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Poslední šanci zažít nevšední prázdninové dobrodružství měly děti se svými rodiči
na Vyšehorkách. Podrobnosti o této a další akci, kterou rovněž připravily členky
o.s. Ryzáček se dovíte více na str.7-8.

ÚPRAVY V OBCI

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

65. díl

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

Rok 1971
Výstavba obce
V červenci byla ve Vyšehorkách na mateřské škole daná nová střecha a vybudováno lešení, které bude použito pro další opravy v částce 65.000 Kčs. V srpnu a září
bylo kino v Líšnici vybaveno parketami, sklápěcími židlemi, stoly, novým plátnem
a zakoupen druhý přístroj promítací v celkové hodnotě 113.638 Kčs. MNV zakoupilo pro požárníky auto v ceně 10. 733 Kčs. Při pohostinství v Líšnici bylo vybudováno sociální zařízení v celkové částce 170.000 Kčs. Na této stavbě byli zaměstnáni poslanci rady MNV. Celkové náklady na akce, které byly prováděny ve volebním období 1964 a dokončeny v roce 1971 činí 6. 850.000 Kčs. Hodnota díla představuje 1. 371. 742 Kčs. Ve všech těchto akcích byl nápomocen poslanec ONV
Kopřiva Josef.

Sociální problém
Největším sociálním problémem v obci Líšnice-Vyšehorky je dospívající mládež,
která nemůže sehnat byt, aby si založila vlastní domácnost, raději z obce odchází.
Tím ovšem trpí JZD, kde pracovních sil stále ubývá. Jestliže v obci pracovala převážná většina obyvatel i mládeže v JZD, pak po odchodu starších lidí do důchodu
se poměry při sčítání obyvatel změnily ve prospěch dělníků pracujících v průmyslu. Novostavby jsou pro mládež velmi drahé a sama mládež, která není sociálně po
stránce finanční zajištěna, od staveb upouští, neboť nejsou ani stavební místa k
dostání. Sociální poměry nejsou u všeho obyvatelstva stejné, neboť většina obyvatel, která je dobře vším vybavena vlastní dvoupokojové byty pěkně vybavené. Jsou
rodiny, které mají jednopokojový byt, nejsou s tímto stavem spokojeni.
Ve Vyšehorkách žijí dvě rodiny, u kterých jsou sociální poměry na nejnižším stupni. Byty, které obývají jsou mokré, nečisté, žádná hygiena, nevybavené ani tím
nejpotřebnějším. Všude kam se člověk podívá je hromada smetí, hader a všeho
možného, až se člověk nad vším pozastaví. Tito lidé kdyby nemuseli pracovat, tak
by o práci nezavadili, ale že jsou pod kontrolou, tak pracují. Výdělky jsou u obou
velmi ale v obchodě by nesměly býti likéry a víno, za které padne větší část výdělku. Hlad a bída u těchto rodin bývá věčně hostem. Zvenčí je domek zchátralý a
potřeboval by nutnou opravu.
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Na křižovatce při vjezdu do obce došlo
k pokácení vzrostlé lípy z důvodu jejího
špatného zdravotního stavu. Kácelo se
také na Vyšehorkách a to smrk na návsi.
Jeho kořeny začaly narušovat stěnu objektu. V obou částech naší obce se opravovaly čekárny. Zvláště pak ta na Vyšehorkách dostala zbrusu nový kabát. Své
údržby se konečně dočkala i stěna, která
již dlouhé roky slouží k informování
občanů svými vývěskami. Od konce
září nám obec „září“ novým osvětlením.
Provedla se výměna lamp za třikrát
úspornější, což se musí projevit v celkovém účtu za elektřinu. Nesmíme zapomenout také na vybudování nového
plotu kolem bývalé školní zahrady a
vysprávku cesty vedoucí dolů od hospody. Snad jsem na nic nezapomněl...
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Vzal Ulu kolem ramen a
malými vrátky prošli do
rozsáhlého ovocného sadu.
Dírou v plotě z hrubě otesaných latěk se dostali na kraj hlubokého údolíčka, v jehož stráni si mnich vlastníma
rukama vysadil kaskádovitě malý vinohrad. Úzkou cestičkou se dali po okraji srázu, až přišli na malou uměle vybudovanou plošinku. Tady byla základna vinohradu, s dřevěnou lavičkou a vystavěnou boudou ze slabých kůlů pro nářadí a nádherným výhledem na celé okolí. Uprostřed
plošinky bylo často používané ohniště obrovnané kameny. Dionýsovo útočiště a
jeho jediné soukromí. Slunce již skomíralo
a snažilo se ještě polaskat místo, kde právě
stáli. „A jak si vlastně to hlídání vína představuješ. Budeme tady sedět nebo budeme
chodit dokola vinice?“chtělo mít děvče
jasno.
„Však uvidíš, dones dřevo, rozděláme oheň,“ Dionýs si vykasal kutnu a usedl.
„Cože? Jaký oheň, vždyť potom každý ví, že tu někdo je! Sýsku měli bychom být
nenápadní, jinak nikoho nechytíme,“ nechápavě kroutila hlavou Ula. „Pliveš ze
sebe samé nesmysly, já přece chci, aby všichni viděli a slyšeli, že vinice není opuštěná, že tady nemá nikdo co dělat, že právo na uzrálé hrozny mám jen a jen já.
Ostatně, však za malou chvíli uvidíš, k čemu ten oheň budeme potřebovat. Jsi pořád moc hloupá, to bude asi ještě dlouho trvat, než ti bude dáno a přidáno na rozumu,“ špičkoval a provokoval Dionýs.
A tady se Ula projevila již jako žena se vším všudy. Okamžitě Dionýse zpražila.
„Ahááá, pán si na mě chladí svou uraženost, tak já jsem hloupá, bez rozumu, a
pročpak asi po Líšnici na tebe ještě dnes děti štěkají,….no? Traduje a převypráví se
to dům od domu, jak jsi toho času v líšnické krčmě Na kovárně kupoval révu! Jak
jsi ji zasadil a čekal a čekal,…jak réva bujela a plazila se,…ááááá,…bylo to psí
víno. Kupci si z tebe prostě udělali za tvé tvrdě ušetřené mince tajtrlíčka,…a štěkali a štěkali! A pak,že já jsem hloupá, že jo?“ rozkřičela se Ula.
„I mlč už, nemusíš to tady vyzvánět jako zvony z Velehradu. Máš pravdu, já jsem
také hloupý. Hem, chtěl jsem říci, nerozvážný,“ odmlčel se mnich zasažen tak prostým odhalením svého životního období, které by nejraději vymazal, zapomněl.
„Tak mi pověz, jak to vlastně bylo, nikdy jsem tě neslyšela o tom mluvit.“ Dionýs
těkavě oprášil neviditelné smítko z prsou své kutny a začal vyprávět.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 26. 9. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 4/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 7 zastupitelů

Na tomto zasedání zaznělo a bylo projednáno:
- Starosta obce podal občanům informace k dotačním titulům a to i s vysvětlením
stavu, v němž se právě nachází projekt:
Vodovod – žádost leží připravená na ministerstvu v zásobníku žádostí. V současné
době čeká zásobník na schválení ministrem ŽP. Zda svůj podpis na zásobník žádostí připojí, bychom měli vědět do voleb tj. 25.října.
Nadace ČEZ – Podána žádost do programu Podpora činností obcí – nákup židlí,
stolů, promítacího plátna apod..
Podpora činnosti hasičů dotace z KÚOK – konečná částka odpovídá částce plánované; bude provedeno vyúčtování dotace, tak aby do konce měsíce října toto
bylo podáno na zpracování KÚOK
Zelená úsporám – Žádost postoupila do druhého kola, byl doplněn pouze jeden
podpis, který chyběl u dokumentace žádosti
Renovace veřejného osvětlení v obci Líšnice – v současné chvíli probíhá výměna
světel v obcích a to dle harmonogramu prací. Dále bude provedena výměna rozvaděčů pro veřejné osvětlení v obcích Líšnice a Vyšehorky. Předání díla proběhne
pak 30. 9. 2013.
Bioodpady – řeší se v rámci mikroregionu jako jeho projekt – projektu se zúčastní
šest obcí (členů Miroregionu Mohelnicko). V současné době je zpracovávána žádost pro MŽPČR jako podklad pro získání dotace
- Starosta obce v návaznosti na již podané informace (VZ č.3/2013) seznámil zastupitele a občany s pokračováním prací na vypracování nového územního plánu
obce Líšnice pro rok 2014 – 2022. Bylo projednána a následně schválena smlouva
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s fa. IK Consult na výkon zadavatelských činností v rozsahu dle § 151 Zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném jeho znění. Schváleno 7 hlasy.
Dále byla schválena smlouva o dílo s ing. arch. Jarmilou Filipovou na pořizovatelskou činnost související s projednáním Územního plánu Líšnice podle § 47 a následného Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném jeho znění.
Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce předložil a seznámil zastupitele a občany se Zprávou z dílčího
auditu přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Konstatoval, že zde byly nalezeny drobné závady týkající se převodu rozpočtu obce do výkazu FIN. Tyto byly
následně opraveny. Také uvedl termín konečného přezkoumání hospodaření obce
Líšnice za rok 2013 a to 14. 2. 2014.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Rozpočtovým opatřením č. 2 vlastním, ve výši na straně příjmů + - 182.500,-Kč a na straně výdajů + - 649.600,- Kč.
Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že se budou konat volby do parlamentu ČR dne 25. – 26. 10. 2013. Informoval o harmonogramu postupných kroků,
které je třeba před volbami provést, tak aby byla naplněna litera zákona a vše proběhlo bez závad.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že 9. 10. 2013 proběhne kontrola
České inspekce životního prostředí, která bude kontrolovat katastrální mapy
s vyznačeními pozemky ve vlastnictví obce, lesního hospodářského plánu, včetně
porostních map, lesní hospodářské evidence, projekty těžebních a pěstebních prací
na rok 2013, evidence ochrany lesa, listy o původu nebo průvodní listy pro sadební
materiál použitý při obnově porostů od roku 2004. Starosta obce upozornil zastupitele, že veškeré doklady doložit do roku 2004 bude velmi obtížné.
- Starosta obce seznámil přítomné s návrhem pořízení automobilu Multicar M 25.
Toto vozidlo bude sloužit nejenom obci, ale i také pro občany obce. Místostarosta
dodal, že vozidlo bude sloužit pro zaměstnance obce pro jejich práci spojenou s
obcí, ale také na svoz odpadů z Líšnice a Vyšehorek.
Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce informoval občany o dění ve věci kauze skládka Újezd – Líšnice
za období od minulého VZ obce Líšnice tj. od července roku 2013. Na závěr shrnutí starosta obce přečetl dopis od starostky města Mohelnice, ve kterém se uvádí, že
zastupitelstvo města Mohelnice na svém zasedání 18. 9. 2013 schválilo vykoupení
pozemků pod skládkou za cenu 5.000.000,- Kč ve čtyřech splátkách. Součastně se
zavázalo poskytnout součinnost při převodu katastrálního území pro pozemky zasažené skládkou. Následně pak jako přílohu předložil starosta obce zastupitelům
návrh Kupní smlouvy na odkup pozemků.
Starostou obce byla přednesena žádost o odkup pozemků pod bývalou skládkou
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UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
V období od ledna do konce července letošního roku evidují policisté v okrese
Šumperk celkem 56 trestných činů – krádeží věcí z vozidel. V porovnání se stejným obdobím roku 2012 je to o 13 případů více. A další případy přibývají.
K poslednímu obdobnému došlo krátce po poledni v úterý 20. srpna 2013 na parkovišti před areálem bývalé STS ve Vikýřovicích. Neznámý pachatel vnikl po rozbití skleněné výplně zadních dveří do osobního automobilu Škoda Octavia a odcizil z něj brašnu s notebookem, nabíječkou a třemi USB flashdisky. Využil tak asi
půlhodiny, na kterou se řidič od vozidla vzdálil. Škoda v tomto případě přesáhla
deset tisíc korun.
Zloději se zaměřují jak na vozidla zaparkovaná na velkých a poměrně rušných parkovištích – u nákupních center, supermarketů, areálů firem, tak i na vozidla odstavená na méně frekventovaných místech – u přírodních koupališť, hřbitovů, na lesních a polních cestách apod. a jejich pozornosti neujdou ani auta zaparkovaná u
obytných a rodinných domů a také na sídlištích.
Nezbývá než znovu připomenout, že „Auto není trezor!“ Apelujeme na občany,
nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména
kabelky, brašny, kufříky a další zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery, notebooky, doklady od vozidla ani osobní doklady, peněženky nebo dokonce
volně položené peníze! Mějte na paměti, že i zdánlivě „bezcenná“ věc, např. oblečení, může pachatele nalákat. Nikde, zejména před obchodem, restaurací nebo třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě do zavazadlového prostoru automobilu
cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při
vloupání do vozidla jdou tzv. najisto, proto vezměte věci raději vždy s sebou.
Velkým lákadlem bývá také vybavení vozidla, jako autorádia, navigace apod. Pokud máte u autorádia odnímatelný panel, nenechávejte ho ve vozidle a stejně tak i
navigaci.
Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního,
zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte případně všechna zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte! Vozidlo
zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen na chvíli, abyste vyložili nákup!Lhostejnost, netečnost a nepozornost zlodějům nahrává, a proto si všímejte
pohybu na parkovištích. Pokud uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi
zaparkovanými vozidly nebo už se dokonce do některého pokouší vloupat, volejte
ihned Policii České republiky na bezplatnou tísňovou linku 158. Nikdy nevíte, kdy
třeba všímavost někoho jiného zachrání vozidlo a věci v něm právě vám.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař
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SENIOR KLUB

Podle nařízení vlády č.91/2010 Sb. Spalinové cesty se spotřebiči do 50kW se musí
nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně. Žádosti
se přijímají v úředních hodinách do 15. října. O termínu návštěvy kominíka budete
včas informováni.

Újezd – Líšnice od fa. Insolvea Reform s.r.o. z Uherského Hradiště za cenu
5.300.000,- Kč. Tato žádost se objevila těsně před veřejným zasedáním obce Líšnice a na tomto zasedání byl přítomen i zástupce fy. Insolvea Reform s.r.o. pan Rostislav Malý. Po přednesení žádosti a následných dotazech na pana Malého bylo
hlasováno, zda zastupitelstvo obce Líšnice přijme nabídku od fa. Insolvea Reform
s.r.o. Zastupitelstvo obce odhlasovalo, že tuto nabídku nepřijímá.
Neschválení nabídky bylo odhlasováno celkem 5 hlasy.
ZO uložilo starostovi obce informovat vedení města Mohelnice o nabídce fy. Insolvea Reform s.r.o..
Starosta obce přednesl návrh na revokaci usnesení z Mimořádného zasedání zastupitelstva obce Líšnice č. 4/2012 ze dne 19. 7. 2012 v bodě 7, ve kterém zastupitelstvo obce schválilo částku 6.000.000,- Kč v šesti splátkách za prodej pozemků pod
skládkou Újezd – Líšnice par. č. 273/4 ostatní plochy o celkové výměře 17.422 m2
a par. č. 273/5 ostatní plochy o celkové výměře 128 m2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice
městu Mohelnice.
Revokace byla schválena 5 hlasy.
Dále byl přednesen návrh na odprodej pozemků par. č. 273/4 ostatní plochy o celkové výměře 17.422 m2 a par. č. 273/5 ostatní plochy o celkové výměře 128 m2
v k. ú. Líšnice u Mohelnice městu Mohelnici za cenu 5.000.000,- Kč. Tento bude
vyvěšen na úřední desce obce Líšnice.
Zastupitelstvo návrh schválilo 5 hlasy.
- Různé:
Starosta obce podal informace k následným tématům:
MAS Mohelnice - Budoucnost našeho regionu.
Kácení stromů v obou obcích - starosta informoval občany, že strom u hospody
v Líšnici je v rizikovém stavu. Z důvodu bezpečnosti se tento strom nechá posoudit
odbornou firmou a poté zastupitelstvo rozhodne, co bude dál.
Revize komínů 2013 - do 15. října obec přijímá objednávky od občanů na revizi
komínů.
Stav účtu obce k dnešnímu dni KB 1.152.497,97,- Kč a ČNB 1.558.278,24,- Kč.
- Diskuse:
Pan Havlíček – Dotaz na vybudování hřiště. Starosta obce odpověděl, že na začátku roku 2014 se bude přesouvat sloup vysokého napětí na hřišti a pomalu se začne
budovat.
Paní Nováková – Kde bude zastávka na Vyšehorkách. Starosta popsal místo, kde
se bude nacházet a dále řekl, že projekt je již vybudovaný, ale ještě není stavební
povolení.
Paní Dunovská se zeptala, kdo ořezává stromy na konci vesnice. Starosta obce
odpověděl, že celou věc prověří.
Pan Škurek – Kdy bude nějaká dohoda s panem Zapletalem o napuštění rybníka.
Starosta obce odpověděl, že bude probíhat jednání o možné dohodě.
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Dne 17. srpna 2013 se senioři setkali
a bavili v přírodě na hřišti v Líšnici.
Počasí přálo, panovala dobrá nálada, ke které přispěli hudebníci S-bandu.
Děkujeme místním hasičům za připravení posezení, zapůjčení udírny a kiosku,
seniorkám za připravené sladkosti a množství zeleniny. Aleši Stratilovi za zajištění
soudku piva, které čepovali Jarda a Rosťa, Kamilovi Stratilovi za "taxislužbu"
a všem, kteří přispěli k pěknému setkání všech, kteří se účastnili!
Jaroslava Springerová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Kontroly komínů pro novou topnou sezónu
OÚ Líšnice upozorňuje občany, že přijímá žádosti o provedení kontroly komínu.

AKCE V ZÁŘÍ
Ukázka orientálních tanců
Občanské sdružení Ryzáček ve
Vyšehorkách
připravilo
na
sobotu 14. září akci pro veřejnost s
názvem Den otevřených dveří. V
rámci bohatého programu mohli
návštěvníci zhlédnout zajímavé
ukázky hiporehabilitace, sami si
vyzkoušeli vodění koně mezi překážkami a obdivovali dovednosti
koně v tahu s kládou. Poté následovalo cvičení na koni, představila se
orientální tanečnice, líbilo se předvedení orientálního Pegase a vrcholem byla bezchybná komunikace s
koněm v podání paní Dagmar Rozsívalové s jejími dvěma koňmi. Na
závěr si mohly také přítomné děti
vyzkoušet jízdu na koni.

Cvičení na koni v podání dětí

Hiporehabilitace

Country kapela Pracka z Rájce

Celou akci doprovázela svými písněmi country kapela
Pracka z Rájce. I přes nepříjemné počasí a mnohé kulturní akce v okolí, si tato
akce našla své příznivce,
kteří si zajímavý program
náležitě užili.

D.Rozsívalová komunikuje s koňmi

CHVÁLÍME

Pan Hél předvádí ovládání koně v tahu

Vystoupení - orientální Pegas
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V pátek 30. srpna mohly děti společně se svými rodiči prožít poslední prázdninové
dobrodružství. Na Vyšehorkách pro ně připravily členky o.s. Ryzáček podvečerní
akci Loučení s prázdninami. Škoda, že zakončit tyto opravdu letní prázdniny dobrodružnou večerní výpravou se odvážila jen hrstka dětí. Ty, které však přišly, určitě nelitovaly. Vypravily se společně s rodiči do blízkého okolí „Ryzáčku“ - do tajuplných lesíků mezi Vyšehorkami a Podolím kam i mnozí dospělí zavítali poprvé.
Čekaly tam na ně bludičky s úkoly, které děti hravě plnily. Po dobrodružné cestě
se setkali i se stromem obsypaným banány. Malí i velcí návštěvníci této povedené
akce určitě zažili večer plný zábavy, napětí a statečnosti.
7

