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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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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme spoluobčanům, přátelům a známým,
za účast a květinové dary při rozloučení s naším
drahým manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem
Štěpánem Langerem.
Za celou rodinu
manželka Marie

OZNÁMENÍ

ZÁJEZD

- plánovaný na dne 17. října do Frýdku Míst-

ku a do Hukvald je kvůli zhoršující se hygienickoepidemiologické situaci ZRUŠEN.
Peníze budou vráceny po telefonické domluvě.
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V sobotu 5. září se na líšnickém hřišti konalo zábavné odpoledne pro děti. Nechyběla ukázka hasičských dovedností, skákací hrad a obří skluzavka, tombola pro
děti a bohaté občerstvení. Více o akci naleznete na str. 7

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

148.díl

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

Rok 1992
Zájmové organizace v obci: Hasiči
Po dvou letech nečinnosti obnovila organizace svoji činnost. Členská základna má
45 členů, z toho 5 členek. Na výroční schůzi byl zvolen výbor ve složení:
Starosta:
Ledvina Jiří
Velitel:
Vojkůvka František
Jednatel:
Navrátil Vladimír
Pokladník: Kluka Pavel
Preventista: Havlíček Radek
Kronikář:
Vojkůvková Marta
Ostatními členy výboru jsou: Zacpal Stanislav ml., Šnobl Radek, Zbožínek Radek.
Oprava střechy na zbrojnici ve Vyšehorkách:
Hlavní akcí, na které členové odpracovali 341 hodin, byla oprava hasičské zbrojnice na Vyšehorkách. Jednalo se o zhotovení nové střechy. V průběhu prací zjistil
starosta obce, že tvar střechy neodpovídá dohodnutému tvaru. Práce byly zastaveny
a nová skupina pracovníků z řad obyvatel obce postavila střechu novou, která odpovídá potřebám a zapadá vzhledem do rázu krajiny. Na této nové opravné akci se
již hasiči odmítli podílet. Přesto jim byla vyplacena za práci na stavbě střechy
„č.1“ odměna 4 000Kč. Konečná cena střechy činila 40 000 Kč.
Ostatní akce:
Hasiči uspořádali pro děti táboráky a to na ukončení školního roku a v září při zahájení školy. Během roku byly provedeny preventivní prohlídky komínů obytných
domů. Hasičských soutěží a přehlídek se sbor nezúčastnil pro údajně nekvalitní
úroveň těchto akcí.

Pohyb obyvatel
Přistěhovaní: Vyjídáčková Jana
Odstěhovaní: Šnévajs Eduard a Lýdie, Plhák Aleš a Martina, Uhrová Marcela a
Posoldová Ludmila, Vysloužilová Marie
Narození:
Valouch František, Ambrož Jakub, Gáborová Zuzana
Zemřeli:
Kratochvíl Vendelín, Mašterová Marie, Hňoupek Adolf, Chmelařová
Anastázie
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„To nemá cenu,…“ svěsil zklamaně ruce,“nemůžu mít ani chvilku pro sebe,…!!“
A od sporáku se nenesl jen zápach, ale i podezřelý dým.
„Já ti snad namelu,…!“vyhrožovala maminka a rychle odstavila hrnec
s připáleninou a otevřela okno.
Pomalu a loudavě začal Kája po sobě uklízet rozházené věci po podlaze. To je
k sežrání,..zrovinka v tom nejlepším přijdou ženský a všecičko mu zkazí!!
No nic,..příště si dá větší pozor a toho „vetřelce“ stejně DOSTANE!!
/Konec/

KŘÍŽOVKA
Máme tu měsíc říjen a než se nadějeme, začnou padat první sněhové vločky. Zatím
nás čekají ranní mlhy, déšť a plískanice. Podzimní den 21. říjen je v mnoha zemích
spojován se jménem ……………../vyluštění v tajence/ přibližně již od 10. století.
Tato svatá panna a mučednice - podle lidových pranostik - na nás posílá zimu. Kostely a kláštery, zasvěcené kultu této světice,
se stavěly ve všech křesťanských zemích.
V Itálii byl na základě jejího kultu založen
ženský řád stejného jména - působí i u nás.
V Praze je její památce zasvěcen nejeden
klášter s kostelem, ale i jedna z ulic.
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Vyluštění minulé tajenky: Pouze dvakrát
do roka stane Slunce na obloze přesně
NAD ROVNÍKEM
Vodorovně:
1 - Psaní
2 - Hlavní město Ukrajiny
3 - Zahnutý kovový hřeb
4 - Sekat kosou
5 - Provdaná
6 - Kořenová zelenina - karotka
7 - Tričko bez rukávů
8 - Bleší trh
9 - Loštický řezbář
10- Kůň - 7. pád, množ. číslo
11- Velký kloub dolní končetiny
12- Policista /hovorově/
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POVÍDKA

INFORMUJEME

Do paďous,..!! Vedle jeho levé nohy totiž spadla ze stolu solnička, která se roztočila po hladné podlaze a zanechávala za sebou bílou, solnou stopu. Konečně byl
schován za ubrusem a mohl se pokusit o první výpad získat zbraně. Nejprve poklice. Natáhl tuku, ale ta byla
krátká na to, aby dosáhla až
Prázdninová povídka s nádechem hororu k okraji linky. Přemýšlel. Bude to okamžik překvapení.
Celý se nahrbil a pak jedním
velkým skokem uchopil svůj
štít. Strhl ho k sobě a znovu se schoval pod stolem. Srdce mu bušilo rozčílením
a prožitým dobrodružstvím jak vánoční zvoneček. Sbíral síly na druhý výpad. Ten
bude daleko těžší! Jestli se mu nepodaří šuplík rychle otevřít a vybrat správný meč
do bitvy, bude ztracen. Vsadil všechno opět na hbitost a rychlost. Nesmí si nikdo
ničeho všimnout! Několikrát přešlápl, jak mu to jen skrčená poloha dovolovala.
Áááá,,šup,,trhl šuplíkem,…ovšem chybička se vloudila. Šuplík se s rachotem ocitl na podlaze a vysypal svůj celý obsah.
Neváhal,…uchopil vařečku a velkým skokem se zase vrátil
do svého dočasného úkrytu. Naprosto vyčerpaný chvíli hluboce dýchal a odpočíval. V ruce pevně svíral svůj těžce vydobytý meč. Konečně byl spokojený. Takto vyzbrojen se
může teď postavit vetřelci tváří v tvář. Jaký druh boje ho
čeká, zatím nevěděl, ale byl už připraven odrazit jakýkoliv
útok.
Co to tu jen tak smrdíííííí……..!!??
Podlezl ubrus a polehoučku vykoukl hlavou ven. Byl tam! Vetřelec! Vrátil se zpět.
Obavy z možné prohry v něm hlodaly jak uprchlý křeček v šatní skříni. Nemá raději ještě chvíli počkat? Ne,…není žádný zbabělec,..odvahu prokázal už v několika
bojích. Zpocený nos spustil jeho brýle až na samou jeho špičku. Polkl na prázdno.
Ohryzek mu skákal jak malý míček. Vší silou vrazil do ubrusu, který se celý sesunul k zemi a s ním spadla i vázička s květinou. Voda se rozprskla a vytvořila na
podlaze zrádnou louži. Hotová past. Uklouzl a celým tělem upadl na podlahu. Jeho
štít i meč skončily stejně. Neztratil ale duchapřítomnost! Znovu uchopil svoje zbraně a několika rychlými seky proťal kuchyňskou tmu.
„Kájo,..přestaň dělat hlouposti,…vypni konečně tu mikrovlnku a pojď mi pomoci
nachystat večeři,…! Propána,…Kájo,…vypnul jsi sporák? A co ty brambory?“ozvala se maminka z obýváku. Ale to už stála s Adriankou ve dveřích a cvakla
vypínačem. Údivem zvedla své překrásně něžné obočí a otevřela ústa v úžasu do
písmene „O“ nad tou spouští.
Uprostřed kuchyně stál rytíř „Kája“ ve své zbroji.
/Pokračování na str. 11/
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Z veřejného zasedání

VETŘELEC

Jana Zámečníková

Dne 2. 9. 2020 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 3/
2020.
Přítomno: 7
Omluveno: 0
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6 a – cyklostezka Újezd - Líšnice – dokončují se stavební práce, bude ještě
probíhat výsadba. Datum kolaudace je posunuto na 10/2020.
ad 6 b – Výstavba RD – lokalita U kříže – Během října 2020 se bude jednat o
ceně za m². Až bude známá cena pozemku bude osloveno všech 26 zájemců o parcely. Ještě v letošním roce bude vypsána soutěž na zhotovitele infrastruktury
v lokalitě U kříže.
ad 6 c – Výstavba autobusové zastávky v lokalitě Pod dědinou – v projektu
dochází ke změnám. Nebudou se realizovat zálivy – zastávka bude součástí jízdního pruhu. Pokud jako obec nezískáme v roce 2021 dotaci na vybudování autobusové zastávky, budeme ji realizovat z vlastních zdrojů.
Dodatek smlouvy č.1 – Akce – autobusové zastávky, chodníky a veřejné osvětlení
v obci Vyšehorky
Smlouva mezi zhotovitelem: Smart stavby s.r.o., Trpinky 46/7, Prostějov Vrahovice 798 11 a objednavatelem: Obec Líšnice, Líšnice 39, Mohelnice 789 85.
Akce: autobusové zastávky, chodníky a veřejné osvětlení v obci Vyšehorky
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo ze dne 6.3.2020 následovně: Termín dle
bodu IV.1.3. smlouvy o dílo se posouvá na nový termín 30.9.2020.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 6 d – Výstavba osvětlení v obci Líšnice – Řízení spojené s VO se protahuje
z důvodu připomínek místních obyvatel o umístění osvětlení a škodlivosti světla na
jejich zdraví.
ad 6e – II. změna ÚP obce Líšnice – II. změna je prozatím zamítnuta
s odůvodněním, že stavebních možností je v naší obci dostatek, a proto není důvod
povolovat další. Proti tomuto odůvodnění se bude obec odvolávat.
ad 7 – Dotace – výstavba rybníka – podání dotace a pověření starosty obce
k podpisu krycího listu a žádosti o dotaci pro akci realizovanou v rámci programu
129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
– 2. etapa“.
Finanční náklady stavby: 2 326 427,32 Kč bez DPH, 2 814 977,06 Kč včetně DPH.
Požadovaná výše dotace: 1 970 483 Kč. Akce nebude realizována bez dotačního
titulu.
Pro: 6
Proti: 1
Nehlasovali: 0
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ad 8 a – smlouva o právu provést stavbu – smlouva podle ust. §1746/2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami: Olomoucký kraj, IČO
60 60 94 60, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – v Hodolanech, Jeremnkova
40a, 779 11 zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje se sídlem
Lipenská 120, Olomouc 779 00 v zastoupení Ing. Petra Koruny. Ph.D., vedoucí
Střediska údržby Šumperk a Obec Líšnice, Líšnice 39, Mohelnice 789 85 zastoupená starostou obce Jiřím Kvíčalou, DiS.
Vlastník pozemku má na základě nabývacích titulů uvedených v listu vlastnictví
vlastnické právo k pozemku p.č. 742/3, v k.ú. Líšnice u Mohelnice (silnice
III/03539). Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu
„Rekonstrukce chodníku v obci Líšnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 b – nájemní smlouva - Olomoucký kraj, IČO 60 60 94 60, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremnkova 40a, 779 11 zastoupený Správou
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, zastoupená Ing. Ivo Černý,
technický náměstek Správy silnic Olomouckého kraje p.o. a Obec Líšnice, Líšnice
39, Mohelnice 789 85, zastoupená starostou obce Jiřím Kvíčalou, DiS.
Nájemce provádí stavbu „ Rekonstrukce chodníku v obci Líšnice“ – pronajímateli
přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č.
157/2000 Sb.) vlastnické právo k nemovitosti p. č. 742/3, o celkové výměře 15097
m² v k. ú. Líšnice u Mohelnice, LV 95 ( č. silnice III/03539).
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 c – Dodatek smlouvy č.1 – Akce – rekonstrukce chodníku v obci Líšnice
Smlouva mezi zhotovitelem: Smart stavby s.r.o., Trpinky 46/7, Prostějov Vrahovice 798 11 a objednavatelem: Obec Líšnice, Líšnice 39, Mohelnice 789 85.
Akce: Rekonstrukce chodníku v obci Líšnice. Tímto dodatkem se mění smlouva o
dílo ze dne 6.3.2020 následovně: Termín dle bodu IV.1.3. smlouvy o dílo se posouvá na nový termín 30.9.2020.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 – Informace o jednání o umisťování dětí do MŠ a ZŠ - Probíhá jednání
s krajským úřadem o určení spádové oblasti pro zařazení dětí do MŠ.
ad 10 – pozemky – odprodej
Souhlasíme se zveřejněným záměrem města Mohelnice odprodat pozemky parc. č.
276/2 o výměře 283 m2, parc. č. 221/2 o výměře 330 m2, parc. č. 220/3 o výměře
190 m2, parc. č. 219/3 o výměře 274 m2 a parc. č. 215/8 o výměře 524 m2 v k. ú.
Líšnice u Mohelnice do vlastnictví obce Líšnice za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schvaluje záměr prodeje nemovité věci – pozemky parc. č. 276/2 o výměře 283
m2, parc. č. 221/2 o výměře 330 m2, parc. č. 220/3 o výměře 190 m2, parc. č.
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klečící sv. Maří Magdaleny a po stranách stojících
Bolestné Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Modelem prý stáli místní lidé. Hrobka byla dokončena
v r. 1900. V březnu 1901 byl do ní pochován její
stavebník Ignác Haberland. Patrně druhotně sem
byly uloženy i ostatky nejstaršího Haberlandova syna Egydia, nadaného kameníka, který zemřel
už v r. 1897. Roku 1909 byla do hrobky pohřbena
Ignácova manželka Anna a v lednu 1923 byla hrobka použita naposledy, když sem bylo uloženo tělo
dalšího Haberlandova syna Huga, rovněž vyučeného kameníka. Později se v hrobce objevila spodní
voda a tak už zůstala zavřená, nepočítáme-li její
otevření neznámými hledači pokladů na sklonku
druhé světové války. Impozantní záběry hrobky se objevily ve filmu režiséra Zeno Dostála „Král kolonád“, který šel do kin v r. 1991.
Zdroj: http://www.soupispamatek.com/

MIKROREGION
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TIP NA VÝLET

STUDENÁ LOUČKA
Obec leží poblíž silnice Mohelnice Moravská Třebové na vrcholu prudce se
svažujícího kopce ve směru na Mohelnici, mezi mo to risty nazývan ý
„Mohelničák“. Název obce přesně vystihuje polohu i podnebí této obce (535 m.
n. m.). Studená Loučka se svým velkým
kostelem se prvně připomíná v roce
1381, kdy patřila k líšnickému statku. V
roce 1750 byla založena osada Buková
a v téže době i osada Bušín, které ke
Studené Loučce přináleží dodnes, přestoKostel sv. Maří Magdalény
že je rozděluje výše uvedená komunikace z Třebové do Mohelnice. Škola na Studené Loučce byla založena ještě před
rokem 1848. V roce 1834 měla obec 756 obyvatel a 77 domů.
V obci jsou evidovány tyto zákonem chráněné kulturní památky:
Venkovská usedlost tzv.Tomáškův dvůr (č.p. 31), kostel sv. Maří Magdaleny –
novoromantická stavba z roku 1859 dva kříže u kostela z let 1776, 1884
a hrobka rodiny Haberland (na hřbitově).
Právě hrobka je jakousi památkou na
slavné období místního kamenoprůmyslu. Nechal si ji postavit Ignác Haberland,
ctitel věd a umění, kamenický mistr
a nájemce lichteštejnských kamenolomů
při silnici ze Studené Loučky
do Karlína (dnes nesprávně Žipotín),
který obchodoval se stavebním pískovcem a dával práci desítkám místních
kameníků. Zejména zakázka na přestavbu hradu Bouzova mohla být zdrojem
financí, z nichž Haberland začal velkoryse přestavovat dům svých předků ve
Studené Loučce č.p. 55, kde se r. 1842
Hrobka rodiny Haberland
narodil. Sousoší Kavalérie bylo dílem
dvou mladých českých sochařů - Františka Zajíce a Ferdinanda Dvořáka z Pašovic (u Uherského Brodu). Podle ústní tradice vznikaly jednotlivé
sochy za pomoci dělníků z kamenolomu na Bukové, v domě č.p. 8, kam
se Haberland v r. 1869 přiženil. Šlo o sochy ukřižovaného Krista, u jeho nohou
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219/3 o výměře 274 m2 a parc. č. 215/8 o výměře 524 m2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice do vlastnictví obce Líšnice, IČ 00636002, Líšnice 39, 789 85 Mohelnice, za
kupní cenu ve výši 60 Kč/m2 + DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 – pozemky obce – pronájem
pronájem pozemku č. p. 112/40 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o celkové výměře 732
m² panu Š. za cenu 500 Kč/ rok. Doba trvání pronájmu je 5 let.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 a – záměr odprodat pozemky v k. ú. Líšnice u Mohelnice pozemek p. č. 869
v k. ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 47 m².
Prodej se uskutečňuje na základě žádosti majitele sousedního pozemku p.č. ze dne
29.7.2020.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 b – záměr obce směnit a odprodat pozemky v k. ú. Líšnice u Mohelnice
Směna: Pozemek 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: část pozemku p.č. 215/14 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 173 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 c - záměr obce směnit a odprodat pozemky v k. ú. Líšnice u Mohelnice
Směna: Pozemek 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: část pozemku p.č. 215/15 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 366 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 -odpady – sumarizace za rok 2019
Vytříděné odpady 14,775 t, částka 69 142,50 Kč
Vratka za II. pololetí tj.: 1.4.2020 – 30.6.2020 je 18 088 Kč bez DPH

NABÍDKA OÚ

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Vlastník nemovitosti má povinnost dle Vyhlášky
č.34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty provádět kontroly. OÚ v Líšnici nabízí možnost
využití služby kominíka.
Zájemci hlaste se na OÚ do 20. října.
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VOLBY 2020

AKCE V ZÁŘÍ

Dětské zábavné odpoledne - 5. září

Ve dnech 2. a 3. října
2020 proběhly v naší republice volby do zastupitelstev krajů a v někrerých okrscích první kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Celostátní
účast ve volbách do krajů
byla 37,95 %, do Senátu
36,74%. V obci Líšnice
odevzdalo v krajských
volbách svůj platný volební lístek 118 voličů z
314, což je 38,54 % a do Senátu 110 voličů, což je 37,58 %.
------------------------------------------------------------------------------Volební výsledky v Líšnici - zastupitelstvo Olomouckého kraje:
Piráti a starostové
25,42 %
ANO
22,03 %
ODS
10,17 %
SPD
9,32 %
KSČM
7,63 %
Spojenci pro Ol kraj
7,63 %
Trikolóra
5,93 %
Moravané
5,08 %
ČSSD a Patrioti Ol. Kraje
3,39 %
ROZUMNÍ - Petr Hannig
1,69 %
Demokratická strana zelených
0.85 %
SPR
0,85 %
------------------------------------------------------------------------------Volební výsledky v Líšnici - volby do Senátu Parlamentu ČR:
Hlasů:
Procent:
Kaláb Stanislav
5
4,54 %
Vincour Radek
14
12,72 %
Ošťádal Marek
33
30,00 % postup do 2. kola
John František
22
20,00 %
Baudyš Antonín
5
4,54 %
Zahradníček Jan
23
20,90 % postup do 2. kola
Vomáčka Jaroslav
8
7,27 %

První sobotu v záři spolek Relaxace ve spolupráci s SDH Líšnice uspořádali dětské
odpoledne na hřišti v Líšnici. Pro děti byl objednaný skákací hrad a obří skluzavka.
Tyto atrakce byly pro všechny
zdarma a u dětí měly úspěch.
Mladí hasiči z Loštic přijeli se třemi družstvy žáků, kteří ukázali
krásné hasičské útoky. Bylo hezké
zavzpomínat na časy, kdy i u nás
byla družstva žáků a ta sklízela
úspěchy v hasičském sportu. Stálo
by za zvážení, jestli by i místní
omladina nemohla nacvičit na příští rok malou ukázku v hasičském
útoku.
Dospěláci i dorostenci si mohli
vyzkoušet sestřik terče džberovkou
a střelbu ze vzduchovky na terč, který byl odměněn věcnými cenami.
Pro děti byla také připravena tombola o ceny,
které měly být v tombole na maškarním karnevale, který se díky nouzovému stavu nemohl
uskutečnit. Každé dítě si zakoupilo jeden los,
poté si jej vyměnily za cenu, kterou vyhrály.
Všechny losy byly výherní, a proto se nestalo,
že by někdo byl smutný z neúspěchu a špatně
vybraného losu. Jediné, co nám letos chybělo,
byl klaun a soutěže pro děti. Pro příští rok se
polepšíme a zkusíme opět vymyslet nějaký
odpolední program pro ty nejmenší.
Pořadatelé byli mile překvapeni velkou účastí
jak místních, tak i přespolních návštěvníků.
Vše se vypilo a snědlo. Párky v rohlíku, které
děti dostávaly jako pozornost, došly už po 17 hodině. Odpoledne se velice vydařilo
a snad se líbilo i všem návštěvníkům a přijdou nás podpořit i v příštím roce, na
který chystáme zajímavý program už nyní.
Celé odpoledne ukončila večerní bouřka, při které se většina návštěvníků rozešla
ke svým domovům.
L. Dvořáková
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