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Malí koledníci se vydali začátkem ledna po městech a obcích regionu. V naší obci
koledovaly tři skupinky - dvě v Líšnici a jedna na Vyšehorkách. Podařila se vybrat
rekordní částka, která také letos poputuje k potřebným. Výsledky sbírky na str. 5

Z HISTORIE OBCE

OÚ INFORMUJE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Placení poplatků

81. díl

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

V sobotu 12. dubna na výzvu předsedy MNV s. Balcárka dostavili se v 8 hodin
občané z Vyšehorek, aby jako dobrovolná brigáda provedli úklid v rámci 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. Všechno smetí, železo, nepotřebné staré
stroje, křoviska a staré uschlé stromy byly uklizeny. Rovněž byl tento úklid proveden i občany v Líšnici. Úklidu až na pár jednotlivců se účastnili všichni občané.

Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, že je možno platit na OÚ v Líšnici níže
uvedené poplatky. Hradí se poplatky za pravidelný svoz TDO - částka 400,- Kč
za 1 osobu nebo 400 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které
jsou většinu roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia zaplatí částku 200
Kč po prokázání studia jakýmkoliv způsobem.
Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího. Platí se
za psa staršího tří měsíců. Při držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši. Držitel psa je povinen psa ohlásit úřadu do 30 dní od nabytí
psa nebo dovršení 3 měsíců stáří psa.
Vodné pro obyvatele Vyšehorek a části Líšnice za rok 2014 se platí dle faktury za
odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 100 Kč.

Výzdoba v obci k 1. a 9. květnu:

SENIOR KLUB

Rok 1975
Jarní úklid:

Týden před 1. květnem byly v Líšnici i ve Vyšehorkách postaveny
ozdobné transparenty s nápisy k oslavě 1. a 9. května. Jak v Líšnici, tak i ve Vyšehorkách, byly ve všech oknech vlajky rudé ,Československé a květiny. Rovněž byly za okny i plakáty a
holubice míru.

Slavnostní zasedání k 30. výročí osvobození :
5. května ve 20 hodin konalo se plenární zasedání MNV a občanů, aby k 9. květnu
oslavili 30 let osvobození naší vlasti. Sál v hostinci v Líšnici byl obsazen do posledního místa. po uvítání předsedou MNV s. Balcárkem zahájili slavnost pionýři.
recitacemi a zpěvem. Jeden z pionýrů za zpěvů a tleskotu zatancoval kozáčka.
Pamětní odznak obdrželi: Petr J., Zámečník J. Kohoutek M., Nečesaný P., Churavý
F.. Za výstavbu byli odměněni čestným uznáním: manželé S. a J. Springerovi,
manželé Ouhrabkovi, Šnobl R., Navrátil J., Orálek J., Nejedlý J., Novák M., Vašek
L., Springer M. s manželkou, Balcárková M., Axman J., Pudil J., Šustek J., Churavá M., Teltscher F., Novák M. ml., Novák J., Bednář P..
Čestným odznakem k 30. výročí byli odměněni v zemědělství: Orálek J., Havlíček
S., Míchal K., Hašler J., Zapletal J., Kolář J..
Pak promluvil člen předsednictva OVKSČ s. Janda. Zmínil se, že se Američané
snaží narušovat naši ekonomiku diskriminačními zákony. Poté se s. Balcárek obrátil na občany s výzvou, aby nezapomněli vypomoci při dokončovacích pracích v
kině a přilehlém areálu, aby kino bylo co nejdříve v provozu. Tím bylo slavnostní
zasedání zakončeno s volnou zábavou.
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Čtvrteční setkání pokračují
Po skončené opravě uvnitř KD se opět budou setkávat senioři každý první čtvrtek
v měsíci. V měsíci únoru se sejdeme ve čtvrtek 5. 2. ve 14 hodin v přísálí.
Přijďte a pozvěte další sousedy, přátele, kamarády! Již se opět na setkání a povídání těšíme!
J. Springerová

KŘÍŽOVKA
V tajence se dovíte název kulturní akce pořádané v Líšnici.
A

S

B

P

C

P

D

S

E

P

F

P

G

O

Vyřešení minulé tajenky:
RYBA a RYBÁŘ
Vodorovně:
A - Horní hranice
B - Rozkaz
C - Domácí zvíře
D - Psychický tlak
E - Pošuk
F - Do té doby
G - Obtažení
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INFORMUJEME

SDH

Ohlédnutí
za uplynulým rokem 2014

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 3. 12. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 8/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: J. Kvíčala

Na konci každého roku vždy přichází čas na hodnocení toho, co se
nám povedlo, toho co možná ne a také co bychom chtěli udělat a
dokázat v tom roce příštím. Pokud si tedy můžu dovolit hodnotit rok 2014 u hasičů
v Líšnici, tak to byl rok vydařený. Náš 16.tý hasičský ples měl opět velkou návštěvnost a skvělou atmosféru. Stavění a kácení máje je nedílnou součástí života
líšnického hřiště, srpnová soutěž prověří vždy sportovní výkony našich členů. Proběhlo spoustu brigád a to jak na technice, vybavenosti, ale i výpomoc v rámci území naší obce. Také jsme se sešli na nějakém tom posezení či oslavě významných
životních jubileí. Ač to tak mnohdy nevypadá, tak naše činnost se zkrátka nese
celým kalendářním rokem. Přes léto jsou to soutěže, z těch letošních si zapisujeme
7 úspěšných startů a umístění u družstva žen, 1 u veteránů a 8 u družstva mužů –
celkem tedy 16 pohárů. Jaro a teď podzim a začátek zimy byly spíše v tom znamení práce. V rámci výpomoci na území obce velmi dobře funguje jednotka obce
složená z našich členů.Do práce se zapojili i nejmladší členové naší základny, což
nás dále motivuje a dává nám sílu pro naši další činnost. V tom roce příštím má
sbor výročí 120ti let založení a tak bychom rádi uspořádali v termínu naší soutěže
oslavy. V rámci programu se chystá vysvěcení hasičského praporu, průvod obcí.
To vše nás ale zavazuje k velkému dílu práce a příprav s tím spojených, a zároveň
to bude i velkým hnacím motorem pro činnost do další desítky let.
Na poslední letošní schůzí, což byla výroční proběhly volby do výboru SDH v Líšnici. I tam se ukázalo, že „mladí“ jak se jim v našich řadách říká, chtějí pracovat.
A tak mi dovolte představit výbor, který bude fungovat v nadcházejícím období let
2015 – 2020: starostka – Jitka Mošovská, DiS., náměstek starostky – Antonín Maštěra ml., jednatel – Tomáš Kučera, velitel – Milan Novák st., pokladník – Radislav
Havlíček, kronikářka – Pavla Nováková a poslední sedmý člen výboru je Pavel
Vařeka. Nad tím vším bude pečlivě bdít kontrolní a revizní rada ve složení: Petr
Valdes, Josef Malý a Radka Švédová.
A tak mi závěrem dovolte popřát novému vedení, ale i všem členům a členkám
hodně sil a energie k cílům a úkolům plánovaným na další období naší činnosti.No
a nám všem hodně štěstí, lásky, porozumění a hlavně zdraví ke splnění i těch nejtajnějších plánů a snů v roce 2015.
Jitka Mošovská, DiS.
starostka SDH Líšnice

Na tomto zasedání bylo projednáno:
- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že byla podána žádost o proplacení finančního příspěvku na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 338564
Kč na dětské hřiště.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele obce a občany s Opatřením obecní povahy č. 1/2014 o vydání Územního plánu Líšnice. Bylo schváleno 6 hlasy.
- Místostarosta seznámil zastupitele a občany s pracemi na obecním domu. Byla
podána informace, že bude provedena výměna žlabů a oprava komínu na tomto
objektu. Na tyto práce se nevztahuje dotační titul. Celková uznatelná suma nákladů
na opravu obecního domu č. p. 39 byla částka 2 398 655 Kč. Následně byla schválena Smlouva č. 14169963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na Zateplení obecního
domu. Schváleno 6 hlasy
- Byla podána informace o možné bezplatné zápůjčce kompostérů pro občany Líšnice a Vyšehorky. Bylo oznámeno, že kompostéry si mohou občané vyzvednout na
obecním úřadě do 15. ledna 2015. Byla přednesena smlouva se Svazkem obcí Mikroregionu a smlouva o výpůjčce s občany Líšnice a Vyšehorky. Smlouva o výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko ve věci výpůjčky kompostérů byla
schválena 6 hlasy.
- Byl přednesen návrh smlouvy Studny Doležel na Janíček s.r.o. na hydrogeologický průzkumný vrt o hloubce 60 metrů a jeho následné přebudování na studnu po
vydání stavebního povolení. Tato smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce,
z důvodu výstavby Vodovodu Líšnice a Vyšehorky.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s Určení pravomoci starosty
obce k rozpočtovým opatřením. Návrh byl přednesen a následně schválen 6 hlasy.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým provizoriem na
rok 2015. Důvodem schválení rozpočtového provizoria je ta skutečnost, že obec
nemá uzavřené příjmy za rok 2014. Dále jsou rozpracované dotační tituly a nezaplacené pohledávky. Zastupitelstvo obce se dohodlo na rozpočtovém provizoriu na
rok 2015 tj. 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle rozpočtu minulého roku do schválení rozpočtu na rok 2015. Bylo
schváleno 6 hlasy.
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- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem pronájmu Pohostinství v Líšnici v budově č.p. 39 na parcele č. st. 33 v k. ú. Líšnice. Byly popsány
podmínky záměru a zájemci o tuto činnost mohou podat žádost o pronájem nejpozději do 15. 12. 2014 do 14:00 hod. Žádosti se mohou podávat písemně nebo osobně
na obecním úřadě v Líšnici.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s Příkazem k provedení inventarizace majetku obce Líšnice. Starosta obce jmenoval předsedu komise A. Friedla
a členy A. Plháka, Z. Koupila, L. Bartoše a O. Smitala. Složení inventurní komise
pro inventuru závazků a majetku obce k 31.12.2014 bylo schválena 6 hlasy.
- Místostarosta obce přednesl Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2014. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 19. 11. 2014 na Obecním
úřadě v Líšnici. Přezkoumané období bylo od 1. 1. 2014 – 19. 11. 2014. Kontrolor
pověřený řízením přezkoumání byla Ing. P. Vejrostová a D. Weingartová. Za obec
byli přítomni starosta obce J. Kvíčala a účetní obce J. Zámečníková. Výsledkem
dílčího přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2013, kdy byly
zjištěny nedostatky kontrolním orgánem, tak tyto nedostatky jsou již opraveny
a odstraněny.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že MÚ Mohelnice – odbor stavebního rozvoje a investic zahájil řízení o změně stavby před dokončením. Jedná
se o stavební úpravy – asanace skládky TKO Újezd-Líšnice. Předmětem daného
záměru je změna stavby před dokončením, která se týká rekultivace skládkového
tělesa TKO Újezd-Líšnice. Výstavba bude zahájena hrubými terénními úpravami,
které zajistí dodržení projektového tvaru. Po provedení konečné modulace bude
přikročeno k rekultivaci technické, zahrnující provedení vyrovnávacích drenážních
a izolačních vrstev. Následně budou provedena nová odvodňovací zařízení. Konečnou úpravou bude zřízení biologického krytu se zatravněním upravených ploch
a výsadbou dřevin. Po ukončení sanace bude demontováno oplocení.
Různé:
- Místostarosta obce seznámil zastupitele obce a občany se žádostí Charity Zábřeh
o příspěvek obce na provoz sociálních služeb, které pro občany – obyvatele spravovaných obcí – Charita Zábřeh zajišťuje. Navržená částka 4000 Kč byla schválena 6 hlasy.

Uskutečněné aktivity:
Název ověřitelného výstupu
Počet poskytnutých AVK jednotek

Dosažená hodnota
190

Počet klientů navštěvujících AVK

27

Počet vzdělávacích programu Ahoj, já jsem kůň

19

Počet uživatelů na programu Ahoj, já jsem kůň

292

Počet poskytnutých hipoterapeutických jednotek
Počet klientů navštěvujících hipoterapie

210

Kroužek PříHra počet setkání

48

Počet uživatelů

5

Kroužek Desert Roses počet setkání

48

Počet uživatelů

4

Kroužek Malý krasojezdec počet setkání

48

Počet uživatelů

13

Počet příměstských táborů

6

Počet uživatelů příměstských táborů

62

Počet vzdělávacích programů pro MŠ

10

Počet uživatelů na vzdělávacím programu MŠ

243

Počet veřejných akcí pro širokou veřejnost
Počet návštěvníků veřejných akcí

4
310

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 6. února 2015
v přísálí kulturního domu. Začátek v 18 hodin.
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O.S. RYZÁČEK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ryzáček bilancuje rok 2014
I tento rok nebyl výjimečný z hlediska tvrdého boje o přežití. Přesto se nám podařilo uskutečnit dva projekty a to „Aktivity a hry pro každého“ a „Hiporehabilitace
dětí a dospělých v olomouckém kraji“.
V těchto projektech bylo nespočet aktivit pro děti, mládež, rodiny s dětmi, seniory,
pro znevýhodněné děti, mládež i dospělé.
Měli jsme také příležitost zúčastnit se studijní cesty „Inovace v praxi“ ve Španělsku. Působili jsme jako přednášející na mezinárodní konferenci „Sociálních inovací“ pořádané Centrem sociálně orientovaných inovací.
Naše sdružení navštívili zastupitelé olomouckého kraje s delegáty partnerského
kraje z Ameriky. Byli jsme součástí dokumentu z cyklu „Příběhy neobyčejné energie“, který jste mohli zhlédnout ve vysílání na programu ČT2.
S údržbou, opravami ohrad a areálu nám pomohli dobrovolníci ze Siemensu
a Tamjdemu, kteří u nás udělali pořádný kus práce.
Pořádali jsme kurzy a workshopy z oblasti hiporehabilitace a výcviku koní.
Veškeré aktivity jsme uskutečnili díky finanční podpoře různých subjektů zejména
však Olomouckého kraje, Lesy České republiky, s.p., Nadačnímu fondu Pomozme
dětem žít lépe, Nadace Jedličkova ústavu, městu Mohelnice, městu Zábřeh, městu
Loštice, obci Líšnice, obci Klopina, firmy Kvelb s.r.o., Siemens s.r.o., Hella autotechnik nova, s.r.o., CID international, a.s., Pozdišek s.r.o. a spousty individuálním
dárcům.
Děkujeme za Vaši přízeň. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Za OS Ryzáček Alena Fritscherová
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Koledníci v naší obci již zažili při svém každoročním putování
snad všechny rozmary počasí. Metrové sněhové závěje, dvacetistupňové mrazy, jarní teploty a letos silný déšť. Ani ten však neodradil tři skupinky koledníků od jejich cíle - vybrat finanční příspěvky pro potřebné. V Líšnici
koledovali pod vedením
paní Springerové a paní
Zámečníkové a na Vyšehorkách je vedla paní Smítalová. Výsledky dokazují,
že i letos jste byli velmi
štědří. Podařilo se celkem
vykoledovat 11 727 Kč, z
toho v Líšnici 6 754 a na
Vyšehorkách 4 973 Kč opět o něco více než v loňském roce.
V pokladničkách se objevily 2 pětistovky, 23 dvoustovek, 34 stovek, 36 padesátikorun, 37 dvacetikorun, 16
desetikorun a zbytek tvořily
drobné mince.
Vybrané finance budou použity na konkrétní pomoc lidem a rodinám v nouzi potraviny, hygiena, oblečení, potřeby do školy. V plánu je zřízení trvalého zázemí
střediska Naděje v Mohelnici, které by umožnilo snazší dostupnost potřebným
z tohoto regionu. Podporu z výtěžku sbírky v letošním roce doznají také terénní
zdravotně-sociální služby, u kterých chce Charita podpořit kapacitu pro to, aby
byly v potřebném počtu dostupné seniorům, nemocným a lidem s postižením. Ve
spolupráci se sociální firmou REPARTO Zábřeh plánují vytvořit program pro zaměstnávání lidí bez domova, v hmotné nouzi či dlouhodobě nezaměstnaných kompletační dílna pro Zábřežsko a rozvoj programu sociálního lesnictví. Již samozřejmostí je, že významně bude podpořena i zahraniční humanitární a rozvojová
pomoc v lokalitách, kde jsou lidé buď velmi chudí či případně zažijí přírodní pohromu.
Veliké poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou na
pomoc potřebným, i těm, kteří sbírku připravili a realizovali. Děkujeme.
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SPORT

Tabulka soutěže po 14. kole:

V soutěžích reprezentují naši obec dvě družstva

1. Postřelmov C
2. Jedlí C
3. Líšnice-Mohelnice A
4. Líšnice-Svinov A
5. Dlouhomilov B
6. Kolšov D
7. Lukavice-Zábřeh A
8. Úsov A

14
14
14
14
14
14
14
14

11výhra
9
8
8
8
4
3
0

1remíra 2prohry
2
3
2
4
1
5
1
5
1
9
1
10
1
13

164: 88 body: 37
141:111
34
147:105
32
149:103
31
133:119
31
112:140
23
108:144
21
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PODĚKOVÁNÍ

Také v letošní sezóně se zapojila dvě líšnická družstva do regionálních soutěží ve
stolním tenise. Startují pod názvy: Líšnice - Mohelnice A, Líšnice - Svinov A. Během týdne trénují v herně bývalé školy a v sobotu reprezentují naši obec při soutěžních utkání. V průběžném pořadí si zatím stojí velmi dobře a udržují bodový
kontakt s těmi nejlepšími ve skupině. Líšničtí tenisté všem dalším zájemcům, kteří
si chtějí stolní tenis zahrát, vzkazují, že mohou mezi ně kdykoliv přijít.

Regionální soutěž mužů - Okresní soutěž A
Výsledky: 13. kolo soutěže
Líšnice-Svinov A - Líšnice-Mohelnice A 9 : 9 (37 : 34)
Výsledky: 14. kolo soutěže
Úsov A - Líšnice-Mohelnice A
3 : 15 (13 : 48)
Líšnice-Svinov A - Lukavice-Zábřeh A 13 : 5 (42 : 26)
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Po výměně oken a venkovních dveří připomínal v prosinci kulturní dům spíše staveniště než místo, kde se mají konat v lednu plesy. OÚ v Líšnici nabídli pomoc
členové obou líšnických týmů stolního tenisu. K. Míchal, M. Míchal, M. Novák,
P. Kopačik, R. Kajnar, J. Havlíček a D. Mikula a společně se zastupiteli obce
A. Friedlem a A. Plhákem se postarali o vymalování sálu kulturního domu a následný úklid. Při brigádách odpracovali zdarma 150 brigádnických hodin. Využili
lešení a strop, stěny sálu a jeviště dostaly nový bílý kabát. Následně brigádníci
zbavili prachu koženkové obložení stěn sálu, všechny židle, lavice a stoly. Nakonec došlo i na světla, okna, dřevěné obložení a podlahu. Práce se musely stihnout
do zahájení plesové sezóny - do 10. ledna, což se podařilo.
Novinkou v sále kulturního domu je kromě zcela nových oken a venkovních dveří
také propojení sálu s horní místností - bývalou promítací místnosti. Stěnu vybourali
a následný otvor vzniklého balkónu obložili dřevěnými obklady J. Drapl a P. Kopačik. O závěrečný úklid se zasloužily p. Friedlová, p.Vojkůvková, p. Springerová
a p. Kvíčalová.
Všem, kteří svojí prací napomohli k novému vzhledu kulturního domu děkujeme!
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