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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 doživají:
v září:
Churavý František
Krejbich Václav
Lewandowski Miroslav

Teltscherová Marie
Škůrek Zdeněk
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Září
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Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdcích žije - neumírá.
František Hrubín
Dne 15. září 2016 by oslavila 70. narozeniny
paní Anežka Serynová z Vyšehorek.
Vzpomeňte prosím spolu s námi.
Z láskou vzpomíná a děkuje
Rodina

Není smrti tam,
kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.
Dne 17. září 2016 tomu bylo 5 let co zemřel
pan Luboš Vašek z Líšnice.
Za vzpomínku děkují
Děti s rodinami
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Nové zajímavé výletní místo navštívili naši občané koncem září. Peklo Čertovina
se nachází nedaleko Hlinska a jedná se o ojedinělé zábavní centrum pro děti i dospělé. Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet
a spatřit opravdu mnoho. Více o se tomto zájezdu dovíte na str. 8 -9.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

POZVÁNKA

101. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Rok 1982
Údržba cest a místních komunikací:
V obci byla provedena údržba cest a místních komunikací v nákladu 4 000 Kčs.
Také plocha veřejné zeleně byla rozšířena další výsadbou v Líšnici u autobusové
čekárny a u Jednoty a na Vyšehorkách na návsi a u mateřské školky.

Pošta:
Do letošního roku patřila Líšnice pod poštu Pavlov - směrovací číslo 789 84. Ta
však byla od 1. ledna 1982 zrušena a všechny vesnice, které jí náležely byly přiděleny poštovnímu úřadu v Mohelnici. Do naší obce začala dojíždět pojízdná pošta.
Tuto úpravu všichni občané přivítali, neboť pošta Pavlov byla pro naši obec značně
vzdálená. Pouze na Vyšehorkách pojízdná pošta zavedena nebyla, i když Vyšehorky patří rovněž pod poštovní úřad Mohelnice. Doručovatelky v obci byly: Ilona
Nováková a od 3.11. Alena Dunovská.

Oslavy a kulturní podniky v obci:
Uskutečnilo se:
5 přednášek, 3 slavnostní shromáždění / k Únoru, 9. květnu a VŘSR/
Oslavy MDŽ s vítáním občánků do života
2 zájezdy do divadla /Olomouc/
Sportovní odpoledne pro dětí, táborový oheň u příležitosti VŘSR

Sbor pro občanské záležitosti:
Zdařilou akcí bylo 11. prosince odpoledne pro důchodce. Svým pěkným programem pobavil soubor Moravěnka z Leštiny nejen důchodce, ale i mnoho mladších
občanů. kteří se přišli podívat. Po celý rok vysílal SPOZ pravidelná hudební blahopřání starším občanům k jejich životním jubileím.

Obyvatelstvo:
Narozeno: 5 - Mekyska Ondřej, Plšek Stanislav, Novák Milan, Havlíčková Radka,
Horníčková Marcela
Úmrtí:
6 - Žáková Františka, Chmelař Adolf, Gehr Adolf, Novák Josef, Kajnar
Josef, Kubačáková Terezie
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Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 19. 11. 2016
Startovné: 140,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

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

KŘÍŽOVKA
V říjnu si připomínáme významné výročí, které změnilo
mapu Evropy po 1.světové
válce. V letošním roce oslavíme již 98. výročí této události,
jejíž název naleznete v tajence
dnešní křížovky.
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Vyřešení minulé tajenky pouští se draci
Vodorovně:
1 - Obtížný hmyz
2 - Odměna za prácí
3 - Násilné odvlečení
4 - Druh obilí
5 - Zkosení
6 - Setkání
7 - Mládě krávy
8 - Rychlý útěk
9 - Sladidlo
10-Ochrana zboží
11-Francovka
12-Jméno režiséra Menzla
13-Trnitý strom
14-Omyl
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

Dionýs se vrací! Můžeme se těšit na další pokračování.
Pro všechny čtenáře Líšnických ozvěn mám dobrou zprávu. Dionýsovy osudy se
vrací do našich novin. Paní Jana Zámečníková přislíbila další pokračování těchto
velmi čtivých příběhů, které jsou dějem zasazeny do Líšnice, Vyšehorek a okolí.
Děkujeme jí za poutavé čtení a moc se těšíme na nové příběhy.
„Uf,..uf,“ namáhavě zvedal jednu nohu za
druhou z těžkého mokrého sněhu, který mu
sahal téměř do půli stehen. Proč se jen dal
tou planinou a nešel přes les! Tady je vidět
zdaleka a nemá se kde ukrýt. Už je slyšel, zastřené pohyby matných stínů, plíživé a
neodvratné. Vlci. Snažil se zrychlit, ale cítil, že střet je neodvratný. V zátylku na
něj doléhal vlhký a teplý dech uchlemtané vlčí tlamy. Zakřičel a udeřil se hlavou o
pelest postele ve své komoře o velikosti rozpažených rukou. Nesnášel sny. Ale to
vlhké teplo, to teplo na něj pořád sálalo! Vyskočil z postele na udusanou, jinovatkou pokrytou hliněnou zem. Slyšel se, jak mu cvakají zuby, jen nevěděl, jestli strachem nebo zimou. Na posteli se v houni cosi zavrtělo. Mnich zamžoural v přítmí
místnosti. Křesadlem zapálil malou svíčku, aby si posvítil a odhalil vetřelce. „Kuš,
pfuj, ztuchlé hadry, mord a mord“ zhluboka si odplivl Dionýs. „Aby tě samý
čerchmant vzal. Co tu děláš a proč nejsi ve chlívě?Okamžitě vypadni z mého lože,
tak huš, huš, slyšels!“spravedlivě se rozčílil mnich. „Nech mne tady, prosím, prosím, Dionýsi, ve chlévě to páchne a bojím se krav. Poulí na mě oči a neustále bučí
a bučí,“zmohl se na chabou výmluvu chlapec. „Á, pánovi nevoní čerstvé hovězí
lejno, pánovi se zachtělo měkoučké a teploučké postýlky. Táááhni odtud kluku
zatracená!“zahromoval, až se plamen svíčky rozvlnil. „Ne, ne, já ti to vysvětlím!“zaprosil drobnými vyvrtlými ručičkami. „Víš, umřela nám matka a otec nás
všechny už neuživil. Nechal chalupu starším bratrům a chtěl se vrátit na Moravu
k babičce. Zastavili jsme se v Líšnici na trhu a kovář měl takové krásné duhové
sklíčko. Zapomněl jsem, že už mě sestra Miriam volala, že odjíždíme, no a já se
v té rychlosti chytil vašeho povozu a tak jsem se dostal sem na Vyšehorky. Já se
přece jen spletl, já, já chci k tatínkovi, k Miriam.“ V chlapci se ozvala beznaděj a
lítost. Tiše se zavzlykal. „No tak, no, no, Dušku, přestaň pouštět krápance, alespoň
tě to poučilo, že máš dávat pozor a poslouchat dospělé. To je šlamastika a zítra je
Štědrý den! No nic. Co s tebou?

ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 20. 9. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 5/16 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluveni: A. Friedl
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 3 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO - splněno - starosta obce podepsal smlouvu s fa. Kopáčík Pavlov – Svinov na opravu střechy na bývalé škole
ad 7 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s postupem prací na přípojkách
pro občany. Podal informaci, že firma provádějící stavební práce na přípojkách
nestihne v prodlouženém termínu do konce měsíce září všechny přípojky zhotovit.
Je doposud zhotoveno 64 přípojek a práce nabraly asi 14 denní skluz. Starosta
bude jednat s vedením firmy o dalším postupu. Poškozená asfaltová vozovka se
nebude z důvodu sedání zeminy asfaltovat před zimou. Regulační ventily se umístí
na hlavní vodovodní řád a to dva do Líšnice a jeden na Vyšehorky. Starosta dále
informoval o placení zhotovených přípojek. Cena bude vypočítána z metrů přípojky na soukromém pozemku občana mínus 30%, které uhradí obec.
ad 8 Starosta obce seznámil s výsledky výběrového řízení na akci Dodávka odmanganovacího zařízení. pro vodovod Líšnice. Vítězem výběrového řízení se stala
firma AQUA PROGRESS s.r.o., Pecháčkova 290, 582 22 Přibyslav. Firma Dušan
Kubík Jamné nedodala všechny náležitosti potřebné pro výběrové řízení a byla
vyřazena.
Schváleno : 6 hlasů
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o dalších projektech obce –
vybudování autobusové zastávky na Vyšehorkách Pod dědinou. Je zpracována
projektová dokumentace ve fázi územního rozhodnutí. Je nutno s KÚ v Olomouci
projednat vysprávku silnice v délce 300 m. Je již přislíbeno jednání s dopravním
odborem KÚ přímo na místě stavby. K financování akce by bylo možno použít
vypsaný dotační titul.
Starosta tedy podá žádost o dotaci na výstavbu autobusové zastávky v lokalitě Pod
dědinou.
Schváleno : 6 hlasů
ad10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s požadavkem Mikroregionu
Mohelnicko o zaplacení mimořádného členského příspěvku obce Líšnice na rok
2016 ve výši 10 000 Kč.
Schváleno : 6 hlasů
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ad 11 Starosta obce oznámil zastupitelům a občanům, že vypršela pětiletá lhůta od
pořízení žacího traktoru STARJET AJ z programu POV 2011 Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko. Traktor se má převést darovací smlouvou do majetku obce
Líšnice.
Schváleno : 6 hlasů
ad12 Starosta obce informoval o Rozpočtovém opatření vlastním č.11, které znamená výši 548 000 Kč na straně příjmů i výdejů. Jedná se o finance určené na terénní úpravy navozené zeminy z budovaného vodovodu.
Schváleno : 6 hlasů
ad13 Starosta obce informoval záměru obce odkoupit pozemek č. 133/5
v k.ú.Vyšehorky. Jedná se o pozemek o výměře 38 m ², který má zajistit přístup na
soukromý pozemek. Obec zaplatí za tento pozemek symbolickou cenu 1 Kč za m ².
Převod hradí prodávající.
Schváleno : 6 hlasů
ad14 Starosta obce oznámil zastupitelům i občanům, že současný pronajímatel
pohostinství v Líšnici, že k 30. listopadu 2016 ukončuje svůj pronájem.
Současně vyhlašuje záměr pronájmu pohostinství v Líšnici v budově č.p 39. Součástí pronájmu je služební byt. Zájemci mohou podat žádost o pronájem nejpozději
do 31.10.2016, 14:00 hod. písemnou formou, poštou nebo osobně na obecním úřadě v Líšnici. Bližší podmínky uvedeny na úřední desce.
Schváleno : 6 hlasů
ad15 Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční v Líšnici v přísálí
ve dnech: 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a 8. října 2016 od 8 do 14 hodin.
ad16 Různé:
- Starosta obce poděkoval občanům za třídění odpadu. Obec obdržela za 2. čtvrtletí
částku 7300 Kč.
- Starosta obce informoval o úskalích s obecně závaznou vyhláškou o regulaci nočního klidu. Spolky a organizace v obci dodaly seznam pravidelných akcí, které by
mohly být do vyhlášky zařazeny.
- Akce v obci:
19.11. – turnaj v mariáši
2.12. – Mikulášská nadílka, rozsvícení stromu na návsi
4.12. – Sousedské posezení

sesunula až k zemi. Ochutnali jsme i
pekelnou kuchyni a dobrou chuťovku jsme spláchli v pekelném šenku,
který je 12 metrů pod zemí, zde podávali pivo z čertích rohů a čertovskou kořalku. Cesta na povrch zemský vedla uličkami ve kterých se
skrývaly cely pro hříšníky všech 7
hříchů. Než nás Lucifer propustil
všechny z pekla museli jsme pro případ kontroly z vyšších míst udělat
společné foto se všemi čerty aby bylo jasné, že jsem
v pekle již byli a nikdo z nás se tam už nevrátí. Na
povrchu nás už čekal čertovský oběd a pro ty nejmenší dětský hrací koutek. Po vydatném obědě a
plní skvělých zážitků jsme se přesunuli do skanzenu
na Veselém kopci. Skanzen nebyl příliš velký, ale
všechny budovy byly krásně spravené se spoustou
dobových rekvizit. Domy bylo možné projít až na
půdu a mnozí se vrátili ve vzpomínkách do svých
mladých let. Pánové ocenili zemědělskou techniku,
dámy zavzpomínaly na ruční práce a děti se divily,
že v domech nebylo mnoho hraček. Po prohlídce
jsem ještě poseděli u kávičky a poté už jen hromadné foto u autobusu a hurá domů.Za spolek Relaxace
bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za podporu,
všem zúčastněním za skvělou partu a dobrou náladu, dětem, že byly hodné a těm
starším za trpělivost s dětmi. Všem spoluobčanům přejeme krásný podzim a těšíme
se na viděnou na dalších akcích.
za spolek Relaxace: Lucie Dvořáková

ad 17 Diskuze:
- Občané se ptali na zamýšlené revize kotlů. Starosta obce podal informaci, že stát
bude od 1.1. 2017 revize vyžadovat.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA

V sobotu 24. září spolek Relexace ve spolupráci s OÚ Líšnice uspořádal zájezd do
Pekla Čertovina a do skanzenu na Veselém kopci. Autobus byl zcela obsazen místními obyvateli ve věkové kategorii od 1 roku až do 85 let. První atrakci jsme shlédli již v Moravské Třebové kudy přepravovali letadlo vládní speciál a mnozí z nás měli možnost se s ním
vyfotit. Po příjezdu do pekla nás uvítala velkolepá pekelná brána s kamennými schody. Pekelná zahrádka ve
které jsme se mohli kochat skvělou prací řezbářů, kovářů a kameníků. Tato výborně odvedená ruční práce
mistrů byla vidět na každém kroku i v interiéru pekla.
Opravdu všichni jen zírali na provedené detaily a fantazii návrhářů které nebraly konce. Do samotného Pekla
nás uvedla vkusně pekelnou mluvou krásná čertice,
která se nám věnovala celou prohlídku. Děti si vyzkoušely jak se sedí a učí v pekelné škole. Větší hříšníci z
řad dospělých byli usazeni na některé "mučící" nástroje
které si mohli na vlastní kůži otestovat. . Cestou okolo
obřího kotle na hříšníky jsme došli k Luciferovu sálu
kde jeden z nás byl povolán na váhu hříchů, která se
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SDH LÍŠNICE

V sobotu 13.8.2016 se konal
další ročník hasičské soutěže u
nás na hřišti v Líšnici. Startovní
pole bylo naplněno 18 týmy ve 3
kategoriích - 5 družstev veteránů,
6 družstev žen, 7 družstev mužů.
Letos jsme začínali již dopoledne
a za zamračené, místy uplakané
oblohy. Nálada celé soutěže se
ale počasím rozházet nenechala.
Na soutěžním poli panovalo to
správné rivalské klima, ale vše
Slavnostní zahájení soutěže
v rámci správného sportovního
chování. Pozorný návštěvník
mohl zaznamenat i několik chvil,
kdy se prověřovala kvalita používaného nářadí – savice na sacím
vedení od stroje ke kádi se
„svlékla za šroubením“ a nebo
hadice B se doslova „urvala“
hned za svým šroubením na požárním stroji – kdy obě závady
vznikly obrovskou silou tlaku
požárních strojů. Stejně tak bylo
zaznamenáno několik drobných
Nástup všech soutěžních družstev
zranění, která vznikla právě díky
síle tlaku ve strojích. A tak by mi
určitě pravidelný návštěvník
hasičských soutěží potvrdil, že ty
dnešní soutěže už dávno nejsou
jen o umu hasičů, ale o tom kdo
jakou techniku vlastní, ale hlavně
jestli ji dokáže zvládnout.
My domácí jsme měli zastoupení
ve všech třech kategoriích. DoStarosta obce s hosty z Líšnice u Žamberka mácí muže opět doplňovali ve
5

startovní listině ještě další muži
z Líšnice a to Líšnice u Žamberka.
Přijali naše pozvání a přijeli nám
oplatit naši návštěvu u nich na
jejich hasičské soutěži první červencový svátek. Jak už to tak na
domácí půdě bývá, tak se nikdy
moc nedaří (a nedařilo se ten den
naší starostce, která běžela u žen
i veteránů rozdělovač) a tak domácí ženy a veteráni skončili na místě pátém. Družstvo mužů zachraLíšničtí veteráni před svým startem
ňovalo situaci a kluci udrželi krásné 3.místo.
O jídlo se postarali Olda Smítal
a Aleš Friedl. Vše co bylo k jídlu
připraveno, bylo do posledního
krajíce chleba snězeno. Ve stánku
s pitím na nás čekala obsluha ve
složení - Ilona Nováková, Jana
a František Zámečníkovi, Mirek
Pulkrábek, kteří se za nás starali
Z domácích nejlépe dopadli muži -3.místo o dodržování pitného režimu.
O zvukovou kulisu a mluvené
slovo se postaral Jiří Kvíčala, video a foto záběry zaznamenal Aleš
Plhák. Všem těmto jmenovaným
patří velké díky za pomoc na zdárném průběhu našeho soutěžního
dne. A závěrem mi dovolte poděkovat všem našim členkám a členům za skvělé sportovní výkony
a za práci odvedenou na celé orgaZ poháru se radují muži - Studená Loučka nizaci naší hasičské soutěže.
A ty, kteří letos soutěž nestihly si dovolujeme pozvat na příští ročník a to v sobotu
12.srpna 2017.
Jitka Mošovská
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POZVÁNKA
Ryzáček, z.s. Vyšehorky 16, Líšnice

otevřou brány sídla Rytířů z Ryzáčkova
V prostorách našeho panství ve Vyšehorkách Líšnice, areál
spolku Ryzáček, vás čeká akademie mladého pážete.
Od 18 hodin proběhne pasování úspěšných absolventů na
rytíře. Celý program bude ukončen tématickým vystoupením v doprovodu našich krásných koní.

Vcházet k nám budete jako pážata, odjíždět od nás
však budou zdatní rytíři.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
CHYSTÁ SE

na návsi při rozsvěcování Vánočního stromu

kulturní dům Líšnice
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