SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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 prosinci:
Rosta Antonín
Zacpalová Erika
Míchal Lubomír
Springer Milan

Langer Štěpán
Dunovský Josef
Petrová Marie
Vytopil Jiří
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Začátek ve 20 hodin - KD Líšnice
Tombola - kulturní vystoupení - bohaté občerstvení
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Biblický příběh o narození Ježíše Krista se rozehrál na líšnické návsi i o letošním
Štědrém večeru. Našel si opět své diváky i přes nevánoční počasí. Mohli jsme se
zaposlouchat také do koled v podání místního pěveckého sboru. Více na str. 3

HISTORICKÉ FOTO

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Na pohlednici
která pochází z
německých
webových stránek je bývalý
hostinec v Líšnici. Vedle hostince byl obchod.
Obě
živnosti
provozoval
Wilhelm Sedlatschek.
Líšnice v té době
měla
několik
hospod.

57. díl

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

Rok 1969
Rekreační středisko na Vyšehorkách
Otevření rekreačního střediska církevního koncilového sdružení bylo letos poněkud později otevřeno a skončilo dnem 31. srpna. Za tu dobu vystřídalo se celkem
280 osob. Kuchařkou byla paní Vlasta Orálková, která se denně starala o stravu pro
účastníky. Ke konci každého týdne, vždy v pátek byl každou skupinou na rozloučenou uspořádán v zahradě na faře táborový oheň se zábavným programem. Těsně
před otevřením rekreačního střediska, byla z bývalé spíže zřízena umývárna a sociální zařízení. Úpravu prováděl Jaroslav Petr a Antonín Orálek. Každý účastník
rekreace musel za denní stravu složit 15 Kč, tedy 105 Kč za týdenní pobyt. Vedoucím střediska byla profesorka Marie Kocourková z Přerova. Za celou dobu
rekreace žádný z účastníků neonemocněl. Každý se vracel domů zdráv.

Školka
Do školky ve Vyšehorkách denně dojíždějí děti z Líšnice, podolí a z Vyšehorek.
Celke 22 dětí. Ředitelkou mateřské školky je Jaroslava Springerová a pomocnou
učitelkou Irena Jílková z Mohelnice. O stravování se stará paní Pudilová z Líšnice
a uklízečkou je dosud Marie Kovalová z Vyšehorek, která dbá o čistotu.

Škola
Zahájení školního roku 1968/69 bylo provedeno ve 2. třídě, která byla k tomuto
účelu slavnostně vyzdobena. Prvňáčci byli přivítáni tradiční kyticí květů. Ředitel
školy vysvětlil žákům povinnost všech poctivých lidí v těchto pohnutých dnech
zodpověďně pracovat a tedy se i učit. Odmítli jsme snahy po ignoraci vyučování
jazyku ruskému, které zazněly ze stran některých rodičů. Na začátku bylo zapsáno
31 žáků.V březnu přistoupila žákyně Eva Trundová z Veselí, ale v dubnu se odstěhoval Alois Rýznar. V 1. ročníku bylo 5 žáků, ve 2. ročníku 8 žáků, ve 3. ročníku 6
žáků, ve 4. ročníku 4 žáci a v 5. ročníku 8 žáků. Ředitel školy Jan Polách dokončil
dálkové studium na Palackého universitě v Olomouci. Vyučoval 2. a 5. ročník. 1.,
3. a 5. ročník vyučovala s. Plháková, která byla často nemocna. Často se stalo, že
nemoc navštívila i ZDŠ ve Svinově a ředitel školy pak vyučoval v jedné třídě pro
děti z obou škol.
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KŘÍŽOVKA
V měsíci prosinci probíhá adventní období, potkáváme Mikuláše se svojí družinou
a užíváme si Vánočních svátků. Dalším důležitým předělem je 31. prosinec, kdy
končí starý rok a začíná ………../dokončení v tajence/.
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1.nádoba na zalévání
2.pohyblivé spojení
3.kuje koně
4.matka manželky
5.mužské jméno

6.geometrické těleso
7.budka pro slepice
Vyluštění z minulého čísla - KONCERT
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

ŠTĚDRÝ VEČER

Otřel si mastné ruce o kutnu
a natál ruku po prvním, rádoby nepovedeném koláči.
„Huš, húúúššššš, okamžitě
to pusť, nebo uvidíš,“ rozkřičela se na plné kolo Aňa, malá pomocnice v kuchyni
se zadkem, na kterém by dokázala čeládka povečeřet. Omylem by bylo si myslet,
že ve své otylosti je neohrabaná. Mrštně skočila do kouta po březovém koštěti a
sázela Dionýsovi jednu ránu za druhou. Přitom ho častovala nadávkami a zvířecím
přirovnáním. „Tak já tě sháním po dvoře, po stodole, po zahradě, protože si kočí
Tíra zle pochroumal nohu a potřebuje, abys ho ošetřil, a ty mizero zatím šmejdíš
v kuchyni a cpeš si břicho, když tvůj bližní trpí, a ven a okamžitě, ven z kuchyně,
máš už dávno zvonit na večerní mši svatou, holomku jeden!“ vydechla jednou větou a celá zchvácená se opřela o koště.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Na Štědrý večer se rozzářila
nad líšnickou návsí již po šesté betlémská hvězda. Obraz,
který připomínal Narození
Páně přilákal i přes nevánoční
počasí mnoho diváků z Líšnice, Vyšehorek i širokého okolí.
Ve sváteční atmosféře tak
mohli sledovat děj známého
příběhu.
Celý program zahájila vánoční koleda v podání pěveckého
sboru občanů Líšnice a Vyšehorek. Potom již vypravěčka M. Plháková seznámila diváky
s částí biblického příběhu o
narození Ježíše Krista. Do
betlémského chléva přinesl
světlo anděl - v podání H. Novákové a v rozzářeném chlévě
se naskytl pohled na Josefa - S.
Plšek a Marii - K. Kvíčalová.
Tři mudrci - J.Vařeka, T. Kučera a P.Valdes a tři pastýři A. Maštera, J. Maštera a L.
Plesník se přišli narozenému
Ježíšku poklonit a odevzdat
dary.
Na závěr si všichni popřáli
nad skleničkou horkého punče
šťastné a veselé Vánoce a zaposlouchali se do tónů vánočních písní v podání členů pěveckého sboru. Starosta obce
popřál všem přítomným krásné
a klidné prožití Vánočních
svátků.

Rozlícená vztekem byla brunátná a jak tak stála, udivilo jí, proč na ni Dionýs doslova zírá. Ale neměl, neslušelo se to s jeho postavením. Správně měl zavřít oči a
co nejrychleji odejít, aby nebyl v pokušení. Rozohněné Aně při honičce po kuchyni, vyklouzly z vykrojeného živůtku obě naditá ňadra. Efekt byl ještě větší jejím
bojovným postojem a zrychleným dechem. Dionýs v úleku pozřel celý koláč a
vyvalil oči jednak námahou, aby se neudusil a jednak
naprostým překvapením z toho, co se nabízelo jeho pohledu. „Nóóóó, co je?“ a tu vytušila služtička, svou nahotu. Hbitým pohybem učinila nápravu, kdy se prsy dostaly
tam, kam patří. Dionýs cítil, jak mu na čelo vyhupsla
boule a na zádech ho pálily rány koštětem. Dlouho se
nerozmýšlel, už nečekal a rychle se protáhl pootevřenými
dveřmi na dvůr. Aňa je za ním vzteky hlučně přibouchla.
„No, no, snad se toho tolik nestalo,“ ošil se Dionýs a
s vykasanou kutnou, vyhýbaje se kalužinám po vydatném
ranním dešti, spěchal ke kostelu. Když byl od něj na pár
kroků, zarazil se, protože ve vchodu do sakristie stál kněz
Jan. Jakmile ho spatřil, vytáhl obočí až k pěšině vlasů, takže splývalo obojí
v jedno. Obličej se cely protáhl a úzké rty se smrskly do rovné rýhy. Bylo zle.
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AKCE V PROSINCI
NÁZORY ČTENÁŘŮ

HŘIŠTĚ URČITĚ ANO, ALE...

Malé děti trošku s obavami, starší spíše s úsměvem přicházely v sobotu 8. prosince v doprovodu svých blízkých do kulturního domu v Líšnici. Konala se zde Mikulášská nadílka, které předcházelo divadelní představení. Místní dětský soubor pod
vedení paní Zámečníkové měl pro diváky přichystanou pohádku o Červené karkulce. Malí herci z Líšnice i okolí vtáhli svým milým a humorným projevem diváky
do děje známé pohádky a povedlo se jim to opravdu na jedničku. Je dobré, že divadelní představení v Líšnici pokračují i přes neustálou obměnu souboru způsobenou
nedostatkem místních herců.
Přítomné děti v sále po pohádce stále po očku sledovaly dveře, zda-li se již neobjevil Mikuláš se svojí družinou. Konečně se dočkaly a ten letošní Mikuláš opravdu vzbudil respekt. Jeho urostlá postava a hlavně znalosti o všech hříšnících děti
udivovaly. Některým hrdinům se objevily na tváři i slzičky, ale ty rychle mizely
po Mikulášově ujištění, že pro tentokráte to bude jen s napomenutím. Čert tedy
neměl mnoho práce a děti horlivě slibovaly, že se polepší. Nechyběla samozřejmě
připravená básnička nebo písnička a zasloužená odměna od anděla. Všechny děti
určitě odcházely s nadějí, že to stejně dobře dopadne i příští rok.

O tom, že naše obec potřebuje provést úpravu hřiště se mluví již několik roků. Jak
jsme si mohli přečíst v Líšnických ozvěnách, dostává tato akce konečně nějakou
podobu. Je pravdou, že tento návrh starosty obce předpokládá, že se upraví současné hřiště a dobuduje chybějící zázemí, ale rozměrově toto hřiště nebude odpovídat pravidlům soutěží v kopané.
Jako druhý návrh zazněl na veřejném zasedání zastupitelstva záměr vybudovat v
Líšnici větší hřiště s rozměry odpovídajícími právě pro „velký fotbal“. Hřiště by
bylo prodlouženo až za potok na louku.
Ale ruku na srdce, kdo z nás věří tomu, že v Líšnici, kde se organizovaná kopaná
nehrála ani v dobách, kdy byla v obci plná škola dětí a mládež denně plnila ranní autobus do škol v Mohelnici - se začne hrát kopaná soutěžně? Stačí se podívat do matriky, jaká
je situace s mládeží dnes i s výhledem na 10 roků dopředu.
Stačí se podívat občas na hřiště, kolik dětí tam s míčem
zajde a zahraje si malou kopanou. Nebylo by potom smutné,
dívat se na krásné velké fotbalové hřiště, které se rozkládá
na loukách pod zahradami, jak pomalu osiřele chátrá? Nebylo by potom přepychem udržovat takovou travnatou plochu?
O finančních nákladech na vybudování této varianty soutěžního hřiště ani nemluvě. Předpokládalo by to přeložení toku
potoka, zasypání současného koryta potoka, musel by se
zajistit nový přívod vody do rybníka „Polesáku“ , současně vybudovat zcela novou
přístupovou cestu...
Myslím si, že stávající rozměry hřiště plně stačí pro potřeby těch, kteří se budou chtít hýbat. Malá kopaná, nohejbal, volejbal a další míčové hry, to vše bude
možno na nově zrekonstruovaném hřišti provozovat. K tomu bude sloužit při kulturních a sportovních akcích odpovídající sociální zázemí a samozřejmostí bude
dětské hřiště pro nejmenší děti. Vše pěkně pohromadě a hlavně v rozměrech, které budou odpovídat velikosti a hlavně finančním možnostem naší obce. Pusťme se
jen do akcí, na které máme, které potřebujeme a můžeme si je dovolit. Vždyť musíme přece myslet i na vybudování všeho ostatního, co nám v obci ještě chybí.
Takže za mě oprava hřiště ANO, ale s rozumem. Pevně věřím, že ho zastupitelé
mají, rozhodnou za nás občany správně a naše obec se už konečně připojí k obcím, kde je zrekonstruovaný sportovní areál samozřejmostí. Už se moc těším.
Aleš Plhák
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HOSTINEC POŘÁDAL

Třetí ročník Štěpánského
koštu bramborového salátu
se konal 26. prosince v líšnickém hostinci. Tentokráte
se sešlo již 17 různých druhů
bramborových salátů, které
měly společné snad jen to, že
byly zhotoveny z brambor.
Co salát, to jiná chuť, barva,
struktura. „Je dobře, že neexistuje recept na ten zaručeně správný salát,“ řekl nám
pořadatel soutěže hostinský
Dan Sládek. Do poroty tentokráte zasedli - Jaroslav
Dostál, Aleš Friedl a Olda
Smítal. Pečlivě ochutnávali a
bodovali saláty, které byly
označeny pouze čísly, takže
nikdo nevěděl, komu že patří. Porota potom body sečetla a vyhlásila vítěze. Mezi
tím v přísálí KD probíhala
také soutěž divácká. Každý
mohl vybrat pouze jeden
salát, který mu nejvíce chutnal. Jak celá soutěž dopadla?
Vítězkou se podle poroty
stala paní Květa Sládková z
Loštic, před Tatianou Bernartovou z Přerova a Janou
Smítalovou z Vyšehorek. U
diváků zvítězil salát paní
Šlejmarové z Líšnice.
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nacvičené právě pro tuto
příležitost. Po malém občerstvení, které se podává
návštěvníkům sousedského posezení také již tradičně, se v sále promítal
videopořad Události obce
Líšnice. Dokumentuje
společenský a kulturní
život v naší obci za rok
2012 a stejně jako v minulých letech jej natočil a
vyrobil Aleš Plhák. Počet
akcí, které jsou ve filmu
zachyceny, se každý rok
zvyšuje a letos jich bylo
již přes třicet. Na závěr
sousedského posezení si
ještě všichni v sále zazpívali pár písniček společně
s místním pěveckým sborem. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu této akce
podíleli.

Sousedské posezení - je již tradiční předvánoční kulturně společenskou akcí, která
se v Líšnici každoročně koná. Občané obou našich obci využívají možnosti se sejít
a zhodnotit uplynulý rok. Starosta pan Jiří Kvíčala přivítal v neděli 9. prosince
všechny přítomné v sále kulturního
domu a popřál jim příjemnou zábavu.
Děti se publiku podruhé představily se
svojí pohádkou o Červené karkulce.
Vlk byl opět poražen a malí herci i
jejich režisérka paní Zámečníková byli
za svůj výkon odměněni potleskem.
Fotodokumentaci z divadelního představení otiskneme příště.
Parket kulturního domu potom již
patřil tanečníkům folklorního souboru
Hanačka z Litovle. Tento soubor vystoupil v Líšnici již v roce 2010 v lednu na obecním plese a v květnu dětská
část souboru účinkovala na vítání
občánků. I když v době adventu soubor běžně nevystupuje, tentokráte udělali výjimku a předvedli v Líšnici něco ze svého bohatého repertoáru. Tanečníci v hanáckých krojích se představili ve dvou vstupech a zatancovali svá taneční pásma
zaměřená na lidové zvyky a tradice. Soubor Hanačka podle ohlasů diváků určitě
nebyl v Líšnici naposledy.
O další kulturní vystoupení se postaral pěvecký soubor občanů Líšnice a Vyšehorky. Pod vedením paní Jaroslavy Springerové zazpívali zpěváci zcela nové písně,

Tříkrálová sbírka proběhne v Líšnici a na Vyšehorkách v sobotu 5. ledna. Skupinky koledníků navštíví vaše domy v dopoledních hodinách. Sbírka je opět určena
výhradně na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází ve stavu nouze. Koleduje se
pro chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi bez domova, maminky s
dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociální potřebnosti. Charita Zábřeh se tak snaží
získat prostředky na rozsáhlé spektrum aktivit, které realizuje ve prospěch lidí potřebných.
Děkujeme za vaše příspěvky, kterými dokazujete, že máte otevřená srdce vůči
těm, kteří potřebují pomoc.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

