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 červenci:
Navrátil Jaroslav
Zapletalová Marie
Šnoblová Amálie
Lízna František
Stratilová Ivanka

Míchalová Helena
Hlaváčková Oldřiška
Langerová Marie
Vašek Ludvík
Vašková Danuše

Srdečně blahopřejeme!

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
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www.obec-lisnice.cz
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Veřejné zasedání
Hasiči na soutěži v Líšnici u Žamberka
Den Mikroregionu v Paloníně
Ryzáček se představil

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici
si Vás dovoluje pozvat na

hřiště Líšnice - začátek ve 13 hodin
Soutěží se v kategorii - muži, ženy, veteráni
Po celý den připraveno bohaté občerstvení:
točené pivo, limonády, pečené makrely, uzená krkovice, klobásy, hovězí guláš, vepřový řízek, utopenci.
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 86/14 Uzávěrka tohoto čísla 31. 7. 2014
Vydává: Obecní úřad v Líšnici, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002.
Vychází jako občasník, zpravidla jednou za měsíc.
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Letošní setkání obcí a měst v rámci Mikroregionu Mohelnicko se konalo v Paloníně. Pro účastníky byl připraven pestrý doprovodný program. Na stánku Líšnice se
prezentoval mimo jiné kulturní i společenský život obce. Více na str. 6.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

75. díl

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

Rok 1973
Meliorace
Od 10. března, byla v Líšnici prováděna na poli mezi silnicemi k Újezdu a Lošticím meliorace. Během prací při hloubení rýhy na kladení trubek narazili pracovníci v jedním místě na silnou žílu grafitu, která šla do hloubky.

Oprava silnice
16. února pracovníci z národního výboru a z J.Z.D. začali ze
skládky rozvážet hrubý kámen na silnici ve Vyšehorkách. Od
16. března začali dělníci od silniční správy dovážený štěrk od
Podolí rozhrnovat a asfaltovat. 4.dubna odpoledne byl výkop a
položeny roury na kanál, na který, byl silniční správou dovežen
štěrk, rozhrnut a asfaltován. Po uválcování silnice, byl asfalt
posypán pískem a znovu uválcován. Na kanále pracovali
Chmelař A., Kajnar J. a Orálek Jan. Na silnici, která vedla od Podolí-VyšehorkyLíšnice-Žadlovice se spravovalo po celý duben.

Příživnictví
Přichystal Josef, který v srpnu nastoupil do práce ve sklárnách v Rapotíně, po týdenním zaměstnání práci opustil, a začal dělat příživnictví a před veřejnou bezpečností se ukrýval, byl koncem srpna zadržen a vzat do vazby a po odpykání trestu
zařazen do pracovního tábora, kde se dosud nachází.

Úmrtí
Po delší nemoci zemřela dne 28. dubna 1973 v požehnaném věku 81 let Františka
Havlíčková z Líšnice.
2. května zemřel ve věku 79 let Fratišek Ouředník z Vyšehorek.
Pod dlouhé a těžké nemoci zemřel 12. května ve věku 69 let Jan Nejedlý z Líšnice.
18. září zemřel po dlouhé nemoci ve věku 73 let Klement Scholz z Líšnice.
27. října zemřel ve věku 65 let Josef Spurný z Líšnice.
9. listopadu zemřela po dlouhé nemoci ve věku 69 let Anna Nejedlá z Líšnice.
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skutálela čelenka z hlavy. „To nemá cenu, já nehraju, máte skučet!“ plačtivě zahuhňal Ludva, řečený Modrý Sokol. „Nás to taky nebaví, dělat pořád jen bandity,“
odvětila Alice, vystupujíc jako Červený Vlas. „A hloupé padouchy,“ přidala se
Heda, která si nechala říkat Rozvázaný Střevíc. „Ludvo, z terasy sem jde Šedý
Chlup a nevypadá přátelsky!“ ozvala se Zasvištělá Střela v podání Jarky.
„Zapomněla jsem na brambory,no to bude děsnej průůůůšvih,“ vyvrátila oči Mirka,
tedy Malý Mokasín. Nečekali na příchod babičky, která zrovna vyšla ze zadních
vrátek na rozlehlý sad. Rozprchli se po prérii, tedy po zahradě, jako když střelí do
hejna špačků.
„E ve karnálie jedne,...máte ož obrany zemáke? A kam ste dále provázke z obiló!
Co ste odělale slipkám, že nemajó žádný peři, deť přestanó nyst véce! Kolekrát
vam mam řikat, abe ste se neválele v té trávě, kdo to má sict, šak počkéte ve smradi, až přende mama a tata z práce! Já vám dám indiáne!“ zahrozila, nespokojeně si
utřela ruce do zástěry a šouravě se vracela zpátky na dvůr.
A pak se povídá, že to měli indiáni těžké jen v daleké Americe!
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V tajence je ukryt název pohádky.
Správné řešení z minula:
MOKRÝCH
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Vodorovně:

A - Část věty
B - Noční pták
C - Zlevnění
D - Žena sedláka
E - Záře
F - Část dívčího oblečení
G - Evropan
H - Keř bez
I - Hlemýžď
J - Vulkán
K - Mládě psa
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Zdroj:www.lusk.cz
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INFORMUJEME

PRÁZDNINOVÁ POVÍDKA

Těžký život indiánů
Jana Zámečníková
Prérie se tetelila v poledním žáru, kdy slunce
vysílalo své paprsky na zemi, jak ohnivé chrlení zlatého draka. Stébla trav se jen nepatrně
chvěla díky horkému vzduchu, který svrchovaně panoval v celém okolí. Malý Mokasín
byl ukrytý za rozkvetlým trsem býlí a bedlivě sledoval okolí svým ostřížím zrakem. Modrý Sokol a Zasvištělá Střela leželi nehybně vedle něj. V bujném porostu
dokonale splývali s okolím. Jejich bohaté čelenky z peří a pomalované tváře nenechaly nikoho na pochybách, že jsou na válečné stezce.
„Máš nůž, Zasvištělá Střelo?“ sykl Malý Mokasín a ještě se více přikrčil. „Mám,
víš přece, že k mé neohroženosti patří předvídavost, vytrvalost a rychlost, už mě
nikdy nedávej takové urážející otázky, Malý Mokasíne,“ odpověděla a její pohled
byl zabíjející. „Ztište se, jste jak staré klevetivé báby, takto se nám nepodaří zajmout bledé tváře, už tu každou chvíli musí být!“ káravě je napomenul Modrý Sokol a přitiskl ucho k zemi, naslouchaje každému nepatrnému chvění země. Tu se
najednou od východu nebezpečně začal přibližovat stín dvou postav. Bobtnal a
bobtnal. Sombrera jim zakrývala drsné tváře poznamenané nebezpečným životem
divokého západu. Indiáni blesku rychle vyskočili ze svého úkrytu a využili momentu výhody svého postavení.
V mžiku oba spoutali provazy.“ Bledé tváře teď zaplatí za všechno příkoří a nechť
se připraví na mučení u kůlu. Jejich zbabělé skřeky nářků a hrůzy vystraší i kojoty
v údolí, vy prašivý psi, Manitou už čeká na svoje oběti,“ odhodlaně nastínil budoucnost zajatcům Modrý Sokol a neurvale do nich strkal. „Však nás osvobodí, vy
rudá sebranko, kulky z koltů vám provrtají díry do vaší špinavé kůže,“ nechal se
slyšet jeden z odsouzených. „Támhle je vhodné místo pro mučení, není to daleko a
žhavým hrotem jim vytetujeme totem našeho kmene,“ zahřměla Zasvištělá Střela.
Vzpírali se urputně. Nadávky stíhaly nadávky, ale indiáni je brzy zpacifikovali a
zálibně si prohlíželi škubající se těla uvázaná u stromu.
„Malý Mokasíne, podej mi nástroj, začneme, nebudeme čekat na zapadající slunce,
nechť tato oběť usmíří naše kmeny a odradí další příliv cizinců do těchto lovišť,“
Modrý Sokol dořekl a odborným tahem začal kreslit bizoní hlavu na obnaženou
ruku zajatce. „Ještě jednou mě spálíš Ludvo tou kopřivou a uvidíš ten tanec, co tě
čeká, až mě odvážeš,“ nevrle odpověděla bledá tvář. A také nečekaně uvolnila provazy a mlask, plesk, dopadly facky na Modrého Sokola, až se mu neindiánsky
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Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 17. 7. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 4/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení na
výstavbu dětského hřiště. Na doporučení výběrové komise pro akci Rekonstrukce a
výstavba dětských hřišť v Líšnici vyhrála firma ALESTRA s.r.o. a zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou. Následně bylo
schváleno 6 hlasy.
- Na doporučení výběrové komise pro akci Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť
v Líšnici na vyloučení uchazeče firmy LUNA PROGRESS s.r.o. a firmy TR Antoš
s. r. o. a to z důvodu nedodržení technických parametrů v zadávací dokumentaci
zakázky. Schváleno 6 hlasy.
- Dále byl projednán dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/01623/OSR/DSM o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje na Územní plán obce Líšnice –
žádost se týkala prodloužení termínu skončení akce. Byla podána žádost o prodloužení termínu do 31.12.2014. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce informoval občany o získání dotace Mikroregionu Mohelnicko na
pořízení kompostérů pro občany obce, dvou velkých kontejnerů a drtiče větví. Dále
informoval o probíhajícím výběrovém řízení.
- Další informace se pak týkala získání dotace na Zateplení objektu č. 66 - bývalé
školy. Starosta obce požádal zastupitele o schválení vypracování projektová dokumentace pro projekt zateplení objektu č. 66. Schváleno 6 hlasy.
- Dále byla podána informace o pracích na dotačním titulu Vodovodu Líšnice –
Vyšehorky. Ze strany starosty obce bylo konstatováno, že se v současné době pracuje na novém výběrovém řízení na dodavatele stavby vodovodu.
- Starosta obce seznámil přítomné s informací o možném vodním zdroji na Vyšehorkách, který se nachází cca 30 m od vybudovaného vodojemu. Pramen vody dle
zjištění odborné firmy se nachází v hloubce asi 50 - 60 metrů. Je potřebné zdůraznit, že odborná firma nezaručí vydatnost, ani kvalitu vody. I přes tato zjištění zastupitelstvo obce to bere na vědomí a rozhodlo o vybudování vrtu v blízkosti vodárny
a to na základě výběrového řízení dle směrnice obce. Schváleno 5 hlasy.
Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem jednání starosty
a místostarosty obce s firmou Úsovsko a.s. Cílem jednání byla směna pozemků u
nové požární zbrojnice, protože přistavěná nová budova se nachází na cizím pozemku. Tato směna pozemků č. 109/2, 110/2, 214/11, 214/12, 215/5 v k.ú. Líšnice
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u Mohelnice za pozemek č. 296/1 v k.ú. Vyšehorky byla projednána a následně
schválena 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s problémem týkajícím se chybějícího retardéru – zvýšeného prahu v lokalitě Pod dědinou, který byl v projektové dokumentaci akce a nebyl realizován. Bylo konstatováno, že obec musí hledat řešení
tohoto problému a to z důvodu možného sankcionování obce za nedodržení pravidel pro poskytnutí dotace na výstavbu inženýrských sítí Pod dědinou. Dále pak
bylo na základě připomínky ohledně prosaků vody do měrných šachet vodoměrů
v lokalitě Pod dědinou přislíbeno řešení formou reklamace u firmy Ekozis dle platné smlouvy.
- Starosta obce informoval zastupitele obce a občany o kauze skládce Újezd – Líšnice. Starosta obce podal písemnou žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týká kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 17. 2. 2014. Jedná se o naplnění bodů kupní smlouvy (vklad do katastru nemovitostí a součinnost pro změnu katastrálního
území). Město Mohelnice se vyjádřilo, že dosud nebylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Žádost o změnu katastrálního území bude podáno až po
nabytí pozemků do vlastnictví města Mohelnice.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany o volbách do zastupitelstev obcí. Všichni občané, kteří chtějí kandidovat, tak musí nejpozději do 5. 8. 2014 podat
žádosti na MÚ Mohelnice.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany obce s činností MAS Mohelnicko jíž
je obec členem. Dále pak vysvětlil další činnost MAS Mohelnicko – tvorbu strategie MAS, její další aktivity a možnost čerpání prostředků z programů jež MAS
vyhlásí v budoucnu. Následně pak starosta obce nechal hlasovat o tom, že obec
Líšnice je zařazena svým územím do území působnosti MAS Mohelnicko, o.s. na
období 2014 – 2020. Bylo schváleno 7 hlasy
- Různé:
Byla projednána zpráva z kontroly finančního výboru OÚ Líšnice.
Byla podána zpráva o revizi knihovny
Podána informace stavu účtu ke dni 17. 7. 2014. Na účtu obce je 2668000,- Kč. Na
účtu ČNB je 116000,-Kč a v obecní pokladně je 50000,-Kč.
Byla podána informace o stavu přihlášek občanů na vývoz žump v obci.
Byla projednána a schválena žádost o finanční příspěvek Klubu seniorů.
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Občanské sdružení RYZÁČEK
zve všechny, malé i velké, přátele přírody od 4 do 99 let
na
který se koná 16. srpna 2014 od 14 hodin
Pro děti i jejich rodiče bude nachystána v okolí areálu o.s. Ryzáček
spousta stanovišť, na kterých si vyzkouší některé zálesácké dovednosti a spoustu dalších zajímavých outdoorových aktivit - např. rozdělání ohně, lanové překážky, uzlování, nouzové obydlí, lukostřelba,
prak, poznávání přírodních plodů, orientace v přírodě a mnohé další.
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vás

Občanské sdružení RYZÁČEK
pořádá

dne 29. srpna.2014

začátek od 18 hodin v areálu o.s. Ryzáček

Děti si mohou zacvičit na bezhlavém koni, zatančit s princeznou solimánskou, vyrobit si strašidlo.
Ve 20 hodin se sletí pegas, jednorožec, bezhlavý jezdec, čarodějnice a víly a zatančí na večerní show.
Od 21 hodin start na stezku odvahy, která povede cestou necestou
přes nástrahy strašidel a pohádkových bytostí.
Skákací hrad, jízda na koni, bohaté občerstvení.
Vstupné: dospělí 60,-Kč, děti 30,-Kč
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SDH

RYZÁČEK

21.6. 2014 je pochmurné dopoledne, přesto jsou přípravy v plném proudu. Letos
poprvé se lidem ukázal Cirkus Ryzáček s dvanácti vystoupeními. Vystupovaly děti
z našich kroužků, klienti z VÚ Dřevohostice, členové týmu Ryzáček, břišní tanečnice Largo Dancers a tradičně hrála k poslechu kapela Pracka z Rájce.
Byli jsme nadšeni, že se tu sešlo až 140 diváku, však jen hrstka místních, kteří by
se dali spočítat na prstech.
Jsme velmi rádi, že se vše vydařilo a doufáme, že příští rok zjistí na vlastní oči i
obyvatelé Líšnice a Vyšehorek, čím se vlastně zabýváme.
Alena Fritscherová
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Dne 5.7.2014 navštívilo družstvo
mužů SDH Líšnice na pozvání
hasičů z Líšnice u Žamberka
soutěž O pohár starosty obce
v požárním útoku. Spolupráce
a vzájemné návštěvy tak vstoupily do dalšího roku svého trvání.
Jako doprovod tentokráte byli
přítomni i starší členové SDH
Líšnice. Samotné hasičské soutěže se zúčastnilo 28 družstev,
z toho 10 družstev žen. Už sám počet zúčastněných týmu ukazuje na oblibu této
hasičské soutěže ve východočeské Líšnici. Při loňském premiérovém startu si naši
borci přivezli třetí místo, což se jim letos nepodařilo zopakovat. I přes velice dobrý začátek požárního útoku jim zhatila jejich úsilí zamotaná hadice. Takže nakonec
skončili na osmém místě. V rámci doprovodného programu
jsem byl vyzván místním hlasatelem k představení naší obce.
Představil jsem tady naše projekty v oblasti dotací a dále pak
zhodnotil uplynulý rok z pohledu toho, co se povedlo v obci
udělat . Pak jsme spolu se starostou Líšnice u Žamberka panem Miroslave Keprtou probírali akce, které se v jejich obci
realizovaly v uplynulém období. Líšnice u Žamberka je obec,
která má více jak 700 obyvatel a má vlastní školu a školku. Na
škole v loňském roce přibylo nové zateplení budovy a byla
vyměněna okna. Z dalších akcí je to pak úprava veřejných
ploch obce. V závěru jsme srdečně pozvali hasiče z Líšnice
u Žamberka na naši pohárovou soutěž, která se koná na hřišti
9. srpna. Naši kolegové pozvaní rádi přijali a do Líšnice přijedou i se starostou obce. Soutěže se zúčastní tři družstva a to muži, ženy a veteráni.
Myslím si, že návštěva se vydařila a naši obec se podařilo důstojně reprezentovat.
Doufejme, že navázaná spolupráce bude i v dalších letech úspěšně pokračovat
a společných akcí bude více.
Jiří Kvíčala, starosta obce
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NAVŠTÍVILI JSME

Starosta J.Kvíčala představuje obec Líšnice

V sobotu 14. července se uskutečnil v Paloníně již 13. ročník Dne Mikroregionu
Mohelnicko. Naše obec měla na tomto setkání rovněž své zastoupení. Již tradičně
se v našem stánku nalévala medovina, podávaly koláčky a utopenci. Vystavené
fotografie a promítané Obecní události na DVD prezentovaly bohatý kulturní a
společenský život obce. Své reprezentanty měla Líšnice i ve sportovních soutěžích
- vybíjené, nohejbale a stolním tenise.
Na palonínském hřišti probíhal po celou dobu setkání poutavý program, ve kterém
vystoupila dechová hudba Mohelanka a Loštická Veselka, hudební skupiny Pohodáři a Písklata z Loštic, loštické
Šlapetečko a country kapela Kamarádi Loštice. Divákům se
představily také pohybové skupiny Orda a Ordička Loštice a
pohybová skupina DDM Mohelnice. V rámci Dne Mikroregionu
byly otevřeny Chráněné dílny a
Šicí dílny ELA, kde si návštěvStánek naší obce
níci mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit výrobky těchto provozoven. V přísálí KD byla k
vidění výstavka dobových fotografií a kroniky
obce Palonín. O zajímavé zpestření se postaral
odpolední seskok parašutistů a nechyběla ani
velmi oblíbená tombola s cenami.
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A.Friedl,M.Míchal, K.Míchal

KONTEJNERY
Na líšnickou náves k obchodu byl umístěn kontejner na použitý textil, boty a hračky. Sesbírané věci budou dále redistribuovány nebo ekologicky zlikvidovány. Stejný kontejner bude také na Vyšehorkách ve čtvrti Pod dědinou. Jedná se o první fázi
nového hospodaření s odpady v obci. Následovat bude rozmístění kontejnerů na
tříděný odpad - plasty a sklo.

SENIOR KLUB
Klub seniorů v Líšnici - Vyšehorkách zve nejen seniory na setkání na hřišti v Líšnici, které se koná v sobotu 2. srpna 2014 od 13 hodin. Přijďte se mezi nás pobavit a potěšit s přáteli.
J.Springerová

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 21. srpna 2014 v 18 hodin.

VOLBY 2014

D.Mikula při utkání

V rámci voleb do zastupitelstev obcí, které se konají 10. - 11. října 2014 nabízí OÚ
v Líšnici možnost kandidujícím subjektům v obci Líšnice představit svoje kandidátky a svůj program v srpnovém vydání Líšnických ozvěn.
Uzávěrka příspěvků v rozsahu maximálně 2 strany A4, písmo velikosti 12 včetně
případných foto zasílejte nejpozději do 20. srpna na adresu:
lisnickeozveny@seznam.cz
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