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 dubnu:
Bukovský František
Elbl Jan
Hoppová Miroslava
Navrátilová Danuška

Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Orálková Justina
Černín Petr
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Nejrůznější pohádkové a filmové hrdiny jsme mohli potkat v sobotu 26. března
v kulturním domě v Líšnici. Konal se zde maškarní karneval, který je tradičně
u dětí velmi oblíbený. Podrobnosti a fotografie na str. 8 a 9.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Sbor dobrovolných hasičů Vyšehorky

96. díl

ve spolupráci s OÚ Líšnice

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

zvou všechny malé i velké na tradiční

Rok 1980
Oslavy MDŽ
9. března byly v kinosále uspořádány ve 14 hodin oslavy MDŽ. Po proslovu s. J.
Balcárka, který popřál ženám k jejich svátku mnoho úspěchů v dalším životě a
obětavé práci doma, v rodině a veřejném životě. potom následoval program dětí z
mateřské školky z Vyšehorek, zábava s tancem, zpěvem a recitací. Sál - hlavně
jeviště bylo pěkně vyzdobeno květinami. Rovněž bylo provedeno vítání novorozeňat.

Oslavy 1. máje:

který se bude konat dne 7. 5. 2016
na hřišti ve Vyšehorkách
Začátek v 18.00 hod., průvod zahájen při setmění,
občerstvení zajištěno, nachystáno překvapení večera
KŘÍŽOVKA

Před svátkem 1. května, byl v obci Líšnice Vyšehorky proveden jarní úklid. Obce
byly vyzdobeny vlajkami a květinami za okny domů. Slavnostní průvody se zde
nekonají. Občané obou vesnic odcházejí do Mohelnice, kde se účastní průvodu,
aby společně oslavili svátek všech pracujících a manifestovali za trvalý mír.

Oslavy VŘSR:
7. listopadu byl ve Vyšehorkách v 18 hodin proveden lampiónový průvod k oslavě
63. výročí VŘSR. Po průvodě v Líšnici byl proveden v kinosále proslov k významu této revoluce, který přednesl s. Nečesaný Přemysl.

Výstavba obchodního domu Jednota:
V roce 1980 bylo v Líšnici pokračováno ve výstavbě obchodního domu. Byly prováděny vnitřní úpravy a úpravy kolem stavby. Na stavbu bylo vyčerpáno z celkového rozpočtu 303.000 Kčs dosud 220.310 Kčs. Výstavba byla započata v roce
1978 na podzim, avšak byla pro špatné počasí zastavena a odložena.

Úmrtí:
Vlednu zemřel ve věku 52 let raněn mrtvicí Rýznar Isidor. Pro stáří 91 let zemřela
v březnu Rýznarová Marie. V dubnu zemřela v nedožitých 78 letech Směšná Aloisie. V květnu po delší nemoci zemřela Scholtzová Žofie ve věku 70 let. Po krátké
nemoci zemřel v říjnu ve věku 77 let Směšný Vojtěch. V listopadu zemřeli po krátké nemoci ve věku 74 let Kolář Josef a ve věku 81 let Springerová Bohumila.
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Mezi tradice, které se v posledních letech v Líšnici dodržují,
patří i /vyluštění v tajence/

1
2
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Vyřešení minulé tajenky sbor Arietta

4
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Vodorovně:
1 - Držadlo dveří
2 - Muslimské náboženství
3 - Druh obratlovců
4 - Ploutvonožec
5 - Reforma
6 - Jihoamerický lichokopytník
7 - Divadelní hra
8 - Zlatá mince
9 - Odpad při kování
10 -Paroháč
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CHYSTÁ SE

INFORMUJEME

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 14. května
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 8 do 10 hod. - dvůr OÚ
Nebezpečný odpad je odpad vykazující nebezpečné vlastnosti, jako například obaly
znečištěné chemickými látkami, baterie, monočlánky, výbojky, zářivky, zbytky
nátěrových hmot a chemikálií, odpady s obsahem rtuti, odpadní oleje, různá elektrozařízení, olejové filtry, akumulátory atd.

POZVÁNKY

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 21. 4. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 2/16 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: J. Kvíčala, O. Smítal
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Místostarosta obce seznámil s informací, že obec získala z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 dotaci na opravu střechy na bývalé škole
v Líšnici v celkové výši 150 000,- Kč. Dále informoval zastupitele a občany, že
žádost podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj na poskytnutí podpory na přeložení účelové komunikace byla zamítnuta.
ad 8 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem veřejné zakázky na zřízení vodovodních přípojek v obci. Výběrového řízení se zúčastnily tři
stavební firmy:

Program
8:45 - 9:00 slavnostní průvod
9:00 zahájení oslav slavnostním výstřelem, start soutěží na stezce pod hradem,
otevření stánků obcí mikroregionu
9:10 - 9:50 soubor vystoupení DDM Magnet Mohelnice
10:00 - 10:15 oficiální zahájení starostou obce, projevy hostů
10:15 - 10:30 soutěž pro starosty
10:30 - 10:50 křest knihy a svěcení obecní vlajky
10:50 - 11:30 vystoupení hudební skupiny Vodníci Mohelnice
11:30 - 12:00 ukázky šermířského umění sdružení přátel historie Magna Moravia a
šermířského souboru Honorata
12:00 - 12:30 vyhlášení výsledků soutěže + tombola
12:30 - 13:00 hudební vystoupení skupiny Old premier
13:00 - 14:00 historická rekonstrukce bitvy z třicetileté války
v podání skupin Magna Moravia a Honorata
14:15 - 14:30 hudební vystoupení skupiny Old premier
Akce se koná na návsi obce a v přilehlém nejbližším okolí. Bohaté občerstvení v
průběhu celého dne zajištěno.

dne 4. června 2016 Líšnice na hřišti
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Č. nabídky
3.

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek
Uchazeč
Nabídková cena bez
DPH
MS – stavby s.r.o.
1 961 075,84

Pořadí
1.

4.

LB2000,spol. s.r.o.

2 166 851,35

2.

1.

INSTA CZ s.r.o.

2 398 912,45

3.

Stavební firma MS – stavby s.r.o. vyhrála výběrové řízení na zřízení vodovodních
přípojek v obci. Projednáno a schváleno 5 hlasy.
Dále seznámil zastupitele a občany s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce terénní úpravy – dodatečné práce
Výsledek hodnocení a pořadí nabídek
Č. nabídky
3.
4.
1.

Uchazeč
MS – stavby
s.r.o.
LB2000,spol.s.r.
o.
INSTA CZ s.r.o.

Nabídková cena bez
DPH
470 299,50

Pořadí

503 613,00

2.

554 350,50
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3.

1.

Stavební firma MS – stavby s.r.o. vyhrála výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce terénní úpravy – dodatečné práce v obci Líšnice. Projednáno a schváleno 5 hlasy.
ad 9 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem Smlouvy o
převzetí, svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Navrhovaná
smlouva je uzavřena mezi firmou Loštická lesní s.r.o. jako zpracovatel a Obecním
úřadem Líšnice jako původce. Biologicky rozložitelný odpad bude odvážen jedenkrát za čtrnáct dní. Hnědé plastové popelnice jsou připravené na obecním úřadě
k vyzvednutí pro občany. Jejich výdej bude probíhat bezplatně jako u kompostérů.
Navrhovaná smlouva byla projednána a schválena 5 hlasy.
ad 10 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem směnit a odprodat pozemky v obci. Jedná se o pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice.
Směna – část pozemku p. 91/2 o výměře 117 m2 za část pozemku p. 784/6 o výměře 117 m2, část pozemku p. 92 o výměře 33 m2 za část pozemku p. 784/6 o výměře
33 m2.
Prodej – část pozemků p. 784/6 o výměře 52 m2 a pozemek p. 785/5 o výměře 539
m2. Jedná se o pozemky u rybníka rodiny Zapletalových. Obecní úřad má zájem
napravit skutečný stav a hranice pozemků směrem na hřiště v Líšnici. Bylo projednáno a schváleno 5 hlasy.
ad 11 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s navrhovanou odměnou
pro jednotky hasičů v obci za odvedenou práci - úklid po těžbě v lese. Pro SDH
Líšnice byla vyčíslena odměna 17 000,- Kč. Projednáno a schváleno 5 hlasy. Pro
SDH Vyšehorky byla vyčíslena odměna 11 800,- Kč. Projednáno a schváleno 5
hlasy. Místostarosta poděkoval hasičům za odvedenou práci v lese.
ad 12 Místostarosta obce přednesl žádost starosty obce, o proplacení části zbytku
dovolené za rok 2015 v celkové výši 14 438,- Kč. Žádost byla projednaná na
schválena 5 hlasy.
ad 13 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s informací, že dne 28. 5.
2016 se uskuteční 15. ročník Dne Mikroregionu Mohelnicka na Mírově. Místostarosta obce požádal SDH Vyšehorky, zda by nezajistili tým, který bude obec reprezentovat. Všichni občané byli pozváni k účasti na této akci.
ad 14 Místostarosta obce informoval zastupitele a občany, že dne 8. 5. 2016
v 14:00 hod. proběhne v KD v Líšnici akce Vítání občánků a Den matek. Budou
vítáni celkem čtyři děti. Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek obce rodičům 4

KDO JE EMILY

Dětský maškarní karneval v Líšnici moderovala Emily
- vlastním jménem Mgr.art. Emílie Řezáčová, která
studovala na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Získala řadu ocenění na pěveckých soutěžích jak
v zahraničí, tak i v Čechách a na Slovensku. V současné době se věnuje jak pedagogické (ZUŠ Morava
Zlín), tak i koncertní činnosti. Účinkovala také ve filmu Jiřího Menzela „Donšajni a také hrála epizodní
roli ve filmu Ireny Pavláskové „Fotograf“. V roce
2014 se stala Pretty woman televize Barrandov. V roce
2013 se rozhodla vytvořit zábavný program pro děti.
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PRO DĚTI

Dětský maškarní
KARNEVAL
V sobotu 26. března uspořádal spolek
Relaxace Líšnice dětský maškarní karneval. Letos poprvé celým programem
provázela animátorka Emily. Děti si
mohly zahrát spoustu zábavných her,
zazpívat si písničky a zatancovat si. O
přestávce čekalo na malé účastníky
občerstvení v podobě párku a pitíčka.
Celé odpoledne byl k dispozici fotografický koutek, který se po loňské zkušenosti mnozí oblíbili. Po skončení programu byla připravená bohatá tombola.
Losovalo se přes 30 cen, kdy děti mohly vyhrát psací potřeby, kufříky dort i
krásnou židli. Ten kdo neměl štěstí při
losování a losy nevyhodil si je poté
mohl vyměnit za balíček s překvapením. Úplně na závěr přišel malé účastníky pobavit žonglér a ti odvážnější si
sami mohly žonglování vyzkoušet. Děti
odcházeli spokojené, plné zážitků a už
se nemohou dočkat dalšího karnevalu.
Tímto velice děkuji VŠEM sponzorům
a těm, kteří se na celé organizaci sobotního odpoledne podíleli.
Během následujících měsíců pro Vás
spolek Relaxace plánuje výlet pro naše
nejmenším, ale i starší spoluobčany.
Bližší informace budou aktualizovány
v následujících číslech Líšnických
ozvěn.
Za spolek Relaxace Líšnice
Lucie Dvořáková
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částku 2000,- Kč na jedno dítě. Schváleno 5 hlasy. Všichni občané jsou srdečně
zváni.
Různé:
ad 15 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s informací, že Obecní
úřad Líšnice podal žádost o příspěvek na vytvoření tří pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací v obci Líšnice. Žádost byla projednána a schválena 5 hlasy.
Místostarosta obce dále informoval občany, že dne 14. 5. 2016 bude v obci probíhat Svoz nebezpečného odpadu. Na Vyšehorkách (náves) bude přistaveno vozidlo
v době od 8:00 do 9:00 hod. a v Líšnici (OÚ) od 8:00 do 10:00 hodin. Podrobné
informace budou zveřejněny v Líšnických ozvěnách.
Dne 6. 5. 2016 od 08:00 – 16:00 hodin bude na Vyšehorkách přerušena dodávka
elektrické elektřiny.
Pan Zapletal se zeptal, zda by obec nemohla uklidit klacky a dřeva, které jsou naplavené v potoce pod mostem u pana Drapla. Kdyby přišla velká voda, tak by mohl
být problém. Místostarosta obce se obrátil na pana Havlíčka, zda by SDH Líšnice
nemohl tento úsek uklidit. Pan Havlíček odpověděl, ať to uklidí obec, když má
svého zaměstnance a pomoc odmítl.

KALENDÁŘ HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ
Kalendář soutěží "O přeborníka okrsku č.10" ročník 2016:
so 14.5.2016 - 1.kolo okrsková soutěž M+Ž+V - SDH Pavlov - Výběr z hroznů discipíny 100m s překážkami, štafeta 4 x 100m, požární útok, začátek v 10 hod.
18.6.- pohár. soutěž SDH Studená Loučka - požární útok M+Ž+V, zač. ve 13 hod.
2.7.- pohár. soutěž SDH Podolí - požární útok M+Ž+V, zač. ve 13 hod.
5.7.- noční hasičská soutěž SDH Moravičany - pož. útok M+Ž+V, zač. ve 22 hod.
23.7.- pohár. soutěž SDH Loštice - požární útok M+Ž+V, zač. v 10 hod.
30.7.- pohár. soutěž SDH Palonín - požární útok M+Ž+V, zač. ve13 hod.
6.8.- pohár. soutěž SDH Žádlovice - požární útok M+Ž+V, zač. ve13 hod.
13.8.- pohár. soutěž SDH Líšnice - požární útok M+Ž+V, zač. ve13 hod.
20.8.- pohár. soutěž SDH Moravičany - požární útok M+Ž+V, zač. ve13 hod.
27.8.- pohár. soutěž SDH Doubravice - požár. útok veteráni s PPS 8, zač. ve13hod.
3.9.- pohár. soutěž SDH Křemačov - požár. útok M+Ž+V, začátek 10 hod.
Pro doplnění 2 soutěže, které pořádají sbory okrsku č.10, ale jejich výsledky
se započítávají do jiných krajských soutěží:
9.7.- SDH Pavlov - požární útok M+Ž - soutěž se započítává do Velké ceny okresu Šumperk, začátek v10 hod.
7.8.- pořádající sbor SDH Výběr z hroznů - hasičská soutěž požární útok M+Ž soutěž započítávána do Hanácké extraligy, začátek v11 hod.
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ZAJÍMAVÁ AKCE

ZJISTILI JSME ZA VÁS

Exkurze do litovelského pivovaru všechny zaujala

Víte, že…

O tom, že jsou Češi pivní národ, asi není
potřeba dlouze polemizovat. Na každého
občana připadá ročně zhruba 144 litrů
vypitého piva. Čechy však stále více láká
nejen samotné popíjení piva, ale také jeho
výroba. Proto jsme my návštěvníci líšnického hostince s potěšením přijali pozvání paní hostinské k exkurzi do litovelského pivovaru. Mohli jsme zde poznat
klasickou výrobu piva podle tradičních
receptur. Okruh pivovarem začal návštěvou varny, spilky, ležáckých sklepů a
Hlavní budova pivovaru
většinou končí na stáčírnách sudů a lahví.
Tam jsme se ovšem při letošní prohlídce
nepodívali. Dověděli jsme se také zajímavosti o složení piva obecně, jeho chuti
a co ji ovlivňuje i to, jak dobré pivo poznat. Obdivovali jsme také expozici historického nářadí a zařízení pivovaru.
Kdo by měl zájem si prakticky vyzkoušet, jak se vaří pivo a uvařit si své vlastní
pivo pro sebe nebo přátele, má možnost si
toto přání splnit v místním minipivovaru.
Exkurze začíná ve varně
Stojí na místě staré sladovny v přímém
napojení na návštěvnické centrum.
Vaření piva probíhá pod odborným vedením sládka. Pivo si mohou zájemci vařit
podle doporučených i vlastních receptur.
Ve 2 varných nádobách s objemem pouhých 250 litrů, což je stokrát méně ve
srovnání s jejich běžnou velikostí, vzniká
zlatý mok stejně jako při klasické výrobě,
tedy vařením, kvašením a konečně zráLežácké tanky jsou ve sklepě pivovaru
ním, které celý proces uzavírá. Součástí
exkurze byla i oblíbená degustace, při níž
jsme měli možnost ochutnat mnoho druhů litovelského piva. K jídlu se podával
výborný guláš. Děkujeme paní hostinské za příjemně strávené odpoledne!

Litovelské pivo se v měsíci dubnu zahalilo
do nového kabátu. Kromě nových lahví se
konzumenti setkají i s novou vizáží etiket,
korunek a přepravek. Nový design pracuje s
vylepšenou ergonomií a láhev se tak díky
svému tvaru mnohem lépe drží. U ramene a
paty byla využita unikátní technika embosingu, při níž dochází k vytlačování vzorů
do skla: „Chtěli jsme odlišit Litovel od
konkurence a zároveň podtrhnout její osobitý charakter a kvalitu. Embosing na rameně a patě dává lahvím nezaměnitelný prémiový vzhled,“ komentuje Markéta Václavková, ředitelka marketingu a komunikace
Pivovaru Litovel.
Dlouhý štíhlý krček je navíc prospěšný pro
samotnou kvalitu moku. Svým tvarem omezuje nenaplněný objem a minimalizuje nežádoucí přístup vzduchu do piva.
Výměna lahví proběhla jednorázově, tedy
ze dne na den. Do těch nových se začalo
plnit v pondělí 11. dubna, příznivci litovelského piva si pak nové lahve budou moci
poprvé osahat v průběhu téhož měsíce.
Další změnou, s níž Litovel přichází, jsou
nové přepravky. „Změnil se nejenom jejich
design a tvar, ale zejména váha. Plná přepravka je dnes téměř o kilogram lehčí, což
znamená snadnější manipulaci i menší zátěž při dopravě. Lepší manipulaci pomáhá
navíc i speciální tvar přepravky, který
umožňuje pohodlnější uchopení,“ doplňuje
Václavková.
Staré lahve a přepravky bude pivovar dále
vykupovat v souladu se zákonem, který
nařizuje výkup nejméně rok po jejich stažení z oběhu

.

6

J.Navrátil si vyzkoušel točit pivo

Paní hostinská tentokráte u stolu.

Historická expozice pivovaru

Degustace vybraných druhů piva
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