SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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 září:
Teltscherová Marie
Churavý František
Krejbich Václav
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Vás i Vaše děti srdečně zve na akci
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31. října 2015 ve 14 hod.
louka u vodojemu Vyšehorky

/cesta bude značena z návsi/
Proběhne soutěž v pouštění draků vlastnoručně vyrobených i koupených
Občerstvení zajištěno - za deštivého počasí se akce nekoná
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V sobotu 19. září 2015 se na líšnickíém hřišti sešli zástupci všech 14 obcí a měst
Mikroregionu Mohelnicko. Konal se zde 14. ročník DNE MIKROREGIONU
MOHELNICKO. O jeho průběhu informujeme podrobně od str. 3.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Obecní úřad Líšnice zve srdečně všechny občany na

89. díl

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

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

které se koná ve čtvrtek 15. 10. 2015
v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice

Rok 1977

Program :
1) Informace o probíhajících akcích
2) Dotace na rok 2015 - Vodohospodářský fond, MZe
3) Výběrové řízení Přeložka lesní cesty
4) Smlouva s Mikroregionem Mohelnicko
5) Záměr prodeje pozemků
6) Rozpočtová opatření
7) Kontrola Inspekce životního prostředí - lesy
8) Různé

Výstavba obce:
19. března prováděl zřizování vodovodu do svého bytu ve Vyšehorkách č. 20 Navrátil Jaroslav. Zapojení provedl Petr Jaroslav.
V půli března provedl Kohoutek Martin bourání a odstranění staré výměny, která
byla ve špatném stavu. Po úklidu na místě zvětšil zahradu a prováděl na budovách
další úpravy.
V březnu zahájil v Líšnici na zahradě Šustek Jiří výstavbu rodinného domku. Dokončovací práce byly odloženy na příští rok.
V září prováděl nadstavbu domu v Líšnici Bartoš Vlastimil. Další práce po zastřešení byly pro nepříznivé počasí odloženy na příští rok.
Místní národní výbor vybudoval ve Vyšehorkách z bývalé sběrny mléka čekárnu
pro pracující i občany k autobusům. Tato akce byla provedena v akci Z.

Rozšíření autobusové dopravy:

KŘÍŽOVKA
V listopadu se v našem hostinci uskuteční již po několikáté podzimní /tajenka/
turnaj, nesoucí název jeho zakladatele..
Vyřešení minulé tajenky Na září se netěší školáci, protože jim
začíná NOVÝ ŠKOLNÍ ROK:

A

Po vyhlášení místním rozhlasem byla na zkoušku 2 měsíce rozšířena autobusová
doprava z Mohelnice přes Vyšehorky do |Líšnice. Z Mohelnice odjíždí nově v 9
hod., v Líšnici se otočí a 9. 30 hod. jede opět přes Vyšehorky zpět. Další nový spoj
jede z Mohelnice v 11. 30 hod. přes Újezd do Líšnice a Vyšehorek, kde se otočí
a ve 12.05 hod. se vrací stejnou trasou zpět. V 17 hod. odjíždí nově autobus z Mohelnice přes Újezd, Líšnici, Vyšehorky, Podolí zpět do Mohelnice. Nebude-li tato
rozšířená doprava využívána, bude zrušena.

B
C

Narození:

E

Pechová Dana, Komárková Zdenka, Pytlíčková Eva, Hopp Lubor, Plhák Ivo,
Kajnar Zbyněk, Žák Michal, Stratil Kamil, Zámečník Luděk

F

Úmrtí:

G

Dne 2. května v ranních hodinách zemřel po delší nemoci v nedožitých 85 letech
Kubačák Florián. V říjnu zemřel Pudil Jaroslav,v listopadu zemřel Hašler Antonín.

Stav obyvatelstva:
Koncem roku 1977 žije v obci Líšnice - Vyšehorky 315 trvale bydlících obyvatel.
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Vodorovně:
A - Lesní kalamita
B - Slezské město
C - Opak statoru
D - Vícehlavé pohádkové bytosti
E - Bledě žlutá
F - Stromová houba
G - Zůstatek na účtu
H - Překlad z angl. - home
I - Opak živého

D

H
I
11

POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

UDÁLOST

Všude bylo ticho, jen ptáci
slabě ohlašovali nový den.
Zamyšleně kráčel a přemýšlel o všem, co se přihodilo a
co z toho znamená nebo bude znamenat do budoucna. V mlžném oparu hrdě shlížel
na svou vinici lesknoucí se v spadlé rose. Proč se mu nepodařilo z hroznů nikdy nic
kloudného udělat? Jde špatnou cestou? Jak se má rozhodnout? Přistoupil
k bohatému hroznu, potěžkal ho v ruce, polaskal jeho bobule. Utrhl a vložil do úst
jednu kuličku, pomalu ji rozžvýkal a začal si uvědomovat, jak je sladké, jakou má
vůni a k čemu všemu se dá použít. Jak byly jeho sny pošetilé! Mnohaleté plahočení, hodiny a dny práce, dřiny, a přitom je to tak jednoduché! Cítil se najednou tak
lehce, spokojeně, protože věděl, co udělá. Všechno víno otrhá a prodá na jarmarku
v Líšnici ještě tento týden. Co neprodá, usuší na zimu, žádný alkohol, žádné pokusy povedené i nepovedené s výrobou vína. Zhluboka si oddechl, zahodil svoji netrpělivost, nespokojenost, podrážděnost. Cítil se osvobozen a spokojen. Spravedlivě
si zívl, až mu z očí vytryskly slzy. Usedl na kámen u boudy, opřel se zády k její
stěně a mžiku usnul.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Cti každou maličkost, která se ti v životě podaří
a nespoléhej na velké činy, ty patří jen vyvoleným,…
konec
Povídka na pokračování tímto dílem končí. Nebo nekončí? Budeme si muset počkat
na vyjádření autorky paní Jany Zámečníkové, která nás již několikrát mile překvapila dalšími osudy Dionýse a jeho přátel. Byla by škoda, kdyby se toto dílo vytratilo z Líšnických ozvěn, protože k nim již tak nějak patří. Chtěl bych za Vás čtenáře
paní Zámečníkové moc poděkovat a vzkázat jí, že jsme opět nedočkaví….

PŘIPRAVUJE SE

Memoriál Zdenka Neubauera

Hostinec Líšnice - 14. 11. 2015
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DEN MIKROREGIONU
Poslední obcí ze svazku Mikroregonu Mohelnicko, kde se ještě nekonal
DEN MIKROREGIONU, byla naše obec Líšnice. Již několik roků jsme čekali, kdy
padne pořadatelská řada na nás. Letos jsme se tedy konečně dočkali. Tradiční
červnový termín, kdy se koná tato akce, byl na naši žádost kvůli výstavbě vodovodu posunut na září. Přípravy
začaly však dlouho před tím.
Jedním z klíčových důvodů,
proč se doposud v Líšnici
mikroregion nemohl konat,
bylo chybějící zázemí na
líšnickém hřišti. Již od roku
2012 se vedly diskuze o tom,
jak velké hřiště obec potřebuje, kde ho umístit a s tím
souvisel i problém vhodného zázemí. Po vyjasnění si
potřeb a možností obce se
Na líšnickém hřišti byla dokončena budova
nejprve zrealizovalo v roce
2014 v rámci dotačního titulu dětské hřiště s herními
prvky. Za jasný cíl - samozřejmě kromě vodovodu, si
zastupitelé obce stanovili na
letošní rok vybudování jednoduché stavby, ve které by
se prodávalo občerstvení,
součástí by bylo drobné
skladiště, sociální zařízení a
přídavkem i malé kryté sezení. Po vyřízení všech náležitých povolení se koncem jara započalo se stavbou. Jako základu se využilo unimo
buněk, které se během prázdnin proměnily k nepoznání ve slušivý dřevěný srub.
Zásluhu na této přeměně měla parta obecních pracovníků pod vedením p. Drapla 3

p. Zámečníka, p. Eliáše a některé odborné práce prováděl p. Kopáčik ze Svinova a
další. Doslova na poslední chvíli se dokončovaly terénní práce a osévala tráva.
Dokončeno bylo i zateplení a nová fasáda kulturního domu, podařilo se i zaasfaltovat cesty po vodovodu. Sportovci z oddílu stolního tenisu zase zvelebili svoje prostory v bývalé škole, hasiči odstranili stánky sloužící roky na hřišti k prodeji. Nic
tedy nebránilo tomu, aby obec Líšnice mohla důstojně hostit návštěvníky 14. ročníku akce Den mikroregionu. Snad jen nelichotivá předpověď počasí dělala šrámy na
čele pořadatelů.
V sobotu 19. září 2015 se na líšnickém hřišti od brzkého rána stavějí prezentační
stánky všech 14 obcí mikroregionu - Klopiny, Krchleb, Loštic, Maletína, Mírova,
Mohelnice, Moravičan, Palonína, Pavlova, Police, Stavenice, Třeštiny, Úsova a
pořádající Líšnice. Ze stánků s občerstvením se začíná linou vůně připravovaných
pokrmů, instaluje se skákací hrad i nafukovací skluzavka.

Dále pak bylo nutno naplánovat vše další - od výběru vhodných parkovišť, přes
místa konání jednotlivých sportovních soutěží, občerstvení pro návštěvníky i hosty,
program pro delegaci starostů, kulturní program, až po výstavu v kulturním domě.
Kromě těchto akcí je to pak spousta drobností, které dotvářejí celkový obraz Dne
Mikroregionu.
A. P. : Jak dnes již s odstupem určité doby hodnotíte celý průběh této akce?
J. K. : Myslím si, že celá akce proběhla na jedničku. Vše tak, jak bylo naplánováno. Samozřejmě, vždy vám něco uteče, ale dle mého názoru se nám podařilo podchytit vše podstatné.
Akce takovéhoto rozsahu náročná kromě organizace také na „lidi“. Chci všem,
kteří se podíleli na přípravě, reprezentaci obce a organizaci poděkovat. Celá akce
by bez jejich pomoci nemohla proběhnout a dopadnout tak, jak dopadla.
A. P. : Jaký jste zaznamenal ohlas u zúčastněných občanů a starostů?
J. K. : Ohlas byl kladný, dokonce mi volali lidé, kteří se akce účastnili a děkovali
za skvěle strávený den u nás v Líšnici. Co se týká starostů obcí i od nich jsem slyšel jen slova chvály. Někteří tvrdili, že laťka nasazená u nás v Líšnici se bude těžce
překonávat při konání dalších Dní Mikroregionu.

Starostové a hosté Dne Mikroregionu
Před obecním úřadem se mezitím scházejí zástupci - většinou starostové a místostarostové obcí Mikroregionu Mohelnicko. Oficiálně všechny pozvané hosty
přivítal při ranním setkání v sále kulturního domu starosta Líšnice pan Jiří Kvíčala. Krátce připomenul historii obce,
seznámil s úspěchy i problémy současného života obce a doporučil zajímavá
místa, která stojí za návštěvu.
Po drobném občerstvení si starostové
prohlédli v přísálí výstavku fotografií a
dokumentů z historie i současnosti pod
názvem Líšnice a Vyšehorky v minulosti
Dobové fotografie a historické mapy
a dnes. Vystaveny byly kroniky obce,
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A. P. : Co Den Mikroregionu přinesl naší obci?
J. K. : Určitě zvýšení prestiže Líšnice a Vyšehorek vůči okolí. Dokázali jsme, že
jsme schopní akci takového rozsahu úspěšně pořádat, máme co ukázat, čím se pochlubit a čím zaujmout.
Dále si myslím, že je v obou obcích dost občanů, kteří jsou ochotni pomoci při
takto velké akci. Tak jak fungovala spolupráce spolků a občanů obcí, to je z mého
pohledu pro nás velké plus a zároveň i příslib do budoucna. Ještě jednou si dovolím všem poděkovat za pomoc a konstatovat, že se obce Líšnice a Vyšehorky zviditelnily v rámci Mikroregionu Mohelnicko a ne jen v něm.
A. P. : Děkuji za rozhovor a přeji více takových úspěšných akcí i v budoucnu.
Starosty obce Jiřího Kvíčaly se ptal Aleš Plhák

OÚ INFORMUJE
Obecní úřad Líšnice připravuje na měsíc ŘÍJEN pro občany :

- Pravidelnou revizi komínů
- Pravidelný vývoz žump a septiků
Prosíme o přihlášky do 20.10.2015 na Obecním úřadě v Líšnici.
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kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Seznámili se s cíli, posláním a náplní o.s. Ryzáček.
Na líšnickém hřišti nechyběla ani
kulturní vystoupení. Představila se
dechová hudba Rohelanka, z
Loštic přijely Buřinky a Berušky
revival a na závěr zahrál S band
Líšnice. Celou akci moderoval K.
Stratil. Členky Sokola Moravičany
Buřinky a Berušky revival z Loštic
se
prezentovaly svými třemi
skladbami a sklidily za jejich provedení zasloužený potlesk. Opravdovou tečkou celé akce bylo losování tomboly s
hodnotnými cenami.
V Líšnici o návštěvníky Dne Mikroregionu Mohelnicko nouze nebyla. Panovala
zde přátelská atmosféra, kterou podpořilo krásné slunečné počasí.

ZEPTALI JSME SE
Starostu obce pana Jiřího Kvíčaly
A. P. : Pane starosto, naše obec členem Mikroregionu Mohelnicko. Co pro Vás
vlastně znamená Mikroregion Mohelnicko?
J. K. : Mikroregion Mohelnicko je sdružením 14 obcí sdružených okolo města Mohelnice. Pro mě je to především místo, kde se setkávají starostové obcí a předávají
si zkušenosti ze své práce v obcích. Je zde i příležitost pro prosazení některých
společných aktivit jakými jsou například dotace v oblasti životního prostředí. Vyvrcholením akcí za celý rok je pak setkání obcí mikroregionu na Dni Mikroregionu
Mohelnicko.
A. P. : Jak náročná byla příprava Dne Mikroregionu, který proběhl v září v naší
obci?
J. K. : Akce takového rozsahu jakým je Den Mikroregionu, vyžaduje poměrně náročnou přípravu. Je třeba připravit aktivity na celý den. Vycházeli jsme z minulých
již konaných Dnů Mikroregionu a snažili jsme se přizpůsobit vše místním podmínkám. Důležité bylo vlastní místo konání celého Dne Mikroregionu, kde se podařilo
vybudovat pěkné zázemí pro konání takovýchto akcí. Musím poděkovat pracovníkům Obecního úřadu Líšnice pod vedením pana Josefa Drapla - jmenovitě pak
pánům Františku Zámečníkovi a Vojtěchu Eliášovi. Svůj nemalý kus práce na výstavbě zázemí odvedla i firma pana Petra Kopáčika ze Svinova a brigádníci z obce.
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dobové fotografie dnes již neexistujících staveb v obci, fotografie
téměř všech domů v Líšnici a na
Vyšehorkách - foceno v roce 1999
a nyní.
Velmi zaujal historický projekt
vodovodu pocházející z roku 1933
a pro srovnání plán vodovodu
právě vybudovaného. Návštěvníci
obdivovali také historické snímky
katastrálních map a letecké pohleKříž z kaple na návsi a prapor z r.1935
dy na obec.
Svoji premiéru před širokou veřejností měl železný kříž z kapličky na návsi a historický prapor německého spolku z roku 1935. Svoje zastoupení měl na prezentačních panelech také kostel Všech svatých ve Vyšehorkách. Fotografie dokumentovaly archeologické práce při rekonstrukci kostela po zničujícím
požáru. Všechny realizované projekty, které se obci za poslední
roky podařily, se připomenuly ve
výčtu získaných dotací a samozřejmě na fotografiích. Málo kdo z
občanů asi doposud měl příležitost
vidět dopis podepsaný V. Klausem, kterým udělil právo užívat
obci obecní prapor. Po celé dopoStarosta obce J. Kvíčala zahajuje setkání obcí ledne se v přísálí rovněž promítaly videopořady Události obce Líšnice, které vznikají každý rok již
od roku 2004.
Slavnostní zahájení celého setkání
proběhlo na hřišti v 10 hodin.
Starosta J. Kvíčala přivítal všechny účastníky Dne mikroregionu,
představil jednotlivé starosty a
poté již následovala prohlídka
jednotlivých stánků obcí. Každá
obec se snažila prezentovat to, co
Prezentační stánek obce Líšnice
je pro ni typické a čím je známá.
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Již tradičně nechybělo na jednotlivých stáncích malé pohoštění - loštické tvarůžky,
domácí perníky, zákusky, pečivo, ovoce. Když delegace starostů dorazila ke stánku Líšnice, byla přivítána tentokráte ne tradiční medovinou, ale přímo skleničkou
domácího medu. K zakousnutí
jsme nabízeli domácí koláčky či
výborné utopence. Bohatý kulturní
a společenský život Líšnice se
prezentoval na vystavených fotografiích, k dispozici byly také některé z výtisků Líšnických ozvěn.
Návštěvníci se mohli rovněž dovědět informace o činnosti o. s. Ryzáček.
Svoji zručnost předváděl v Líšnici také známý řezbář pan Beneš z
Líšnický stánek nabízel koláčky, medovinu...
Loštic, kterého jsme mohli vidět
přímo při práci. Prezentační stánek Mikroregionu Mohelnicko
slavil největší úspěch s nabídkou
velkých nástěnných kalendářů, ve
kterých jsou fotografie z jednotlivých projektů obcí sdružených v
Mikroregionu Mohelnicko.
Zástupci jednotlivých obcí se utkali v několika sportovních disciplínách. Ti nejmladší hráči již
tradičně změřili své síly ve vybíjeMistr Beneš tvořil přímo ve stánku Loštic
né. Na travnatém hřišti dosáhlo na
vítězství po velkém boji družstvo
Líšnice.
Ze dalších sportů se na této akci
objevilo soupeření v ruských kuželkách. Naši obec zastupovali na
hřišti manželé Vykydalovi z Vyšehorek a vedli si rovněž výborně.
Patří jim celkové druhé místo jen
těsně za vítězi. Zato stolní tenisté
se utkávají na Mikroregionu již
Vítězné družstvo soutěže ve vybíjené - Líšnice
pravidelně. V Líšnici našli svoje
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J.Vykydal při hodu v soutěži kuželkářů

J.Elbl a J.Navrátil bojují v mariáši

Návštěva kostela Všech svatých

Jeden ze cviků hiporehabilitace

J. Havlíček při hři, přihlíží R.Kajnar
útočiště v bývalé škole, kde hráči spolu
bojovali celkem na čtyřech stolech. Domácí dvojice R. Kajnar - J. Havlíček
skončila na 5. místě. Také karty k Líšnici již léta patří. Každoročně se zde
konají dva mariášové turnaje. Tentokráte
zasedli v místní hospodě za hrací stoly
zástupci jednotlivých obcí. Líšnici reprezentovalo družstvo ve složení J. Elbl a J.
Navrátil a obsadili 4.-5. místo.
Zatím co probíhaly nelítostné sportovní
boje mezi jednotlivými obcemi, starostové ve velmi přátelské atmosféře navštívili Vyšehorky. Starosta J. Kvíčala je provedl po nedávno zrekonstruované silnici
kolem upravené hasičské zbrojnice a
sportovního hřiště ke kostelu Všech
svatých. Zde hosté usedli do lavic a seznámili se ve stručnosti s osudem této
kulturní památky. Mnozí přiznali, že
jsou ve vyšehorském kostele poprvé a
byli nadšeni jeho atmosférou.
Další zastávkou bylo pro starosty Občanské sdružení Ryzáček. Čekaly je
praktické ukázky, kterými si doplnili své
znalosti z oboru hiporehabilitace. Cvičitelky jim předvedly některé cviky, které
provádějí na koni s klienty. Sami se také
mohli vžít do role nevidomých osob,
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