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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.
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Rostová Helena
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Hňoupek Jiří
Svoboda Jaromír

Hašlerová Marie
Havlíček Radislav
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Draplová Miroslava
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V sobotu zahájili letošní adventní svátky sousedé na Vyšehorkách. Sešli se na
křižovatce mezi domy, aby rozsvítili krásně nazdobený stromek a připili si punčem. Čeká nás období bohaté na kulturních akce, na které vás srdečně zveme..
Pozvánky naleznete v tomto vydání LO.

POZVÁNKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Líšnice - KD
28. prosince 2017

114 díl

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

Rok 1985

KŘÍŽOVKA
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Zemědělství
Ovocnářství bylo postiženo velmi malou úrodou, ovocné stromy nasadily málo
květů, navíc do květů pršelo. Okurky a rajčata byly napadeny hnilobou. Také
brambory byly napadeny z 30% hnilobou. U obilovin byla z 50% polehlost porostů
v důsledku nadměrného množství srážek. V Líšnici začaly žně 15. srpna tj. o 14
dnů opožděně než jindy. Houby začínají růst v červenci, sběr skončil v polovině
září.

Výnosy:
Pšenice
Ječmen

Zaseto: Líšnice - Výnos
9,27 ha - 7,05t/ha
-

Zaseto: Vyšehorky - Výnos
138 ha - 5,47t/ha
50 ha - 4,44t/ha

Stav dobytka:
Krávy
Prasnice
Selata
Výkrm vepřů
Předvýkrm vepřů

Líšnice
102
40
75
69

Vyšehorky
58
270
-

Pohostinství Jednota:
Nelze říci, že občané jsou s touto provozovnou spokojeni. Hlavní problém je s otevírací dobou, která je velmi nepravidelná, protože vedoucí není místní. Spojení v
sobotu a v neděli z Mohelnice do Líšnice je velmi špatné, proto v tyto dny bývá
velmi často zavřeno.

Úpravy obce:
Ve výstavbě rodinného domu pokračovali: Milan Novák, Ludmila Sedlářová.
Drobné opravy provedl na svém domě Jaroslav Plšek. Přestavbu domu dokončil
Jiří Hňoupek.
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nezadržitelně se blíží zima a Vánoce.
Hlavně děti se těší na sněhovou nadílku, která k těmto svátkům patří. Co
bude následovat, když bude sníh?
Bílé Vánoce, …… ………. To skrývá
vyluštění dnešní tajenky.
Vyluštění minulé křížovky:
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.

Vodorovně:
1 - Odměna za práci
2 - Mládě krávy
3 - Domácky Oldřich
4 - Hodnota
5 - Násilné odvlečení
6 - Dětsky medvídek
7 - Místo u domu
8 - Jméno herečky Boudové
9 - Mužské jméno 14.8.
10-Nášlapná výbušnina
11-Zasklený otvor
12-Obuv
13-Anglicky sníh
14-Peněžní tuzexové poukázky
15-Legované železo
16-Pořadí jídel
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

INFORMUJEME

Vážení čtenáři, paní Jana Zámečníková - autorka poutavých příběhů o Dionýzovi,
si pro Vás připravila další čtení na pokračování tentokráte s názevem Holub. Děkujeme autorce za zaslání příspěvku a těšíme na další tvorbu.

Z veřejného zasedání

„Vidíš ho,…už je tam zase,…!“vyhlédla prodavačka papírnictví přes výklad na
ulici. „Kdo prosííím tě ?“odpověděla ji kolegyňka, která dávala nové štůsky sešitů
do regálu. „No přece ten dědek, co sem chodí každej den a sedí na lavičce. Ten, co
pořád nadává“. „Jóó, ..ty myslíš pana Vřídka, to je jeho čas, podle něj si můžeš seštelovat hodinky,“ pohotově vysvětlila, ale už
nechala práce a zvědavě přicupitala také
k výkladu. „No dnes je pěkně, sluníčko
svítí, to bude v ráži,…vyvětráme, otevři dveře,…uvidíš,…bude dííívadlo,…“ tetelila se nedočkavostí. „Zrovna včera mi říkala Moni od vedle z obuvi, že řval na celé
náměstí, že se všemi tady na městským úřadě zatočí, že má těch holubů tak akorát.
Jsou to šiřitelé chorob, ničitelé památek, lupiči odpadků, klovači zeleně. Jak on,
jako vážený občan k tomu přijde, aby snášel všechna ta páchaná příkoří,…si prej
došlápne na patřičná místa a budou padat hlavy. Jen co
budou podzimní volby! Předvedl hotovej cirkus.“ Chvíli ještě postávali a natahovali krky přes výklad, aby jim
něco neuniklo. Pan Vřídek však vypadal na spokojenost
samou. Na vyhřáté lavičce se mu evidentně líbilo a tak
si začal pročítat zakoupený denní tisk. Sem tam rozmrzele kroutil hlavou a pomlaskával, jak hodnotil jednotlivé články. Prodavačky ještě chvíli okouněly a sledovaly
lavičku s důchodcem, ale zákazníci je brzy vrátili do
reality prodeje. V tom okamžiku si našla náhoda své prázdné místečko. Do rozložených novin a rozečteného článečku o průšvihu známého politika, z výšky
s plesknutím o nastavený papír dopadl holubí trus. Přímo ukázkově se rozprskl do
všech stran. Zomítal danou stránku a bohužel i nastavený obličej pana Vřídka. Čas
se zastavil. Jeho tváře nejprve ztratily barvu a potom se vystínovaly do ruda, tak
jak se mu neočekávaně zvýšil tlak. Odhodil noviny na dlažbu a vzteky je začal
systematicky rozdupávat. Nadávka stíhala nadávku a jeho vybraná slova se nedala
opakovat. To už stály prodavačky ve dveřích a potutelně se hihňaly. Tak to se tedy
povedlo! To byl zásah!
/Pokračování příště/

HOLUB

Jana Zámečníková

10

Dne 17. 10. 2017 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 6 /
2017.
Přítomno: 7zastupitelů
Na tomto zasedání zaznělo:
V úvodu složil slib nového člena zastupitelstva obce Líšnice pan Ing. Radomír
Vyjídáček a stal se tak členem zastupitelstva obce za Bc. Aleše Friedla, který na
místo zastupitele rezignoval.
ad 8 Starosta obce podal informace o probíhajících akcích: Kolaudace přeložky
účelové komunikace u vrtu a kolaudace stavby na hřišti v Líšnici. Informoval o
zamýšleném vybudování přeložky dešťové kanalizace u bývalého rybníka v obci.
Starosta obce informoval také o záměru přípravy budování stavebních parcel pro
RD v nové lokalitě v Líšnici – za zahradami po levé straně silnice směrem
k Vyšehorkám.
Starosta dále nastínil tři možnosti 1. změny ÚP obce Líšnice a to:
a/ nechat změny v navrhovaném původním znění
b/ zastavit celý proces příprav a začít znovu
c/ počkat na nový stavební zákon
Zastupitelstvo obce hlasovalo pro variantu a/ - nechat změny v navrhovaném původním znění.
ad 9 Starosta obce seznámil zastupitele a občany dotacemi, které obec získala
v poslední době. Jednalo se o dotaci, týkající se vybudování náhradního vrtu na
Vyšehorkách a dotaci na výměnu oken na bývalé škole.
ad 10 Starosta obce informoval o nově chystaných dotacích. Nastínil zastupitelům
jednotlivé dotační programy. Zastupitelé poté schvalovali podání žádostí. Jednalo
se o:
a/ podání žádosti, která se týká dotace pro zásahovou jednotku obce v rámci dotačních programů vyhlašovaných KÚOK
b /podání žádosti o dotaci v rámci dotačních programů POV 2018 vyhlašovaných
KÚOK
c/ podání žádosti o dotaci v rámci dotačních programů podpory dopravní infrastruktury vyhlašovaných KÚOK
d/ podání žádosti o dotaci v rámci dotačních programů SFDI – na výstavbu autobusové zastávky na Vyšehorkách – čtvrť Pod dědinou
3

ŽIJÍ MEZI NÁMI
e/ podání žádosti o dotaci v rámci dotačních programů MŽP – Program Zadržování
vody v krajině – budování nového rybníka u lesa v Líšnici

Cenu Paměti národa dostal duchovní František Lízna

ad 16 Starosta obce informoval zastupitele o požadavku Jednota Zábřeh,COOP o
poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v naší obci.

Duchovní František Lízna působící ve Vyšehorkách si převzal 17.
listopadu 2017 v Národním divadle v Praze Cenu Paměti národa.
Ocenění uděluje obecně prospěšná
společnost Post Bellum od roku
2010 pamětníkům zlomových
momentů minulého století. Kandidáty na ocenění vybírají historici a
badatelé z příběhů uložených ve
veřejně přístupné internetové sbírce Paměť národa, kterou založilo
Post Bellum v roce 2001. Sbírka
obsahuje kolem 5500 svědectví pamětníků z řady evropských zemí.
V přímém televizním přenosu jsme mohli sledovat, jak toto ocenění obdrželi političtí vězni František Suchý, Mária Matejčíková a František Lízna a také Otto Šimko, který byl opakovaně perzekvovaný kvůli svému židovskému původu.
Duchovní František Lízna (76) pochází z
komunisty pronásledované rodiny, sám byl
pětkrát vězněn za protikomunistickou činnost, třeba opuštění republiky, šíření samizdatů a tisk letáků o politických vězních.
V roce 1968 byl přijat do jezuitského řádu a
v roce 1974 vysvěcen na kněze. Toto povolání však nemohl až do roku 1990 vykonávat. Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví.
V roce 1978 podepsal Chartu 77. Známý je
svými poutěmi, od roku 1984 při nich ušel téměř 8000 kilometrů. V roce 2001 mu
byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, o dva roky později mu Nadace Charty 77 za jeho práci vězeňského duchovního na Mírově udělila Cenu Františka Kriegla.
Ocenění v Národním divadle převzali medaile se lvem zhotovené Národní pokladnicí, každý z laureátů si navíc mohl vybrat píseň. Na přání Františka Lízny
zazněl na pódiu Národního divadla Svatováclavský chorál.
K udělení Ceny Národa srdečně blahopřejeme!
Foto: Post Bellum
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ad 11 Starosta obce podal informace o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IE-12-8004119/0
4/K, Líšnice – obec, obnova NNv, DTS. NNs s firmou ČEZ Distribuce a.s. O tomto bodě nebylo hlasováno.
ad 12 Starosta obce podal informace o záměru prodeje pozemku firmě ČEZ Distribuce a.s. o výměře 20 m². O tomto bodě taktéž nebylo hlasováno.
ad 13 Starosta obce předložil zastupitelům návrhy:
a/ na prodej pozemku:p.č. 759/4 neplodná půda o výměře 61 m² p. Lukáši Bartošovi
b/ kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 759/4 neplodná půda o výměře 61 m² p.
Lukáši Bartošovi
c/ na prodej pozemků ve vlastnictví obce Líšnice firmě Lesy České republiky, s.p.
za cenu 198 148 Kč. Pozemky budou sloužit k plánované výstavbě vodní nádrže.
Jedná se o pozemky p.č.294/2, 297/1, 297/5 vše v k.ú. Žádlovice a p.č. 136/2,
136/38 v k.ú. Líšnice u Mohelnice
d/ kupní smlouvy č. S 789/17 na prodej pozemku ve vlastnictví obce Líšnice firmě
Lesy České republiky, s.p. Jedná se o pozemky p.č.294/2, 297/1, 297/5 vše v k.ú.
Žádlovice a p.č. 136/2, 136/38 v k.ú. Líšnice u Mohelnice
ad 14 Starosta obce předložil zastupitelům návrhy:
a/ nákup pozemků p.č. 432 orná půda v k.ú. Líšnice u Mohelnice za cenu 466 200
Kč.a p.č. 429 orná půda v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Oba pozemky budou sloužit
jako stavební parcely pro plánovanou výstavbu RD
b/ kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 432 orná půda v k.ú. Líšnice u Mohelnice
c/ nákup pozemku p.č. 82/3 trávní porost v k.ú. Vyšehorky za cenu 11 000 Kč.
Pozemek bude použit k výstavbě autobusové zastávky na Vyšehorkách
d/ kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 82/3 trávní porost v k.ú. Vyšehorky
ad 15 Starosta obce seznámil zastupitele s darovací smlouvou s Mikroregionem
Mohelnicko, která se týká převodu nůžkových stanů do vlastnictví obce Líšnice

RELAXACE

Divadelní představení ÚDRŽBÁŘ se líbilo
Po mnoholeté odmlce se v líšnickém kulturním domě konalo
divadelní představení. V sobotní
podvečer 4. listopadu 2017 do
líšnického kulturního domu zavítali ochotníci z Loštic za účelem pobavit místní občany hrou
Údržbář. Kulturní představení
plné napětí, zápletek a humoru
shlédlo na 70 diváků. Všem se
představení líbilo a odcházeli s
úsměvem a pořadatelům děkovali za příjemně strávený večer.
Pokud se ptáte zda se příští rok
zase setkáme při kulturním
představení mohu říci ANO.
Ochotníkům se u nás líbilo a
divácký ohlas byl také vynikající. Jen neustále čekáme - jako
všechny spolky, kdy si na kulturní akce najde cestu více místních obyvatel pro které jsou
akce především určeny.
Za spolek Relaxace
Lucie Dvořáková

ad 17 Různé:
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
ze strany KÚ Olomouc, který proběhl 22. 9. 2018. Nebyla zjištěna závada.
Starosta obce dále podal informaci o výsledku provedeného rozboru vody
v obecním vodovodu. Vzorek vyhověl všem požadavkům.

VAŠE PŘÍSPĚVKY - SDH

Hasiči měli výjezdní zasedání
do Líšnice, okres Praha – Západ

jitrnice, tlačenka, kroupy, škvarky, polévka do konvičky

V červencovém čísle Ozvěn jsme se
zmínili, že jsme dostali pozvání na
9.9.2017 od hasičů z Líšnice
v okrese Praha – Západ, kteří slavili
140 let od založení sboru. Dva týdny
dopředu probíhalo plánování naší
výpravy. Zjišťovali jsme nejjednodušší cestu podle map a internetu,
cenu dálniční známky nebo kde můžeme udělat přestávku na kávu či
něco dobrého k snědku. První Fabii Combi řídil Milan Novák, který vezl svou paní
Ilonu, Petra Orálka a Jakuba Krause. Druhou Fabii Combi řídila Radka Švédová a
posádku tvořil Petr Valdes, Hana Dvořáková a Josef Malý. Vybavení obou aut
nezbytně tvořily karimatky, nafukovací matrace, polštářky, spacáky a deky, protože bylo naplánováno přespání přímo v již zmíněné Líšnici. Nechyběl pro jistotu ani
plynový vařič, káva, pití, sladkosti či buchta, kluci si vzali pár plechovek piva na
žízeň po cestě a Milan nezapomněl přibalit lahvinku dobré slivovice. Na průvod
jsme si samozřejmě vezli nažehlené vycházkové uniformy a slavnostní hasičský
prapor.
Ráno v 6 hodin vyrazila obě auta z Líšnice vyzvednout zbytek svých spolucestujících, sraz byl domluven kolem půl 7 na bezince v Mohelnici směrem na Studenou
Loučku. V Lošticích nastalo malé zdržení, protože vypnutý mobil s nastaveným
budíkem nezvonil a muselo se čekat, než se spáč vybatolí ze své postele. Při příjezdu na místo srazu panovala skvělá nálada, samý vtípek, legrácky, jeden z mužů se
dokonce na benzince holil jednorázovými holítky, protože doma to nestihl. Dali
jsme si ještě ranní kávičku a vyjeli jsme po 7 hodině směr Moravská Třebová. Cesta nám pěkně ubíhala a první zastávka byla těsně před Hradcem Králové. Trošku
jsme se občerstvili, protáhli a za třičtvrtě hodiny jsme pokračovali dále. Jakmile
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POZVÁNKA
SDH Vyšehorky si Vás dovoluje pozvat na

dne 16. prosince - od 9 hod. - Vyšehorky - zbrojnice

jsme najeli na dálnici, sešlápli jsme o trošku více plyn, aby nám cesta rychleji ubíhala. Na chvíli jsme ještě zastavili na jedné benzince, kde jsme se dohodli na další .
zastávce. Ta byla v obchodním centru na Černém mostě v PrazeMěli jsme stále
dost časovou rezervu a tak jsme si dali oběd i zákusek v jídelně centra. Milan jel
celou dobu první a bylo tomu tak i v Praze. Najeli jsme na obchvat a libovali jsme
si, jaký máme skvělý mezičas, do cíle naší cesty chybělo asi 20 km. Jenže jsme se
dostali do zácpy. Okamžitě někteří hledali na internetu v telefonu, jaký je předpokládaný čas zdržení a jak dlouhá je kolona aut. Začínali jsme se malinko obávat,
jestli stihneme dojet včas na zahájení oslav. Dva pruhy byly totiž zúženy do jednoho a popojíždělo se po metrech. Naštěstí se po 25 minutách šnečího tempa mohlo
jet zase ve dvou pruzích a ve čtvrt na 2 jsme konečně dorazili do Líšnice. Děvčata
se převlékla do uniforem, všichni jsme se upravili a spěchali jsme před hasičskou
zbrojnici. Cestou nás oslovila paní, která nás dostala na starosti. Ptala se, kdo je
nejvyšší šarže. Ukázali jsme na našeho velitele a paní se představila jako Nováková. Tohle nikdo nečekal a doslova jsme vyprskli smíchy. Po chvíli pochopila, když
se Milan představil. Stihli jsme
akorát malé občerstvení, protože
jsme byli žízniví po cestě a už
jsme se řadili na společné foto
všech hasičů, potom i všech zúčastněných. Následoval průvod
obcí za zvuku dechové hudby,
před památníkem padlých byly
položeny věnce a došlo se zpět
před hasičskou zbrojnici, kde bylo
velké posezení, občerstvení a probíhal další program oslav, který byl opravdu bohatý. Shlédli jsme „sekyrkové“
cvičení, domkáři si připravili folklorní tance a myslivci svůj malý koncert. Následovala slavnostní schůze, kde byla shrnuta historie a největší okamžiky hasičů.
Došlo na předávání vyznamenání hasičům a taky pamětních listů pro sbory, které
na oslavy přijely. My jsme také předali dárkovou tašku s tvarůžky a medovinkou a
velitel při této příležitosti poděkoval za milé pozvání. Pak už byla volná zábava.
Připraveno bylo výborné občerstvení, mohli jsme si dát kuřecí či vepřový steak,
pečený bůček na pivní omáčce s opečenými brambory nebo klobásku. V pozdních
odpoledních hodinách dorazila kapela, která hrála starší známé hity. Najednou na
parketu tancovali v kruhu hasiči a hasičky ze 4 Líšnic: místní, my, od Žamberka a
od Písku. Kluci předváděli různé kreace a náš smích nešlo opravdu přeslechnout.
Strhli jsme i jiné lidi k tanci a ve chvilce byl parket plný. K večeru nám paní Nováková ukázala, kde můžeme přespat. Byla to stará fara. Překvapením pro nás bylo,
že dvůr fary pokračoval ke stájím s koňmi, které patří manželce známého kuchaře
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Zdeňka Polreicha. Také jsme se dozvěděli, že nedaleko má chatu český tenista
Tomáš Berdych. Vůbec jsme netušili, že je tato Líšnice tak známá. Přeparkovali
jsme auta, vybalili věci a nachystali jsme si vše na spaní. Někteří se převlékli a
rychle jsme spěchali zpět na oslavy. Milan otevřel láhev své slivovičky a u našeho
stolu se střídali místní i jiní hasiči. Došlo na seznámení a taky tykání, což bylo
stvrzeno právě slivovicí. Probrali jsme různé hasičské nebo soukromé záležitosti a
možná nikoho z Vás nepřekvapí, že jsme dostali další pozvání. Starosta hasičů
Líšnice od Písku nás pozval
příští rok na jejich oslavy od
založení sboru, které budou
16.6.2018. Tato nabídka nás
hned zaujala a rádi se podíváme do další vesnice, která se
jmenuje jako ta naše. Určitě
Vás, čtenáře Ozvěn, neochudíme příští rok o další zážitky.
Blížila se 11 hodina večerní a
zjistili jsme, že se z procházky
nevrací jeden z nás. Několik místních vyrazilo po vesnici a po chvíli byl nalezen.
Trošku se ztratil u kostela, zapomněl, že není doma v Líšnici. Uložili jsme ho na
faru a ještě do půlnoci jsme se bavili na oslavách. Pak už jsme se všichni zavrtali
do spacáků a spali tvrdě až do rána. Někteří tedy pěkně chrápali. Ráno jsme měli
v 9 hodin slíbenou snídani od paní Novákové na hasičárně. Měli jsme opravdu
hody: čerstvé housky, šunka, sýr, zelenina, vajíčka, káva, čaj a dokonce domácí
buchtu nejen ke kávě. Kluci vymámili alespoň jedno točené pivo „na spravení“ po
oslavách. U snídaně jsme se bavili historkami ze včerejšího dne, hlavně o nalezenci
u kostela. Pak už jsme si sbalili věci, naskládali vše do aut a došlo na loučení. Ani
se nám nechtělo zpět domů, protože jsme našli další skvělé přátele. Prahu jsme
projeli bez přestávky a první zastavení bylo až za Hradcem Králové na Kolibě, kde
jsme si dali všichni výborný oběd a kávičku. Potom jsme zastavili až na benzince
v Mohelnici, rozloučili jsme se a Milan s Radkou rozvezli posádky svých aut domů.
Naše výjezdní zasedání se opravdu vydařilo. Některé zážitky jsme pak vyprávěli
ostatním členům sboru, kteří se smáli na celé kolo a možná i litovali, že nemohli jet
s námi. Ale jedno můžeme říct s jistotou, když přijedete do Líšnice v jakékoliv
části naší republiky, najdete v ní lidi „stejné krevní skupiny“ jako jsme my. Jsou
milí, vstřícní, pohostinní, nezkazí žádnou legraci a hlavně si umí udělat legraci
sami ze sebe.
Radka Švédová, vedoucí družstva žen a členka kontrolní a revizní komise
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