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 srpnu:
Šůstek Jiří
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie

Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
Horálková Eva

Srdečně blahopřejeme!

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Srpen

www.obec-lisnice.cz

99/15

Veřejné zasedání
Oslavy 12. výročí SDH
Pozvánka na Mikroregion

POZVÁNKA

Aktuality

DEN MIKROREGIONU
19. září 2015 - Líšnice
Podrobnou pozvánku a program naleznete uvnitř listu na str. 5

Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 99/15 Uzávěrka tohoto čísla 31. 8. 2015
Vydává: Obecní úřad v Líšnici, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002.
Vychází jako občasník, zpravidla jednou za měsíc.
Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák
Cena: zdarma
Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz
12

Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici měl důvod k oslavám. Uplynulo 120 let od založení sboru a vysvětili novou zbrojnici a hasičský prapor. Součástí oslav byl průvod obcí a hasičská soutěž na hřišti. Na snímku TATRA 805 /více na str. 6/.

Z HISTORIE OBCE

ZJISTILI JSME ZA VÁS

Paměti obce Líšnice od roku 1945

88. díl

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

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Na Vyšehorkách bude dne 10. září 2015 v době od 8 hod. do 16 hod. přerušena
dodávka elektřiny z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení.
Děkujeme za pochopení
ČEZ Distribuce, a.s.

Rok 1977
Požárníci :
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1977 byla přednesena na výroční členské
schůzi a vychází z plnění plánu a závazků uzavřených na počet 60. výročí VŘSR.
2 přednášky pro pracující v zemědělství………. .účast 65 osob
2 přednášky na školách…………………………….účast 62 osob
2 akce k přípravě obyvatel na civilní obranu……účast 90 osob
4 námětová cvičení v obci………………………….účast 49 osob
Bylo provedeno 92 prohlídek v obytných domech, 5 v ostatních provozovnách
a 3 v zemědělských závodech.

Členská základna:

KŘÍŽOVKA
Na září se netěší školáci, protože jim začíná /tajenka/ .
A
B

Naše organizace má 50 členů. Z toho:
od 19 do 30 let………………………………...6 mužů
od 31 do 45 let………………………………..10mužů
od 46 do 60 let………………………………..20 mužů
od 61 let a starší………………………………14 mužů

C

Výbor požárníků:

F

Navrátil Jaroslav - velitel
Novák Josef
Bartoš Vlastimil - technický
Springer Ladislav - hospodář
Zbožínek Antonín
Šnobl Rostislav - pro práci s mládeží

Teltscher František
Kuba Josef - jednatel
Maštera Jindřich
Kluka Pavel - předseda
Novák Milan

Vyřešení minulé tajenky Dne 19. září se v naší obci sejde mohelnický MIKROREGION.

D
E

Vodorovně:
A - Konec modlitby
B - Papoušek
C - Citoslovce klovnutí
D - Moderní
E - Pochod
F - Bojové vozidlo
G - Předváděcí pódium
H - Lyžařský pozdrav
I - Odnož
J - Bodláčí
K - Úspěch
L - Nemnoho
M- Výkon skokana

G
H
I

J

Usnesení:
1. Výbor se zavazuje, že plně zabezpečí úkoly stanovené plánem práce a úkoly
z úkolů a usnesení ZO SPO
2. V akci Z na výstavbě prodejny odpracovat za místní organizaci 100 hodin
3. Společně se společenskými organizacemi NF přispěje k zabezpečení pořádání
dětského dne a uspořádá zahradní slavnost
2

K
L
M
11

POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Jediným hltem vypil zbytek.
Aňa i Dionýs strnuli pohledem na Heralta a čekali na
výsledek požití vína. Škleb,
který se zjevil na jeho obličeji, způsobil mnichovi zastavení všech životních funkcí. „Hrmm, silné víno jsi udělal Kutno. Vpravdě hodně silné a dám si ještě jeden
pohár, chutná mi,“ zahlaholil furiantsky zeman. Vrávoravě vstal, uchopil Aňu kolem pasu a začal se s ní točit po místnosti, až se zvířil popel od kamen. „Kutno,
zpívej, zpívej, tvé víno je veselé, hodně veselé,“ a točil se s Aňou dál. Popadaly
židle, rachotily hrnce, ale Heralt neustával. Aňa sotva nabírala dech, čepec jí spadl
z hlavy a vlasy v dlouhých pletencích švihaly kolem nich, jako dva biče. Dionýse
chytil záchvat smíchu. Začal tleskat do rytmu a zpívat známou odrhovačku
z líšnického trhu: „A byli na to dva a dva a dva,..v kupě sena dva a dva a dva,...a to
seno pejchá oba dva a dva a dva,...funí,kejchá oba dva a dva a dva,....A byli na to
dva a dva a dva,....“, zrychloval tempo a tleskal a tleskal, až ho ruce brněly.
Nemohlo to jinak dopadnout, než jako to dopadlo. Uřícení tanečníci v rotaci zavadili o nohu dubového stolu a upadli na podlahu. Aně přeletěla suknice přes hlavu a
tak nabídla nejen mnichovi pohled na to, co si dívky úzkostlivě chrání. Čím víc se
chtěla kopáním vymanit ze zamotaného oděvu, tím víc bylo vidět, že je od pasu
dolů úplně nahá. Ječela a pištěla, odstrkovala od sebe chechtající tělo Heralta, který
využil okamžitě naskytnuté příležitosti a zachoval se jako dobyvatel. Ale to už
Dionýs nečekal a vyletěl z komory jako střela z kuše. Pokud by si měl vzpomenout na celý večer i noc, tak napáchal tolik hříchů, že by kněz Jan při zpovědi nejspíše omdlel. Ale copak za to může? Za Aňu, která mu dnes ukázala všechny vnady žen, za Jana Poděbradského, kterého uhodil a následně ztratil v zahradě, za zemana Heralta a jeho opilecké choutky, za Ulu,...pic do jelit, kde to děvče zmizelo?
Nechal ji samotnou tam někde venku, na dvoře!
„Ťulo, Ťulinko,“ nesměle pokřikoval a prohledával
každý koutek dvora v již v skoro ranním světle. „Co je,
spím a neříkej mi Ťulo,“ ozvalo se z povozu napěchovaném až po vrch senem. „Pojď, tady nemůžeš ležet,
protože za chvíli začne chasa poklízet krávy a mohli by
do tebe zabodnout vidle,“ pomáhal děvčeti slézt dolů mezi žebřinami. „Jak to dopadlo?“ studovala výraz jeho tváře. „No, zatím žiji, ale bylo to jen o fous. Díky
jeho propálenému hrdlu kořalkou nedokáže už víno chutnat! Můžeš si lehnout ke
mně do komory. Nedokážu teď usnout a musím se ještě podívat na vinici,“ doprovodil mnich děvče k domu a pak se vydal zpátky na stráň svého vinohradu.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 16. 7. 2015 se konalo veřejné zasedání č. 4/15 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel - A. Plhák
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 3 - Z minulého veřejného zasedání obce byl uložen úkol starostovi obce, aby
vyřešil stížnost pana Zapletala na Obecní úřad Líšnice. Důvodem stížnosti byly
výkopové práce na jeho pozemku a přípojky k sousedním domům.
Výsledkem bylo jednání starosty a místostarosty obce s rodinnou Zapletalových.
Jednání probíhalo přímo na místě u rodiny Zapletalových. Pan Zapletal navrhl nějaká možná řešení obci a poté obec navrhla možná řešení panu Zapletalovi. Výsledkem dohody všech zúčastněných bylo to, že pan Zapletal přistoupil na směnu
jeho pozemků s obcí tam, kde vedou inženýrské sítě na jeho pozemku, dále pak
tam, kde je dnes již fungující cesta na hřiště tj. pozemky, po kterých obec jezdí
a užívá pozemky pana Zapletala. Pozemky, které obec Líšnice bude měnit
s rodinou Zapletalových, budou přesně zakresleny, zaměřeny tak, aby obě zúčastněné strany s touto plánovanou výměnou souhlasily. Dále bylo projednáno, že přes
zimu 2015 - 2016 začne pan Zapletal vyřizovat projektovou dokumentací na opravu hráze rybníka. Dohoda zněla, jestliže pan Zapletal neopraví rybník, tak obec
Líšnice zaveze náhon a pozemek vyrovná s okolním terénem. Dále byl dohodnut
postup při připojení na vodovodní řád pro uživatele č.p. 34 – pan Krejbich. Voda
bude tažena pásem obecního pozemku a protlakem k panu Krejbichovi.
ad 7 - Starosta obce seznámil občany a zastupitele s výkopovými pracemi na výstavbě Vodovodu v Líšnici..
Dále byla projednána výpověď smlouvy o dodávce surové vody z Mohelnické zemědělské a.s. Smlouva skončí dnem 31. 12. 2015. Dále starosta obce uvedl, že
v případě, že nebude v provozu nově vybudovaná vodárna, tak nám posunou výpovědní termín do konce dubna roku 2016.
ad 7 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany, v jakém je stavu součastná vodárna na Vyšehorkách. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovení vrtu pitné
vody na Vyšehorkách. Na doporučení výběrové komise, která byla složena
z celého zastupitelstva obce, ve věci výběrového řízení na zhotovení vrtu na Vyšehorkách je vítězná firma STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Olomouc. Bylo schváleno 6 hlasy.
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Dále byla podána informace o přeložení lesní cesty v Líšnici u zdroje pitné vody –
probíhá uzemní a stavební řízení tj. povolení stavby přeložky cesty.
Stavební práce na KD v Líšnici stále probíhají a pomalu se blíží k předání stavby.
Na hřišti v Líšnice probíhají terénní úpravy a stavební práce.
ad 8 - Starosta obce informoval zastupitele a občany o přijetí dotace 5.000 Kč
z KÚOK na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2015 – na opravu přenosných zásahových prostředků –
stříkačky PS. Schváleno 6 hlasy.
Dále spolufinancování dotace obcí ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na
opravu přenosných zásahových prostředků – stříkačky PS 12. Schváleno 6 hlasy.
Starosta obce přečetl smlouvu o poskytnutí dotace s KÚOK na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje na rok 2015 o pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru. Ta byla následně schválena 6 hlasy.
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování záměru a oslovení firem na zpracování
projektové dokumentace na sportovní zařízení v areálu bývalého kravína v Líšnici.
Schváleno 6 hlasy.
ad 9 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany s prodejem pozemku p.č. 41/1
a v k.ú. Líšnice u Mohelnice paní Eleně Pátkové, bytem Líšnice 18 za cenu 20 Kč/
m2celkem 42 m2 za 840 Kč. Schváleno 6 hlasy
ad 10 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem směny a prodeje
pozemků mezi obcí Líšnice a panem Ivo Kubálkem. Jedná se o pozemky p.č. 88
a 91/3 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Schváleno 6 hlasy.
ad 11 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany o úplné uzavírce silnice
č. II/644 v úseku od křižovatky se sil. II/635 po hranici okresu směr Vranová Lhota
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AKTUÁLNĚ
HASIČI NA VYŠEHORKÁCH SE PUSTILI DO PRÁCE

Také na Vyšehorkách bude sbor dobrovolných hasičů. Její zakládající členové se
hned pustili do práce a rozhodli se, že v rámci svých možností zvelebí chátrající
hasičskou zbrojnici u dětského hřiště. „Vše stihneme do Dne mikroregionu, který
probíhá v našich obcích,“ přislíbil za vyšehorské hasiče Ing. Jaroslav Seryn.
Podrobnější informace o nově vznikajícím sboru přineseme příště.

UPOZORNĚNÍ
FINANČNÍ SPRÁVA RUŠÍ POKLADNU V ZÁBŘEHU
Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu
pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“
územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je
zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v
případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
V Olomouckém kraji bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen na níže uvedených územních pracovištích:
ÚzP v Konici, ÚzP v Litovli, ÚzP v Šternberku, ÚzP v Hranicích, ÚzP v Zábřehu.
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem z účtu,
případně prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“. Tyto jsou k dispozici na
všech územních pracovištích.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých
věcí - nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
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spřátelené kolegy z Líšnice u Žamberka. Jak to tak někdy bývá, na domácí půdě se nedaří a nezadaří. Abychom si mezi sebou tak nějak neměli
co závidět, umístění byla totožná ženy Líšnice 5. místo, veteráni Líšnice 5. místo, muži Líšnice „A“ 5. místo a Líšnice „B“ 6. místo. Celá soutěž měla skvělou přátelskou atmosfé- Oslavy 120. výročí pokračovaly na hřišti
ru a sportovního ducha. Nikdo nebyl
zraněn, počasí nám také nedopřálo
ani dešťovou kapičku. Kolektivy na
prvních 3 místech v každé kategorii
obdržely krásné poháry, které byly
pořízeny za finančního přispění Olomouckého kraje. Všechna zúčastněná
družstva dostala věcné ceny, které
byly získány za podpory sponzorů a
darů. Tímto mi prosím dovolte,
abych poděkovala za finanční přispění a za věcné dary. Děkujeme: Obecní úřad
Líšnice, MS – Stavby Marek Spáčil, paní Irena Beránková, paní Jaromíra Gazdová, Autodoprava Vlasta Vykydalová, pan Marek Míchal, Darka Mohelnice, starosta obce pan Jiří Kvíčala, DiS., Pohostinství Líšnice, Pivovar Litovel, Řeznictví
Mgr. František Keprt, plk. Vladimír Drozda. Dále děkujeme paní Plesníkové a paní
Kvíčalové za skvělé koláčky a záviny ke kávě.
Tímto program dne oficiálně skončil a volně pokračoval posezením a tanečním
večerem s naší místní kapelou S-band. Spolu s nimi jsme si mohli zatancovat, zazpívat, ale i jen tak posedět a „poklábosit“ se sousedy na našem hřišti do půlnočních hodin. V deset hodin večer udělala opravdu poslední tečku za oslavami 120 ti
let hasičů Líšnice ohňová show v podání skupiny Postrpoi z Postřelmova. Jejich
vystoupení sledovalo na hřišti přes 200 návštěvníků a bylo opravdu nádherné.
Večerní návštěvnost nás velice potěšila. Průběh celého dne, sportovní klání - to vše
se nám podařilo jen zásluhou velké práce, příprav a zase jen velké práce nejen nás
hasičů, ale i našich příznivců. Oslavy jsme i přes drobné nedostatky zvládli na
dobré úrovni. Taková to akce by nikdy nemohla proběhnout nebýt pomoci v našich
řadách, ale i našich rodinných příslušníků a přátel. A tak mi ještě jednou dovolte
poděkovat za odvedenou práci všem ve stáncích, u jídla, na trati. Ale hlavně těm,
kdo to vše pomáhali nachystat a dali šanci k tomu, aby oslavy proběhly. Děkuji.
Jitka Mošovská DiS., starostka SDH
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POZVÁNKA
Obec Líšnice a Svazek obcí Miroregionu Mohelnicko

19. září 2015

pořádají v sobotu

14. ročník

DNE MIKROREGIONU V LÍŠNICI
Program:
9.00 hod.

Zahájení soutěží jednotlivých družstev:
- vybíjená a ruské kuželky - areál hřiště
- stolní tenis - bývalá škola
- mariáš - pohostinství Líšnice

10.00 hod.
Oficiální zahájení - areál hřiště v Líšnici
11.00 – 13.30 hod. Vyhodnocení soutěží
13.30 hod.
Tombola
9.00 – 15.00 hod. Doprovodný kulturní program:
- moderuje Kamil Stratil
- S band Líšnice
- členky Sokola Moravičany
- dechová hudba Rohelanka
- country skupina My ze Šumperka
- Buřinky a Berušky revival z Loštic

9.00 – 12.00 hod. Den otevřených dveří:
- v rámci pořádání Dne Mikroregionu bude otevřen veřejnosti
kostel Všech svatých na Vyšehorkách

9.00 – 12.00 Výstava Líšnice a Vyšehorky v minulosti a dnes přísálí KD v Líšnici
Bohaté občerstvení zajištěno
Zveme všechny k hojné účasti
OÚ Líšnice
5

SDH LÍŠNICE

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
V letošním roce je to 120 let, kdy byl v naší obci založen první sbor dobrovolných hasičů. Proto
jsme si toto nemalé výročí připomněli a v sobotu 8. srpna 2015 jsme jej
oslavili.
Program celého dne začínal u nově
zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Tam od 10 hodin probíhalo slavnostní svěcení nových
prostor hasičské zbrojnice spolu se soškou Sv. Floriána
umístěnou ve výklenku nad vstupními dveřmi, naší techniky a našeho hasičského praporu.
Obřad v krátkosti, ale zcela trefně vykonal zástupce farnosti Římskokatolické církve z Loštic. Co se týká hasič- Soška Sv. Floriána
ského praporu, tak ten byl právě před
oslavami pořízen nový, neboť jsme
žádný neměli a ani se nám nepodařilo v historii vypátrat, zda nějaký
existoval. Celý byl pořízen z darů od
sponzorů. A tak náš nový hasičský
prapor je navržen tak, aby byl odrazem naší vesnice. Na tmavém podkladu je postava Sv. Floriána, který
drží ochrannou ruku nad vyšehorským kostelíkem a na červeném podkladu je znak našeho sboru, ve kteSvěcení praporu, sošky i samotné zbrojnice
rém najdete nejen hasičské symboly,
ale i modrou a žlutou barvu a lva
jako odraz symboliky naší obce.
Po krátkém církevním obřadu byla
slavnostně starostou obce předána k
užívání nová hasičská zbrojnice. Tu
si po přestřižení symbolické pásky
převzala starostka hasičů, která ale
nezapomněla ani na zásahovou jednotku obce, která prostory také bude
využívat, a tak část pásky předala
6

veliteli jednotky. Pak už následovala
volná prohlídka prostor nové zbrojnice. Bylo podáno malé občerstvení koláčky, točené pivo a limonáda.
Těsně před obědem se program přesunul slavnostním průvodem na místní hřiště. V průvodu byla k vidění
historická koňská stříkačka hasičů
z Radnice. Náš vozový park také vyjel s oběma vozidly - Tatra 805
a Gazella. Náš nový prapor doprovo- Starosta obce přestříhává pásku
dily v průvodu ještě prapory hasičů
z Moravičan, Palonína a Líšnice
u Žamberka. Na hřišti následovala
přestávka na oběd a přípravy na
hasičskou soutěž. Přestávku vyplnila
ukázka akce koňské stříkačky. Kvůli
extrémnímu suchu jsme ale raději
nezapalovali žádný oheň a tak bylo
jen pokropeno hřiště. Na hřišti byla
První fotografie SDH Líšnice s praporem
připravena
k nahlédnutí kronika
sboru, kronika mládeže a fotodokumentace ke kronice. A také i nějaké
ty historické fotografie a foto z doby
znovu obnovení činnosti současných
hasičů po roce 1999.
Ve 14 hodin byla zahájena hasičská
soutěž, letos jen s jedním soutěžním
kolem. A to se běželo s jednotným soutěžním strojem Tohatsu pro Průvod hasičů obcí
kategorie muži a ženy, a strojem PPS
8 pro kategorii veteránů. Na startovní
listině bylo přihlášeno 21 soutěžních
družstev - z toho 5 družstev žen, 6
družstev veteránů - Líšnice měla v
každé kategorii jednoho zástupce a
10 družstev mužů - Líšnice měla 2
družstva. Z „přespolních" jsme přivítali hasiče z Újezda u Uničova a naše
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