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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
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Veřejné zasedání
Vycházka do okolí

Srdečně blahopřejeme!

Společenský ples SDH Líšnice
Z činnosti SDH

POZVÁNKY

Pozvánky na akce

LÍŠNICKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Dne 19. dubna 2014 se koná v pohostinství
v Líšnici turnaj v mariáši.
Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
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Společenský ples SDH v Líšnici důstojně završil letošní plesovou sezónu. K tanci
hrála hudební skupina Tóny Konice, o kulturní vystoupení se postarali dívky z
DDM Mohelnice a místní „Lišáci“. Více o plese a činnosti SDH Líšnice na str.6-9.

Z HISTORIE OBCE

ZVEME NEJEN DĚTI

Paměti obce Líšnice od roku 1945

71. díl

Sbor místních hasičů Vyšehorky
Zve všechny malé i velké na tradiční

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

Rok 1972
Školka - organizace
Do školky na Vyšehorkách chodí 29 dětí z Vyšehorek, Líšnice, Podolí. Z Líšnice a
Podolí dojíždějí děti autobusem. Děti jsou zdravé a rády školku navštěvují. O jejich
výchovu se stará ředitelka Jaroslava Springerová a učitelka Irena Jílková. Dalšími
zaměstnanci školky jsou Anna Pudilová - kuchařka a Justa Orálková - školnice.
Na schůzi SRPŠ se řešila otázka zřízení druhého oddělení, protože je veliký zájem
o umístění dětí z Podolí. Při řešení s ONV a OHES v
Šumperku bylo toto zamítnuto. Soudruzi z hygienické
stanice dali požadavek umístit prodejnu Jednoty mimo
budovu mateřské školky a tam zřídit druhé oddělení. To
není v současné době uskutečnitelné. Za druhé do budoucna není naděje na udržení tohoto oddělení. Uskuteční
se návrh zvednout věkovou hranici při přijímání na tři
roky. Při úbytku 11 dětí odcházejících do ZDŠ, se bude
moci k 1. září přijmout 16 nových dětí.

Stavební úpravy
Stavební četa z Líšnice s. Horák, s. Ouhrabka, s. Zámečník, s. Novák vyměňovala
v dubnu 10 dveří v budově školky. 17. 7. jsme začali otloukat s brigádníky starou
omítku z celé budovy. Práce trvala 10 dní, vystřídalo se 22 občanů a odpracovali
606 hodin. V srpnu odpracovali 1798 hodin a v září 656 hodin. Pokračují práce na
výstavbě kůlny na dřevo. Odměny se pohybují zedník - 12 Kčs na hodinu, pomocník - 10 Kčs na hodinu, mládež a ženy 8 Kčs na hodinu.

Zájezdy
ČSČK Líšnice uspořádalo pro zájemce několik zájezdů do divadla v Olomouci.
Celková účast na tato představení bylo 70 osob /Cikánská láska, Stambulská růže,
Ztracený prsten/.
V září uspořádalo JZD Líšnice zájezd na strojní výstavu do Brna. Zájezdu se zúčastnilo 30 osob. Po prohlídce výstavy se účastníci rozešli po Brně a mnozí se šli
pobavit do cirkusu, který měl odpolední představení. Domů se odjíždělo v 19 hod..
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který se bude konat dne 7. 5. na hřišti ve Vyšehorkách
Začátek v 19.00 hod., průvod zahájen při setmění,
soutěž o nejhezčí lampion, občerstvení
Na Vaši účast se těší pořadatelé - SMH
KŘÍŽOVKA
V dnešní tajence objevíte místo, které už brzy budete mnozí z vás rádi navštěvovat.
Tajenka z minulého čísla: ZA ČEPIČKU
A
Vodorovně:
A – Potřeba hráče stol.tenisu.
B – Říčka
C – Experiment
D – Čerpadlo
E – Povlak
F – Podél
G – Popisování
H – Lysiny
I – Krém k čištění zubů
J - Ševcovský řemen

B
C
D
E
F
G

svisle – TAJENKA.

H

Nápověda: Potěh

I
J

Zdroj: www.lusk.cz
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Přehled hasičských soutěží pro sezónu 2014:
17. květen - okrsková soutěž SDH Křemačov
14. červen - soutěž Studená Loučka
22. červen - soutěž Pavlov Výběr z hroznů
28. červen - 10 hod. dětský branný závod okrsku č.10 - areál v Moravičanech
28. červen - 22 hod. noční soutěž SDH Moravičany
5. červenec - Líšnice u Žamberka
12. červenec - soutěž SDH Podolí
VC Pavlov
19. červenec -soutěž SDH Loštice
26. červenec -soutěž SDH Palonín
2. srpen soutěž SDH Žádlovice
9. srpen soutěž SDH Líšnice
16. srpen - soutěž SDH Moravičany
23. srpen - soutěž veteráni PPS 8 Doubravice
30. srpen - soutěž SDH Křemačov

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.
Na Vyšehorkách - od 8 hodin, v Líšnici - od 9 hodin

PŘÁTELÉ DOBRÉ SLIVOVICE Vás srdečně zvou na

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
17. května od 19 hod.v KD v Líšnici
Vzorky do soutěže možno odevzdat v množství 0,5 l
do 30. dubna u A.Plháka, Líšnice 29 - v čestném prohlášení nutno uvést pálenici, odkud vzorek pochází
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 27. 2. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 1/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany se stavem žádostí o dotační tituly.
Nejprve se zmínil o Dotacích na výstavbu vodovodu v obci. Starosta citoval
z dopisu o přijetí žádosti o dotaci z MZe ČR. Dále seznámil s podáním žádosti o
podporu dotace na výstavbu vodovodu na KÚOK. Zde konstatoval, že finance,
které by bylo možno získat z KÚOK doplní finanční krytí celého projektu Výstavba vodovodu Líšnice. Schváleno 7 hlasy
Dále pak seznámil přítomné se stavem dotačního titulu na Obnovu staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji. KÚOK rozhodl o udělení
dotace ve výši 20 000 Kč. Přijetí dotace schváleno 7 hlasy.
- Následně informoval o získání dotace na Pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH ve výši 5 000 Kč. Byl odsouhlaseno
přijetí dotace, způsob poskytnutí dotace, smlouva s KÚOK o poskytnutí dotace.
Schváleno 7 hlasy.
- Dále pak starosta obce seznámil s podáním žádosti o dotační titul na Podporu
obnovy a rozvoje venkova 2014 – Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci dle rozhodnutí zastupitelstva obce, provedeném na veřejném zasedání zastupitelstva obce č.7/13. V další části jednání starosta
obce seznámil se stavem žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zelená úspora,
konstatoval, že žádosti bylo přiděleno akceptační číslo a je zařazena k podpisu na
MŽP. Dále pak předložil již dříve avizovaný návrh na podání žádosti o dotaci
z titulu POV 2014 a to osy OP2 – územní plánování. Žádost bude podána
28.2.2014 Schváleno 7 hlasy.
- Následně pak starosta obce informoval o možnosti získat dotace z ÚP z důvodu
zřízení míst pro VPP. Konstatoval, že letošní podmínky nejsou už tak výhodné
jako podmínky loňské nebo předloňské. Podal návrh na zřízení max. tří míst VPP
pro období 05-10.2014 Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2014. Konstatoval, že rozpočet sestavovali zastupitelé obce společně a byl následně vyvěšen
k připomínkování na úřední desce obce. Následně po sdělení rozpočtovaných položek nechal starosta hlasováním schválit návrh předloženého rozpočtu. Schváleno 7
hlasy.
- Starosta předložil materiál s názvem Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019.
Tento materiál byl již probírán na pracovní poradě zastupitelstva obce dne 10. 2.
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2014. Jedná se hrubý odhad výhledu rozpočtů na uvedené roky..
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s dalším děním v kauze skládka
Újezd – Líšnice. Informoval o podpisu smlouvy s městem Mohelnice o odkupu
pozemků pod skládkou a o následných krocích – převodu katastrálního území, dalších dohodách s městem Mohelnice.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s průběhem inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014. Seznámil a následně nechal schválit odpis navržených položek materiálu ze stavu obce. Hodnota vyřazeného majetku obce je
17 649 Kč. Dále pak obecně seznámil s dlužníky, kteří obci dluží větší finanční
částky. Informoval také o stavu splácení dluhu na pohostinství dle rozhodnutí zastupitelstva obce, provedeném na veřejném zasedání zastupitelstva obce č.7/13.
Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany obec Líšnice s pokračováním prací
na tvorbě nového Územního planu obce Líšnice. Připomněl, že byl vyvěšen na
úředních deskách obce Návrh zadání územního plánu Líšnice a tento bylo možno
po celou dobu vyvěšení připomínkovat. Konstatoval, že žádné připomínky z řad
občanů obce, ale i zastupitelů neobdržel. Následně nechal hlasovat o předloženém
návrhu. Tento byl schválen 7 hlasy.
- V další diskusi starosta obce informoval o pokračování prací tj. fyzické prohlídce
obcí, doplnění jednotlivých záměrů a změn oprati stávajícímu ÚP a následné pracovní jednání zhotovitelné firmy a zastupitelů obce Líšnice.
- Byl projednán a následně schválen Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických služeb ve výši 2000 Kč. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce předložil zastupitelům i přítomným Závěrečnou zprávu o činnosti
za rok 2013 a Žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2014 od Občanského
sdružení Ryzáček. Bylo konstatováno, že finanční prostředky poskytnuté na činnost v roce 2013 byly řádně a účelně vynaloženy dle podmínek určených smlouvou
a poskytnutí příspěvku na činnost. Následně pak nechal starosta obce odhlasovat
poskytnutí příspěvku na činnost Občanského sdružení Ryzáček pro rok 2014.
Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce přednesl žádost místních občanů, o finanční příspěvek 3.000,- Kč.
na společenskou akci ,,Májový košt slivovice“. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce přednesl žádost místních občanů, o finanční příspěvek 4.000,- Kč.
na společenskou akci ,,Lampionový průvod“. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce informoval o připravovaných akcích:
8.3. Hasičský ples
7.5. Lampionový průvod
29.3 Dětský maškarní rej
17.5. Májový košt slivovice
19.4. Velikonoční mariášový turnaj
4.5. Den matek a vítání občánků
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Brigáda v „obecním lese“- úklid po těžbě
Přes zimní období technika odpočívá a šetří síly na jarní až podzimní provoz, ale
my neodpočíváme. Přes zimu jsem se vrhli na nový nátěr našich setů k sezení.
Všechny byly obroušeny, podle potřeby i opraveny a dostaly nový lak. Také strojový park dostal nějakou tu dávku kontrol, nutných oprav a úprav. Byla provedena
oprava požárního stroje, provedena kontrola hadic a vyřazení již stářím nepouživatelných dle inventury. Z dosluhující avie byly odstraněny nepotřebné díly. Byla
také provedena STK Gazzely. Byli jsem také opět na Vyšehorkách v lokalitě Pod
Dědinou čerpat vodu z jímek u nových domků. Technika je tak pomalu uvedena do
jarního provozu.
A také už se pomalu blíží
měsíc duben a s ním i tradiční "železná sobota". Tu
bychom pokud to nijak zásadně neovlivní počasí chtěli uspořádat v sobotu 26.
dubna 2014. Odpoledne
potom se tak jako každý rok
vztyčí na hřišti tradiční májka.
Jitka Mošovská, DiS
starostka SDH Líšnice
Brigáda při opravě laviček a stolů
9

pomohl za barem. Zkrátka
sečteno, podtrženo, ples se
vydařil a udržel si svůj standart. Chybu udělal jen ten,
kdo se letos alespoň na jeden
ze tří líšnických plesů nepřišel
pobavit. Tak to třeba napraví
v tom roce příštím.
Náš hasičský ples bude v roce
2015 už v únoru a to 28. 2.
2015. Budeme se na vás těšit.
Závěrem mi dovolte ještě vyslovit poděkování všem, co se
podíleli na přípravě a realizaci plesu, ale i úklidu po plese.
Stejně tak všem sponzorům a
příznivcům a v neposlední
řadě obecnímu úřadu Líšnice
za podporu.
Jitka Mošovská, DiS
starostka SDH Líšnice

V bohaté tombole se hrálo o 135 cen

Z činnosti SDH Líšnice za měsíce únor a březen
Letošní teplá zima přispěla k tomu, že plánovanou brigádu na úklid lesa po těžbě
jsem mohli uskutečnit již v únoru. Stejně tak jako v loňském roce jsem byli osloveni a dohodli jsem se s obecním úřadem, že uklidíme část lesa po těžbě, tak aby byl
připraven na novou výsadbu. A tak o víkendu 1. a 2. února a potom v sobotu 15. a
22. března se uskutečnily brigády v lese. Penízky, které nám obecní úřad za tuto
odvedenou práci vyplatí budou použity na výstroj pro družstvo žen a výzbroj pro
potřeby požárního sportu. (za loňskou brigádu si družstvo mužů pořídilo sportovní
dresy Lišáci a tak letos kluci "zamakali" a děvčata si je mohou pořídit taky). Brigáda se dotáhla do konce a poděkování za odvedenou práci patří pánům a dámě: Radek Havlíček, Aleš Friedl, Tomáš Mošovský, Milan Novák, Pavla Nováková, Tonda Maštěra ml., Lukáš Plesník, Pavlík Vařeka, Standa Ondris, Tomáš Kučera, Pepa
Malý, Petr Valdes, ale i Honzovi Mašterovi a Zuzce a Milanovi Novákovým. Tak
zase kousek práce hotové no a další na sebe nenechají dlouho čekat.
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– Diskuse:
Pan Havlíček: dotazy ohledně vybudování a úpravy hřiště v obci Líšnice. Připomněl blížící se termín konání Dne mikroregionu. Nutnost vybudování zázemí,
úprava prostoru hřiště a příjezdových cest. Dále konstatoval, že je třeba dodržet i
slib a to zbudování elektropřípojky na hřiště.
Starosta obce: o hřišti budeme jednat v nejbližší době – tlačí nás čas a rozhodnutí
je třeba udělat v nejbližší době.
Pan Škurek: dotaz na obsazení míst VPP místními občany, návrh na zaměstnání
osoby nastálo jako pracovníka OÚ
Starosta obce: pracovníci na místa VPP budou vybíráni ze seznamu občanů Líšnice
a Vyšehorek dodaného z ÚP. Budou se hledat vhodní občané pro obsazení míst
VPP. Co se týká druhé otázky na stálého pracovníka obce, zatím se z důvodů finančních se zřízením tohoto místa nepočítá.

SDRUŽENÍ RELAX

Byl pěkný sobotní den 1. února a my jsme se
vydaly na procházku z Líšnice lesem Zvolkou do
Pavlova, dále přes Lechovice až do Vlčic. Z Vlčic jsme pokračovaly kolem Františka k vyhlídce
nad Lošticemi. Do Loštic jsme přišly cestou kolem kamenolomu. V restauraci Na Růžku v
Lošticích jsme se stavily na chutný a zasloužený

oběd. Domů do Líšnice jsme se
vrátily cestou přes Pešť. Celá
sobotní procházka byla velmi
příjemná, k čemuž přispělo i
vydařené počasí a dobrá nálada.
Ilona Nováková
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PLESOVÁ SEZÓNA

V sobotu 8. března se uskutečnil v pořadí již 16. ples hasičů. Ten uzavřel i plesovou sezónu v Líšnici pro rok 2014. Jeho termín vyšel na svátek MDŽ, a tak každá
dáma či slečna, která přišla na ples, byla u vstupenek obdarována malou kytičkou.
Dle ohlasu to dámy překvapilo a
příjemně potěšilo. Barevné kytičky
zároveň krásně ozdobily stoly na
sále. Ples se zahajoval krátce po
osmé hodině a to už byl sál kulturního domu téměř plný. Jak jsme zaznamenali ohlasy od některých návštěvníků: „Pokud bychom na žádný
ples nešli, tak na hasiče do Líšnice
jdeme vždycky.“ Což nás těší a dokazuje to, že plesy jsou tady vydařené a mají své místo v kulturních
Každá žena byla přivítána květinou
kalendářích.
K tanci, ale i třeba jen k poslechu
hrála tradičně kapela Tóny Konice.
Tato hudba na našem plese ještě
nikdy nechyběla a to, že se jejich
klasická plesová hudba líbí, dokazuje i návštěvnost našich plesů. V průběhu večera byla předvedena dvě
kulturní vystoupení. A na své si musel přijít každý. První vystoupení
bylo od děvčat z DDM Magnet MoNa tanečním parketu bylo stále plno
helnice, což určitě nadchlo mužskou
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část. No a vrcholem večera bylo
vystoupení líšnických Lišáků Pavlík, Toník, Tom, Standa a Josef.
Nejen, že zvedli ze židlí ženskou
část plesu, ale jejich celé vystoupení bylo doprovázeno obrovským
potleskem a ovacemi. Aby také ne,
když pánové končili jen ve spodním prádle. A tak klobouk dolů,
podařilo se jim skvěle navázat na Vrcholem večera bylo vystoupení „Lišáků“
dříve dobře rozehranou tradici
„líšnických vystoupení“.
O půlnoci se losovala tombola. Už
předtím našlo své šťastné výherce
asi 95 cen v přímých výhrách. Potom se rozdalo dalších 40 hodnotných cen. Losovala se drobná elektronika, uzeninové balíčky, dárkové
koše, dárkové poukazy, dorty, tvarůžky, ale i domácí produkty brambory, či březové košťátko.
Vylosovalo se i pět čísel vstupenek, na které byly také připraveny
pěkné výhry. Hlavní cena - asi 50ti
kilové prasátko letos poprvé našlo
svého výherce v našich řadách.
Radoval se z něho náš velitel Milan Novák.
Bar i jídelní lístek měl již svou klasickou nabídku. Šatna se nemohla
obejít bez paní Friedlové a vstupenky nemohl prodávat nikdo jiný než
náš přispívající člen pan Navrátil.
Za tuto spolupráci jim oběma ještě
jednou děkujeme. Stejně tak děkujeme i Janě a Františkovi Zámečníkovým za vzornou obsluhu při vydávání jídla a také Liborovi Zbožínkovi, který nám s přehledem
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