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K začátku měsíce května patří tradičně stavění májky. V obou našich obcích - v
Líšnici i na Vyšehorkách se zasloužili o její vztyčení členové SDH. Akce proběhla
v sobotu 27. dubna. Podrobnosti a fotografie z činnosti SDH na str. 6-7

POZVÁNKY

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

60. díl

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

SBOR MÍSTNÍCH HASIČŮ VYŠEHORKY
zve všechny malé i velké na tradiční

LAMPIONOVÝ

Rok 1970

PRŮVOD

který se bude konat dne

Škola
Organizace školního roku
Školní rok 1669/70 byl slavnostně zahájen 1. září 1969. Zahájení bylo provedeno
ve třídě, která k tomu byla slavnostně vyzdobena. Kulturní program připravili žáci
4. a 5. postupného ročníku. Prvňáčkům byla na uvítanou předána kytička květů.
Ředitel školy ve stručném projevu přivítal děti a vysvětlil úkoly, které je v tomto
roce čekají. Dále se děti rozešli do tříd se svými učiteli. K 1. září bylo zapsáno 30
žáků. K udržení dvoutřídní školy nám vypomáhají tři žáci 5. postupného ročníku a
tři žáci 2. postupného ročníku ze Svinova.
Ve škole jsou dvě třídy. V první třídě vyučuje ředitel školy Jan Polách a to žáky
1.,3. a 4. postupného ročníku. Ve druhé třídě vyučuje učitelka Marie Plháková a to
žáky 2. a 5. ročníku. pro zkvalitnění vyučování je na škole zavedeno již pátým
rokem poloodborné vyučování v hudební výchově, pracovní výchově, výtvarné
výchově a jazyce ruském.
Úpravy bytu
Již v jarních měsících byl zakoupen materiál pro budování koupelny v bytě učitele.
V době prázdnin byla vybudována koupelna a sociální zařízení v bytě učitele - doposud společné se školou/, byla provedena oprava fasády školy z dvorní strany,
opraveny žlaby a svody v dvorní části. Byla vybudována nová kkovová brána do
dvora školy.
Kultura
Ve školním roce byla vánoční besídka, oslavy MDŽ organizovány společně se
ZDŠ Svinov. Byla nacvičena hra „Král abeceda“. Účinkovalo 40 dětí. Akce byla
hodnocena rodiči velmi kladně.
Na konci roku byl organizován výlet na státní zámek Úsov, odpoledne jsme využili k návštěvě koupaliště v Lošticích.
Inspekce v tomto roce na naší škole provedena nebyla.

Školka Ve stavu učitelek ve školce ve Vyšehorkách během roku nebyla žádná
změna. Do školky pravidelně dochází 23 dětí.
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7.5.2013 ve Vyšehorkách

Začátek bude v 19:30 hod. na bývalém hřišti MŠ.
Průvod bude zahájen při setmění.
Po průvodu proběhne soutěž o nejhezčí lampion.
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé – SMH

8. května - PUTOVÁNÍ PO INDII
přednáška s projekcí - 19 hodin KD Líšnice
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.
hledání mýtického ráje Šangri-la. Vstupné dobrovolné.

PŘÁTELÉ DOBRÉ SLIVOVICE Vás srdečně zvou na

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
18. května od 19 hod.v kulturním domě v Líšnici
Po loňském rekordním ročníku, co se týká přihlášených vzorků, se také letos čeká
bohaté zastoupení všech druhů destilátů. Do poroty opět zasednou pracovníci palíren z okolí. Přijďte i vy rozhodnout svým hlasem o nejlepším destilátu z ovoce!
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Dionýs uhasil všechno
osvětlení v kostele, zavřel
vchod na petlici a malými
dvířky ze sakristie vyšel druhou stranou přímo na hřbitov, který byl obehnaný nízkým živým plotem. Každodenně sem chodil, za každého počasí. Musel. Zamířil
vyšlapanou pěšinkou k místu, kde podle svého přání byla pochována Háta. Vytáhl
z kapsáře umolousanou ohořelou svíčku z včelího vosku, kterou zapálil. Postavil ji
do dolíčku v hlíně vedle odkvetlého trsu nějaké květiny. Plamínek svíčky skomíral
a za chvilku začal prskat. „Já vím,….nezlob se přece,…dnes to nebylo všechno
v pořádku,…tak jsem to zase přehnal, ….no a co, neměla je ukazovat,…já se jen
díval,….ale já mám rád jídlo,…nemůžu za to,….. já to odčiním, polepším se Háto,
…“Dionýs šeptem rozmlouval a tiše takto hodnotil svůj prožitý den. To ovšem
ještě nevěděl, co všechno ho večer čeká!

POZVÁNKY

Tančíme ZUMBU
- znovu začínáme od 15. května na sále KD
každou středu od 19 do 20 hodin

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 18. 4. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 2/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 7 zastupitelů
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se závěrečným účtem obce
a s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2012. Následně bylo schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany o výsledku jednání v kauze
skládka Újezd – Líšnice. Město Mohelnice zaslalo dopis obci Líšnici, který obsahoval sdělení, že zastupitele města Mohelnice si umí představit schválení návrhu
s těmito parametry:
Výkup pozemku za cenu 5. 000 000,-Kč
Uhrazení kupní ceny ve dvou ročních splátkách
Bezplatné uložení zeminy po výkopových pracích v Líšnici
Diskuse o napojení kanalizace Líšnice – Vyšehorky na novou
kanalizaci v Podolí
Na základě toho starosta obce Líšnice svolal mimořádnou pracovní poradu zastupitelstva, na které se řešil návrh města Mohelnice ve věci skládka. Tento návrh byl
projednán a následně byl hlasováno tak, že v poměru 3:4 byl zamítnut. Pan Kvíčala, Friedl a Zbožínek byli pro návrh města Mohelnice a pan Stratil, Smital, Fritscher a Valouch byli proti návrhu města Mohelnice.

Vhodné pro každý věk, vstup zdarma
S sebou : sálovou sport. obuv, pití
Informace: lisnice@email.cz

- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s informací o plánovaných
dotačních titulech, které obec připravuje. Jedná se především o Modernizaci a
opravu veřejného osvětlení, o Zelenou úsporu a o Projekt separace bioodpadů. Starosta obce přednesl žádost místních občanů o finanční příspěvek 4.000,- Kč. na
pořádání společenské akce ,,Májový košt slivovice“ a o finanční příspěvek seniorům na výlet. Tato částka byla schválena 7 hlasy.

Sdružení žen RELAXACE vyzývá všechny líšnické muže
k utkání ve stolním tenise - 18. května v 16 hodin ve
škole. Posedíme a trochu si zasportujeme.

- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Veřejně prospěšnými pracemi v obci pro rok 2013. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že pro rok 2013 zaměstná celkem 3 pracovníky. Jedná se p. J. Drapla, p. F. Zámečníka ml. a p. D. Hlaváče. Odměna za vykonání prací bude 15.000,- Kč hrubého pro jednoho zaměstnance, kterou bude hradit ÚP Šumperk. Dále starosta obce informoval, že pracovní
prostředky a atd., hradí obec. V případě dobrých pracovních výsledků těchto zaměstnanců obce je možná finanční odměna, kterou bude hradit obec.

sobota 1. června - DĚTSKÝ DEN a KÁCENÍ MÁJE
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OÚ INFORMUJE

Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce se záměrem odprodeje pozemků dle § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném jeho znění záměr odprodat pozemky v k. ú. Líšnice a k. ú. Vyšehorky a odprodat majetek obce Líšnice. V Líšnici
odprodat parcelu č. 29/4 panu Lewandowskému za cenu obvyklou 20,-Kč/m2, na
Vyšehorkách odprodat parcelu č, 101/33 paní Vykydalové Vlastě za cenu obvyklou 20,-Kč/m2 a parcelu č. 101/32 panu Trunečkovi za cenu obvyklou 20,-Kč/
m2. Zastupitelstvo chválilo 7 hlasy.
Dále odprodat mulčovač horizontální MH3 – 1,7m s tříbodovým závěsem za traktor, který byl uveden do provozu 06/2006 za 18.000,-Kč obci Pavlov. Zastupitelstvo chválilo 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany se svozem nebezpečného odpadu
v obci, který se uskuteční 4. května 2013 od 08:00 hod.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že se budou kácet 2 stromy u vchodu
do kostela na Vyšehorkách. Výběrové řízení na kácení vyhrál Petr Hanák ze Zvole.
Různé:
- Sběr železného odpadu a stavění máje
- Svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad LÍŠNICE ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás
zajistí

Co je nebezpečným odpadem ?
Baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo
líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a
WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny
různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el.
vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

MIKROREGION MOHELNICKO

Turistické setkání obcí stratuje i v Líšnici
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko pod záštitou obce Mírov a ve spolupráci se
sportovním klubem turistika Mohelnice pořádá ve středu 8. května 2013:
Druhé turistické setkání obcí Mohelnice - Maletín - Krchleby - Mírov - Líšnice
"Po stopách švédských vojsk"- setkání na švédské cestě u Sloupu Nejsvětější
Trojice ve 14 hod. za obcí Mírov směr Krchleby, cca 1,5 km po zelené turistické
značce.
Start individuální či ve skupinách v těchto časech: Mohelnice - 12:15 hod. - od
kempu Mohelnice, Maletín - 12:30 hod. - od obecního úřadu, Krchleby - 13:00
hod. - od obecního úřadu, Mírov - 13:15 hod. - od pošty, Líšnice - 12:15 hod. - od
obecního úřadu. Kromě příjemného setkání si přijďte vyslechnout kapitolu z historie švédských vojsk. Občerstvení bude zajištěno na mírovském koupališti.
Srdečně zve Obecní úřad Mírov.
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DNE

STANOVIŠTĚ

4. května
2013

VYŠEHORKY
LÍŠNICE

OD KDY –
DO KDY
8:00 – 9:00
8:00 – 11:00

Při tomto sběru se budou též odebírat:
kompletní televizory, počítače, monitory,
ostatní el. zařízení, ledničky a pneumatiky.
Velkoobjemové a ostatní odpady ne!
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SENIOR KLUB

AKCE V DUBNU

LÍŠNICKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Také o letošní Bílé sobotě zasedli hráči mariáše v líšnické hospodě ke hracím
stolům k dalšímu ročníku Líšnického mariášového turnaje. I když účast nepatřila k
těm rekordním, hrací vášeň brzy všechny účastníky zcela pohltila. Hrálo se na čtyři
kola, která byla přerušena přestávkou na oběd. Tentokráte se však výborně dařilo
domácím hráčům. Celkovým vítězem a majitelem selátka se stal pan Jaroslav Navrátil, druhý skončil pan J. Pytlíček z Újezda a třetí místo obsadil starosta obce pan
Jiří Kvíčala. V první desítce ještě skončil pan Jan Elbl na 5. místě a Tonda Maštera
na 9. místě. Všem úspěšným reprezentantům obce blahopřejeme.
Klub seniorů Líšnice-Vyšehorky připravuje výlet autobusem 15.6. 2013 na trase
Náměšť na Hané /zámek/, Čechy pod Kosířem /hasičské muzeum, muzeum kočárů/, Plumlov /zámek/ a podle času a nálady Slatinice /muzeum motorek/. Účastníci si platí vstupné, které se bude vybírat formou zálohy. Podle zajišťování zájezdu jako skupiny, se upřesní výše. Cestu hradí obec. Informace a přihlášky u p. J.
Springerové.
J. Springerová
KŘÍŽE
Nejmladší z líšnických a vyšehorských křížů se nachází u lesa naproti dolnímu
rybníku. Nechal jej zbudovat pan Vladimír Drozda a je zasvěcen sv. Vladimírovi.
Tento syn kyjevského vladaře žil kolem roku 990 a ač vedl coby divoký válečník
pohanský způsob života,
bylo mu výchovou vštěpováno křesťanské
myšlení. Po svém
obrácení na víru
přivedl Vladimír
zemi ke křesťanství
a z válečníka se stal
spravedlivý panovník. V polovině 13.
století byl prohlášen
za světce. Pravoslavná církev slaví
jeho svátek 15. července.
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POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY

Sdružení žen RELAXACE pořádá dne 11. května

JARNÍ POCHOD DO VLČIC
Sraz v 9 hodin před obchodem v Líšnici.
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SDH

Z činnosti SDH v měsíci dubnu
O víkendu 20. a 21. dubna
a ještě v neděli 28. dubna
proběhla brigáda v lese.
Jednalo se o úklid v obecním lese po podzimní
těžbě. Bylo uklizeno a
spáleno klestí, aby mohla
být provedena nová výsatba stromů. Akce se účastnili - Radek Havlíček,
Milan Novák, Tomáš Mošovský, Toník Maštera,
Josef Malý, Pavel Vařeka,
Petr Valdes, Mirek Pulkrábek , Standa Plšek a za
děvčata Radka Švédová, Mirka Pulkrábková. Práce tam bylo hodně a ve svahovitém terénu. To ale nevadilo, a tak tam v dobré partě panovala dobrá nálada. Může
nás těšit, že starosta obce přislíbil za pomoc podporu naší činnosti a příspěvek na
zakoupení výstroje pro
požární sport.
Sobota 27. dubna patřila
tak jak to bývá každý rok
v tuto dobu k těm úklidovým. V dopoledních hodinách proběhl sběr nepotřebného železného šrotu.
Ač se to zdá za ta léta již
nemožné, tak se opět v
našich domácnostech a
dvorcích našel nějaký ten
kus nepotřebného železa.
Největší příspěvek měl
letos pan Aleš Friedl - zřejmě proběhl velký úklid dvora a stodoly. A tak se podařilo nasbírat úplně plnou traktorovou vlečku. Děkujeme za spolupráci.
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Odpoledne pak patřilo tradici léta v obci
udržované - májce. A tak i letos se hrdě
tyčí na našem hřišti a tam bude stát do
soboty 1. června, kdy se uskuteční dětské
odpoledne spojené s kácením máje. Už
teď můžeme prozradit, že děti čeká bohatý program plný soutěží, projížďka na
konících. Chybět nebude ani tradiční
scénka. Těšíme se na Vaši účast.
A co chystáme na červen?

22.6.2013 - LETNÍ
KARNEVAL - 30. léta
Po pyžamovém a kloboukovém karnevalu
tentokráte - letní karneval ve stylu
30. let. Navštivte proto skříň po babičce
či dědečkovi - dámy v okouzlujících šatech, rukavičkách a kloboučcích, pánové
v „sáčku s bekovkou“, „psí dečky“, smoking, doutníček - no to byla nádhera.
Jitka Mošovská, starostka SDH

VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE

I přes nepřízeň letošního počasí nám velikonoční tradice připomněli malí koledníci. Svým klapáním nám od Zeleného čtvrtka v obci zastupovali zvony, které odletěly do Říma. Je dobře, že děti zatím na tyto zvyklosti nezapomínají...
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