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V lednu začíná sezóna plesů. Kulturní dům v Líšnici hostil nejprve Obecní ples a
potom Ples hasičského okrsku. K oběma akcím se vrátíme v příštím vydání Líšnických ozvěn. Na snímku je kulturní vystoupení na Obecním plese.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

93. díl

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

Rok 1979
Branná výchova:
Komise branné výchovy při JZD „Nový život“ v Mohelnici v souladu s výcvikovým a tématickým plánem výcviku pořádalo dne 2. dubna v sále kina v Líšnici
školení na téma „Odsun v nouzi“. Školení provedl s. Harastaj, člen ČSČK Šumperk. Dále bylo proškoleno vojensko politické téma „Jednota mírového úsilí“.
Účast občanů byla dobrá.

RECEPT
Bůčková tlačenka
1 kg vepřového bůčku, 8-10 ks vajec, 2 lžíce vegety, 1/2 lžičky soli, 4 lžíce hladké
mouky, 1 lžička grilovacího koření, 4 lžíce strouhanky, 1/3 lžičky mletého pepře,
6 stroužků česneku
Syrový bůček nakrájíme na kostky 1x1 cm, přidáme všechny přísady a dobře promícháme, plníme do tlačenkových sáčků, pevně zavážeme provázkem a dáme do
vařící vody celé ponořit.
Bůčkovou tlačenku vaříme 2 hodiny při mírné teplotě.
Potom necháme dobře vychladnout, nakrájíme na plátky. Plátky nejlépe klademe
na hořčicí potřený chléb a podáváme k pivu.

KŘÍŽOVKA

Zájezd :
19. června byl uspořádán zájezd do Šternberka do muzea hodin, lázní v Teplicích,
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Zájezdu se zúčastnilo 50 osob z Líšnice a
okolí. Návrat byl v 17 hodin.

Výstavba :
Ve Vyšehorkách začal provádět opravu z rozpadajícího domku číslo 32, který odkoupil od národního výboru v Líšnici Ludvík Vašek. Po zboření a úklidu smetí
začal betonovat základy. Další práce odložil na jaro příštího roku.

Oslava 1. máje:
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Před 1. májem vyzval MNV všechny občany, aby si uklidili všechny prostranství
před domy, veřejná prostranství a provedli výzdobu v obci a výzdobu svých domů.
Na tuto výzvu bylo vše splněno. Občané se zúčastnili májových oslav v průvodu v
Mohelnici.

6
7

Letní čas:
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Od 1. května byl v naší vlasti zaveden letní čas a skončil 30. září.

Vzpomínka VŘSR:
6. listopadu začaly oslavy 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V Líšnici byl uspořádán lampiónový průvod školní mládeže, ve Vyšehorkách průvod dětí
z mateřské školy s rodiči. V Líšnici v kino sále provedl soudruh Nečesaný přednášku o významu této říjnové revoluce.
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Únorová voda - dokončení této pranostiky
se dovíte v dnešní tajence.

Vyřešení minulé tajenky - V lednu vystoupila na plesech v naší obci skupina S BAND
LÍŠNICE.

Vodorovně:
1 -Jeden z apoštolů
2 - Surová nafta
3 - Kyselá pochutina
4 - Oplocení
5 - Ožehnutí
6 - Potřeba kovbojů
7 - Tvrdé tropické dřevo
8 - Popelavá
9 - Kruhy
10- Škrabák k pluhu
11- Část kola u aut
12- Energetický obal těla
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Z HISTORIE ŠKOL V OBCI

UDÁLOSTI MĚSÍCE

ŠKOLA
V Líšnici byla v roce 1977
tichá oslava výročí 85 let trvání školy. Škola byla postavena
a otevřena jako německá v
roce 1892 a od roku 1945 byla
převzata českou správou a začalo se v ní vyučovat česky.
Ředitelkou, která děti vyučuje
a připravuje do dalšího života
je Plháková Marie, které patří
za obětavost a výchovu dětí
poděkování. Do ZDŠ v Líšnici v současnosti dojíždí na vyučování pátý ročník z
Mohelnice a ve 12.30 hod. odjíždí zpět do Mohelnice. Ředitelství sídlí již v Mohel-

ŠKOLKA
15 let svého trvání oslavila 7. května 1977 mateřská školka ve Vyšehorkách. Za tu dobu mnoho dětí prošlo výchovou ze školky, z nichž
mnozí jsou dnes plnoletými občany a mnozí
chodí ještě do školy. Této slávy účastnily se i
mámy dětí. Dosavadními učitelkami, které děti
připravují na nástup do škol, jsou ředitelka
Springerová Jaroslava a učitelka Jílková Irena.
O kuchyň se vzorně stará Langerová
Marie ke spokojenosti dětí i rodičů.

My tři králové jdeme k vám...
V zábřežském děkanátu, který zahrnuje Štítecko, Zábřežsko, Mohelnicko a Lošticko se do 358 pokladniček podařilo vybrat přesně 1 324 472 koruny, což je o téměř
osmačtyřicet tisíc více než loni.
V kasičkách se nejčastěji objevovaly dvacetikoruny a padesátikoruny. Velikým
překvapením byla pětitisícová bankovka, která se objevila v pokladničce, s níž se
koledovalo v Leštině. Z výsledků sbírky se lze dovědět další zajímavé údaje.
V kasičkách objevila také eura, polské zloté, britské pence nebo drobné chorvatské
lipo. V jedné z kasiček byl i krejcar s vyobrazením Františka Josefa I. z roku
1878. Vhozeny byly i neplatné padesátníky, žeton do nákupního vozíku nebo čokoládové mince.
V letošním roce budou finanční prostředky - kromě naplnění fondu na přímou a
akutní pomoc lidem v nouzi - směřovat na následující projekty: zřízení v regionu
velmi chybějící služby sociální rehabilitace pro lidi s chronickým duševním onemocněním; další rozšíření projektu domácí hospicové a paliativní péče. Charita
získala mezinárodní grant na zkvalitnění a dovybavení této pomoci umírajícím a
jejich rodinám, který je spojen s povinným spolufinancováním. Dále poslouží ke

Zleva: p. A.Dunovská, T.Stratil, J.Švehla, E.Pátková, P.Pátek, A.Zámečníková,
A.Škůrková, p. J.Zámečníková
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zřízení pracoviště kompletační dílny pro lidi se zdravotním postižením v Zábřehu tyto kapacity jsou zatím jen na Mohelnicku, organizaci veřejné služby - podchycení lidí bez domova, soc. vyloučených a dlouhodobě bez zaměstnání a program pro
jejich zaměstnání, motivaci převzít odpovědnost za svůj život, usilovat o zaměstnání, vybřednout ze závislosti na sociálních dávkách; dovybavení zdravotními pomůckami pro seniory.
Po naší obci se letos vydaly tři skupinky koledníků. Dvě v Líšnici a jedna na Vyšehorkách. V Líšnici vedly koledníky paní Jana Zámečníková a paní Alena Dunovská, na Vyšehorkách paní Jana Smítalová. Díky vám se podařilo vybrat v Líšnici
6538 Kč a na Vyšehorkách 5800 Kč, celkem tedy za naší obec 12338 Kč, což je o
616 Kč více než v minulém roce.

RYZÁČEK

Ohlédnutí za rokem 2015

Letos se na Vyšehorkách posílily řady koledníků o malé a nadšeně koledující děti.Tři krále -Kašpara (Agátka Smítalová), Melichara (Anička Mikulová) a
Baltazara (Honzík Maštera) doprovázel
statečně anděl (Simonka Krejčí)s betlémskou hvězdou a ukazoval jim cestu.
Velké poděkování patří všem lidem,
kteří nám otevřeli, koledníky obdarovali
a přispěli jakoukoliv částkou do kasičky, která bude použita Charitou a pomůže lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci. Počasí nám letos přálo a tak koledování bylo příjemné a otevřených domovů bylo hodně. Po obchůzce starou dědinou se ale malí koledníci tak unavili,
že bohužel už nezvládli jít na novou část
Vyšehorek Pod dědinou.
Tímto se omlouvám dárcům z nové zástavby, že byli ochuzeni o ty nejmenší,
nejroztomilejší a nejnadšenější koledníčky. Velkým koledníkům patří také
velký dík za ochotu a trpělivost při koledování.
Jana Smítalová

Rok 2015 byl pro občanské sdružení Ryzáček opět plný hiporehabilitace pro děti i dospělé a dalších volnočasových aktivit, zejména pro
děti. Hipoterapii (metodu fyzioterapie) letos pravidelně navštěvovali
klienti z širokého okolí dva dny v týdnu a to v jarním a podzimním
turnuse. V průběhu
těchto měsíců
k nám také pravidelně dojížděly děti ze
Základní školy Mlýnská z Mohelnice a
mládež ze vzdálenějšího dětského domova na sociálně pedagogický program
Aktivity s využitím koní. Ryzáček také
v tomto období realizoval dva zájmové
kroužky a to kroužek Krasojezdec,
v kterém se děti učí krasojezdeckým
dovednostem a kroužek PříHra, spojující aktivity s koňmi s pohybem Prezentace práce při Dni mikropregionu
v přírodě. Před koncem školního roku
bylo na Ryzáčkovi rušno díky výletům
okolních základních škol, které přijížděly na zážitkový program „Ahoj, já
jsem kůň“. Během letních prázdnin i
dalších kratších prázdnin v průběhu
roku jsme pro děti z okolí uspořádali
mnoho příměstských táborů, z nichž ty
letní se odehrály v indiánském stylu.
V průběhu celého roku Ryzáček uspořádal celkem pět akcí pro veřejnost a to
Den otevřených dveří, Divoký západ, Strašidelný les, Pejskohrátky a Halloweenskou show. Na některých akcích byla připravena show, na které se prezentovaly
děti z kroužků, koně a zaměstnanci. Nyní začíná zimní období plné příprav na další
rok a koním začíná zasloužená dovolená.
Za pracovní tým Ryzáčka mohu říci, že děláme pro tuto práci maximum, a je nám
vždy velkým potěšením a odměnou vidět spokojené tváře všech našich klientů
a návštěvníků. Přejeme všem našim klientům a návštěvníkům krásný vstup do roku
2016 a budeme se opět těšit na viděnou.
Aktivity na Ryzáčkovi by nemohly fungovat v takové míře, nebýt našich donátorů, sponzorů a dárců, kterým tímto velmi děkujeme za celoroční podporu.
Za Občanské sdružení Ryzáček
Eliška Helekalová
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Veliké poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou na
pomoc potřebným, i těm, kteří sbírku připravili a realizovali. Děkujeme.

MIKROREGION
seminář na téma kotlíková dotace.
Starosta obce podal informaci o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce
Líšnice za rok 2015 s výsledkem bez závad a informoval přítomné o tom, že dne 8.
3. 2016 proběhne na obci audit z KÚOK.
Starosta obce seznámil občany se žádosti o příspěvek na podporu činnosti Charity
Zábřeh. Konstatoval, že služby Charity Zábřeh využívá 6 občanů naší obce a navrhla částku 6 000 Kč jako příspěvek na činnost. Schváleno 5 hlasy.
Dále starosta obce připomněl všem občanům, že vývoz septiků proběhne v obci na
konci ledna roku 2016.
Starosta obce informoval občany, že probíhá zpracování podkladů a příprava na
kolaudační rozhodnutí na akci:Vodovod -vodojem Líšnice -Vyšehorky. Dále probíhá oceňování vodovodních přípojek pro občany.

AKTUÁLNĚ

Placení poplatků
- změna ceny za pravidelný svoz TDO
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, že je možno platit na OÚ v Líšnici níže
uvedené poplatky. Zvýšila se cena za za pravidelný svoz TDO. Nově se platí částka 500,- Kč za 1 osobu nebo 500 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci.
Osoby, které jsou většinu roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia zaplatí částku 250 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 2015 se platí dle faktury za
odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá nově částka 150Kč.
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Všechny krásy našeho regionu
Největší prezentaci cestovního ruchu s důrazem na regiony
střední Evropy představuje tradiční akce - veletrh Regiontour,
která se koná začátkem roku na brněnském výstavišti již řadu
let. Veletrhu turistických možností v regionech ČR se letos
zúčastnil i Mikroregion Mohelnicko společně s mohelnickým
turistickým informačním centrem. Mikroregion využil nabídky Olomouckého kraje na umístění stánku v rámci jeho expozice.
A tak jsme
mohli společně s dalšími regiony
tvořit celkový obrázek turistických
zajímavostí kraje. Návštěvníků a
zájemců o krásy našeho regionu
byla řada. Skoro každý, kdo se
zastavil, byl alespoň jednou v Lošticích a je pravda že díky ochutnávce místní speciality - tvarůžků,
kterou jsme na stánku měli, náš
stánek nešlo mezi ostatními nezaujatě minout. Kromě tradičních tvarůžků, nabízel mohelnický stánek
ještě další regionální produkty a to
jablíčka z Klopiny a müsli tyčinky
z Úsovska. Potenciální návštěvníky
našeho regionu jsme lákali na lovecko-lesnické muzeum na zámku
Úsov, na židovské památky, vyhlídku z věže mohelnického kostela, procházku po naučné stezce
lišky Bystroušky kolem Pavlova,
ale i všechny ostatní zajímavosti,
které v regionu máme. Mohelnicko
má spoustu krás, i když si to místní ani neuvědomují. O tom, že náš region má co
nabídnout a máme být na co hrdí, připravujeme krátký dokumentárně-propagačním
film. Těšit se na něj můžete ke konci letošního roku.
Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 16. 12. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 6/15 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: L.Bartoš, L. Zbožínek
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany, v jakém je stavu součastná vodárna na Vyšehorkách. Zpracovaná dokumentace ke kolaudačnímu rozhodnutí je
na MÚ v Mohelnici. Dále starosta obce informoval občany, jak se budou provádět
přípojky k rodinným domům.
ad 7/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany se stavebními pracemi, které
probíhají na Vodojemu na Vyšehorkách. Panu Pepovi Draplovi se podařilo dvě
velké objemové nádoby vydělat z vodárny na Vyšehorkách tak, aby se nepoškodily
a budova zůstala celá.
ad 7/ Starosta obce seznámil zastupitele občany, že MÚ Mohelnice vydal oznámení
o zahájení stavebního řízení na Přeložku účelové komunikace. Důvodem je umístění nového vodního zdroje a jeho ochranné pásma, bude realizována přeložka komunikace tak, aby trasa komunikace nezasahovala do ochranného pásma vodního
zdroje.
ad 8/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že byla přislíbena dotace z MZe
na likvidaci výkopků po výstavbě Vodovodu v obci. Dále pak informoval o dotacích na příští rok z KÚOK. Bylo sděleno a následně odhlasováno, že obec Líšnice
pro rok 2016 bude žádat o dotaci z titulu POV 2016 na opravu střechy a o dotaci na
podporu JSDH – konkrétně na opravu výfukového potrubí zásahového automobilu
Gazelle. Schváleno 5 hlasy.
ad 9/ Starosta obce informoval zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení
na vybavení a vystrojení vodojemu na Vyšehorkách. Vítěznou firmou se stala fa.
ČOV WATER EXPERT s.r.o., která zajistí vystrojení a vybavení Vodojemu na
Vyšehorkách. Schváleno 4 hlasy.
ad 10/ Starosta obce informoval zastupitele a občany o vydaní nová Obecně závazné vyhláška obce Líšnice č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2016 činí 500 Kč. Důvodem zdražení byla ta skutečnost, že obecní úřad doplácel každý rok za svoz odpadů přes 120 tisíc Kč. Schváleno 5 hlasy.
Dále byla schválena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu ,, Sběrné nádoby na tříděný odpad“. Schváleno 5
hlasy.
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Byla podána informace, že fa. EKO-KOM zaplatila obecnímu úřadu za období od
1.7.2015 – 30.9.2015 za svoz plastu, papíru a skla 6333,50 Kč.
ad 11/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany s novou nájemní smlouvou na
hrobová místa. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem činí:
* Za nájem místa, dle ceníku 7,- Kč/m2/rok.
* Za služby spojené s nájmem dle ceníku č. 01/06 ze dne 8.12.2005 150 Kč/rok.
Schváleno 4 hlasy.
ad 12/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Rozpočtovým opatřením
vlastním č. 32 ve výši 1 000000 Kč na straně výdejů i na straně příjmů. Schváleno
5 hlasy.
ad 13/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Rozpočtovým provizóriem na
rok 2016. Rozpočtové provizórium na rok 2016 tj. 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizória podle rozpočtu minulého roku do
schválení rozpočtu na rok 2016. Schváleno 5 hlasy.
ad 14/ Starosta obce informoval zastupitele a občany o Dodatku smlouvy o nájmu
pohostinství a služebního bytu. Schváleno 5 hlasy.
Dále bylo schváleno 5 hlasy snížení nájemného za pohostinství na 1000 Kč/měsíc.
ad 15/ Starosta obce informoval zastupitele a občany o návrhu rozpočtu Mikroregionu Mohelnicko na rok 2016. Schváleno 5 hlasy.
ad 16/ Starosta obce předložil zastupitelům záměru odprodeje majetku obce – nádrže na vodu; - 2x 25 m3 a 1x 10 m3.. Schváleno 5 hlasy.
ad 17/ Starosta obce informoval přítomné o jmenování inventarizační komise pro
inventuru majetku obce ke dni 31.12.2015 ve složení:
Předseda komise: A.Friedl, členové O.Smítal, Z.Koupil, L.Bartoš, A.Plhák,
L.Zbožínek. Schváleno 5 hlasy.
ad 18/ Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE12-8004211/03/K, Líšnice – k rybníku – obnova vedení ČEZ. Dále pak informoval
o záměru fy.ČEZ – oprava a pokládka vedení elektrické energie v centrální části
obce Líšnice do země... Schváleno 5 hlasy.
ad 19/ Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-8011188/VB1, Vyšehorky – p.444/2 zřízení vedení Vyjídáček Jan – jedná se o
přípojku k nově zbudovanému domu na pozemcích pana Jana Vyjídáčka. Schváleno 5 hlasy.
ad 20/ Různé:
Starosta obce informoval občany, že od začátku roku 2016 budou vydávány popelnice na bioodpad.
Starosta obce podal informaci, že dne 1. února 2016 v Mohelnici v KD proběhne
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