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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 dožili:
v březnu:
Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Dostál Jaroslav
Horálek Ladislav

Novák Milan
Dostálová Jarmila
Vyjídáček Radomír
Kadlček Radomil
Zacpal Stanislav
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Srdečně blahopřejeme!

PŘÁNÍ
I když jsou letošní Velikonoce
trochu jiné, zůstaňme pozitivně
naladěni a tyto sváteční dny si
užijme dle našich možností.
Přejeme Vám všem krásný
velikonoční čas, plný klidu,
pohody a pevného zdraví.
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P. František Lízna zemřel ve čtvrtek 4.března 2021 v olomoucké fakultní nemocnici na komplikace spojené s onemocněním covid-19. Jak napsal P. Jan Regner,
farář akademické farnosti Olomouc, na facebooku: „On by jistě řekl, že se vrátil
domů… Děkujeme všem za modlitby. R.I.P.“
Více na str. str. 4-5.

Z HISTORIE OBCE

Z poznámek kronikáře …
Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

O sobě - příchod na Vyšehorky
Do pohraničí jsem přišel na výzvu státního rozhlasu v měsíci září 1945z Prostějova. Měl jsem možnost výběru mezi jednotlivými pohraničními oblastmi. Vyšehorky jsem si vybral sám, k návratu možnost neměl. Do pohraničí s rodinou si přivezl
šatstvo, nábytek, knihy a potřeby do domácnosti. Dekret o vlastnictví dostali noví
osídlenci 15. května 1946.
Bonita přidělované půdy byla různá, některý osídlenec získal bonitu půdy první až
páté třídy, jiný zase bonitu druhé až šesté třídy. Bonita byla rozdělena tak, aby
osídlenci dostali k lepší půdě i půdu horších kvalit a nedocházelo ke stížnostem.
Daně byly vyměřeny z výnosu, dodávky byly rozepisovány okresní zemědělskou
komisí podle velikosti získané půdy. Ze začátku odevzdávali osídlenci podle velikosti získané půdy 16 až 20 q obilovin, 16 až 30 q brambor. Mléka podle předpisu
2 až 3 000 litrů ročně, rovněž i vejce 600 až 3 000 ročně. Půdu a domy přidělovali
obecní komisaři. Při osídlování jezdili do obcí i zlatokopové, kteří zde hledali nějakou usedlost, aby se obohatili a co nejrychleji zmizeli.

Život v pohraničí
Zvolil jsem si zaměstnání v zemědělství, pěstování plodin a chovu dobytka. Osivo
a dobytek jsem získal ze zabraných usedlostí. V zimním období jsem se zúčastňoval brigád ve stavebnictví. Získané prostředky ze svého hospodaření jsem použil na
splátky zabrané usedlosti, daně i nákup kvalitnějšího osiva a dobytka. Pokud jsem
nestačil všechno sám zvládnout, spojoval jsem se se sousedy ve vzájemné bezplatné výpomoci. Později, když byla vybudována traktorová stanice, tak vypomáhala
za plat svými stroji.
V nově získané usedlosti jsem zastihl ještě původní majitele. K těmto jsem se choval v domě i v obci kladně. Původní majitelé Čechy upozorňovali na agrotechnické
lhůty a radili, jak hospodářství udržovat a v případě potřeby i pomáhali.

Bydlení
Při osídlování si osídlenci dovezli nábytek vlastní, někteří si prozatímně nechali
nábytek po Němcích na krátkou dobu, než si pořídili vlastní nový. Chlévy, chlívky, kurníky si osídlenci ponechali pro chov domácího zvířectva. Stodoly si ponechali na uskladnění slámy a pícnin.
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KŘÍŽOVKA
O pálení čarodějnic - Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného
stavení, stodol, úlů, chlévů, sklepů a na studnice zastrkovat březové, vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky a kapraď, aby dům nenavštívily čarodějnice a neuškodily. Čarodějnictví – co by jistý druh nadpřirozených sil - provází dějiny lidstva
od samého počátku. Později bylo spojováno s kacířstvím, neboť oboje prý byla
forma uctívání satana a hanobení Boha. Ženy, prohlášené jinými za čarodějnice
bývaly obvykle vědmy či moudré ženy znalé léčitelství, sbírající bylinky a pomáhající lidem i zvířatům. Ty ale dopadly v lidské společnosti nejhůř. Papež Inocenc
VIII. vydal 5.května 1484 zvláštní bulu, která byla základem následného hrozného
pronásledování, To co se dosud odehrávalo jen v pohádkách se stalo hrůznou skutečností. Čarodějnice byla zločincem nejhoršího druhu, neboť vystupovala proti
Bohu. Na přelomu 16. a 17. století, v českých zemích řádí inkvizice, která neváhá
kohokoliv označit za čarodějnici nebo kacíře a mučit ho tak dlouho, dokud se nepřizná i k tomu, co neudělal. O těchto praktikách vypráví historický román Václava Kaplického z roku 1963 Kladivo…/dokončení v
tajence/, podle kterého natočil režisér Otakar
Vávra stejnojmenný film. Ústřední postavou
byl Kryštof Alois Lautner - duchovní a jedna
z obětí honu na čarodějnice na Šumpersku.
Byl upálen roku 1685 v Mohelnici.
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Vyluštění minulé tajenky:
Pštrosí vejce dosahují dvacetinásobku hmotnosti svých slepičích příbuzných
Vodorovně:
1 - Australský vačnatec
2 - Sňatek
3 - Strážce objektu
4 - Kolébka ledního hokeje
5 - Autor Rychlých šípů
6 - Armáda
7 - Jméno Brežněva
8 - Otáčení těles
9 - Kolejový dopravní prostředek
10- Brankář
11- Síla /7.pád čísla množného/
12- Nevidomý člověk
13- Těžší druh kladiva určený k tlučení
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INFORMACE OÚ

VZPOMÍNÁME

SVOZ BIOODPADU:
Dne 8. března uplynulo 20 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Jan Vařeka.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera Naďa s rodinou a syn Jan.
Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým
děkujeme.

Je země mrtvých
a je země těch, kdo žijí,
a mezi nimi láska, to je most,
který všechno přetrvá
a všemu dává smysl.
Dne 6. dubna to bude 25 let od úmrtí
paní Aleny Vaškové.
Všem, kteří vzpomenou s námi
děkují děti s rodinami

Dne 23. dubna by se dožila 100 let
naše milá maminka, babička a prababička,
paní Helena Škůrková.
Navždy nás opustila před 25 lety.
Všem, kteří jí společně s námi věnují tichou
vzpomínku, děkujeme.
Dcery a snacha s rodinami
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OÚ v Líšnici oznamuje občanům, že zahajuje svoz BIOODPADU.

Hnědé popelnice budou vyváženy 1 krát za 14 dní
- od 12. dubna 2021 /vždy v pondělí – v lichém týdnu, když se nevyvážejí popelnice s TKO/
Nádoba na bioodpad je určena:

pro zbytky potravin rostlinného původu, jako jsou zbytky zeleniny a ovoce /jádřince, listy a nať ze zeleniny, okrajky z brambor, mrkve, jablek a citrusových plodů apod/

čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina či skořápky z vajec

posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel květiny

nakrátko nastříhané nebo naštěpkované větve z keřů a stromů,
piliny, sláma, staré seno

staré ovoce - vhodné prokládat trávou či ořezem z keřů
Do nádoby nepatří:
kameny, pařezy, komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje,
živočišné zbytky /mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti/, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat,
biologicky nerozložitelné a ostatní odpady / plasty, sklo, kovy, papír, textil…/,větve
i slabšího průměru, které nejsou rozstříhány na drobné kousky
nebo rozštěpkovány.
UPOZORNĚNÍ:
Do velkoobjemového kontejneru v Líšnici i na
Vyšehorkách nepatří větve i slabšího průměru,
které nejsou rozstříhány na drobné kousky nebo rozštěpkovány. Kontejner je okamžitě tímto
neskladným materiálem zaplněný a další odpad
se tam již nevleze.
Kontejner v Líšnici je pod kamerovým systémem!
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ŽIL MEZI NÁMI

POSTŘEHY Z CEST

Otec František se narodil 11. července 1941 v Jevíčku. V devatenácti letech byl
sedm měsíců vězněn v Jáchymově za hanobení sovětské vlajky, protože nemohl
snést nespravedlivé zatýkání těch, kdo nechtěli vstoupit do družstva.
V letech 1960–1962 pracoval ve Zbrojovce a jako kulisák v brněnském Janáčkově
divadle. Když po vojně pracoval jako dělník v cukrovaru, zavřeli ho podruhé za
pokus o nedovolený přechod státních hranic.
Později působil jako ošetřovatel v ústavu pro mentálně postižené na Velehradě, kde se setkal s jezuity. Právě zde
objevil svou touhu sloužit bližním
a Bohu a 28. dubna 1968 vstoupil do
Tovaryšstva Ježíšova. Rok strávil
v jezuitské koleji v Londýně a v řádovém domě v Rakousku. V letech 1969
až 1974 studoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. První sliby skládal
15. srpna 1972 v Hostimi u Moravských Budějovic.
Na kněze byl vysvěcen 28. června 1974
v Litoměřicích biskupem Františkem
Tomáškem. Nedostal však státní souhlas ke kněžské službě. Pracoval tedy
dál jako sociální pracovník.
V roce 1977 patřil mezi první signatáře
Charty 77, za což se dostal do vězení
potřetí. Celkem byl vězněn pětkrát,
také za šíření samizdatů a tisk letáků
o politických vězních. Ve vězení dohromady strávil něco přes dva roky.

Tušetie je velmi svébytná oblast, která si díky obrovské izolaci uchovala tradice
a specifické náboženství i přes obrovskou snahu sovětského svahu o jejich potlačení. Oblast byla součástí Gruzínského království, po jeho rozpadu v 15. století přešla pod království Kachetie. Kvůli nájezdům ze sousedních zemí zde byly budovány obranné a strážní věže. Hlavním odvětvím hospodaření je zde chov dobytka,
zejména skotu a ovcí. Pastevci tráví léto v horách a na zimu se přesunují do nížiny
u Alvani. Místní sýry a kvalitní vlna bývaly vyváženy do Evropy a Ruska. Kvůli
specifickým náboženským zvyklostem se zde nechovají prasata.
Před tím, než jsme po přespání v Omalu vyrazili do dalších vesniček v oblasti,
jsme se byli ještě podívat na
místní pevnost, na jejíž rekonstrukci a správě se podílejí dobrovolníci z Čech. Právě vedoucí těchto dobrovolníků nám udělal přednášku o místní historii a náboženských zvycích. V thušském náboženství a mytologii existuje velmi výrazné
dualistické myšlení a důraz na rovnováhu dvou protikladných principů. Na jedné
straně stojí Řád, který je udržován rovnováhou mezi racionálním a duchovním
světem. Porušení této rovnováhy může vyvolat síly Chaosu. Z toho vyplývá tradiční přísné rozdělení mužských a ženských rolí v thušské společnosti. Proto například na svatyně (džvari) nemají přístup ženy, aby nebyla znesvěcena posvátná půda. Ženské svatyně (chati) rovněž často bývají zasvěceny předkřesťanským bohům.
Tento fakt měl vliv na ženskou část naší skupiny, která musela oželet návštěvu
některých svatyní, a v některých odlehlých obcích se musely vyhýbat svatým místům. Období naší cesty se překrývalo s obdobím místních slavností a hned první
den jsme byli na jednu takovou slavnost přizváni a mohli jsme tak ochutnat místní
pivo, víno a mnoho specialit k jídlu.
Pivo si vaří v každé vesnici svoje
dle vlastní staré receptury a je pravděpodobné, že obdobně chutnalo
pivo u nás před stovkami let. Byla
to hodně zvláštní chuť. Obdobně
tak místní víno a kořalka vyráběná
ze zbytků po výrobě vína. Samotný
pětidenní trek by šel jednoduše pojmenovat Nahoru a dolu. Přešli
jsme několik sedel a byli jsme rádi
za každý kilometr po "rovině". Přespávání u místních bylo vždy spojené s lehkým
napětím, co dobrého bude k večeři a v mém případě také v tom, jak dlouhou budou
mít postel a jestli nebudu muset lézt do pokoje po čtyřech.
/Pokračování příště/
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Ve čtvrtek 4. března 2021 zemřel
ve věku 79 let katolický duchovní,
jezuita a bývalý chartista

P. František LÍZNA SJ

Standa Plšek

UPOZORNĚNÍ OÚ
Rodiče nově narozených dětí jsou povinni donést rodný list dítěte na obecní úřad –
kvůli evidenci obyvatel. Stačí i poslat scan emailem.
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, že je možno platit v úředních hodinách
na OÚ do konce dubna poplatky.
Platí se poplatky za pravidelný svoz TDO, který je 650 Kč za 1 osobu trvalého
pobytu nebo 650 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek za psy
činí 50 Kč za prvního a 100 Kč za dalšího. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 150 Kč.
Dále je možno platit vodné dle odebraného množství vody.

Využijte k placení poplatků bezhotovostní platby
OÚ informuje občany o možnosti platby všech poplatků bezhotovostně.

Číslo účtu obce: 190 268 41/0100
Variabilní symbol Líšnice: 1xx - kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
Variabilní symbol Vyšehorky: 2xx- kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu.

MOŽNÁ NEVÍTE

V sobotu 27. března přistál na hřišti v Líšnici vrtulník letecké zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje typu BELL 429. Byl povolán k rychlému transportu pacienta do FN Olomouc.
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Po listopadu 1989 se stal rektorem jezuitského kostela v
Brně, kde působil do roku 1995. Staral se o nemocné,
Romy, vězně a bezdomovce. Poslední sliby složil 31.
července 1993. Dále působil jako vězeňský kaplan na
Mírově a bydlel na faře ve Vyšehorkách. Byl známý také
jako poutník. Na pěších poutích, mimo jiné do Santiaga
de Compostela, ušel několik tisíc kilometrů. Při jedné z
nich se uzdravil z rakoviny. Zkušenosti z těchto cest jsou
obsahem několika jeho knih. Je rovněž autorem překladů
životopisů svatých z angličtiny.
Byl nositelem několika vyznamenání a ocenění – Řádu
Tomáše G. Masaryka, za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie a lidských práv (2001), Ceny Františka Kriegla, za práci ve vězeňství (2003), Ceny Celestýna Opitze, za péči o nemocné a potřebné (2013) a Ceny Paměti národa (2017).
Otec František byl oblíbeným exercitátorem
a vyhledávaným učitelem modlitby, pečoval
o bývalé
vězně a bezdomovce. Byl známý
svojí laskavostí a velkorysostí. Jako
osobnost mnohokrát překvapoval.
Poslední rozloučení se konalo
v pátek 12. března 2021 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny

Marie v Brně. Mši svatou celebroval kardinál
Dominik Duka. „Loučíme se se skutečně Božím
mužem. Patřil k těm, kteří nehovořili o oběti,
dovedl se usmát, odpustit a nedokázal nenávidět.
Nikdy nelamentoval. Když přišla svoboda a mohl
zúročit své zásluhy, šel na Mírov jako vězeňský
kaplan. Málokdo z nás může dát takový příklad
skutečné kněžské služby. Byl osobností,“ uvedl
ve své řeči kardinál Duka. Poté bylo tělo zesnulého uloženo do krypty kostela.
5

ROZHOVOR

Obec Líšnice na Mohelnicku chce nabídnout zájemcům k výstavbě stavební parcely. A jak potvrzuje starosta obce pan Jiří Kvíčala, zájem je docela veliký.
J. Kvíčala:
Obec má vysoký věkový průměr, velká část mladých odchází do měst, i když v
současné době z měst zase lidé utíkají na venkov, snaží se stavět tam. My se snažíme, abychom do obce dostali nové lidi, mladé lidi tak, aby ta obec nevymřela, aby
fungovala dál. Máme zpracovaný projekt na 26 parcel. Jsou to parcely nad obcí
Líšnice směrem na Vyšehorky. Té lokalitě říkáme pracovně U kříže. Zájem o tyto
parcely je poměrně veliký. Když už jsme začali
plánovat, tak už od té
doby se nám hlásili zájemci, takže já tady mám
zájemce z roku 2018 a
na ty pozemky momentálně mám žádostí mnoho a mnoho. I když samozřejmě všichni žadatelé si myslím, že nebudou vstupovat do toho
systému, protože už třeba postavili jinde a nebo
se změnila jejich situace.
M. Kobza:
Budete nějak preferovat lidi, kteří už v Líšnici bydlí?
J. Kvíčala:
Preferovat lidi budeme podle toho, jak jsou přihlášeni na seznamu zájemců. Nebudeme dělat to, že bychom preferovali místní občany. Z mého hlediska si myslím,
že prodej pozemků by měl být spravedlivý podle toho, jak se lidé nahlásili. Podle
toho budeme dávat lidem vybírat. Až bude vysoutěžená cena všichni zájemci dostanou od nás dopis, ve kterém budou mít napsáno: ano zúčastníte se - nezúčastníte se a bude tam cena za metr a podmínky toho, jakou nemovitost si tam mohou
postavit.
M. Kobza:
Ten prostor by měl být zasíťován, měly by tam být tedy parcely, které budou

připraveny ke stavbě.. Uvažujete výhledové ještě o nějakých dalších parcelách,
protože vím, že obec tolik pozemků nemá a nejsou tady třeba zájmy i privátních
investorů, protože jste poměrně blízko Mohelnice, což je centrum zaměstnání a
myslím si, že zájem o výstavbu bude stále stoupat.
J. Kvíčala:
Další pozemky pro výstavbu vytypované máme. Jsou to pozemky, které jsou přímo v obci Líšnice a zde by mohlo vzniknout dalších zhruba 6 až 8 stavebních parcel.Tuto akci chystáme v podstatě až pro další zastupitelstva, protože nás určitě
bude stát mnoho úsilí ta akce, kterou momentálně máme rozjetou. Co se týká velkých investorů v podstatě na výstavbu nějakých průmyslových areálů, nikdo se
nám na tyto aktivity zatím neozval. A popravdě řečeno, my jsme radši udělali jednu věc a to změnu v územním plánu toho pozemku pro průmyslové využití na pozemek pro veřejné vybavení, takže my počítáme do budoucna, že by se zde možná
mohla stavět i mateřská škola.
M. Kobza:
Spíš se mi jednalo o to, jestli někdo nemá zájem rozparcelovat
třeba své pozemky pro výstavbu
domů a prodávat je na komerční
bázi.
J. Kvíčala:
Vím o jednom majiteli, který má
pozemky na Vyšehorkách, ale v
současné době se již delší dobu
neozval, tak nevím v jaké fázi to
je. Obec Líšnice dělala v roce
2019 1. změnu územního plánu,
která vycházela ze žádostí občanů
s tím, že ty jednotlivé žádosti, pokud bylo možno, tak byly zařazeny a byly schváleny a máme platnou 1. změnu územního plánu, takže ty oblasti, na kterých se může stavět, těch je tady poměrně dost.
M. Kobza:
Je nějaký cíl kolik těch nových obyvatel by sem mohlo třeba přijít?
J. Kvíčala:
Víte, ono je to těžké, protože obec provozuje vlastní vodovod, který má jakousi
kapacitu. Větší počet domů - neviděl bych to, pokud obec nenajde k sobě jiného
provozovatele. Zatím tento úmysl obec nemá, bude si vodovod provozovat zatím
sama.
Zdroj: Český rozhlas Olomouc, 4. února
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Stavební parcely v Líšnici
Miroslav Kobza se ptá starosty obce Líšnice Jiřího Kvíčaly

