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 dožívají:
v březnu:
Horálek Ladislav
Vařeková Marie
Šafářová Anna
Bartoš Vlastimil

Kubová Marie
Dostál Jaroslav
Zámečník Josef
Lewandovski Miroslav

Srdečně blahopřejeme!

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Březen 2013

www.obec-lisnice.cz

70/13

Zasedání zastupitelstva
Hasičský ples
Dětský maškarní karneval
Maškarní zábava

OZNAMUJEME

Chystáte se na jarní úklid?
SDH Líšnice pořádá již tradiční jarní úklidovou akci:

Prosíme občany, aby nepotřebné staré železo shromáždili před
vraty svých domů. Svoz bude probíhat v dopoledních hodinách.
VYŠEHORKY - od 8 hodin
LÍŠNICE - od 9 hodin
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Krásné princezny, tanečnice, víly, vojáky, indiány, různá zvířátka, veselé šašky,
čaroděje a mnoho jiných hezkých masek jsme si mohli prohlédnout v sobotu 23.
března v líšnickém kulturním domě. Konal se zde maškarní karneval pro děti.
Podrobnosti a fotografie na str. 6-7

POZVÁNKY

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

59. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1970

Sdružení žen RELAXACE zve všechny
maminky s dětmi na akci, kde si namalujete přáníčko
dne 12. dubna 2013 v 16 hodin - přísálí KD v Líšnici

Sčítání obyvatelstva
Dne 1.-6.listopadu probíhalo v Líšnici-Vyšehorky sčítání obyvatel a domů.
Celkem je 331 obyvatel, z toho 85 obyvatel ve Vyšehorkách. Počet mužů 160,
žen 171. V zaměstnání v JZD je 71 osob, mimo JZD 104 osoby, 40 osob je v důchodě a 31 osob - zvláště ženy jsou v domácnosti. Zbytek je 85 dětí.
Vodovod…………...52 domácností
Praček……………..78 domácností
Ústřední topení……17 domácností
Televizorů………... 70 domácnost
Elektr. sporák…….. 6 domácností
Motocyklů……….. 27 domácností
Chladniček……….. 37 domácností
Aut……………….. 20 domácností

8. května - PUTOVÁNÍ PO INDII
přednáška s projekcí - 19 hodin KD Líšnice

Uzavření rekreačního střediska
Rekreační středisko ve Vyšehorkách bylo otevřeno od 1. do 8. července. rekreace
se zúčastnilo 30 děvčat. Poněvadž nepřišlo z ONV další povolení, bylo rekreační
středisko uzavřeno.

Problém s bydlením
Dne 4. května se přistěhovala k Floriánu Kubačáku na Vyšehorky č.29 bývalá kuchařka u faráře Schestaga Anna Hradilová. Ta odešla z neznámých důvodů z domu
důchodců z Mirotic u Kroměříže. přihlášením k pobytu se zabývala rada MNV.
poněvadž Florián Kubačák nedal souhlas k tomu, aby u něj bydlela, nemohla být
kuchařka přihlášena a bydlela zde jako návštěva. Po onemocnění byla odvezena do
nemocnice a po vyléčení dne 12. listopadu odvezena do domu důchodců v Javorníku, z čímž souhlasila.

Úrazy
27. července při trhání višní na zahradě spadla a zranila se na krku, který při ošetření lékařem byl dán do sádry paní Nejedlá z Líšnice.
5. srpna při opravování střechy na dvorku spadl s nenadání ze střechy komárek
Vilém, který si pádem odrazil hřbet. lékařem byl po ošetření ponechán doma.
7. srpna při vožení dřeva ručním vozíkem si nalomila o vrátka u svého domu ruku
Terezie kubačáková. Po vložení ruky do sádry byla propuštěna domů.
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PŘÁTELÉ DOBRÉ SLIVOVICE Vás srdečně zvou na

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
18. května od 19 hod.v kulturním domě v Líšnici
Vzorky do soutěže možno odevzdat v množství 0, 5 l do 30. dubna u A.Plháka, Líšnice 29. nebo v místním hostinci.
PŘIPOMÍNÁME
Vše podstatné o dění v obci, pozvánky na kulturní, sportovní a ostatní akce, bohatou fotodokumentaci, vyhlášky obce, sdělení a další aktuální informace naleznete
na nových internetových stránkách obce. V diskuzním fóru můžete vyslovit svůj
názor či připomínku.

www.obec-lisnice.cz
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Dionýs zkroušeně naklonil
hlavu, cudně sklopil oči,
maje na paměti, že se provinil. „Jak je vidět, nemůžu se spolehnout ani na tebe Dionýsi,“ pokyvoval hlavou.
„Pán nás má všechny rád stejně, ale myslím si, že některé méně a méně. Dávej si
pozor, velký pozor, aby ses nezařadil mezi ty druhé! A spěchej, dnes přijede na mši
také Heralt s družinou, budou u nás na faře večeřet. Pozval jsem je i s mladým
Jiříkem z Poděbrad, pro kterého je bezpečnější být tady u strýce v Líšnici! Čiň se
hochu, máme moc práce!“
Kněz Jan ustoupil od vchodu a Dionýs se kolem něj prosmekl do přítmí chladného kostela. To mu tak ještě scházelo! Proto ty kuchyňské přípravy. Panstvo se rozjí
a rozpije a místo poklidného večera a noci, to bude samé hulákání a vyprávění nabubřených báchorek z bojůvek. Pchá,…pranic se mu to nelíbilo. Zapálil louče a
svíčky, vyhodil uschlé květiny z minulé neděle, které zbyly na oltáři a starým hadrem očistil lavice, kde měla líšnická šlechta usednout. Jen co bude příhodná chvíle, vytratí se ven na vinohrad. Však se bez něj obejdou, dnes skutečně neměl náladu na nějaké plané plkání a ponocování, v jaké se vždycky tyto návštěvy zvrtly.
Pokleknul u oltáře a odešel ke zvonici, kde provazem rozhoupal zvon.
Netrvalo dlouho a halasný pokřik mužské družiny a
ržání koní před kostelem, ohlásilo pozvanou návštěvu.
A už vstupovali jeden po druhém úzkými dveřmi do
kostelíku. Mše mohla začít. Dionýs odešel do kouta ke
vchodu, kde ho krylo přítmí. Ve stoje nerušeně proklimbal celý obřad, jen v jednom okamžiku sebou cukl
při kázání, kdy ho probudila horlivá knězova řeč.
Mše byla dlouhá a na přítomných se začala projevovat
netrpělivost. Heralt seděl rovně jako zasazená laťka v
plotu a Jiřík si soustředěně okusoval nehty na rukou,
důsledně jeden za druhým. Jeho velmi štíhlá, snad až
vychrtlá, postava v haleně s bohatě vyšívanými rukávci, nebyla ještě dospělá, ale už ani dětská. Chlapeckou
tvář pokrývaly vřídky puberty a vousy si teprve rozmýšlely, jestli vyraší. Když obřad skončil, čile všichni
vykročili ven do již skomírajícího dne. Vzduch byl v porovnání s kamenným prostředím kostela vlahý a příjemně teplý. Prošli blátivou cestou k faře, kde na ně již
čekala na vydrhnutých bukových stolech bohatá večeře. Všude plápolaly louče a i
uvnitř bylo vidět blikavé světlo svíček.
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 21. 2. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 1/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel - p. Stratil
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s účetní uzávěrkou obce
Líšnice za rok 2012. Následně bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odstranění stavby „Asanace skládky
TKO Újezd – Líšnice“. Krajský úřad Olomouckého kraje č.j.: SURI/6553-12/Pokj,
se dle § 59 odst. 3 správního řádu, s přihlédnutím k ust. § 179 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ruší rozhodnutí Stavebního úřadu Mohelnice ze dne 14. 3. 2012 a věc vrací Stavebnímu úřadu Mohelnice
k novému projednání a rozhodnutí.
Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s informacemi o dotacích
v obci. Dotační titul na vodovod Líšnice – Vyšehorky je žádost opět na MZ. Žádost
je uložena v zásobníku.
Je podaná žádost na Obnovu drobných památek na obci. Dotační titul je do výše
50.000,- Kč. Dále je podána žádost o podporu činnosti hasičů v obci. Dále byla
projednána dotace zelená úspora na zateplení a výměnu oken na kulturním domě
v Líšnici č.p. 39. Tento dotační titul zajišťuje fa. Axiom Pardubice. Byla schválena
6 hlasy.
Byla podána žádost na Modernizaci a opravu veřejného osvětlení POV v obci. 6ádost byla schválena 6 hlasy
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem těžby dřeva za
2. pol. roku 2012.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s inventarizací majetku
obce k 31. 12. 2012. Dále byl přednesen návrh inventurní a likvidační komisi vyřazení obecního majetku obce v celkové výši 6.778,46 Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo 6 hlasy.
- Starosta obce přednesl žádost Petra Kopáčika na zakoupení hracího stolu na stolní
tenis. Zastupitelstvo chválilo 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany o návrhu smlouvy na poskytování pravidelného servisu s fa. ASI informační technologie s.r.o., 1, Máje 3,
Mohelnice. Smlouva byla projednána a následně schválena 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se smlouvou o zabezpečení
knihovnických služeb na rok 2013. Smlouva byla projednána a následně schválena
6 hlasy.
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- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s dohodou o poskytování
datací na dopravní obslužnost městu Mohelnici za rok 2013. Celková částka činí
65.774,-Kč. Smlouva byla projednána a následně byla schválena 6 hlasy.
Různé:
- Požár v obci a finanční výpomoc - Zastupitelstvo odhlasovalo finanční pomoc ve
výši 25 000 Kč paní Gazdové jako pomoc po požáru rodinného domu účelově na
vybavení pro dítě. Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce informoval občany, že v obci jsou dlužníci, kteří dluží za vodu, za
TKO a za TKO a za nájemné
Diskuse:
Paní Springerová se zeptala, za co se dluží a kolik. Starosta obce odpověděl, že
občané dluží za poplatek za vodu, za odvoz odpadů a za nájemné. Celkový dluh za
rok 2012 činí cca 17.000,-Kč.
Pan Vykydal se zeptal, zda obec oslovila pouze jednu firmu na dotační titul na venkovní osvětlení nebo oslovilo více firem. Starosta obce odpověděl, že se oslovilo
více firem.
Pan Plhák se zeptal, zda by bylo možné vyhlásit veřejné zasedání obecním rozhlasem. Starosta obce odpověděl, že ano, že to není problém. Dále se zeptal, zda by se
něco nemohlo udělat s plotem na obecní škole směrem k lesu. Starosta obce odpověděl, že plot se bude stavět nový a to na jaře.
Zastupitelstvo obce ukládá:
ad 8 – starostovi obce, aby nadále věc /„Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice“ /
sledoval, a učinil všechny procesní kroky směřující k dodržování správních lhůt
k novému rozhodnutí, využíval procesních oprávnění účastníka řízení v tom smyslu, že obec Líšnice trvá na odstranění neoprávněně navezeného odpadu na její pozemky

SDH

SDH Líšnice připravuje tyto akce:
sobota 1. června - DĚTSKÝ DEN a KÁCENÍ MÁJE - ve spolupráci
s OÚ, sdružením žen Relaxace

sobota 22. června - LETNÍ KARNEVAL - hřiště Líšnice - hraje
Variace Líšnice

Přehled hasičských soutěží pro sezónu 2013:
11.5. okrsková soutěž - SDH Křemačov
8.6. PS muži, ženy, veteráni - SDH Pavlov
15.6. PS muži, ženy, veteráni - SDH Studená Loučka
6.7. PS muži, ženy, veteráni - SDH Podolí
20.7. PS muži, ženy, veteráni - SDH Loštice
27.7. PS muži, ženy, veteráni - SDH Palonín
3.8. PS muži, ženy, veteráni - SDH Žádlovice
10.8. PS muži, ženy, veteráni - SDH Líšnice
17.8. PS muži, ženy, veteráni - SDH Moravičany
24.8. PS veteráni s PPS 8
- SDH Doubravice
31.8. PS muži, ženy, veteráni - SDH Křemačov

MOŽNÁ NEVÍTE

PŘEDSTAVUJEME NOVOU AKCI

Ve středu 8. května se v líšnickém kulturním domě
uskuteční akce zaměřená na putování po Indii. Svoje fotografie zde budou komentovat Karel Lolek a
Ladislav Dospiva ze Zábřeha. Publiku nabídnou
svoje zážitky z cestování pod zasněženými horskými velikány, stísněnými údolími
a vesničkami Zanskaru, ale i poznávání života tamních lidí a hledání mýtického
ráje Šangri-la.
Pořad začíná v 19 hodin.Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme všechny občany!
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Po zimní přestávce se opět zahájily práce na opravě hráze rybníka u lesa směrem
na Bušín. Doufejme, že se vše stihne v termínu a rybník bude brzy napuštěn.
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KULTURNÍ AKCE

PLESY
Také sobotní večer 23. března patřil
v Líšnici maskám a převlekům. Jen
děti vystřídali ti odrostlejší. Hudební
skupina
Variace
uspořádala
v líšnickém kulturním domě maškarní
zábavu. Letošní počet masek po několika „hubených“ letech mile překvapil.
Také muzikanti šli v kostýmech příkladem. Nebylo důležité, která maska
získala ten večer první cenu. Všichni
se dobře bavili a o to pořadatelům
z hudební skupiny Variace šlo především. Vzkazují: „Za rok se
v Líšnici na
masky těšíme.“

8

Již po patnácté se v sobotu 2. března konal
v Líšnici
Hasičský ples. Stejně jako
v předcházejících letech na něm hrála hudební skupina Tóny Konice. Účast na plese
byla ze všech letošních plesů opravdu rekordní. Líšnickým pořadatelům by mohli
závidět i v širokém okolí. O předtančení
se postaraly dívky z tanečního souboru
při DDM Magnet Mohelnice. O losy tomboly byl obrovský zájem a ani se nedostalo na všechny zájemce. Svědčí to o velmi
kvalitních cenách, které bylo možno vyhrát
buď přímo nebo v půlnočním slosování. Z
hlavní výhry - tradičního selátka se tentokráte radoval pan Luboš Míchal z Vyšehorek. Spokojení tanečníci se vraceli do svých domovů až v brzkých ranních hodinách. Atmosféru, která na plese vládla, nejlépe vystihl kapelník skupiny Tóny pan
Antonín Vymětal. „Do Líšnice jezdím již patnáct roků velmi rád, protože se zde
cítíme jako mezi kamarády a přáteli. Tento ples je jedinečný a velmi přátelský.
Bude mi velkou ctí, když zde budeme moci hrát i příští rok.“ V podobném duchu
komentovali průběh plesu i další jeho návštěvníci nejen z Líšnice, ale i ze širokého
okolí. Hasičský ples byl velmi podařenou tečkou za plesovou sezónou 2013.
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KULTURNÍ AKCE

V sobotu 23. března se v naší obci konal dětský maškarní karneval, na který zavítal
opět rekordní počet masek. V sále kulturního domu se jich sešlo přes šedesát. Pořadatelky ze sdružení Relaxace přivítaly krátce po 14 hodině všechny přítomné a vyzvaly masky, aby se v průvodu představily publiku. A tak jsme měli možnost si prohlédnout krásné princezny, tanečnice, víly, statné vojáky, indiány, různá
zvířátka, veselé šašky, čaroděje a mnoho jiných hezkých masek. Pořadatelky připravily
několik jednoduchých soutěží a děti se podle
svých schopností do nich
hojně zapojovaly. Na účastníky karnevalu čekala sladká odměna a nechybělo ani
drobné pohoštění pro všechny. Také z letošního maškarního karnevalu odcházely
děti spokojené a už určitě
přemýšlejí, s jakým převlekem překvapí příští rok. Pořadatelky zvládly tuto akci
opravdu na jedničku.
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