden, aby byly uleželé.

KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5

V dnešní tajence se dovíte, název hudební
skupiny, kterou můžete slyšet v lednu na
plesech v Líšnici.

Vyřešení minulé tajenky - Na Sousedském
posezení účinkovala cimbálová muzika PRIMÁŠ PŘEROV.
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Vodorovně:
1 - Tento den
2 - Základní potravina
3 - Ženské jméno 26.7.
4 - Táborové obydlí
5 - Naklíčený ječmen
6 - Pivní surovina
7 - Obilky
8 - Domácky Ivo
9 - Zaúpění bolestí
10 - Potomci
11 - Záda
12 - Nehlučně
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INFORMACE OÚ

UDÁLOSTI MĚSÍCE

Seminář ke „Kotlíkovým dotacím“

K začátku adventu patří příchod Mikuláše a jeho družiny. Malé děti se na tento den
těší a zároveň ho vyhlížejí
trochu s obavami. Čerti stále
fungují jako poslední autorita, ze které mají i dnešní děti
strach. Co kdyby opravdu
věděli….
Pěvecký sbor občanů zahájil Mikulášskou nadílku
V naší obci se tradice Mikulášských nadílek přesunula z
kulturního domu na náves a
spojila se s rozsvěcováním
Vánočního stromu. Letošní
Mikulášování připadlo na
pátek 4. prosince. Po zpěvu
koled v podání zpěváků
místního pěveckého sboru
občanů, si potom odpočítáváním všichni zúčastnění
přivolali rozsvícení Vánoč- Příjezd Mikuláše se svojí družinou

Olomoucký kraj plánuje v lednu 2016 vyhlásit dotační program takzvanou
„Kotlíkovou dotaci“. V rámci tohoto dotačního programu bude možné získat finanční prostředky na výměnu starého kotle na pevná paliva a ručním přikládáním
za nový environmentálně šetrnější zdroj vytápění rodinného domu. Z dotace bude
možno pořídit např. tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, ale i kotel na
pevná paliva /biomasu, uhlí, kombinovaný/.
V té souvislosti bude Olomoucký kraj pořádat v Domě kultury v Mohelnici v sále
kina v pondělí 1. února 2016 pro občany /majitele rodinných domů/ informační
seminář. Tento seminář proběhne 2krát a to od 12 hod. a od 15.30 hod.
Pravidelně aktualizované informace ke „Kotlíkovým dotacím“ lze též najít na
webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na:

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

v našich obcích proběhne:

v sobotu 9. ledna 2016 - dopoledne
Předem děkujeme za Vaše finanční příspěvky.
KINO MOHELNICE
7.1. - 8.1.v 16 hod. UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ - Komedie, drama, romantický - V.Brit.
7.1. - 9.1. v 18.30 hod. PADESÁTKA - Komedie - ČR - /premiéra byla 24.12./
9.1. - 10.1. v 16 hod. KYKY RYKY A PÁR VAJEC - Animovaný - Mexiko
14.1. - 15.1. v 16 hod. KRÁLOVÉ HOR - Dobrodružný, rodinný - Rakousko
14.1. - 16.1. v 18.30 hod. OSM HROZNÝCH - Western - USA
16.1. - 17.1. v 16 hod. LEDOVÁ SEZÓNA - Animovaný, rodinný - USA
21.1 - 22.1. v 16 hod. ŽABÁK RIBIT - Animovaný, dobrodružný - Malajsie
21.1 - 23.1. v 18.30 hod. LÍDA BAAROVÁ - Životopisný, drama, romant. - ČR
23.1. - 24.1. v 16 hod. MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ - Muzikál - ČR
28.1. a 31.1. v 16 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ - Mysteriózní, thriller - USA
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Mikulášská nadílka
ního stromu. Podle mnoha názorů patřilo jeho
letošní nasvícení k těm povedenějším za poslední roky.
Potom již děti netrpělivě vyhlížely, kde se
ukáže ten bájný Mikuláš a hlavně jestli náhodou nezapomněl na čerty. To se již ozýval
zvuk blížících se koňských kopyt, který před- Děti zpívají a recitují...
znamenával, že nebeské postavy také letos
přijedou na náves kočárem. Mikuláš se ihned
jak vystoupil z kočáru, začal dětí vyptávat na
jejich „hříchy“. Anděl se chopil koše s dárečky a čert zatím v poklidu postával stranou. To
dodalo odvahy i těm největším strašpytlům a
nebojácně Mikuláši recitovali básničky, zpívali písničky nebo tvrdili, že celý rok nikoho
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RELAXACE
nezlobili. A pokud
přece, tak jen maličko a všechny
ujišťovali, že se
určitě polepší. Anděl tak mohl každému dát
sladkou
nadílku a ani čert
neměl
důvod k
nespokojenosti. Asi
byli uplynulý rok v
naší obci všichni
hodní...
Děkujeme tímto Ti nejodvážnější se s Mikulášem a čertem i vyfotili
manželům Syslovým ze Svinova za dopravu Mikuláše svým koňským povozem a a.s. Úsovsko za
příspěvek do balíčků.

Sousedské posezení
Další tradiční prosincovou
akcí, která se v obci koná, je
Sousedské posezení. V předvánočním čase v neděli 6.
prosince využili občané obou
našich obcí příležitosti sejít
se a strávit příjemné odpoledne. V úvodu všechny přivítal
místostarosta obce Aleš Friedl. Potom již zpěváci místního pěveckého sboru zazpívali
několik písní, které nacvičili
pro tuto akci. Letos se poprvé nehrálo dětské divadelní představení, protože v Líšnici je málo dětí školního věku.
Potom se již sálem kulturního domu rozezněly tóny moravských písní v podání
cimbálové muziky Primáš z Přerova. Posluchači byli příjemně překvapeni skvělým
ozvučením, výběrem skladeb i profesionálním vystupováním celého souboru. Samozřejmě nechyběly ani písničky na přání a po komorní atmosféře na začátku
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V pátek 20. listopadu pořádal spolek ženy Relaxace
pro všechny děti s rodiči
nebo prarodiči výtvarné
odpoledne. Kdo přišel
mohl si vyrobit vlastní
kalendář na rok 2016. Děti
byly velmi kreativní. Nejvíce je bavilo dolepovat
listy kalendářů různými
ozdobnými předměty kamínky, přírodním materiálem, krajkou... Tato
metoda se využívá v scrapbooku, který si oblíbily jak malé děti, dospělé ženy tak i senioři. Výborně si všichni procvičí jemnou i hrubou motoriku, představivost a komunikativnost, protože
tato činnost je spíše činností kolektivní. Ten kdo si udělal toto odpoledne čas určitě nelitoval.
Kurz líčení byl kvůli nemoci kosmetičky zrušen, ale termín bude nahrazen. Na
kurzu nás paní kosmetička naučí jak se starat o pleť a dalších 5 způsobů líčení.
Není to žádná předváděcí akce! Budeme rády, když přijdete mezi nás.
Na závěr mi dovolte, abych Všem popřála krásné a klidné Vánoční svátky a do
Nového roku hodně štěstí a lásky.
Lucie Dvořáková

SENIOR KLUB
Klub seniorů přeje všem občanům spokojené Vánoce. V příštím roce hodně zdraví, splnění osobních i životních přání! Také připomínám těm, kteří by chtěli přijít
mezi nás, že se setkáváme první čtvrtek v měsíci po celý rok, ve 14 hodin v přísálí
KD! Těšíme se na vás! Začínáme 7.ledna!
Jaroslava Springerová

POZVÁNKA NA PLESY

Ples okrsku č. 10
Hasičský ples

- pátek 22. ledna
- hudba: S band Líšnice
- sobota 5. března
- hudba: Tóny Konice
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Vánoční koncerty zaplnily kostely
Hudební skupina S band Líšnice
každoročně pořádá Vánoční koncerty. V letošním roce vystupovali v přísálí KD v Úsově, v
kostelích v Moravičanech, Pavlově, na Vyšehorkách, na Bouzově
a v Mohelnici. Pro tyto koncerty
doplnili skupinu také hosté. Na
housle hrála L. Höchsmanová z
Olomouce, na příčnou flétnu
D.Šmirgová z Pavlova a zpěvy
doplňoval M. Papica z Litovle.
Kromě českých, moravských a slezských koled zazněly i skladby Časy se mění,
Modlitba a Zvláštní znamení, které známe z repertoáru skupiny Javory - sourozenců Ulrichových. M. Zámečník výborně zazpíval Půlnoční od V. Neckáře, publikum
bylo zapojeno do písně Bim, bam patřící Spirituál kvintetu. Své oprávněné místo
měla v programu i vánoční písnička Byla cesta ušlapaná - moravská koleda, upravená S bandem právě pro tyto koncerty. Všechny koncerty provázel slovem Kamil
Stratil. Podle slov muzikantů celkem navštívilo Vánoční koncerty 740 lidí, nejvíce
v Pavlově, Mohelnici a na Vyšehorkách - vždy přes 160. Příjemné bylo přivítání a
malé občerstvení na faře po koncertu na Bouzově, kde místní farář ochotně objasňoval zajímavosti týkající se kostela i hradu. Na Vyšehorkách zase vystoupil v
úvodu pěvecký sbor místních občanů, ale pan farář se koncertu nezúčastnil.
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Cimbálová muzika PRIMÁŠ z Přerova
koncertu, se v jeho průběhu ke zpěvu
přidali i diváci. Tu správnou jihomoravskou atmosféru dotvářelo bílé víno
nalévané přímo z koštýře a nezapomnělo se i na drobné občerstvení.
Mnoho z mladších návštěvníků se přiznalo, že sice lidové písně nejsou jejich vyhledávaná muzika, ale toto vystoupení cimbálové muziky Primáš je mile překvapilo a zaujalo. Také vedoucí kapely p. Jaromír Odstrčil byl z líšnického publika i přátelské atmosféry, která v sále
panovala nadšený a vyslovil přání opět si někdy v naší obci zahrát. Za své vystoupení sklidili přerovští muzikanti zasloužený potlesk.
Na závěr nedělního odpoledne se ještě promítal videopořad Události obce 2015.
Jeho tvůrce Aleš Plhák v něm chronologicky mapuje kulturní a společenský život
Líšnice a Vyšehorek za uplynulé
období. „Na vzniku tohoto pořadu
mají zásluhu všichni občané, protože
mohu natočit jen to, co všichni vytvoříme, jak se obec mění a jak se v
ní žije. Kdyby se nic nedělo, nebylo
by co dokumentovat,“ okomentoval
autor na konec svoje dílo.
Přejme si tedy všichni, aby bylo i v
příštím roce 2016 v Líšnici a na Vyšehorkách stále co točit!
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králové /T.Kučera, A.Plhák ml., P.Valdes/ a pastýři /A. Maštera ml., P.Vařeka, L.Plesník/. Autentičnost děje umocňovalo věrohodné ztvárnění
chléva, kostýmy všech účinkujících i přítomnost
živých zvířat - ovcí a koz v betlémě. Ta se stala
lákadlem hlavně pro malé děti. Celý příběh byl
prokládán zpěvy místního pěveckého sboru.
Zazpívali pásmo vánočních koled, které se také
setkalo u posluchačů s velikým ohlasem.
Správnou vánoční náladu dokreslovalo podávané svařené víno, stisky rukou spojené s nejrůznějšími přáními.
Starosta obce Jiří Kvíčala poděkoval účinkují- M.Nováková a S.Plšek
cím a popřál všem krásné Vánoce a klidný nový
rok. Třeba se za rok dočkáme i těch sněhových
vloček.

Na Štědrý večer ožil betlém v Líšnici
Příjemným zakončením Štědrého dne se letos již
po deváté stal živý betlém v Líšnici. Autobusová
čekárna se přeměnila pomocí kusů dřeva, rákosí a
slámy v betlémský chlév, na střeše přibyla hvězda.
Počasí opět nebylo zimní, ale na to si již v posledních letech musíme zvykat. Nic to však neubralo
na atmosféře, která po půl deváté na návsi panovala. Biblický příběh o narození Ježíše přitahuje do
naší obce stále mnoho návštěvníků ze širokého
okolí. Sváteční Štědrý večer byl zahájen písní Tichá noc v podání členů pěveckého sboru místních
občanů a po jejím doznění se pozornost diváků
zaměřila na zatím zhasnutý betlém. Vypravěčka /
Martina Plháková/ uvedla přítomné do děje historického příběhu, ve kterém se Josef /Standa Plšek/ a Marie /Magdaléna Nováková/ ukryjí do
chléva, aby zde Marie porodila. Narození Ježíška
všem zvěstoval Anděl Páně /Tereza Friedlová/.
Spasiteli se přišli poklonit a přinést své dary tři Andělé -T. a K. Friedlovy
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P.Valdes, A.Plhák, T.Kučera

Pěvecký sbor zpíval koledy

Mnoho diváků přišlo také z Vyšehorek

A.Maštera,L.Plesník,P.Vařeka
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