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 dožili:
v listopadu:
Vysloužil Martin
Rostová Helena
Hňoupek Jiří
Svoboda Jaromír
Hašlerová Marie
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Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme:
Láska smrtí nekončí,
kdo žije v srdcích,
neumírá.
Dne 11. prosince si připomeneme
5. výročí od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná a milující babička
paní Jaroslava Slouková.
S láskou vzpomíná celá rodina
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Rozzářený vánoční strom na návsi - to je letos jediná společná připomínka blížících se svátků, která se v naší obci objeví. Ostatní tradiční akce byly z hygienickoepidemiologických důvodů zrušeny. Nezbývá než věřit, že za rok bude lépe!

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

150.díl

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

Rok 1992
Knihovna
Výpůjční doba v knihovně je jednou za 14 dnů a to v pondělí od 15 do 17 hodin.
V roce 1992 bylo čtenářů velmi málo. Počet klesl až na 12, z toho 7 dětí a 5 dospělých. Knihovníkem je stále pan Petr Rýznar. Poklesl i počet odebíraných časopisů. Jsou už je dva - Zdraví a Praktická žena. Pro děti a
mládež žádný časopis knihovna neodebírá. Důvod je prostý - nedostatek finančních prostředků. Také knižní fond by bylo třeba doplnit
o zajímavější tituly. Co jiného může čtenáře přilákat než dobrý knižní výběr.

Hostinec
Po celý rok 1992 byl vedoucím pan Antonín Maštera z Vyšehorek. Provoz hospody byl plynulý, návštěvnost podle jeho vyjádření byla dobrá. Také občané chodící
pravidelně „na pivo“ si na kvalitu nestěžovali. Vyvstala však překážka, která pana
Mašteru donutila, aby svoji práci v hostinci ukončil. Obecní úřad rozhodl dát hostinec do pronájmu, což předpokládalo, že nájemce bude vlastnit živnostenský list.
Pan Maštera však nesplňoval podmínky pro jeho získání. Hospoda tak byla k 31.
12. 1992 uzavřena. Podle zápisů v kronice z minulých roků bude hospoda měnit
svého vedoucího za 10 roků již po desáté.

Jednota
Obrat obchodu v Líšnici v roce 1992 činil 1 991 000
Kč. Během roku docházelo ke zdražování jak potravin, tak i ostatního zboží. Zásobování prodejny bylo
plynulé, jen u piva a zeleniny v letních měsících bylo
nedostačující. Vedoucí prodejny byla i nadále paní
Ludmila Vyjídáčková a zástupce vedoucí paní Zdenka
Bartošová. Členové SD Jednota v tomto roce obdrželi
karty, do kterých při nákupu za 100 Kč a více dostávali razítko. Při dosažení 30 razítek v kartě si mohli vybrat zboží zdarma ve výši 100
Kč. Celkem za rok mohli takto získat zdarma nákupy za 300 Kč.
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ADVENT

Význam slova advent zná většina lidí jen jako „něco, co souvisí
s Vánoci“ - a v poslední době také podle hezké obnovující se tradice adventních
věnců, ale to je asi tak všechno. Advent, to je období příprav na Vánoce. Slovo
samo pochází z latiny - 'adventus' znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod
předvánočního úklidového běsnění a nákupní horečky, ale očekávání příchodu
Ježíše Krista. Slavnost Narození Páně připadá na pětadvacátého prosince - a jako advent se označuje období čtyř týdnů tomuto datu předcházejících. Po dobu adventu se církev řídí souhrnem ustálených obřadů, tak zvaných adventních
liturgií. S adventní dobou se také spojují čtyři důležité církevní svátky: Prvním
z nich je den sv. Ondřeje, jednoho ze dvanácti apoštolů, připadající na 30. listopad
a je podle lidové tradice považován za patrona nevěst - proto jeho svátek býval
dnem věštění. Další adventní svátek - sv. Barbora, patronka horníků a dělostřelců,
připadající na 4. prosince. Třetí svátek je zaručeně nejpopulárnější - je to svátek sv. Mikuláše slavený ve svůj předvečer - 5. prosince.
….. ….. /vyluštění v tajence/ připadající na
13. prosinec je posledním adventním svátkem.Obyčeje související s tímto svátkem
téměř zanikly.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vyluštění minulé tajenky: Na svátek sv.
Ondřeje musí být všechny selské práce ukončeny dříve, než NASTANE SOUMRAK.
Vodorovně:
1 - Plod dubu
2 - Pumpa krve
3 - Naběračka /hovorově/
4 - V tomto roce
5 - Schránka na mrtvé tělo
6 - Rovná čára v sešitě
7 - Začátek závodu
8 - Poplatek za užívání dálnice
9 - Šlapka u jízdního kola
10- Hmyz /2. pád/
11- Pěší turista
12- Osmani
13- Cesta v městě
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„Prosím vás,….nenašel jste někdo dnes peníze?“ vznesla dotaz prodavačka. Všichni se otočili k oběma ženám. „To já hledám čtyři tisíce,…tedy dvě dvoutisícovky,
…asi se mi vytrousily z kapsy,….jenže, ten sníh je zasypal,…..a já,..já je prostě
nenašla. Byl to dárek od tchýně,…pro děti k vánocům a já,..já se tak stydím, že
jsem nešikovná a ztratila je,..!“se slzami na krajíčku se svěřovala Gita.
Skoro jí vypadl košík z ruky. Co teď? Ona je
má v levé kapse. Přece je nedá,…jsou její,…
nemůže za to, že je ta ženská nepořádná! Ale
svědomí zahryzalo, až se jí udělalo nevolno.
S koktáním, že nemá peněženku, se vypotácela z prodejny. Na schodech si rychle sundala roušku,…cítila mdloby a nemohla dýchat. Musí jít zpátky a vrátit je!! Nemůže si
je přece nechat. Ale co řekne? A v obchodě
je ta drbna Rýpalová. Roznese ji po okolí, že na ni budou všichni jen zírat.
Vběhla do sněhu a spěchala domů. Ano,..tady je našla,…tady je vhodí zpět,…! Ať
si je najde někdo jiný! Vytáhla bankovky a ještě jednou se zadívala na podobiznu
Emy Destinové. Najednou se ty její oči z podobizny otočily k ní a paní Ema se
začala nejprve více usmívat,…do šklebu,…a v těch jejich rozevlátých vlasech,..co
to je? Raší tam snad,…..snad růžky??
„Berti,…vstávej, je už po osmé. To bys nevěřila, co do rána napadlo sněhu. Hotová
kalamita. Půjdeš do obchodu?“probral ji hlas jejího muže. Namáhavě se vyprostila
ze zmuchlaných peřin a sedla si celá zpocená na okraj postele. „Ne,…ne,.. běž ty,.!
Já,..já už tam dnes byla,….!!!!“zasípala, polkla nasucho a přála si, aby se sny nikdy
nesplnily.

OU INFORMUJE

Poslední svoz bioodpadu v roce 2020 bude
probíhat v pondělí 7. prosince.
Všechny tradiční kulturní akce - konané
v měsíci prosinci - se letos neuskuteční.
Děkujeme za pochopení.
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INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 4. 11. 2020 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 4/
2020.
Přítomno: 7
Omluveno: 0
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
Ad 6 - Informace o probíhajících akcích
- Cyklostezka je již zkolaudovaná. Kolaudace byla provedena městem Mohelnice
a obci Líšnice bylo pouze oznámeno, že kolaudace již proběhla.
- RD u kříže: směna pozemků s PÚ se projednává v tomto VZ
- Veřejné osvětlení: stále se protahuje řízení na stavebním úřadě – bylo podáno
odvolání k rozhodnutí o stavebním povolení k VO
Ad 7 – Dotace – nové dotační příležitosti
Informace o dotačních příležitostech na rok 2021
Ad 8 – pozemky obce – záměr pronájmu
dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., „o obcích“v platném znění záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice p.č 642/1 trvalý travní porost o výměře 1000 m² bez obslužných komunikací
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Ad 9 - Pozemky obce – záměr směny pro Pozemkový úřad ČR
Směnu dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., „o obcích „v platném znění záměr
obce směnit pozemky v k.ú. Vyšehorky: p.č 248/6 o výměře 1473 m², p.č 287/1
o výměře 3290 m² – vlastník: Obec Líšnice, jako dodatek k směně schválené zastupitelstvem obce na VZ č. 2/2018 bod č. 14 ze dne 9.5.2018 za pozemky p.č 427/1
o výměře 5790 m², p.č 427/2 o výměře 19 m², p.č 427/3 o výměře 243 m². Vlastník: Pozemkový úřad ČR.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 10 a - Pozemky obce – nákup pozemků pod cyklostezkou
kupní smlouvu mezi: Město Mohelnice se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice
(prodávající) a Obec Líšnice se sídlem Líšnice 39, Mohelnice(kupující). Prodávající prodává kupujícímu nemovité věci – pozemky p.č. 276/2 o výměře 283m², p.č.
221/2 o výměře 330 m², p.č. 220/3 o výměře 190 m², p.č. 219/3 o výměře 274m²
a p.č. 215/8 o výměře 524m², v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 60 Kč/m²
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+ 21% DPH, tj. 96.060 Kč + 20.173 Kč, tj celkem 116.233Kč za kterou ji kupující
do vlastnictví kupuje a příjmá.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 10 b – dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
Smluvní strany (Město Mohelnice a Obec Líšnice) spolu dne 10.7.1018 uzavřeli
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 184/2018/EO, na základě které byly
stanoveny podmínky pro rozvojové partnerství mezi smluvními stranami s cílem
podpory a rozvoje cyklistické dopravy na území obou smluvních stran při realizaci
projektu „ Mohelnice – cyklostezka Újezd-Líšnice“
Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
Ad 11a – Dodatek ke smlouvě č. 1 – akce Projektová dokumentace a inženýrská
činnost na avci – výstavba inženýrských sítí U Kříže
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11 b – směnu pozemku p.č. 214/16 v k. ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 71
m² za část pozemku p. č. 215/14 v k. ú. Líšnice u mohelnice v poměru 1:1
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
prodej části pozemku p.č. 215/14 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 173 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11 b - směnu pozemku p.č. 215/16 v k. ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 226
m² za část pozemku p. č. 215/15 v k. ú. Líšnice u mohelnice v poměru 1:1
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
prodej části pozemku p.č. 215/15 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 366 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11 b – prodej pozemku v k. ú. Líšnice u Mohelnice pozemek p. č. 869 v k. ú.
Líšnice u Mohelnice o výměře 47 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11 c – Oznámení o získání odměny za třídění odpadů
Odměna za tříděný odpad byla přes 19 tis. korun
Ad 11 d - Oznámení o přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2020
Přezkoumání o hospodaření obce proběhne 12.11.2020 on-line formou.
Ad 11 e – Vzhledem k opatřením zavedeným v souvislosti s nákazou Covidem 19
se všechny akce plánované obecním úřadem do konce roku ruší
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V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují.
Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné odkazy, ani ty
z vyhledávačů. Nenechte se vystrašit zdánlivě výstražnou zprávou.
Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu nebo jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví a daný úkon neprovádíte,
raději ihned zavolejte na zákaznickou linku.
Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla, bezpečnostní kódy,
PINy, čísla kreditních karet apod., zkrátka si dejte pozor, abyste se nestali snadnou
obětí podvodníků.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

POVÍDKA
Paní Jana Zámečníková si pro nás připravila na předvánoční čas malou povídku,
která nás přinutí trochu se zamyslet nad svým chováním.
Autorce moc děkujeme a těšíme se na další příspěvky.
Brodila se neprohrnutým sněhem, který tak neočekávaně do rána napadl. „No jo,
cestáři! Ještě že ta samoška není daleko“. Mudrovala a soustředila se na udusanou
kolej, kterou zanechalo projíždějící auto. Najednou ji padly oči na něco, co čouhalo
cípem ze sněhu na krajnici. Propána! Byla to nějaká bankovka. Rozhlédla se. Ne,
nikdo tu zrovna nebyl, a proto rychle
vytáhla promočenou dvoutisícovku ze
sněhu. A nebyla to jen ta jedna! Byly
Předvánoční povídka k zamyšlení to hned dvě! Dvě dvoutisícovky! Ještě
se jednou rozhlédla, opatrně je složila
a strčila do kapsy bundy. No co, ten
kdo je ztratil, měl dnes smůlu. A teď
ji to došlo! V kapse má celkem čtyři tisíce! Tolik peněz! To budou Vánoce! Už
přemítala, co si koupí.
Došla ke vstupním dveřím obchodu, oklepala si sníh z kozaček a nasadila si roušku. Pozdravila prodavačku a sousedku, vzala si košík a vkročila mezi regály samoobsluhy. Tím nálezem úplně zapomněla, co má koupit. Bezmyšlenkovitě naházela
pečivo, mléko, tvaroh a potutelně se usmívala, vyvedená z míry těmi penězi. Najednou se otevřely dveře a celá rozevlátá přiběhla Gita z horního konce vesnice.
Ta, co má čtyři děti a před rokem ovdověla. Dohadovala se o něčem
s prodavačkou, která jen kroutila hlavou a krčila rameny. Copak se jí asi stalo?
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DESTINOVÁ

Jana Zámečníková

POLICIE ČR VARUJE

SPORT

Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými
na internetové bankovnictví
O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích a v online prostředí
vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti s prověřovanými případy takřka
denně. Je to dáno tím, že se denně potýkáme s celou řadou různých podvodníků,
kteří se neustále snaží najít nové a další možnosti, jak neopatrné uživatele připravit
o jejich úspory. A věřte, že způsobů, jak vás připravit o peníze, využívají nepřeberné množství.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí
mobilních telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se snaží získat například přihlašovací údaje do
internetového bankovnictví nebo čísla platebních
karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci je často maskují za e-maily
z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel
dobře zná. Podvodné e-maily přitom mají jediný cíl,
odkázat uživatele na podvodný web, na kterém se
následně od důvěřivců pod falešnou záminkou snaží
vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani šumperskému regionu. Policisté z oddělení hospodářské kriminality během tohoto týdne přijali již dvě oznámení, ze kterých se dozvěděli, že oba poškození reagovali na e-mail, o němž se
podle jeho vyobrazení domnívali, že je zaslán bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si zkontroloval platby na svém
účtu a přitom jej zároveň nasměroval na phishingový odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno a rychle přihlásí ke svému bankovnímu účtu. Poškozený
pak v domnění, že se přihlašuje ke svému účtu, nechtěně poskytl podvodníkovi své
přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem poškozeného uzavřel prostřednictvím internetového bankovnictví předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun. Na to,
že se děje něco nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od banky na jeho mobilní telefon začaly chodit zprávy a ke svému účtu se přihlásil přes oficiální webové
stránky banky. Když zjistil, která bije, okamžitě kontaktoval banku a znemožnil tak
podvodníkovi další manipulaci s penězi.
Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo neznámý obdobným způsobem připravit o 130 tisíc korun. V tomto případě poškozený obdržel email, v němž mu rádoby banka zaslala sdělení o neodeslání platby, taktéž
s odkazem na rychlý přístup k internetovému bankovnictví.

Na podzim odstartovaly regionální soutěže ve stolním tenise. Letošní ročník
ovšem poznamenala stejně jako na jaře hygienicko-epidemiologická opatření k
zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19. Odehrála se jen 2 nebo 3 kola
a soutěže byly doposud přerušeny.
Obec Líšnici reprezentují v regionálních soutěží tři družstva. Družstvo Líšnice A,
startuje v regionálním přeboru II. třídy a zatím jediný zápas hráli v Linharticích,
kde prohráli 4:14. Jen pro připomenutí - vloni skončili naši hráči v této soutěži na
výborném 2. místě.
Družstvo Líšnice B v regionálním přeboru III. třídy, zvítězilo doma nad Jedlím C
10:8 a remízovalo s družstvem Petrova 9:9.
V přeboru IV. třídy startuje družstvo Líšnice C, které doma prohrálo s Linharticemi
C 4:14.
Nejvíce utkání odehráli hráči družstva Líšnice D, startující v přeboru V. třídy.
Doma sice prohráli s Linharticemi D 5:13, remizovali v Libině s týmem B 9:9, ale
body si odvezli z Klopiny za výhru 11:7.
Všem líšnickým družstvům přejeme, aby se jejich soutěže již brzy opět rozjely
a jejich bodové zisky se kolo od kola zvyšovaly.
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MOŽNÁ NEVÍTE

zelenými liščími tlapkami. Tvarůžek vyrazí ze svého domova z Loštic, kde u synagogy na prvním informačím panelu naučné stezky uvidí povídání o lišce Bystroušce. Vydá se ji hledat, projde po pěšině kolem rybníků, až dovandruje do žádlovického parku. V tom se mihne mezi stromy
oranžový huňatý ocas s bílou špičkou. Tvarůžek se za ním
vydá celým rozlehlým parkem, až dojde na rozcestí do Líšnice. A tady mu do cesty skočí liška, představí se jako Bystrouška a sveze Tvarůžka na ocásku na nedaleké dětské hřiště, kde
si i děti můžou chvíli pohrát. Skamarádí se a zpátky se vydají
společně polní cestou po druhém břehu potoka Líšničky. Když
se vrátí do Loštic, pochlubí se Tvarůžek lišce a zavede ji do
muzea tvarůžků, na tvarůžkovou zmrzlinu do Kavárny Galerie U lišky Bystroušky
a nakonec do Tvarůžkové cukrárny. /Pokračování příště/
zdroj: www.mohelnice.cz

PF 2021
Liška Bystrouška je nepochybně spjata s mohelnickým regionem. Původní autor
lišky Bystroušky, akademický malíř a myslivec Stanislav Lolek se narodil v Paloníně. V srpnu roku 1889 nastoupil do Veselí u Mohelnice na předškolní lesnickou
praxi. Zde jej učil revírník Gustav Kořínek základům myslivosti a vyprávěl mu
veselé příhody o nezbedné lišce, jež se údajně přihodily na střítežské myslivně.
Vyprávění inspirovalo Stanislava Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se později staly podkladem spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování
Lišky Bystroušky. Nejprve texty s ilustracemi vycházely na pokračování v Lidových novinách, ale díky značné oblibě u čtenářů následovalo i mnoho knižních
vydání Lišky Bystroušky. Těsnohlídek umístil děj své knihy do myslivny poblíž
Bílovic nad Svitavou, protože byl seznámen s tamním prostředím a měl k němu
i svoje citové vazby. Příhody lišky Bystroušky zapůsobily také na hudebního skladatele Leoše Janáčka. Ten na její motiv zkomponoval stejnojmennou operu, které
se dodnes dostává světového ohlasu.
Naučná stezka lišky Bystroušky – to je nejznámější turistická trasa vedoucí po
polních i lesních cestách v mikroregionu Mohelnicko. Stezka je určitě vhodná jak
pro milovníky přírody, historie a turistiky, tak pro rodinné výlety s dětmi. Děti, ty
si užijí obzvlášť spoustu zábavy, zejména na okruzích připravených speciálně pro
ně. Jeden z okruhů má svůj cíl i v naší obci - na hřišti.
Vandr s Bystrouškou a Tvarůžkem
Trasa dlouhá 9 km vede z Loštic do Líšnice přes žádlovický park a zpátky a jsou
na ní tři informační panely (č. 1, 2 a 10). Aby se vám dobře šlo, je trasa vyznačena

Milý spoluobčané,
rok 2020 se pomalu blíží ke svému konci, proto je ten vhodný čas na jeho rekapitulaci. V letošním roce jsme všichni prožili mnoho nového, hezkého i toho méně
příjemného. Jako obec jsme se posunuli dopředu v mnoha projektech. Věřím, že
v roce 2021 budeme pokračovat v dalších realizacích. Mezi ty nejvýraznější bych
zmínila projekt „RD U kříže“ - prodej stavebních parcel, autobusovou zastávku na
Vyšehorkách a větší bezpečnost na místních komunikacích.
Mezi akce, které se v roce 2020 realizovaly, patří oprava obecních cest. V této činnosti bychom chtěli pokračovat i v následujících letech. Dále stojí jistě za zmínku
cyklostezka „Újezd – Líšnice“, která našim občanům poskytne další možnosti trávení volného času, a především bezpečnější cyklo i pěší dopravu do Mohelnice.
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Do nového roku bych chtěla všem popřát méně stráveného času doma, více času
s přáteli a sousedy. Méně času u on-line výuky a na homeoffice, více času při
osobní komunikaci. Méně zloby a závisti, více úsměvů a přání toho dobrého.
Do nového roku také přeji Všem plno příjemných zážitků a snad už i obnovení
společenských akcí, na kterých se jistě všichni rádi setkáme.
V neposlední řadě musím poděkovat za práci pro obec Všem, kteří se aktivně podílí na jejím zvelebování a zpříjemňování naše života v ní. Našim spoluobčanům
přeji hlavně hodně zdraví, optimismu a úsměv na tváři – ne pod rouškou.
Lucie Dvořáková

