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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:
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Plháková Marie
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Springer Ladislav
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Opravy čekáren v obci, kapličky, kanálových vpustí, cesty pod hospodou, oplocení
školní zahrady, údržba veřejné zeleně a hřbitova - to jsou jen některé z aktivit,
které dokazují letošní veřejně prospěšné práce v obci /poděkování na str. 9/

FOTO Z ARCHIVU

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

66. díl

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

Rok 1971
Komunikační poměry
1. listopadu zástupci státních silnic udělali ve Vyšehorkách průzkum za účelem
větší úpravy na státní silnici vedoucí z Mohelnice na Studenou Loučku. Silnice
pokud bylo možno byla rozšířena a stále se na ní pracuje. Od Studené Loučky až k
Mohelnici po obou stranách byly postaveny železné zábrany. U Mohelnice se silnice bude rozbíhat k Libivé a na druhou stranu k lošticím, takžeš veškerý dopravní
ruch, zvláště s těžkými náklady přes Mohelnici ustane.

Mnoho z nás zavítá v této době na hřbitov na Vyšehorkách, abychom si připomenuli památku zesnulých. Fotografie vlevo byla pořízena v roce 1966 a je na ní
vidět mnoho hrobů, které v pozdější době vzaly za své. Pro srovnání fotografie
vpravo je z roku 2013 a byla pořízena přibližně ze stejného místa.

ZJISTILI ISME ZA VÁS

Kulturní poměry

DUŠIČKY - PAMÁTKA ZESNULÝCH

PLESY
Dne 23. ledna uspořádali požárníci v kinosále požární ples za dobré účasti a pěkné
taneční zábavy. k tanci vyhrávala hudba MEZ Mohelnice.
Dne 5. února uspořádal v kinosále v Líšnici maškarní ples Československý červený
kříž za hojné účasti.
22. února uspořádali požárníci v kinosále konec masopustu s pochováváním basy s
veselým programem. Účast kolem 80 osob. Hrála hudba z Loštic.
PŘEDNÁŠKA
5. března uspořádali požárníci přenášku o ochgraně soukromého a veřejného majetku. Přednášku provedl podporučík Pavel Hexman a zúčastnilo se jí 45 osob.
ZÁJEZD
4. července uspořádalo JZD pro svoje členy třídenní zájezd do demokratické Německé republiky. Zájezdu se zúčastino 30 osob. Trať vedla do severních Čech na
Mělník, Hřensko a v nedaleké celnici po předložení seznamu a
prohlídkou průkazů do Německé demokratické republiky. Na
památku si mohl každý koupit do 300 Kčs nějaký upomínkový
předmět. V Německé republice se hodně zajímali o památky a
výstavbu.
KNIHOVNA
Za rok 1971 bylo v knihovně celkem 26 čtenářů a školní mládeže. Vypůjčeno bylo
celkem 846 knih. Škoda, že z Vyšehorek není ani jeden dospělý čtenář a dětí velice
málo. Knihy má knihovna pěkné a v dostatečném výběru.

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek
zesnulých, Památka zesnulých či lidově dušičky (lat. In commemoratione omnium
fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi
dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v
tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického
modernismu po první světové válce.
Památka se slaví od 10. století a zavedl ji roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048),
který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se
tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den
tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro
všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit
hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí. Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech
či jen u hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na dušičky má
také kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit černé roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází spolu s věřícími
hřbitov a kropí svěcenou vodou hroby.
zdroj www.cs.wikipedia.org
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
„Má touha mít svůj vinohrad mi zatemnila celou
mou mysl. Byl to plazivý
had, který mi nedal spát.
Marnost nad marnost. Napřed jsem musel svádět boj s Hátou. Chtěl jsem malé políčko, abych mohl zasadit vinohrad. Háta tak vyváděla, že jsem celý týden strávil a
spal v sadu pod třešní. Trucoval jsem. Byl jsem uražený a nespokojený. I teď se
divím, že mě sama zavolala a řekla, že si můžu upravit pro ten svůj výmysl tuto
stráň. Bylo vidět, že o tom asi přemýšlela. Celý boží den se tu slunce opírá o zem a
současně je stráň chráněná před prouděním studeného větru. Jednu vadu to ovšem
mělo. Místo bylo těžko přístupné a pokryté samým trním, šlahouny ostružin a
kopřivami vysokými jako vzrostlý muž. Určitě si dovedeš představit, jak jsem se
asi vypadal vyzbrojen sekerou a nožem proti tomuto protivníkovi. Mlátil jsem kolem sebe, ale to houští bylo pořád a pořád stejné, rostlo mi vesele dál pod rukama. Umořený a
zoufalý jsem večer uléhal. Celé tělo mě pálilo
od škrábanců a ran. Druhý den jsem se znovu
postavil k plenění, připadal jsem si jako rytíř
v plné zbroji, který se vydal do války. Rval
jsem se, jako by šlo o můj vlastní život, pot ze
mě lil a lil. A já taky tak vypadal – jako po boji
s albrechtovci. Samý šrám a otok, zhnisaná místa po trnech, pohmožděné svaly. Směšné. Po týdnu jsem pochopil, že je to
k ničemu, že musím něco vymyslet nebo se poradit, jak s houštím zatočit,“ tady se
Dionýs nadechl a podíval se na Ulu, jestli sleduje jeho vyprávění strhujícího příběhu.
„Proč jsi to chraští prostě nezapálil?“ vybafla. Mnich zkoprněl. To, co mu trvalo
pochopit takovou dobu, dívka vyřešila okamžitě. „No, právě,“ zhluboka si odkašlal, aby získal čas srovnat myšlenky. „Když jsem seděl ve svém zoufalství
v kuchyni u krbu, lámal třísky a hleděl do plamenů, zrodilo se ve mně paličské
odhodlání. Druhý den jsem se zapálenou loučí založil na několika místech
z uschlých chomáčů malé ohníčky. S libostí jsem sledoval ty ohnivé jazyky, jak se
kroutí, spalují svým polibkem všechno, čeho se dotknou. A ono to pomohlo! Celý
rok jsem tvrdě pracoval, každou volnou chvilku, opájel jsem se myšlenkami a
představami, jak lahodné víno budu nalévat do pohárů a všichni mě budou opěvovat. Jak ho bude pít kněz Jan při mši a bude mě chválit a chválit. Pýcha, pýcha, ta
prokletá nevěstka pekel mě dostala.
Ze začátku jsem netušil, že obstarání řízků z jednoletých výhonů vinné révy, které
by byly přijatelné pro náš kraj, bude tak svízelné a taky hodně drahé.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Zastupitelé obce Líšnice se na svém zasedání již po několikáté v poslední době
zabývali skládkou Líšnice-Újezd. Tento problém se řeší již 20 roků.
Historie skládky Líšnice v datech:
70. léta – zahájení skládkování
1993 – okresní úřad nařizuje rekultivaci
1997 – přechodné povolení ukládat povodňové odpady
1997 – Mohelnice si od Líšnice bezúplatně pronajímá pozemky pod skládkou za
účelem rekultivace
1998 – 2003 – ukládání odpadu načerno
2003 – zastavení černého skládkování po zásahu hejtmana
2003 – Líšnice podává žalobu na Mohelnici
2004 – stavební úřad zahajuje řízení o odstranění skládky
2004 – Mohelnice žádá o dodatečné povolení stavby
2005 – Líšnice nabízí Mohelnici, aby pozemky pod skládkou koupila za deset milionů korun, později částku snižuje na šest milionů
2005– Mohelnice nabízí jen devět set tisíc korun
2007 – zastupitelstvo Mohelnice zamítá návrh na odkoupení pozemků pod skládkou
2008 – krajský úřad nepovolil skládku zlegalizovat
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2012 – stavební úřad nařizuje odstranění stavby
2012 – jednání mezi Mohelnicí a Líšnicí o odkupu pozemků ztroskotá na ceně,
Mohelnice nabízí o milion méně, než Líšnice požaduje
červen 2013 – omluvný dopis nové starostky Mohelnice vedení Líšnice, jednání j
sou obnovena
září 2013 – Zastupitelé města schválili návrh smlouvy na odkup pozemků za cenu
pěti milionů korun ve čtyřech ročních splátkách
Pokud by se Mohelnici podařilo pozemky získat, mohlo by dodatečně požádat o
legalizaci skládky. Na skládce je uloženo asi třiačtyřicet tisíc kubíků odpadu. Takové množství odpadu
by naplnilo přibližně
2200 nákladních aut.
„Řešíme hříchy minulých let, ale nemáme
jinou možnost. Kdybychom měli odpad
odvézt, přišlo by to
podle posudku odborné firmy až na osmdesát milionů korun,"
upozornila starostka
města Jana Zwyrtek
Hamplová (Nez.).
Zastupitelstvo Líšnice
na svém zasedání dne 26.9. 2013 revokovalo své usnesení z roku 2012, kde požadovalo částku šest milionů za prodej pozemků pod skládkou. Dále byl schválen
návrh na odprodej pozemků za částku pět milionů městu Mohelnici ve čtyřech ročních splátkách.
Jenže situace se opět zkomplikovala. Na OÚ v Líšnici přišla další nabídka na odkup pozemků pod skládkou. Podala ji firma Insolvea Reform s.r.o. z Uherského
hradiště a nabídla částku pět a půl milionu , kterou by zaplatila okamžitě bez splátek.
Starosta obce pan Jiří Kvíčala uvedl, že tato nabídka všechno zkomplikovala.
„Zaskočilo mě, že se někdo zajímá o černou skládku. Nabídnutá cena je pro obec
samozřejmě lákavá, jenže prioritní zůstává odstranit ekologickou zátěž a v tomto
město Mohelnice projevilo dobrou vůli věc konečně vyřešit. Není nám známý ani
podnikatelský záměr, který uherskohradišťská firma se skládkou má. Při rozhodování o takto závažné věci samozřejmě nezáleží jen na mě, ale na všech sedmi zastupitelích Líšnice,“ dodal starosta obce.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou partě brigádníků v
naší obci - jmenovitě pánům Draplovi,
Hlaváčovi a Zámečníkovi za mimořádně
pěknou parkovou údržbu místního hřbitova před blížícími se svátky zemřelých.
Určitě jsme si také všichni všimli, co v
obou našich obcích během roku opravili,
udržovali… .
Pánové, jste šikovní! Pokračujte ve zvelebování obcí! Jaroslava Springerová

POZVÁNKA

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 16. 11. 2013
Startovné: 130,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

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

KŘÍŽOVKA BEZ TAJENKY
A.

B.

C.

D.

E.
1. kolo
2. za mnoho peněz
3. špatný malíř
4. zpráva
5. běsnit
6. ženské jméno

1.
2.
3.
4.

A. od dětství
B. velký chlév
C. vytvářeti tunel
D. zbavit se ohně
E. chátra

5.
6.
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VOLEBNÍ VÝSLEDKY

Starostka Mohelnice Mgr. Jana Zwyrtek
Hamplová před nedávnem požádala otevřeným dopisem podnikatele Ladislava
Vyplašila, aby městu daroval pět milionů
na zaplacení Líšnici, protože má na vzniku černé skládky v Líšnici hlavní vinu.
Ten to ale odmítl a označil dopis jako
„politické výkřiky paní Hamplové“.
Vývoj této kauzy budeme sledovat a v
příštích Líšnických ozvěnách přineseme
nové skutečnosti. Věříme, že již brzy se celý problém konečně podaří vyřešit.
Použité zdroje:MF Dnes 11.9., 30.9. , www.sumpersky.denik.cz - 19.9.2013

Ve dnech 25. a 26. října proběhly na téměř 15 tisících místech předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O hlasy voličů se v celé ČR ucházelo 23
stran a hnutí, z nichž jen 17 kandidovalo ve všech krajích. V Olomouckém volebním kraji jsme si mohli vybírat z 18 stran a hnutí. Volební účast v celostátním měřítku byla 59,5 %.
V obci Líšnice bylo zapsáno v seznamech 275 voličů. K volbám přišlo 173 voličů,
kteří odevzdali své hlasy. 1 hlas byl neplatný. Volební účast v Líšnici dosáhla čísla
62,91 %.

CHVÁLÍME

Konečné výsledky volebního okrsku Líšnice:
KSČM
ČSSD
ANO
KDU-ČSL
Úsvit
ODS
TOP
SPOZ

27,32 %
20,34 %
13,95 %
8,13 %
8,13 %
7,55 %
4,06 %
2,32 %

Svobodní
DSSS
Piráti
Koruna Česká
Hlavu vzhůru
Suverenita
Strana zelených
Strana soukromníků

1,74 %
1,16 %
1,16 %
1,16 %
1.16 %
0,58 %
0,58 %
0,58 %

UPOZORNĚNÍ - ÚZEMNÍ PLÁN
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany obcí Líšnice a Vyšehorky na možnost podání návrhů pro projednání ZO a případné zapracování do nového Územního plánu
obce Líšnice. Návrhy lze podávat písemnou formou na OÚ do 30.11.2013.
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12. října letošního roku se konala první VYŠEHORSKÁ DRAKIÁDA. Ve vzduchu se vznášelo kolem 15 draků. Tato vydařená akce se mohla pochlubit hojnou
účastí dětí i dospělých, krásným počasím i rychlým občerstvením.

PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT
Líšnický pěvecký sboreček již nacvičuje vystoupení na Sousedské posezení a k
vánočnímu betlému. Kdo by se chtěl přidat, zkoušíme každé pondělí od 17 do 18
hodin v malé zasedačce OÚ. Rádi vás přivítáme mezi sebe!
J. Springerová
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 17. 10. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 5/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 7 zastupitelů

- Starosta obce informoval zastupitele a občany o tom, že proběhne rekonstrukce
osvětlení v KD v Líšnici. Rekonstrukce bude probíhat dle platné směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce informoval občany o stavu přihlášek týkajících se revizí komínů
v obci. Termín bude upřesněn.

Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce seznámil občany se situací kolem vyřešení problému se skládkou
Újezd – Líšnice. Obec obdržela dvě nabídky na odprodej pozemků pod skládkou.
Jedna nabídka přišla od města Mohelnice za 5.000 000,-Kč a druhá nabídka od fa.
Insolvea Reform s.r.o. za 5.500 000,-Kč. Dále starosta obce informoval, že zastupitelstvo nabídku od fa. Insolvea Reform s.r.o. bere na vědomí a bude dále žádat fa
Insolvea Reform s.r.o. o vyjasnění záměru s koupí pozemků. Starosta bude kontaktovat tuto firmu a bude probíhat společné jednání za přítomnosti města Mohelnice,
obce Líšnice a fa. Insolvea Reform s.r.o. Toto jednání musí proběhnout nejpozději
do 30.10.2013. Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy, že pan Stratil M. se může
účastnit jednání o odprodeji pozemků pod skládkou Újezd – Líšnice.

Diskuse:
- Paní Novákova se zeptala, kdy bude chodit kominík. Starosta obce odpověděl, že
v průběhu měsíce října nebo začátkem listopadu. Termín bude upřesněn.
- Pan Novák se zeptal, kolik stála oprava kříže a že odvedená práce neodpovídá
ceně. Starosta obce odpověděl, že oprava stála cca 90.000,-Kč a z toho obec zaplatila cca 40.000,-Kč. Opravu prováděla odborná firma s potřebných certifikátem.
-Pan Havlíček se zeptal, kdy bude nějaké hřiště a zda zastupitelstvo obce se už
dohodlo, který projekt hřiště se bude budovat. Starosta odpověděl, že zastupitelstvo
obce se ještě nedohodlo.

- Starosta obce informoval občany, že obec Líšnice podá žádost na dotaci
v projektu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji. Jedná se o opravu kříže na návsi u obchodu v Líšnici. Oprava bude stát cca
94.000,-Kč. Dotace bude činit 50.000,-Kč a rozdíl 44.000,-Kč doplatí obec ze svého rozpočtu. Schváleno 7 hlasy. Dále starosta obce informoval občany, že podá
žádost na dotaci v projektu Dětské hřiště. Schváleno 7 hlasy.

- Starosta obce předložil zastupitelstvu a občanům Směrnici obce Líšnice Požadavky na schvalování účetních závěrek. Schváleno 7 hlasy.

V neděli 8. září se na Střítěži
konala tradiční pouť k Panně
Marii Střítežské. Teplé sluneční paprsky vylákaly na
Střítež desítky poutníků. Ve
14 hodin zahájil pouť motlitbou páter František Lízna u
prvního zastavení křížové
cesty, která je opatřená malbou na sloupcích z maletínského pískovce. Po 14 zastaveních došli poutníci za
doprovodu dechové hudby k
vyzdobené kapličce, kde se
konala tradiční Mše svatá. Ta byla sloužena za všechny přítomné, za jejich rodiny i
za ty, kteří se nemohli z jakýchkoliv důvodů zúčastnit pouti osobně.
Poté se poutníci opět za doprovodu dechovky pomalu vraceli ke střítěžské myslivně, kde na ně čekalo malé občerstvení, připravené hasiči z Vranové Lhoty. Na
lavičkách ve stínu košatých stromů, v překrásném prostředí lesů si mohli povykládat se svými kamarády, známými, občerstvit se a vzájemně si popřát, že za rok se
zde ve zdraví opět setkají.
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- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledky kontroly České inspekce
životního prostředí. Předmětem kontroly bylo prověření stavu lesních pozemků a
porostů, obnovy a ochrany lesa zejména s ohledem na plnění funkcí lesa. Závěrem
kontroly nebylo zjištěno ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích
v důsledku lesnického hospodaření Obce Líšnice. České inspekce životního prostředí nepovede žádné správní řízení. Vlastních lesa zajistí doplnění kultur porostních skupin 266 Fd13/1b a 266 Fd0 melioračními a zpevňujícími dřevinami.
Dále doporučuje ochranu JD proti okusu zvěří v porostní skupině 266 Fd13/1b.
- Starosta obce předložil zastupitelstvu a občanům Směrnici obce Líšnice s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu. Schváleno 7 hlasy.
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