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 říjnu:
Springerová Jaroslava
Plháková Marie
Plesník Miroslav
Koďousková Helena

Zdařilová Drahomíra
Podhorný Petr
Teltscher Miroslav
Valdesová Dana
Kubeczka Petr
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V září jsme neuvedli paní Jaromíru Gazdovou, za což se jí omlouváme.

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme:
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
těžko je smířit se s tím,
že se nám již nevrátíš.
Dne 31. října je tomu 5 roků,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan Antonín Rosta.
Dne 1. prosince by se dožil 79 roků.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka a děti s rodinami
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Letošní deště způsobily na území ČR mnoho škod. V naší obci se po říjnových
srážkách na několika místech vylil ze svých břehů potok, došlo k sesuvu půdy a
zatopení sklepa rodinného domu. Více informací na str. 8-9.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

149.díl

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

Rok 1992
Zájmové organizace v obci: MS Smrčina
Jaká byla činnost této organizace? Na výroční členské schůzi byla hodnocena těmito slovy: „Naše činnost za rok 1992 a výsledky, které byly dosaženy, lze hodnotit
velmi kladně“. MS Smrčina má 38 členů. Členové se sešli během roku na 14 schůzích. Společně odpracovali během sezóny 2 368 brigádnických hodin. Průměrně
1 člen odpracoval 62 hodin. Někteří však odpracovali až 130 hodin. Sdružení má
5 loveckých psů. Bylo s nimi provedeno 27 dohledávek zvěře. Tím bylo zachráněno 417 kg zvěřiny v ceně 23 300 Kčs.
Plnění plánu lovu k 31.12.1992:
Zvěř sika
jeleni: 33
laně: 50
kolouši: 38
celkem: 121 ks
Zvěř srnčí|
srnci: 22
srny: 16
srnče: 22
celkem: 60 ks
Zvěř černá
Kňour: 0
bachyně: 1
sele:
26 lončák: 12 celkem: 39 ks
Zužitkování zvěřiny:
příděl členům:
780 kg
spotřeba MS:
28 kg
mimo příděl:
650 kg
VČS, dar:
25 kg
pro Interlov:
1 734 kg
poslední leč:
62 kg
ostatní prodej:
710 kg
ples, tomboly, akce : 182 kg
Na 1 ha honitby je produkce zvěřiny 1, 874 kg.
Dle výkazu o mysliveckém hospodaření bylo v MS od roku 1980 uloveno:
zvěř černá: 387 ks
zajíc: 260 ks
srnčí: 336 ks
bažant: 6 ks
sika: 1 181 ks
Celkem byla za toto období 1980-1992 produkce zvěřiny: 44 045 kg
Z činnosti uspořádalo MS v lednu společenský ples. který navštívilo asi 200 osob.
Tato společenská akce je vysoce navštěvována nejen pro dobrou organizaci, bohatou tombolu, ale zvláště pro výbornou mysliveckou kuchyň.
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KŘÍŽOVKA
O svatoondřejských tradicích
Apoštol sv. Ondřej (jeden z dvanácti apoštolů) se narodil v Galileji v Palestině.
Stal se učedníkem Jana Křtitele a potom i Ježíše Krista, k němuž přivedl i svého
bratra Šimona. Po Ježíšově ukřižování měl kázat evangelium v Rusku a na Balkáně. Tam byl také v roce 70 po Kristu umučen. V řeckém městě Patrasu byl ukřižován. Kříž, na kterém skonal, však neměl ramena do pravého úhle, jak bývá zvykem, ale do tvaru písmene X; takový kříž se proto dodnes nazývá ondřejským křížem. Svátkem sv. Ondřeje začíná období adventu, snad právě proto je tento den
lidmi považován za den příhodný pro věštění budoucnosti. K známým ondřejským
tradicím patří třesení bezem nebo plotem, který měl v duchu pronášené říkanky
dívce naznačit, kdo bude jejím ženichem. Večer se mohlo zkusit lít do vody olovo a z vytvořených obrazců zkusit vykládat budoucnost. Jistě znáte zvyk házení pantoflí; mělo se
házet přes rameno směrem ke dveřím. Ondřej
je považován za patrona rybářů, řezníků, horníků, provazníků… POZOR: Na svátek sv.
Ondřeje musí být všechny selské práce ukončeny dříve, než….. ….. /dokončení v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky: Podzimní
den 21. říjen je v mnoha zemích spojován se jménem SVATÁ VORŠILA
Vodorovně:
1 - Plevel, nepravý heřmánek
2 - Strom, na kterém sedí vodník
3 - Chlup na hlavě
4 - Konzervovat uzením
5 - Jakub /domácky/
6 - Chobotnatec
7 - Nejdelší splavná řeka ČR
8 - Stejný sportovní trikot
9 - Biograf
10- Divad. akadem. múzických umění /zkr./
11- Tisícina kilogramu
12- Titul lékaře /zkr./
13- Obal pasty na zuby
14- Nejrozšířenější jehličnatý strom
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VOLBY 2020

POLICIE UPOZORŇUJE

Upozornění pro řidiče před zimní sezónou
V zimním období šetří dopravní policisté napříč celým krajem zvýšený počet dopravních nehod, které přímo souvisí s jízdou po komunikaci pokryté námrazou,
vrstvou ledu nebo sněhu. Řidiči totiž často opomíjejí, že se vozidlo v zimě na silnici chová zcela jinak, než v jiném ročním období.
Zásady bezpečné jízdy charakteristické právě pro toto období:
- Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít
vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do 31. března, a
to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo do
3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm.
- Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte
nebo nezrychlujte. Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše
vozidlo v přímém směru.Dodržujte alespoň dvojnásobnou vzdálenost od vozidla
před vámi, než je obvyklé.
- Dojde-li přece jen ke smyku, nebrzděte. V případě smyku předních kol u vozu
s předním pohonem sešlápněte spojku, abyste vyřadili ze záběru motor (u automatické převodovky zařaďte polohu neutrál) a stočte přední kola do směru, kterým
chcete jet. Při smyku zadních kol stočte přední kola na tu stranu, kam se pohybuje
zadní část vozu.
- Nezapomeňte, že obzvlášť nebezpečné jsou v zimě mosty, lesní úseky a úseky
podél vody. Tady musíte počítat s námrazou, i když je teplota nad bodem mrazu.
- Pamatujte, že ani ta nejlepší a nejdražší elektronika v mnoha případech neošálí
základní fyzikální zákony.
Je také důležité vybavit se potřebnou zimní výbavou, mít po ruce škrabku na led,
případně sněhové řetězy, smetáček na sníh, pomocné startovací kabely, rozmrazovač na zámky, skla, případně přimrzlé stěrače a další pomůcky, které nám mohou
v zimním provozu výrazně pomoci. Doporučujeme mít ve vozidle také nemrznoucí
směsi – chladicí kapalinu a směs do ostřikovačů.
Před jízdou dále vždy odstraňte námrazu a sníh ze všech oken, abyste dobře
viděli. Zkontrolujte, zda nejsou stěrače přimrzlé ke sklu. Očistěte všechna světla, a
pokud se budete pohybovat mimo vozidlo, nezapomeňte se vybavit reflexní vestou.
Nespěchejte, jezděte opatrně, počítejte s časovou rezervou, ale také s chybami
ostatních účastníků silničního provozu.
Závěrem nezbývá než všem motoristům popřát mnoho zimních kilometrů bez komplikací a nehod a šťastný návrat domů.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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Ve dnech 9. a 10. října 2020 proběhlo v některých okrscích naší republiky druhé
kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Celostátní účast ve volbách do Senátu byla
16,74%. V obci Líšnice odevzdalo svůj platný volební lístek 50 voličů z 314, což
je 16,24 %
Volební výsledky v Líšnici - volby do Senátu Parlamentu ČR:
Hlasů:
Procent:
Ošťádal Marek
35
70% zvolen senátorem
Zahradníček Jan
15
30%

Kdo je náš nový SENÁTOR?

Marek Ošťádal
Marek Ošťádal, a nebo taky Pepin z Hané, se téměř tři desítky let se snaží připomínat, v čem je náš region Hané krásný a originální - hraje a zpívá v kapele Stracené
ráj, která zpívá pouze v hanáčtině, pořádá s kamarády v obci hudební festivaly,
podílel se na tvorbě učebnice hanáčtiny pro základní školy, která si získává na popularitě. Znáte ho i z Rádia Haná, kde pod přezdívkou Pepin z Hané uváděl několik
let zábavné příběhy z naší oblasti.
Vzdělání:
2000 - 2003 SOU stavební - podnikání v SO
Zaměstnání:
1989 - 1994 - Dopravní stavby - elektromechanik
1994 - 1995 - Elektro plus - elektromechanik
1995 - 1996 - Autodoprava Kamínek - řidič
1996 - 1998 - Autodoprava Ošťádal - OSVČ
1998 - 1999 - Čerpací stanice Unčovice - obsluha
1999 - 2008 - VV Olomouc - inspektor strážní služby
2008 - 2010 - Tiskárna Twin - grafik
2010 - současnost - starosta Nákla
Ve volbách do Senátu PČR v roce 2020 kandidoval jako člen hnutí STAN
v obvodu č. 66 – Olomouc. V prvním kole získal 26,60 % hlasů a postoupil tak
z 1. místa do druhého kola, v němž porazil kandidáta hnutí ANO 2011 Jana Zahradníčka poměrem hlasů 68,76 % : 31,23 % a stal se tak senátorem.
A čemu se bude podle jeho slov věnovat?
Jsem starosta Nákla, a tak mám zkušenost s tím, co lidé potřebují. Rád vždy vyhovím, ale někdy jsem malý pán. Možnost protlačit potřeby regionu je tak pro mě
výzvou, kterou bych chtěl využít.
Kdo mě zná, tak ví, že Haná a její kultura a tradice jsou moji celoživotní zálibou.
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Hlavně zanikající nářečí pak propaguji, kde to jen jde, a dělám vše pro to, aby tu
s námi zůstalo.
Haná je krásná, ale v průběhu času se mění. Dříve tu bylo více remízků, menší
pole, více rybníků a krajina byla opečovávaná s láskou. Příroda tady není pro nás,
ale my do ni patříme, a tak je potřeba ji respektovat. Nebudu se uvazovat řetězem
k elektrárně, je spousta jiných možností, jak svět kolem sebe chránit.
Hanácká vesnice je místo, kde žijeme. Všichni chceme, aby se nám tu žilo době
a abychom kvůli každé kr*vině nemuseli jezdit do města. Úřady by měly dostat
větší pravomoci, aby mohly lépe vyhovět potřebám lidí a co nejde vyřídit na místě,
mělo by být snadné vyřídit na dálku po internetu. Úřady by měly pomáhat a nebýt
překážkou.
Ještě si myslím, že každý Hanák by měl vědět, kdo ho v Praze zastupuje. O senátorovi za vesnice a města kolem Olomouce musí být slyšet a každý Hanák musí vědět, že se na něho může vždy obrátit.
zdroj: www.starostove-nezavisli.cz

mostu na Svinov. Most však měl v
průtoku ještě rezervu a protože vzestup hladiny Líšničky se naštěstí
zastavil, tak si obyvatelé z domů na
levém břehu mohli oddechnout.
Voda se nestačila také vsakovat do
půdy a z polí se valily potoky. Náporu vody nevydržel podmáčený
břeh u silnice vedoucí z obce k lesu.
Ze svého koryta se potok dostal
u svinovské skály, kde z levého břehu přetekl na stranu pravou. Naštěstí
silnice vedoucí na Bušín tentokráte
přívaly vody vydržela a neopakovala
se situace před 14 roky, kdy byla
zcela poničena.
Příroda si poradila se suchem i bez
člověka a vláhový deficit během pár
měsíců srovnala. Opět se potvrdilo,
že větru a dešti neporučíš.

Pod vodou se ocitla lávka na Svinov

Budoucnost ukáže, zda se mu podaří svoje slova naplnit.

STALO SE

Výlov rybníka

Most přes silnici vodu zvládl

K podzimu patří výlovy rybníků. Dne 3. října uskutečnili rybáři z místní organizace Loštice výlov rybníka za vesnicí. Protože se jedná o chovný rybník, byly ryby
zde ulovené určeny k zarybňování dalších vodních ploch. Loštická rybářská organizace se svou produkcí násadových ryb řadí mezi nejvýznamnější na Moravě.
Výlovu předcházely přípravné práce v týdnu a
v sobotu byl potom rybník
sloven během chvilky.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Helena Michalová děkuje
tímto Petru Valdézovi, Pepovi
Malému a Jakubovi Krausovi za
ochotu a nezištnou pomoc při čerpání vody ze sklepa jejího domu v
Líšnici č.p. 19. Sklep byl zaplaven
vlivem dešťů.

Vodu z polí nevydržel podmáčený břeh

Rybník odhalil své břehy

Potok u svinovské skály opustil své koryto
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STALO SE

ZJISTILI JSME ZA VÁS

V žádlovickém parku vzniká nová vodní nádrž

Voda nám ukázala svoji sílu...
Ještě koncem dubna letošního roku všechny sdělovací prostředky informovaly
o tom, že v Česku je největší sucho za posledních 500 let. Prognózy odhadovaly,
že je nutno, aby napršelo alespoň 400 mm, nejlépe však 800mm srážek, aby se
deficit vyrovnal. Instituce se předháněly ve vypisování různých pobídek,
které by sucho minimalizovaly. Již
v červnu byla média pro změnu plná
záplav. Opět se oprašovaly stavby,
které udrží vodu v korytech toků.
A dostatek srážek
pokračoval
i v dalších měsících. Letošní rok byl
bohatý na vláhu také v naší obci.
Druhý týden v říjnu se po několikadenním dešti zvedla hladina potoku
Líšnička a splav u hřiště dosáhl na Splav byl na svém maximu
hranici své kapacity. Voda začala přetékat přes betonové stěny splavu. Chybělo opravdu jen málo, aby se opakovala
situace z února 2006, kdy se voda z koryta vylila a valila se přes louku k mostku
u hřiště.
Pod vodou se však ocitla lávka přes potok. Další problém mohl nastat u silničního
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Při čekáni na autobus na zastávce na rozcestí jste si možná všimli, že ze žádlovického
parku vyjíždí na silnici vedoucí do Loštic těžká technika.
V parku se buduje od jara nová vodní nádrž. Dostala název
U pily a zasahuje do katastrálního území Žádlovice a také
Líšnice.
Připomeňme si, že koncem
roku 2017 prodala naše obec
Lesům ČR, s.p. celkem 11 930
m² pozemků za částku 198
148 Kč právě na vybudování
této stavby.
Jedná se o dílo, jejímž primárním účelem je vytvoření stálé
vodní plochy
obnovením
v minulosti zaniklé malé vodní nádrže a revitalizace vodního toku Podhrádek. Vodní
nádrž bude boční s rozsáhlým
litorálním pásmem. Kapacita
toku bude v revitalizovaném
úseku oproti stávajícímu stavu
snížena, v nivě budou vyhloubeny neprůtočné tůně. Odtokové poměry v území budou
příznivě ovlivněny.
Dojde k zadržení vody v krajině a ke zpomalení povrchového odtoku. Nádrž bude ležet v
ploše lokálního biocentra,
podél stávajícího vodního toku
je veden lokální biokoridor.
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Projekt je spolufinancován EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na stavbu jsou 7 310 715
Kč, z toho dotace EU činí 95%. Jedná se o částku 6 945 179 Kč. Příjemce dotace
tedy Lesy České republiky, s.p. uhradí pouze 5 %, což je 365 536 Kč. Stavbu realizuje firma EKOSTAVBY Brno, a.s. a byla zahájena 3. dubna 2020. Plánované
dokončení je stanoveno na 20, října 2021.
Vodní nádrž U pily určitě pozitivně přispěje k lepšímu hospodaření s vodou v krajině a okolí nádrže vytvoří cíl k procházkám.

MOŽNÁ NEVÍTE

Výměna řidičských průkazů v době nouzového stavu
Na registrech vozidel a řidičů se v některých
městech v posledních týdnech začaly tvořit
velké fronty. Úřady totiž kvůli pandemii koronaviru a vyhlášení nouzového stavu zkrátily
pracovní dobu. Jenže právě proto nestíhaly
vybavit žádosti občanů, včetně výměny řidičských průkazů, kterým končí platnost.
Ministerstvo dopravy spolu s ministerstvem
vnitra se dohodly, že platnost řidičských průkazů a také průkazů profesní způsobilosti řidiče se prodlouží. Doklady tak nebude
nutné měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy
však navrhuje jeho pokračování až do konce března.
Musíte však splnit zásadní podmínku. Platnost dokladu musí vypršet v době, kdy
v Česku platí nouzový stav. Pokud k tomu došlo dříve, změna se na vás nevztahuje a doklady pozbyly platnosti. "Pokud doba platnosti dokladů uplynula v době
trvání nouzového stavu, na tyto doklady se hledí jako na platné, respektive držitelé
těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době
nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni," stojí v metodickém stanovisku ministerstva dopravy, které dostaly jednotlivé úřady.
Výjimka platnosti průkazů platí také pouze na území České republiky.

Omezení provozu MěÚ Mohelnice:
PONDĚLÍ a STŘEDA pro veřejnost otevřeno:
8:00 - 10:00 | 14:00 - 17:00 hodin
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PŘEDÁNÍ DARU

Obec Líšnice přispěla na opravu památky
Vstupní brána ke kostelu
Všech svatých na Vyšehorkách se dočkala nové dřevené krytiny. Na její zhotovení přispěla obec Líšnice částkou 19 400 Kč. Při
loňských oslavách výročí
650 let od první písemné
zmínky o obci Vyšehorky
byly vydraženy dřevěné
plastiky za 15 800 Kč.
Autoři děl Petr Barták a
Karel Šlouf se vzdali honoráře ve prospěch obce
Líšnice. Obec Líšnice zbytek částky doplatila. V
pondělí 2. listopadu 2020
předal starosta obce pan
Jiří Kvíčala peníze zábřežskému děkanovi P. Mgr.
Ing. Radkovi Maláčovi,
který působí jako administrátor excurrendo Římskokatolické farnosti Vyšehorky. Ten za dar poděkoval a
seznámil starostu s dalšími
plány na údržbu památky.

OZNÁMENÍ OÚ
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a následným opatřením se do odvolání úřední hodiny Obecního úřadu Líšnice upravují takto:
Pondělí: 8:00 - 13.00 hod.
Středa:
8:00 - 13.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek - pro veřejnost zavřeno
V případě nutnosti volejte na tel. čísla :
Jiří Kvíčala 737254799
Pavla Stratilová 603780223
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