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 květnu:
Míchalová Vlasta
Zámečníková Ludmila
Stratil Miroslav

Zbožínková Dobroslava
Vařeková Naděžda
Šnobl Rostislav

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Květen

www.obec-lisnice.cz

96/15

Od Pradědu na Hanou
Lampionový průvod

Srdečně blahopřejeme!

Den matek, vítání občánků
Info z obecního úřadu

POZVÁNKA

OÚ v Líšnici, sdružení RELAXACE a SDH Líšnice
Vás zvou na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
s podtitulem:

„BRANNÝ DEN“

v sobotu 30. května 2015 ve 14 hod.
na louce před hasičskou zbrojnicí /u bývalého kravína/
Nutná výbava každého účastníka: pláštěnka, gumáky
Připraveno pásmo her a soutěží o ceny - i pro dospělé

KÁCENÍ MÁJE

Po skončení bude následovat
které budou mít připraveno hasiči
Bohaté občerstvení zajištěno
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Lampionový průvod na Vyšehorkách si užívali hlavně ti nejmenší. Spolu se svými
rodiči se vydali na pochod přes celou obec zpět na hřiště, kde zhlédli vydařený
ohňostroj. Tato akce se koná již tradičně v předvečer výročí osvobození republiky.

RYZÁČEK

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Občanské sdružení Ryzáček

85. díl

si Vás dovoluje pozvat na

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

Rok 1976

20. června 2015

Výstavba domků v obci:
Výstavbu rodinného domku začala v Líšnici provádět Draha Švehlová s manželem
zaměstnancem ČSD v Mohelnici. Dokončení stavby bylo odloženo na příští rok.
Dům je již osídlen.
Na podzim začal provádět výstavbu rodinného domku František Zámečník z Líšnice č. 3. Byly vybudovány základy a sklep, další práce byly pro sychravé počasí
odloženy na příští rok.

Oprava fary:
5. dubna začala příprava na opravu fáry. Práce byla skončena koncem října.
Konsistoř věnovala na tuto opravu 10.000 Kčs. Pro nedostatek finančních prostředků byla práce odložena na příští léta. Na opravě bylo odpracováno celkem
1001 hodin - nejvíce: Mašterová Marie 151hod., Springer Svatopluk 145 hod.,
Bednář Petr 127 hod., Bednář Petr sen. 75 hod., Horníček Vlastimil 54 hod..

aktivit s využitím koní a parajezdectví
- vystoupení dětí, členů a přátel Ryzáčka
Uvidíte krasojezdkyně a krasojezdce, tanec s koňmi a přijedou indiáni a kovbojové
Občerstvení zajištěno

KŘÍŽOVKA
V dnešní tajence se dovíte, na co se děti těší hned po Vánocích.
A už brzy se dočkají...

Výstavba autobusových čekáren:

A

V Líšnici po odstranění obecní váhy, byla na místě vybudována čekárna pro pracující i občany k autobusům. Rovněž se začala budovat na podzim ze staré sběrny na
mléko čekárna i ve Vyšehorkách. Dobudování bylo odloženo na příští rok.

B

Hodová zábava:
2. října uspořádali v Líšnici hasiči hodovou zábavu, při které hrála hudba z Loštic.
Zábava byla navštívena hodně mladými.

Neštěstí:
22. října se při domácí zabíjačce opařil Karel Míchal. Na dvoře chtěl otevřít kotel
s vařící polévkou. Při otevření poklopu vystříkla pára, kterou byl řádně opařen. Byl
ihned odvezen k lékaři, který opařeného obvázal a zůstal v domácím ošetření.

Vyřešení minulé tajenky - společenská
akce na konci května v Líšnici DEN DĚTÍ

C
D

Vodorovně:
A - Okraj střechy
B - Vařené maso
C - Příjemná
D - Teplota pod nulou
E - Pokušení
F - Chobotnatec
G - Potomci
H - Plátěné obydlí
I - Druhy vepř. masa

E
F
G

Vyvrácená lípa:

H

9. července v 17 hodin odpoledne se znenadání se ozval prudký vítr, který v Líšnici u Boží muky na rozcestí vyvrátil jednu ze starých lip i s kořeny.

I
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hraje: PRACKA
Rájec

- areál otevřen od 14 hod. - zábavná stanoviště pro děti
- zahájení v 15.30 hod. - komentované ukázky hipoterapie,
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INFORMUJEME

INFORMACE
Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 4. 3. 2015 se konalo veřejné zasedání č. 2/15 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 7 zastupitelů



Termín konání MIKROREGIONU v Líšnici byl stanoven na 19. září
2015



Obecní rozhlas opět funguje. Podařilo se odstranit závadu, která vznikla při opravách na kulturním domě



Výstavba vodovodu pokračuje. Zahájila se poslední etapa pokládky
hlavního řádu na trase: rybníky u lesa - obec - kaplička na rozcestí



Obcí prochází projektantka, která zjišťuje požadavky občanů pro zbudování přípojek k hlavnímu vodovodnímu řádu



Je vyhlášeno výběrové řízení na vystrojení vodojemu a na záložní vrt
na Vyšehorkách



Upozorňujeme občany, že mají možnost zapůjčit si na OÚ druhý kontejner na bioodpad. Nabídka platí do vyčerpání zásob



Stavební práce na zateplení kulturního domu se blíží ke konci. Nastal
však problém při zateplování střechy obecního úřadu.



Vyzýváme občany, kteří doposud neuhradili poplatky za svoz domovního odpadu, poplatky za správu hřbitova, psy a vodné, aby tak neprodleně učinili v úředních hodinách na obecním úřadě



Výstavba zázemí pro pořádání akcí na hřišti bude zahájena podle hotové projektové dokumentace začátkem června



Internetové stránky obce se rozrostou o modul s názvem „rozklikávací
rozpočet“

Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Starosta obce seznámil občany s výstavbou Vodovodu v Líšnici. Dále byla
podaná informace, že starosta obce bude obcházet občany a zjišťovat, kdo se napojí z občanů na nově vzniklý vodovodní řád v obci. Stavební práce na zateplení
obecního domu stále pokračují a jsou v souladu s projektem stavby. Starosta obce
informoval občany, že jsou podané tři žádosti o dotační titul. Jedná se o dotaci na
hasiče, na opravu střechy na bývalé škole a na dofinancování úvěru na výstavbu
Vodovodu v Líšnici.
ad 8 Starosta obce informoval zastupitele obce a občany, že vyšel zákon o likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Na základě těchto zjištění zastupitelstvo
podá žádost na zakoupení nádob pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu
z MŽP v rámci žádosti Mikroregionu Mohelnicko. Schváleno 7 hlasy.
ad 9 Starosta seznámil zastupitele a občany s nově vzniklou Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2015. Tato vyhláška pojednává o stanovení systému shromažďování
sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšnice. Tato Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2015 byla schválena 7 hlasy.
ad 10 Starosta obce předložil zastupitelům Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve věci stavby Vodovodu Líšnice. Následně bylo
schváleno 7 hlasy.
ad 11 Starosta obce předložil ke schválení zastupitelům Nové stanovy Mikroregionu Mohelnicko. Nový programový dokument obce – Program obnovy venkova na
roky 2015 – 2020. Starosta seznámil přítomné s jeho zněním a dokument byl
schválen zastupitelstvem obce.

Podrobnosti o některých zde zveřejněných informacích přineseme v dalších
číslech Líšnických ozvěn. ZEPTÁME SE ZA VÁS přímo na obecním úřadě.

ad 15 Různé – Diskuse:
paní Jitka Mošovská: Co bude dělat zastupitelstvo obce s nerezovou nádobou, která stála 50000,- Kč a nenachází se na obci? Dne 3. 10. 2014 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce byl pan Stratil dotázán místostarostou obce A.Friedlem,
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kde se nachází nerezová nádrž a k jakému účelu byla pořízena za 50000,- Kč. Pan
Stratil tehdy odpověděl, že se podívá. Starosta obce J. Kvíčala odpověděl paní Mošovské, že zastupitelstvo obce celou věc prověřuje.
Paní Jitka Mošovská: Jak to, že nejsou již opraveny vodoměrné šachty na Vyšehorkách Pod dědinou, které jsou neustále zaplavovány vodou. Byla uplatněna reklamace na dodavatele prací? Starosta odpověděl, že ještě reklamaci neprovedl –
zapomněl. Starosta obce slíbil okamžitou nápravu.
Paní Jitka Mošovská: V prosinci na Veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo
řečeno místostarostou obce, že bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici hlavní
účetní na obci. Výběrové řízení nebylo vyhlášeno, ale jako účetní obce byla vybrána paní Stratilová. Z jakého důvodu byla vybraná a kdo ji schválil? Starosta obce
odpověděl, že výběrové řízení nemusí být, je to v plné kompetenci starosty obce
a z tohoto důvodu jsem tak rozhodl. Paní Stratilovou Pavlu jsem vzal pouze na
moji žádost a na moji odpovědnost. Na dotaz paní Mošovské místostarosta obce
odpověděl, že 3. 12. 2014 vedl zasedání, tak skutečně hovořil, že bude vypsané
výběrové řízení na pozici hlavní účetní obce. Zastupitelé budou jednat, zda to bude
na 4, 6 nebo 8 hodin. Paní Draplová se přihlásila a odpověděla, že to musí být samozřejmě na plný úvazek. Místostarosta odpověděl, že zastupitelé rozhodnou, na
jakou dobu bude účetní obce. Dnes 4. 3. 2015 je jiná situace a starosta obce tak
rozhodl. Zastupitelé obce rozhodnutí starosty respektují.
Pan Radek Havlíček: Chtěl bych se zeptat, kdo ze zastupitelů obce hlasoval pro
paní Stratilovou? Starosta obce odpověděl, že si rozhodl sám, ze zákona na to má
právo. Dále hovořil o tom, že někteří zastupitelé obce nesouhlasili s jeho rozhodnutím. Pan Havlíček dodal: Mám to brát tak, že starosta je někomu zavázán a proto ji
vzal na toto místo? Starosta obce odpověděl, že není nikomu zavázán, a že to bral
tak, že udělal vstřícný krok k tomu, aby obec stmelil dohromady.
Pan Marek Míchal: Chtěl bych se zeptat, zda by nešlo něco udělat s vodou, která
teče z polí kolem mého domu na náves? Starosta odpověděl, že to bude řešit. Dále
dodal pan Míchal: Jak vyřešila obec žádost stolních tenistů v obci? Proběhla diskuse na téma třetí stůl do místnosti k muzikantům. Paní Lenka Pospíšilová se ohradila, že nesouhlasí, aby tenisti měli třetí stůl v jejich místnosti. Místostarosta obce
dodal, že zastupitele rozhodli a schválili, že třetí stůl stolních tenistů bude
v místnosti, kterou užívají muzikanti. Dále dodal, že se oba spolky domluví, kdy
a kdo bude trénovat tak, aby nevznikly zbytečné neshody.
4

Místní děti při recitaci

S band Líšnice

Jan Ležanský

Jasmína Hoppová

Lukáš Hloušek

Nikolas Nešpor

Dorotka Nováková

Přivítání žen květinou
9

NAVŠTÍVILI JSME

SPOLEČENSKÁ AKCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, DEN MATEK
V naší obci se pravidelně připomíná Den
matek. Letošní oslava
připadla na neděli 17.
května a jako tradičně
byla spojena s vítáním nových občánků
obce Líšnice. Všechny ženy přivítal květinou u vchodu do sálu
zastupitel obce Oldřich Smítal. Starosta

Sedmikrásky z MŠ Loštice

obce pan Jiří Kvíčala potom poděkoval ve svém projevu
ženám za jejich práci pro rodinu i společnost. Následovalo
přivítání nově narozených dětí, kdy do pamětní knihy bylo
zapsáno pět nových občánků z Líšnice a Vyšehorek. Byli
to: Jan Ležanský, Nikolas Nešpor, Jasmína Hoppová,
Lukáš Hloušek a Dorotka Nováková. Starosta obce rodičům
poblahopřál k narození jejich dětí a popřál všem hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Rodiče také obdrželi od obce
finanční dar.
Básničky věnované maminkám a babičkám přednesly místní děti pod vedením paní Jany Zámečníkové. S nově nacvi- Starosta J. Kvíčala
čeným pásmem písní se představili členové a členky místního pěveckého sboru. Potom se již v sále kulturního domu objevily Sedmikrásky děti ze souboru mateřské
školy v Lošticích. Svými
písničkami a básničkami
zpříjemnili nedělní odpoledne. V sále se podávalo tradičně malé občerstvení a o dobrou
náladu se v závěru ještě
postarala hudební skupina S band Líšnice.

Pěvecký sbor občanů
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Určitě mnoha našim občanům není neznámé
jméno Miroslav Kobza. Jedná se o redaktora
Českého rozhlasu Olomouc, žijícího v Zábřehu,
kterého mohou posluchači slyšet v pořadech Od
Pradědu na Hanou, Česko země neznámá, Toulky krajem a v dopoledních rozhovorech s hosty.
Napsal také předlohu pro čtrnáctidílný cyklus
pohádek z oblasti severozápadní Moravy Povídánky od nitěných knoflíků. Je spoluautorem tří MIROSLAV KOBZA
knih věnovaných řekám, pramenům a potokům
severní a střední Moravy. Má za sebou několik samostatných i společných výstav
fotografií. Jako muzikant působil v několika hudebních seskupeních se zaměřením
od folku přes rock po blues.
Miroslav Kobza přijal 30. dubna pozvání do líšnického kulturního domu, aby se
podělil s posluchači o své zajímavé znalosti v pořadu Od Pradědu na Hanou.
V úvodu se zmínil o významu
obchodní cesty, která vedla kolem líšnického hradu a karavany
po ní putovaly z Moravy do
Čech. K historii hradu se posluchači dověděli, že se zřejmě jednalo o hrad malý, rozměry podobný našemu sálu v kulturním
domě. Prý neměl ani studnu (to
někteří posluchači zpochybnili)
a vchod ústil směrem k vyšehorským polím.
Následovaly některé informace
OD PRADĚDU NA HANOU týkající se bývalých majitelů.
Poslední z nich - Herald z Kunštátu dopadl tragicky, protože rušil zemský mír a byl za to v Brně popraven. Padla
také otázka údajného narození Jiříka z Poděbrad na líšnické tvrzi. „Vše je ve stádiu
domněnek, není důkazu, že by to tak opravdu bylo.“
Další část přednášky věnoval Miroslav Kobza Vyšehorkám a kostelíku Všech svatých, kde poukázal na slovanskou kruhovou osadu kolem něho. Významnou roli
sehrál Kobylka z Kobylí - horlivý protestant, který i ve Vyšehorkách protestantství
prosazoval. „Kdo odešel v Mohelnici k protestantům, docházel do kostela na Vyšehorky,“ uvedl M. Kobza. Líšnice měla kolem roku 1900 asi 497 obyvatel,
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VYŠEHORKY
Vyšehorky asi polovinu. V roce 1630 zde byla všechna
jména česká. To byly některé ze zajímavých údajů o
osídlení a složení obyvatelstva našich obcí.
Určitě jen málo kdo v sále věděl historii hostince Na
Pešti - přeloženo „Na poště“, kterou M. Kobza zajímavě
objasnil. Forman s koňmi jedoucí od Olomouce se Na
Pešti zastavil, přepřáhl koně a vydal se cestou přes Líšnici „Schergrábnem“ na Studenou Loučku. Na Loučce
opět přepřáhl a pokračoval dále. Protože cesta byla velmi
náročná, často nesjízdná, musela se najít cesta nová.
Roku 1745 byl přeložen poštovní úřad z Loštic do Mohelnice a tudíž putování lesem přes Líšnici ztratilo význam. Začalo se jezdit na Studenou Loučku jinudy vznikl hostinec U Benešů na kraji Mohelnice.
V další části pořadu vyzdvihl unikátnost kraje, ve kterém
žijeme. Máme zde místa, kde se dostaneme z podmínek
podobných severské tundře, které jsou na Pradědu, za dvě hodiny do Litovelského
Pomoraví těsně před Litovel a ocitneme se v prostředí podobném deltě Dunaje
v Rumunsku. Velmi rozmanité jsou také umělecké směry a slohy, které se v našem
okolí vyskytují. „Alpskou architekturu najdeme v Sobotíně, v Prostějově secesi, na
Vyšehorkách gotiku, v Losinách renesanci a v Olomouci baroko. To vše je na velmi malé ploše jediného kraje,“ uvedl na vysvětlení M. Kobza.
Došlo také na dotazy pozorných posluchačů, kteří se mimo jiné zeptali, zda-li redaktorovi, který natočil již přes 1000 dílů Toulek po kraji nehrozí vyčerpání témat.
M. Kobza odpověděl, že se vrací k pořadům z roku 2002 a zjišťuje, že mnohé je
dnes již jinak a proto natočí nový pořad. Má obrovský archiv materiálů, ze kterého
může čerpat a velkou výhodou je také jeho záliba v cykloturistice. „Musíme se
naučit dívat se na krajinu, uvidět její krásy, zamyslet se, jak obec žila.“
Na závěr velmi zajímavé přednášky Miroslav Kobza připomněl myšlenku hrdosti
ke své rodné krajině. „Lidé mají mít své kořeny a vracet se na svá rodná míst, být
hrdi na svoji zem. Své krajině hodně dlužíme a máme jí co vracet.“

PRO ZDRAVÍ

- 30. května 2015
Putování za loštickým tvarůžkem - start: 7 - 9.30 hod.
Zveme vás na 39. ročník turistického pochodu

start je na hřišti kopané, trasy: pěší - 8, 15, 25, 35, 50 km, cyklo - 15, 25, 50, 75 km
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Občané z obou našich obcí si přicházejí každým
rokem připomenout na vyšehorské hřiště výročí
ukončení 2. světové války. Na lampionový průvod, který se zde 7. května koná, se scházejí jeho
účastníci v již podvečerních hodinách a zejména
děti netrpělivě čekají, až budou moci lampion
rozsvítit. Než se tak stane, dováděly na novém
dětském hřišti a mohly se také občerstvit. Párek,
oplatek a limonádu jim rozdával Olda Smítal
s úsměvem a ještě k tomu popřál dobrou chuť.
Dospělí zase využívali možnost poklábosit třeba
o výsledcích hokejového mistrovství, ochutnat
něco dobrého z udírny, či zahnat žízeň.
Samozřejmě tím očekávaným vrcholem byl lampionový průvod, který se již tradičně řadil v nejspodnější části Vyšehorek - ve čtvrti Pod dědinou.
Také letos jsme mohli napočítat více než sto
účastníků průvodu, kteří se vydali na trasu. Samozřejmě nejdůležitěji se tvářily děti se svými rozzářenými lampiony. V průvodu bylo možno spatřit
kromě klasických koupených lampionů, nejrůznější výrobky šikovných tátů či dědečků. Všechna
světýlka došla v pořádku zpět na hřiště a pořadatelé chtěli vyhlásit vítěze. Porota měla velmi těžký úkol. Každý lampion byl nejlepší právě pro
toho, kdo jej hrdě držel nad hlavou, takže vítězi
byli vlastně všichni. Jako odměnu měli pořadatelé
připravený pěkný ohňostroj. Děkujeme tímto obětavým vyšehorským pořadatelům za tuto povedenou akci a OÚ v Líšnici za finanční příspěvek.
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