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Při požáru kostela Všech svatých na Vyšehorkách 8. července 1957 byly zničeny
oba zvony z 16. století. Nový zvon se rozezněl o 41 let později a to díky štědrosti
dárců. Dne 1. listopadu 2018 uplynulo 20 let od jeho slavnostního žehnání.
Podrobnosti na str. 7.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Babičko, nikdy nebudeme sami,
protože ty žiješ....žiješ v nás.....

126.díl

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

Rok 1988

Dne 11. prosince 2018 si připomeneme 3. smutné
výročí od chvíle, kdy nás opustila naše milovaná
babička paní Jaroslava Slouková.

Svaz požární ochrany
Této organizaci se stále nedaří vrátit se na místo, na které kdysi v obci patřila. Výbor organizace kriticky přiznává, že činnost spočívá ve vyplňování výkazů a hlášení pro nadřízené orgány. Do práce je zapojeno málo mladých členů. V porovnání
s rokem 1987 přece však malý krůček vpřed byl učiněn. Z akcí, které byly pořádány lze jmenovat zejména májovou veselici a hodovou zábavu, úpravu kluziště pro
děti, pomoc při organizování MDD, brigádu v lese a podíl na výzdobě obce k významným výročím. V oblasti požárního sportu se družstvo účastnilo prvního kola
soutěže v Křemačově. Nedosáhlo zde však výrazného úspěchu. Příčinu lze spatřovat ve složení soutěžního kolektivu, který tvoří muži kolem 35 let.

Myslivecké sdružení Smrčina
K lednu 1988 mělo sdružení 38 členů. Stejně jako v minulých letech odpracovali
členové mnoho brigádnických hodin a to při pomoci lesům, v zemědělství atd.
průměrně to činilo na 1 člena 70 hodin. Velmi dobře byly připraveny dvě společenské akce. V lednu to byl společenský ples, kterého se zúčastnilo 200 návštěvníků a ti ocenili myslivecké speciality. Také posezení u táborového ohně, které se
konalo v červnu za přítomnosti manželek členů MS bylo hodnoceno kladně všemi
zúčastněnými.
Odlov zvěře 1988:
Srnčí ………11 kusů
Sika……….106 kusů
Celková produkce zvěřiny byla 3 683 kg.
Černá zvěř …31 kusů
Dodávka na státní nákup činila 1 646 kg.

Socialistický svaz mládeže:
Organizace SSM se úplně rozpadla. Nezájem o tuto činnost přetrvává. Situací se
několikráte zabýval výbor KSČ v Líšnici, ale zcela bezúspěšně.

Dohlížecí výbor Jednota:
Během roku se konaly dvě členské schůze. Členky se účastnily zájezdů do divadla
a přispívaly finanční částkou na občerstvení pro děti při oslavách MDD.
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S láskou vzpomíná celá rodina

KŘÍŽOVKA

Začíná poslední měsíc v roce a s ním
přichází Štědrý den. Dobře si prohlédněte jaký bude tento den východ slunce, protože ten ovlivní další průběh
roku.,Jak? To se dovíte ve vyluštěné
tajence.
Pranostika zní:
Je-li Štědrý den východ slunce jasný,
urodí .. ….. ….
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Vyluštění minulé tajenky:
Sníh na Svatou Kateřinu věští
vysoké obilí.
Vodorovně:
1 - Dopis
2 - Důlní plyn
3 - Vjetí
4 - Potřeba k psaní
5 - Prudký vichr
6 - Ondřej domácky
7 - Část vajíčka
8 - Materiál na zátky
9 - Umělecké dílo malíře
10- Stavební materiál na zdění
11- Hrudní orgán
12 - První v cíli
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

INFORMUJEME

Vážení čtenáři, paní Jana Zámečníková - autorka poutavých příběhů o Dionýzovi,
si pro Vás připravila další povídku . Děkujeme autorce za zaslání příspěvku a těšíme na její další zajímavou tvorbu.

Z veřejného zasedání
Dne 31. 10. 2018 se konalo ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Líšnice č. 5/ 2018.
Přítomno: 6 zastupitelů

„Váš syn bude slepý, váš syn má vážně poškozené oči,“ opakovala si pořád dokola
zprávu od lékaře a tlačila před sebou kočárek, který ji nedávno darovala sousedka.
„Ne, to nikdy, rozumíš! Je to tvoje vina, jen a jen tvoje vina! Dej to do ústavu, tady
to nebude, nechci se na to ani podívat! A vyber si, buď to bude pryč nebo táááhni i
s tím parchantem k čertu, než nějakej blbec
v hospodě vykecá, že mám doma chcípáka,
mrcho,“ křičel a házel po ni věcmi, co mu
přišli pod ruku. „Já mám s bejvalkou tři, rozumíš tři haranty! Všechny jsou jak řípy
zdraví!“ Třískl sklenicí o zem, až se střepy
rozlétly po kuchyni v odrážejícím světle jako duhová
sprška. „Já přece za to nemůžu,“ nedořekla. Tvrdý políček ji srazil k zemi. Jen cítila, jak se ji ostré hrany rozbitého skla zařezaly do těla a teplá lepkavá krev se
ihned začala vsakovat do trička. Tlumeně zaslechla
prásknutí vchodových dveří. A ticho.
Nemohla už s ním zůstat. Věděla, že by v opilosti a své agresivitě dokázal ublížit,
ale nesnesla pomyšlení, že by se dotkl toho malého bezbranného uzlíčku. Odpoledne pomalu už pokročilo do svého závěru, když začalo drobně sněžit. Jen tak lehce
laskaly vločky město. Vznášely se k zemi a jedna po druhé se k sobě těsně tiskly a
tiskly, až vytvořily vyšívaný bílý koberec. Zítra je Štědrý den.
Dítě v kočárku se zavrtělo, tiše si vzdychlo a pootevřenými ústy vypustilo malou
bublinku slin. Pevně sevřelo víčka a dál klidně spalo. Zastavila se na mostě přes
řeku a zahleděla se do jejího konejšivého utíkajícího toku. Co kdyby,….a bylo by
všechno vyřešeno. Ta nutkavá dotěrná myšlenka jí vlila adrenalin. Rychle, než si to
rozmyslí a opustí odvaha to udělat. Ještě se rozhlédla, ale v tento předvánoční čas
lidé chvátali s přípravami na svátky a málo kdo se vydal do ulic.
Pomalu, opatrně vzala spící dítě zabalené v dece a přitiskla si ho k sobě. Ještě
chvilku se s ním potěšit, podívat se na jeho tvářičky a dlouhé černé řasy zavřených
víček. Něžně jej políbila na malá ústa, tak teplá a jemná. Slzy ji přemohly a brázdily její utrápenou tvář. Ne,..ne,..honem! Potřásla hlavou, aby zahnala dotěrnou myšlenku hledat jiné řešení, které by stejně nebylo řešením. Oddalování zbytečnosti.
V tom chlapeček otevřel nebesky modré oči. Oči, které nikdy neuvidí. Tiše se na ni
díval a jeho bezzubá ústa vyloudila nesmělý úsměv. Nadechla se, aby ho prosila za
odpuštění.
/Pokračování příště/

Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
1) Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta obce pan Jiří Kvíčala, DiS. a přivítal přítomné občany i zvolené zastupitele obce
2) Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem
č.128/2008/Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dní ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Zasedání bude probíhat dle stávajícího Jednacího řádu obce Líšnice.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů nově zvoleného zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jeden zastupitel omluven – vážná nemoc.
3) Předsedající určil za zapisovatelkou zápisu paní Janu Zámečníkovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Lucii Dvořákovou a pana Lukáše Bartoše.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
4) Předsedající seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
5) Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí v platném znění).Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“a podpisem na připraveném
archu (příloha č.2).Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s
výhradou.
6) Předsedající navrhl sloučení mandátové, návrhové a volební komise.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Předsedou komise je navržen pan František Valouch a členy pan Mgr. Aleš Plhák a
pan Libor Zbožínek.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Předsedající vyzval zvolené zastupitele k podání protinávrhů - jiné návrhy, připomínky nebyly podány.
7) Předseda mandátové,volební a návrhová komise pan František Valouch navrhl
způsob volby starosty a místostarosty, a to veřejným hlasováním.
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Oči

Jana Zámečníková

Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Předsedající vyzval zvolené zastupitele k podání protinávrhů - jiné návrhy, připomínky nebyly podány.
8) Předsedající oslovil předsedu mandátové, volební a návrhová komise pana Františeka Valoucha, který navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu zákona o obcích.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
9) Předsedající oslovil předsedu mandátové, volební a návrhová komise pana Františeka Valoucha, který navrhl, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
10) Předseda mandátové, návrhové a volební komise pan František Valouch podal
návrh na funkci starosty. Byl podán následující návrh: pan Jiří Kvíčala, DiS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Předsedající vyzval zvolené zastupitele k podání protinávrhů - jiné
návrhy, připomínky nebyly podány.Starostou obce pro následující volební období
byl jednomyslně zvolen pan Jiří Kvíčala, DiS..
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
11) Předseda mandátové, návrhové a volební komise pan František Valouch podal
návrh na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: paní Mgr. Lucie Dvořáková
Pro: 4
Proti: 2
Nehlasovali: 0
Předsedající vyzval zvolené zastupitele k podání protinávrhů - byl podán protinávrh. Byl podán protinávrh: pan Mgr. Aleš Plhák
Pro: 1
Proti: 4
Nehlasovali: 1
Místostarostou obce pro následující volební období byla zvolena paní Mgr. Lucie
Dvořáková
12) Předseda mandátové, návrhové a volební komise pan František Valouch podal
návrh na funkci předsedy kontrolního výboru.
Povinnost zřídit kontrolní výbor vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích, protože funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Byl podán následující návrh: pan Mgr. Aleš Plhák
Hlasováním byl předsedou kontrolního výboru pro následující volební období zvolen pan Mgr. Aleš Plhák.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
13) Předseda mandátové, návrhové a volební komise pan František Valouch podal
návrh na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: pan
František Valouch
Hlasováním byl předsedou finančního výboru pro následující volební období zvolen pan František Valouch.
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S band LÍŠNICE

Pozvánka na vánoční koncert

Hudební skupina S band Líšnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční vánoční koncert, který se uskuteční 22.12.2018 v 18,00 hod. v kulturním domě v Líšnici.
Zazní vánoční písně klasické, známé, i méně známé.
Tradiční vánoční koncert připravujeme za podpory obecního úřadu v Líšnici.
Letos poprvé bude mít svoji premiéru nápad všech muzikantů, kdy jsme se rozhodli, všechny získané finanční prostředky z tohoto koncertu věnovat DĚTSKÉ ONKOLOGII FN OLOMOUC.
Přijměte prosím naše pozvání jako navození sváteční nálady a atmosféry, a zároveň
jako Vaší podporu v našem úsilí.
Za hudební skupinu S band - Kamil Stratil - kapelník

POZVÁNKA

SDH Vyšehorky si Vás dovoluje pozvat na

dne 15. prosince - od 8.30 hod.
Vyšehorky - zbrojnice
jitrnice, jelítka, tlačenka, kroupy, škvarky, polévka do konvičky
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STOLNÍ TENIS

Kategorie : Registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, ženy, děti

Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
14) Předsedající předložil ke schválení návrh odměn pro nové volební období a to
následovně: Místostarosta obce: 6350 Kč, předseda výboru: 2200 Kč, ostatní zastupitelé: 2000 Kč / vše měsíčně/. Následně byl návrh jednomyslně schválen.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Bylo navrženo datum, od kterého budou odměny vypláceny - od 1.11.2018 včetně
Následně byl návrh jednomyslně schválen.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
15) Po provedených volbách si vzal slovo nově zvolený starosta obce pan Jiří Kvíčala. Ve svém projevu zhodnotil činnost a poděkoval členům zastupitelstva, kteří
pracovali v minulém volebním období. Poděkoval také voličům za jejich přístup
k volbám do zastupitelstva obce Líšnice - přišlo celkem 77,59% voličů obce Líšnice. Poděkoval také za důvěru, kterou občané nově zvolenému zastupitelstvu dali.
16) Starosta obce provedl kontrolu plnění minulého usnesení.
17) Starosta obce podal informaci o probíhajících akcích v obci:
Nový vrt pitné vody – starosta obce seznámil přítomné s dalším postupem ve věci
vrtu pitné vody. Uvedl postup prací, které je nutné ještě provést před zahájením
poloprovozu na novém hydrogeologickém vrtu. Informoval občany o zahájení vodoprávního řízení týkající se poloprovozní čerpací zkoušky.
Rybník – starosta obce informoval o postupu prací na výstavbě nového rybníka.
1.Změna územního plánu – starosta obce podal informaci o pracích na 1. Změně
územního plánu obce Líšnice. Konstatoval, že bude následovat společné projednání a pokud bude vše v pořádku pak po dodržení termínů schválení změny zastupitelstvem obce.
18) Starosta obce podal informaci o možnosti získání dotací z Krajského úřadu
Olomouckého kraje a to:
POV OK 2019 – 3.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – budování
místních komunikací, chodníků
POV OK 2019 – 3.4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů – oprava sociálního
zařízení, nákup vybavení
POV OK 2019 – 3.5 Podpora venkovských prodejen – pomoc při finančním podpoře obce vlastníkům obchodů pro jejich zachování
Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce - výstavba přechodu s osvětlením
Program na podporu JSDH - 36.1 Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí OK – nákup rukavic a věcného
vybavení JSDH Líšnice
Po vysvětlení a diskusi nad danými dotačními tituly bylo schváleno podání žádostí
o dotace poskytované Krajským úřadem Olomouckého kraje
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Líšnické „béčko“ se pohybuje kolem středu tabulky
Ve III. třídě přeboru nastupují hráči Líšnice-Mohelnice B. V úvodním
kole prohráli doma s Linharticemi B, potom vyhráli nad Novým Malínem D. Vítězství si odvezli z Dlouhomilova a z Mohelnice, kde zvítězili nad týmem Mohelnice E. Neúspěšní byli se Slavojem Loštice A. V 6. kole soutěže přivítali doma družstvo Leštiny A a porazili ho 10:8. S porážkou 8:10 se sportovci
vraceli z Kolšova a rovněž prohráli nad družstvem Libiny A v poměru 13:5.
Takže dosavadní bilance jsou čtyři výhry a čtyři prohry, což znamená průběžné
8. místo v tabulce po 8. kole.

RSST Šumperk III. třída:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jedlí C
Slavoj Loštice A
Úsov A
Linhartice B
Kolšov D
Libina A

Utkání Výhry Remízy Prohry
9
7
1
1
9
6
2
1
8
7
0
1
9
5
0
4
9
5
0
4
9
4
1
4

Body
24
23
22
19
19
18

7. Tatran Ruda A

8

5

0

3

18

8.
9.
10.
11.
12.

8
8
9
9
9

4
3
2
1
0

0
1
0
1
0

4
4
7
7
8

16
15
13
12
8

Lišnice-Mohelnice B
Leština A
Nový Malín D
Mohelnice E
Dlouhomilov B

POZVÁNKA

Líšnice - KD
28. prosince 2018
od 8 hodin

Následně pak starosta obce seznámil zastupitele a občany s dotačním titulem z
fondů MMR ČR titul Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018/2019. Bylo schváleno podání žádostí o dotace poskytované MMR.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
9) Starosta obce předložil zastupitelům revokaci usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Líšnice č. 3/2018 bod 17 ve věci prodeje pozemku u obj.4 na
Vyšehorkách. Důvodem je nové zaměření pozemku, které přineslo i směnu pozemků. Dle zákona o 128/2000 Sb. o obcích, § 39 odst.1 a 3 musí být odsouhlasen a
zveřejněn jak prodej tak i směna pozemků, což nebylo provedeno.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Na základě revokace Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšnice č.
3/2018 bod 17 starosta obce předložil ke schválení zastupitelstvu obce nový záměr
prodeje a směny pozemků u obj.č 4 v k.ú. Vyšehorky. Následně pak byl záměr
zastupiteli schválen.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
20) Různé
Starosta obce podal informaci o kontrolách provedených za uplynulé období na
Obecním úřadě. Jednalo se o kontrolu:
Úřadu práce České republiky ze dne 10.10.2018 – kontrolou nebylo zjištěno porušení ze strany obce za kontrolované období
Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 30.10.2018 – dílčí přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2018 se zjištěním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky

RELAXACE

Divadlo
- Nízkotučný život
Podzimní sobotní odpoledne 24.
listopadu od 18 hodin patřilo kulturnímu zážitku. Již minulý rok
jsme pro naše spoluobčany uspořádali divadelní představení v našem
krásném kulturním domě. Stejně
jako loni i letos v sychravém počasí
si na příjemný podvečerní zážitek
našlo cestu kolem 80 diváků.
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Ochotníci z Loštic si pro nás připravili
komedii Nízkotučný život. Představení
bylo ze života a mnozí pod některými
postavami určitě vybavili i někoho
známého. O legraci nebyla nouze. Během přestávky a po vystoupení se
všichni mohli občerstvit u baru.
Večer si všichni užili ať už při představení nebo při povídání u skleničky
dobrého vína a piva. Herci byli spokojeni a tvrdí, že vystoupení u nás v Líšnici
patří mezi nejlepší a vždy se k nám těší. Nadšeni byli i z diváků, kteří se opravdu
bavili.
Věřím, že divadlo v naší obci zůstane jako jedna pravidelných kulturních akcí a
budeme moc rádi když se přijde podívat i více místních obyvatel. Tyto akce děláme právě pro ně.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizace této akce.
Za spolek relaxace Lucie Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ

Zvoní už 20 let
Je tomu už 20 let co na našem Vyšehorském kostele slýcháváme zvony. Slavnostní žehnání zvonu se konalo před 20
lety a to 1. listopadu 1998. Mši sloužil
Otec biskup Msgre. Josef Hrdlička. Zvon
byl zakoupen manželi Drozdovými
a Sofkovými a Vyšehorskému kostelu
věnován. Na zvonu jsou vyryty dva nápisy. "Nechť hlas tvůj nosí jen dobré zprávy." a z druhé strany "Víru, naději a lásku hlásám." Společně se zavěšením zvonu bylo instalováno elektronické ovládání zvonu. Manželům Drozdovým i Sofkovým tímto připomenutím děkujeme a
věříme, že zvon bude naší obci sloužit
ještě mnoho let.
Lucie Dvořáková
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