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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 prosinci:
Petrová Marie
Zacpalová Erika
Langer Štěpán
Míchal Lubomír
Dunovský Josef

Zbožínek František
Zbožínková Marta
Dunovská Alena
Zámečníková Jana
Vytopil Jiří
Zastrow Zdeňka
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Mikuláš se svojí družinou zavítal v pátek 6. prosince na líšnickou náves, kde na ně
netrpělivě čekaly děti. Dříve než krásný anděl obdaroval děti nadílkou, musely
nebeským postavám zazpívat nebo zarecitovat. Některé děti také slibovaly, že se
do budoucna polepší… /více o akcích v prosinci na str. 6-7/.

Z HISTORIE OBCE

INFORMUJEME

Paměti obce Líšnice od roku 1945

139.díl

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

v Líšnici a na Vyšehorkách proběhne:

Rok 1990

v sobotu 11. ledna 2020

Mateřská školka
Do MŠ Vyšehorky bylo ve školním roce 1989/90 zapsáno celkem 24 dětí.
V novém školním roce 1990/91 to bylo celkem 19 dětí /z Líšnice 7, z Vyšehorek 2,
z Podolí 3, z Mohelnice 6, ze Svinova 1/.
Během roku došlo v MŠ několikrát k výměně kuchařky. Bylo to způsobeno odchodem paní Plškové na mateřskou dovolenou. Od 5. 3. ji zastupovala paní Smítalová,
od 1. 9. paní Amalie Springerová. Od 1. 10. se střídaly po týdnu paní Draplová s
paní Ivanou Springerovou.
Z ostatních zaměstnanců ve školce pracovaly:
Springerová Jaroslava - ředitelka
Foktová Ilona
- učitelka
Orálková Justina
- školnice, vedoucí stravovny
Roční rozpočet na provoz MŠ činil 32 000 Kčs, na stravovnu 35 000 Kčs.
Norma na stravu a den pro dítě:
10,50 Kčs
Z toho hradí dětem rodiče:
9,60 Kčs
Obec hradí dětem:
0,90 Kčs
Norma na stravu a den pro dospělého:
10,20 Kčs
Z toho hradí dospělí:
7,60 Kčs
Obec hradí dospělým:
1,00 Kčs
Z fondu FKSP - ROH hradí dospělým:
1,60 Kčs
Ke zlepšení prostředí interiéru školky byl pořízen do ložnice koberec v hodnotě 16
500 Kčs. MŠ je jinak po všech stránkách dobře vybavena.
Rodiče na začátku školního roku odsouhlasili 50 Kčs jako příspěvek SRPŠ.

Pohyb obyvatel
úmrtí
- Hopp Josef
narození - Plšek Josef

sňatky - Stratil Martin, Plhák Aleš
přistěhování - Gábor Luděk, Plháková Martina
odstěhování - Králová Alena, Navrátil Jaroslav
Počet obyvatel k 31. 12. 1990:
Líšnice:
200 občanů, z toho 37 dětí do 15 let
Vyšehorky: 55 občanů, z toho 11 dětí do 15 let
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Předem děkujeme za Vaši štědrost !
KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název Tříkrálové sbírky vychází z Matoušova evangelia. Tři králové jsou postavy, které navštívily Ježíše krátce po jeho
narození v Betlémě a přinesly mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Zkratka K+M+B
znamená „Christus mansionem benedicat“ = „Kristus žehnej tomuto domu“.
Někdy tyto postavy bývají označováni
jako …… . …... /dokončení v tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
O svatém Mikuláši často snížek práší
Vodorovně:
1 - Jméno herce Sharifa
2 - Divadelní kukátko
3 - První muž
4 - Náš bájný kníže Přemysl
5 - Kyselá pochutina do salátů
6 - Chladné roční období
7 - Odstín modré barvy
8 - Obilnina
9 - Rostlinné pletivo pod kůrou
10- Chalcedon
11- Saze
12- Ráj
13- Jméno tenisty Lendla
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Jak mluvil, copánky se pohupovaly jako dva malí hádci. Filoména na něj zírala a
nedostávalo se jí vzduchu. „Tak co civíte,…tady si zmáčknete ten svůj obal a tady
jsou mandarinky,…a je to,..“bleskově ťukal na obrazovku váhy a přilepil jí tiket na
sáček. Bez řečí jí ho vložil do vozíku a pokračoval ve svém nákupu. Copak za to může, že se všechno mění a upravuje? A že ona
ničí planetu? Celá rozrušená popojela a v tom okamžiku se zapomněla rozhlédnout. Taková chyba! Dadla Furtmluvilová ji již uviděla a horlivě na ni mávala od salátů. „Fíííl,
…to jsem ráda, že tě vidím,….jak se máš?
Vypadáš skvěle! Ten zimník jsi měla už
loni nebo je nový? Jen si představ, moje
2.díl
Bibinka je nemocná. Její osobní zvěrolékařka mi vynadala, že je ten pes přežraný! Ale já dbám na její vyváženou stravu a
pravidelnost,…“litánie s její čubou opět začala. Filoména kývala hlavou a nenápadně se rozhlížela, jak se Dadly zbaví. Dočkala se. U květáku stál Fridolín Rypáček a snažil se vybrat ten nejlepší kousek. To je ono! Rypáček je hluchý jako tetřev
a místo brýlí má lupy. Nenápadně k němu popošla s Dadlou v závěsu.„Dobrý den
pane Rypáčku,…to máme dnes hezky, že…?“začala Filoména. „He, co?“zamžikal
jak ropucha v kanálu a pomáhal si otevřenými bezzubými ústy. „Dadli, pomoz
panu Rypáčkovi, má rád zeleninku,…pejsky,…“zaševelila.
„Nóooo,..cóooo,..?“zamžikal a vypoulil oči na Dadlu. „Květáček je moc dobrý na
trávení,…ale musí se pěkně podusit, pak teprve se všechny vitamíny a minerály
ukáží,…moje Bebinka ho také moc ráda,…ale její osobní zvěrolékařka mi vynadala, že je přežraná a přitom,…..“tady už byla Filoména zbytečná a s blaženým
úsměvem se rozjela uličkou k drogerii. Rozdýchala se hned u prášků na praní. Zatracená alergie! Sytý pach chemických vůní jí dráždi průdušky a sliznice hned začaly produkovat hleny. Hlučně se vysmrkala, ale nemohla se zbavit tak rychle
ucpaného nosu. Přidržela si kapesník jako filtr. Snad to pomůže. Hele, tady mají
slevy a tohle je prášek, který používá a je o 30procent levnější! Někdy jindy, zrovinka za prášek se ji nechtělo dávat peníze. Ostatně doma má ještě nejméně dvě
balení. „Můžete mi podat ještě ten,…no tady vlevo, ..ne…ten ne, říkala jsem vlevo,..ano…“žádal vysoká, štíhlá žena na prodavačce, která ji podávala jeden parfém
za druhým. Mračno rozprášených testovacích flakonů zamořilo okolí. Filoména se
znovu rozkašlala a podrážděný nos hlasitě pčiknul.
/Pokračování příště/
10

Filoména

Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 18. 12. 2019 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 6/
2019.
Přítomno: 6
Omluveno: 1
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6)
Místostarostka obce podala občanům informaci o novém vrtu vody na Vyšehorkách. Nový vrt je již plně v provozu a je z něj čerpána voda. Voda je dle rozborů
zcela nezávadná a vyhovující.
Místostarostka informovala občany o Cyklostezce Újezd – Líšnice. Na cyklostezce
již začaly práce – vykácení dřevin a úprava povrchu na mostku v Újezdě.
V zimním období budou práce na cyklostezce pozastaveny.
ad 7)
Místostarostka obce předložila zastupitelům návrh na doporučení k zařazení do 2.
Změny územního plánu obce Líšnice. Podněty o doplnění návrhů do 2. Změny ÚP
od žadatelů:
manželé Polesovi
pozemky p.č. 477/1 a 477/2,
pan Zdeněk Mazurka
pozemek p.č. 114/1,
paní Jana Zapletalová
pozemek p.č. 92 a 785/5,
fa Nábytek Orion
plocha platného ÚP. 309-NS.
Všechny pozemky a plochy se nacházejí v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Finanční
náklady na 2.Změnu ÚP hradí plně žadatelé rovným dílem, bude smluvně ošetřeno.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce předložila zastupitelům možnosti pořízení a následně požádala
zastupitele obce o schválení uzavření smlouvy s pořizovatelem splňujícím kvalifikační požadavky dle zákona Ing. Arch. Jarmilou Filipovou.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce požádala zastupitele obce o pověření zastupitele pana Jiřího
Kvíčalu dle § 47 odst 1 stavebního zákona č 183/06 Sb. v platném znění, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8)
Místostarostka požádala zastupitele o schválení rozpočtového provizoria na rok
2020 ve formě uvolnění 1/12 celkové částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria rozpočtu minulého roku. Důvodem je vytvoření rozpočtu na rok
2020 dle výsledků roku 2019 a s ohledem na probíhající akce a podané žádosti o
dotace poskytované obcí.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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ad 9)
Místostarostka obce předložil zastupitelům obce Rozpočtové opatření vlastní č. 9
ve výši +/- 507250 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10)
Místostarostka obce předložila zastupitelům návrh dotačních titulů z KÚOK na rok
2020 dle přílohy. Návrh byl přijat a žádosti o dotace budou podány.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka předložila zastupitelům ke schválení žádost o příspěvek na provoz
prodejny č. 521 v obci Líšnice ve výši 8000,- Kč, firmě JEDNOTA, spotřební
družstvo Zábřeh - COOP, Masarykovo nám. 45/5, 789 19 Zábřeh.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 11)
Místostarostka obce stanovila inventární komisi majetku obce k 31. 12. 2019.
Složení komise:
předseda:
Mgr. Lucie Dvořáková
členové:
Jiří Kvíčala, DiS.
Libor Zbožínek
Pavla Stratilová
Kontrola majetku zájmových organizací:
Milan Novák (SDH Líšnice)
Jaroslav Seryn (SDH Vyšehorky)
Marek Míchal (KST Líšnice)
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12)
Místostarostka předložila zastupitelům žádost o příspěvek na poskytované služby –
Charita Zábřeh ve výši 5000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13)
Místostarostka obce seznámila zastupitele s přílohou č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu na rok 2020 s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. Brno.
Svoz bude pro rok 2020 prováděn provozovnou z Mohelnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak informovala o odměně za tříděný odpad ve výši +/- 19 tis. Kč. Poděkovala občanům za spolupráci při třídění odpadů.
ad 14)
Místostarostka obce informovala zastupitele o záměru uzavřít Smlouvu o budoucí
směnné smlouvě s majitelem pozemků p. č. 420/1 o výměře 3001 m² orná půda, p.
č. 420/2 o výměře 319 m² ostatní komunikace, p. č. 423/1 o výměře 7689 m ² orná

Na činnost sboru také přispěli sponzoři. Tímto všem děkujeme za finanční přispění
a podporu naší činnosti. Z dotací a za vlastního přispění bylo pořízeno: ochranné
přilby pro požární sport, rychlorozkládací stánek, ochranné zásahové obleky Sršeň. Jedním z bodů výroční valné hromady byl i plán činnosti na rok 2020. V něm
nás čekají tradiční termíny, ale i mimořádná a významná akce pro naši obec a to
oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů Líšnice. Termíny jsou:
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7. březen 2020 – sobota - hasičský ples, hrají Tóny Konice
Duben – železná sobota
30. květen 2020 – dětský den a kácení máje – společná akce hasiči, Relaxace, OÚ Líšnice
20. červen 2020 – oslavy 125 let založení SDH Líšnice a setkání obcí
Líšnice
8. srpen 2020 – hasičská soutěž hřiště Líšnice
Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání. Dovolte mi, abych nám všem
popřála hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do roku 2020. A ještě bych si přála,
abychom se sešli na některé akci pořádané v rámci naší obce Líšnice.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice

INFOKANÁL OBCE
Vážení spoluobčané,
k odběru SMS zpráv /např. o termínech svozu odpadů, odstávkách vody při haváriích, termínech kulturních a společenských akcích atd./ z infokanálu obce se stále
můžete přihlásit třemi způsoby:

osobně na obecním úřadě


on line na: novy.infokanal.cz/reg/LISNICE



pomocí SMS zprávy: zaslat na číslo 583 428 006

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera LISNICE
mezera CISLOPOPISNE
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VYSEHORKY mezera CISLOPOPISNE
Vážení občané, zavedením SMS infokanálu se snažíme zkvalitnit život v naší
obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Líšnice

SDH LÍŠNICE

HASIČI HODNOTILI A PLÁNOVALI
V sobotu 30. listopadu 2019 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Líšnice. Sešli jsme tak jako každý rok ke konci roku, abychom zhodnotili
činnost roku stávajícího a naplánovali činnost na rok 2020 a další období. Rokem
2019 také končí volební období stávajícímu výboru SDH a tak proběhly i řádné
volby do výboru SDH na období let
2020 až 2025. Výbor SDH tvoří 7
členů, kteří se aktivně podílejí na
činnosti v rámci sboru. Kromě výboru byl zvolen jako kontrolní orgán
revizor SDH a byli zvoleni 2 zástupci do výboru okrsku č. 10.
Činnosti roku 2019 byly hodnoceny
kladně. N poli sportovním je potřeba
vyzdvihnout úspěch kolektivu žen,
které letos dokázaly již po třetí
Členové SDH Líšnice
v řadě získat celkové prvenství
v boji o „Přeborníka okrsku č. 10“.
I družstvo mužů dosahovalo skvělých výsledků, ale na prvenství to
bohužel nestačilo. Jejich výkony
byly ale stabilní, tak budeme doufat,
že se jim podaří v roce následujícím
dosáhnout na zlatou pozici. Mimo
domácí soutěže jsme uspořádali
hasičský ples, železnou sobotu, spoZleva: M. Novák - velitel, J. Mošovská - lupořádali jsme dětský den na hřišti.
starostka, R. Havlíček - pokladník
Podíleli jsme se na akcích v rámci
obce. Také naše členy, kteří jsou i
členy jednotky obce jsme mohli během roku potkat na našich dvorcích
či zahradách při pomoci s likvidací
obtížného hmyzu či občanské pomoci.
V letošním roce jsme získali kromě
dotace na činnost od obce Líšnice i
nemalou dotaci na uspořádání hasičÚspěšné družstvo žen
ské soutěže od Olomouckého kraje.
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půda, p. č. 427/6 o výměře 102 m² jiná plocha, p. č. 427/9 o výměře 2148 m² orná
půda všechny v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Dále pak předložila ke schválení znění
smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 16)
Místostarostka obce předložila zastupitelům Návrh rozpočtu Mikroregionu Mohelnicko na rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce předložila zastupitelům Rozpočtový výhled Mikroregionu
Mohelnicko na léta 2021–2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17)
Různé:
Místostarostka obce požádala zastupitele o převod finančních prostředků do fondů
oprav vodovodů 2x 100000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce podala informace o rozborech vody
ad 18)
Diskuse:
pan Šustek: Je nutné při čipování psů ještě psa registrovat nebo je pes při čipování
na návsi už registrován.
paní Dvořáková: Dle informací pana veterináře by měla být registrace již kompletní. Pro jistotu zavolám veterináři a znovu se zeptám. Pokud by bylo třeba všechny
majitele psů včas upozorním

CHVÁLÍME

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
V měsíci listopadu měli zájemci o přírodu možnost
zhlédnout v přísálí KD v Líšnici zajímavou přednášku na
téma: Nahosemenné rostliny, která byla spojena s výstavkou šišek. Majitel sbírky - pan Jiří Kvíčala se o dendrologii a hlavně jehličnany zajímá od svých studentských let a jeho znalosti jsou v tomto oboru rozsáhlé. Ve
své sbírce má šišky různých velikostí téměř ze všech
kontinentů a některé kousky patří k ojedinělým exemplářům např. Borovice Coulterova a Lambertova. A protože
pan Kvíčala je vášnivý houbař, můžeme se v budoucnu
možná těšit na další pokračování přednášek s přírodopisnou tématikou, třeba na téma: Poznáváme houby.
5

AKCE V PROSINCI

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 6. prosince v podvečer zavítal do
Líšnice Mikuláš se svou družinou. Tentokráte si dal schůzku s dětmi na návsi. Předvánoční náladu navodili svým zpěvem členové
pěveckého sboru místních občanů a podávané svařené víno. Potom již všichni netrpělivě vyhlíželi, odkud se Mikuláš objeví. Od
obecního úřadu se ozval zvuk koňských
kopyt a za chvilku již Mikuláš vystupoval
na návsi ze svého kočáru. Doprovázel ho
krásný anděl a nechyběl ani respekt budící
čert. Mikuláš ihned zjišťoval, zda-li děti
byly celý rok hodné a nezlobily. Jeden přes
druhého slibovaly, že byly a když zlobily,
tak jen maličko a příště se polepší. Sladkou
odměnou obdaroval Mikuláš všechny odvážlivce, kteří mu přednesli krátkou básničku nebo zazpívali písničku. Anděl uklidňoval ty vystrašené a po chvíli se odvážnější
děti dokonce chtěly s čertem vyfotit. Nakonec byli všichni spokojeni a už se určitě těší
na příští rok, protože u nás se věří nejen na
Ježíška, ale i na Mikuláše.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a zejména manželům Syslovým za dopravu Mikuláše kočárem do naší obce.
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Začátkem prosince se každoročně koná v Líšnici
tradiční předvánoční kulturně společenská akce Sousedské posezení. Občané obou našich obci mají
možnost se sejít a zhodnotit uplynulý rok. Místostarostka obce paní Lucie Dvořáková přivítala v sále
kulturního domu v neděli 8. prosince všechny přítomné a popřál jim příjemnou zábavu. O kulturní vystoupení se postaral pěvecký soubor občanů Líšnice a
Vyšehorky. Pod vedením paní Jaroslavy Springerové
zazpívali zpěváci zcela nové písně. Po malém občerstvení podávaném v sále, mohli diváci zhlédnout videopořad Události obce 2019, který natočil a vyrobil
Místostarostka vítá občany pan Aleš Plhák. V hodinovém filmu autor zachycuje
kolem třiceti akcí a mapuje tak bohatý kulturní a společenský život v obou našich obcích za uplynulý rok. Na závěr sousedského posezení ještě vystoupila zábřežská hudební skupina MADALEN. Zahráli a zazpívali
vlastní i převzaté skladby. Samozřejmě, že došlo i na písničky s vánoční tématikou.
Jejich vystoupení bylo návštěvníky hodnoceno velmi kladně.

Vystoupení místního pěveckého sboru

Promítání videopořadu Udáĺosti 2019

Hudební skupina MADALEN Zábřeh

MADALEN
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