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 doživají:
v srpnu:
Šůstek Jiří
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie

Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
Nováková Ilona
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Srdečně blahopřejeme!
V červenci oslavil své významné životní jubileum i pan Josef Hledík. Dodatečně
blahopřejeme a omlouváme se za opomenutí.

POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY za podpory OÚ Líšnice
Vás i Vaše děti srdečně zve na akci

v sobotu 17. září 2015 - od 13 hodin
na poli u vodojemu - cesta z návsi bude značena
Pro děti připraveno mnoho zajímavých úkolů, soutěž o nejkrásnějšího draka.
Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
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Družstvo mužů SDH Líšnice vybojovalo na domácí soutěži třetí místo. Pohárové
soutěže se dále zúčastnila družstva žen a veteránů. Také letos přijali pozvání dobrovolní hasiči z Líšnice u Žamberka. Podrobnosti ze soutěže a podrobné výsledky
přineseme v příštím vydání Líšnických ozvěn.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

100. díl

Měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít,
však přišla chvíle zlá a Ty jsi musel odejít.

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Dne 31. října 2016 vzpomeneme 1. smutného výročí
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Antonín Rosta
z Líšnice.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.
Manželka a děti s rodinami

Rok 1982
Počasí:
Průměr roční teploty byl 8,28 °C a byl o 0,67 °C vyšší než 25 letý průměr. Maximální teplota byla 7. a 21. července a to 33 °C. Minimální teplota - 20 °C byla
naměřena 10. ledna.Poslední mráz byl 8. května a první mráz 29. října.
1 den byl arktický ……………. - 20°C
38 dnů ledových …………… pod - 5 °C
78 dnů mrazivých……….. -5 °C až 0°C
148 dnů teplých …………. 0 °C až 5 °C
51 dnů letních ………….. 5 °C až 30 °C
13 dnů tropických………….. nad 30 °C

Hektarové výnosy:
Cukrovka:
Řepka:
Pšenice:
Ječmen:

Katastrální území Líšnice:
na 35 ha
46,59 t z ha
na 0 ha
0 t z ha
na 63,24 ha
5,42 t z ha
na 83,33 ha 4,77 t z ha

Katastrální území Vyšehorky
na 0 ha
0 t z ha
na 66,34 ha
2,3 t z ha
na 72,41 ha 4,26 t z ha
na 16,89 ha 4,38 t z ha

Výstavby a opravy rodinných domů:
V roce 1982 prošly kolaudačním řízením nově postavené rodinné domy těchto občanů: Šnévajs Jaroslav, Springer Milan, Šůstek Jiří, Švehla Jaroslav.
Větší opravu svého domku prováděl pan Straka z Vyšehorek. V září letošního roku
došlo k požáru tohoto domku. Škoda byla značná.
Ostatní opravy a přístavby:
Drozda Vladimír, Teltscherová Marie, Springer Svatopluk, Navrátil Karel, Hledíková Věra, Vašek Lubomír, Navrátil Jaroslav

Pohyb obyvatelstva:
K 31. 12.měla obec Líšnice - Vyšehorky celkem 293 obyvatel -139 žen a 154 mužů
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KŘÍŽOVKA
Na Vyšehorkách se každoročně konají dvě tradiční akce. V
květnu lampiónový průvod a v
září se uskuteční drakiáda. Co
obnáší tato oblíbená akce, která je určena nejen pro děti, se
dovíte v dnešní tajence.
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Vyřešení minulé tajenky dny se krátí
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Vodorovně:
1 - Protiklady
2 - Cikánka
3 - Odvaha
4 - Ušák /slovensky/
5 - Střešní zídka
6 - Víla
7 - Obilí k setí
8 - Jaro
9 - Protitlak
10-Tudíž
11-Kvantový zesilovač
12-Ohony
13-Klavír
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POZVÁNKA

ZJISTILI JSME ZA VÁS

Spolek RELAXACE za podpory OÚ Líšnice
pořádá

Žádlovický zámek čekají změny

V PEKLE NÁS ČEKÁ ASI 60 SCHODŮ, PROTO NENÍ MOŽNÝ
VSTUP S KOČÁRKEM - VZÍT SI HO S SEBOU MŮŽETE.
PŘI ŠPATNÉM POČASÍ SE PO OBĚDĚ NEPOJEDE DO
SKANZENU, ALE DOMŮ.
PŘIHLÁŠKY DO 5. ZÁŘÍ 2016
KONTAKT: LUCIE DVOŘÁKOVÁ -TEL: 731 208 955

Zámek v Žádlovicích už
nebude od září sloužit
mohelnické zemědělské
škole, která zde měla
internát pro studenty, ale
a r c h e o l o g ů m. O l o moucký kraj nechá původně renesanční tvrz,
později barokní sídlo
několika šlechtických
rodů upravit pro potřeby
Archeologického centra
Olomouc. Má zde vzniknout centrální archeologicko-antropologický
depozitář, protože současné prostory skladů již
kapacitně nestačí.
Zámek bude podle představ částečně přístupný
veřejnosti, vznikne
v něm také archeoskanzen.
s vykopávkami.
Areál má rovněž sloužit
jako zázemí pro výuku
studentů vysokých škol i
dětí ze základních škol,
mají se zde konat odborné konference, školy
v přírodě, či dětské tábory s archeologickou tématikou. „Projekt bude rozdělen do několika částí. Je třeba upravit hlavní budovu.
Prioritou jsou stavební práce v celém levém křídle zámku, které zabere depozitář,“
uvedl hejtman kraje Jiří Rozbořil. K realizaci projektu má dojít mezi lety 2017 až
2020 a předpokládané náklady činí 80 miliónů korun. S financováním mají pomoci
dotace z Evropské unie.
Zdroj: www.5plus2.cz
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v sobotu 24. září 2016

ZÁJEZD
do PEKLA ČERTOVINA u Hlinska
a SKANZENU na Veselém Kopci
PROGRAM:
7:30 ODJEZD (VYŠEHORKY, LÍŠNICE)
9:00 PŘÍJEZD DO PEKLA
10:00 PROHLÍDKA S PROGRAMEM
11:30 OBĚD (REZERVACE V SAPÍKOVĚ PEKELNÉM ŠENKU)
13:30 ODJEZD Z PEKLA DO SKANZENU
14:00 PROHLÍDKA SKANZENU
16:00 ODJEZD DOMŮ
CENA ZÁJEZDU (DOPRAVA + VSTUPNÉ DO PEKLA)
DOSPĚLÝ: 400,DÍTĚ (3-15 LET): 200,- DĚTI DO 3 LET ZDARMA
SENIOR, STUDENT: 350,-

AKCE V SRPNU
Na základě žádosti
Uložení zeminy z výkopů
OÚ v Líšnici na
Ministerstvo zemědělství ČR, byla
získána dotace na
likvidaci výkopků
hlíny z budovaného vodovodu. Celá
akce začala získáním atestů pro
likvidaci
hlíny,
vypracováním
projektové dokumentace a získáním stavebního povolení. V polovině srpna provedla odborná firma
skrývku ornice na obecním pozemku u hasičské zbrojnice, potom následovalo rozhrnutí a srovnání navozené hlíny. Pozemek byl opět zasypán ornicí, úpraven břeh
od silnice, následně oset trávou a zaválcován.

Budování přípojek k domům

za cestu od rusky mluvícího muže zněl 150 euro, to je asi 4000 Kč. Samozřejmě
se nám to zdálo moc a tak jsme hledali dál. Podařilo se nám najít místního chlapce,
který nás odvezl za 90 euro. Opustili jsme auto a pluli na loďce jedním z ramen
Dunaje až do přístavu v Sulině. Cesta trvala 4 a půl hodiny a byla úmorná.
V přístavu nám náš lodivod slíbil, že na nás počká a potom odveze zpět. Museli
jsme věřit, že bez nás neodpluje, i když jsme mu už zaplatili také cestu zpět. Po
jízdě taxíkem do centra města na nás už čekala zasloužená koupel v Černém moři.
Zpáteční cesta trvala proti proudu ještě o hodinu déle.
Během celé naší expedice jsme se stravovali z místních zdrojů. I když na horách
a v odlehlých vesnicích jsme viděli život jaký u nás lidé vedli asi před 100lety, ve
městech byla situace jiná. Továrny a obchodní domy – zde byl patrný příliv zahraničních investorů.
Celkem jsme najeli 3250 km, za palivo jsme utratili 3900 Kč. Ještě musíme přičíst poplatky za trajekty 700 Kč a 7 euro za dálniční známku.
Přesvědčili jsme se o tom, že se dá prožít zajímavá dovolená doslova za pár korun.
Jenom musí člověk trošku slevit z pohodlí hotelů či penzionů a místo ležení u moře
si malinko sáhnout na dno fyzických sil.
Dušan Kalda Mihalik

MS SKALKA

Myslivecké odpoledne
Po loňské úspěšné premiéře této akce na Vyšehorkách, se tentokráte pořadatelé z mysliveckého spolku Skalka
Líšnice rozhodli pro

Budování přípojek zdárně pokračuje podle plánu a do konce měsíce září by měli
být připojeni k hlavnímu řádu všichni zájemci o vodu z obecního vodovodu v Líšnici. K 30. srpnu bylo již hotovo nebo rozpracováno 43 přípojek. Prozatím jsou
všechny přípojky bez vodoměrů a regulátorů tlaku. Toto zařízení bude osazeno
hromadně po dokončení všech přípojek.
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líšnické hřiště. V sobotu 20. srpna odpoledne to na hřišti
zavonělo zvěřinovými specialitami. Nabízel se dančí guláš,
guláš z divočáka, 3 druhy řízků, topinka s mysliveckou
směsí, ražniči z divočáka. Večer bylo jídlo vyprodáno a to
dokazuje, že návštěvníkům u myslivců opravdu chutnalo.
9

ČEZ UPOZORŇUJE

VAŠE POSTŘEHY Z CEST

Formanem k Černému moři
Společně se dvěma kamarády jsme se
vypravili do Rumunska. Našim cílem
bylo pohoří Muntii Maramures na severu Rumunska a delta Dunaje. Jako dopravní prostředek jsme si zvolili osvědčený automobil Škoda Forman upravený na plyn. Vyjeli jsme 27. července
přes Slovensko a Maďarsko.
Podnikali jsme pěší túry a podařilo se
nám dostat zhruba do výšky 1800 m.
V této nadmořské výšce rostou ještě
narozdíl od Česka traviny, které tam
vypásají ovce. Podařilo se nám koupit
od baču domácí sýr. Vody jsme měli
poskromnu, asi 3 litry na osobu, což
v panujících 30 stupňových vedrech
ještě umocněných tíhou batohu na zádech samozřejmě nestačilo. Průběžně
jsme vodu doplňovali z místních pramenů a po sestoupení do civilizace
v místních obchodech. Spali jsme většinou pod širákem, při větším výskytu
otravujících komárů ve stanu. Ozbrojeni jsme nijak nebyli. Lidé byli chudí,
ale srdeční. Na severu Rumunska jsme
si při domlouvání osvěžili znalosti ruštiny, dále na jihu jsme používali překladač v mobilu z angličtiny do rumunštiny.
V horách jsme pobývali čtyři dny
a potom jsme se přesunuli k deltě Dunaje. Absolvovali jsme i s automobilem
dvakrát trajekt přes Dunaj. Protože až
k Černému moři, kde Dunaj ústí se
nedalo Škodovkou dojet, rozhodli jsme
se pro dopravu na loďce. První návrh

Pohoří Muntii Maramures

Jezero ve výšce 1750 m. n. m.

Forman zdolává Dunaj na trajektu
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Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje zákazníky, že plánovaně přeruší dodávku elektrické
energie do našich obcí z důvodu provádění prací na zařízení distribuční soustavy.

Líšnice
Vyšehorky

14. září
20. září

od 8 do 15 hodin
od 8 do 15 hodin
Děkujeme za pochopení

OÚ INFORMUJE
Výzva pro spolky a organizace
OÚ v Líšnici vyzývá všechny organizace a spolky působící v obci Líšnice, aby do
14. září předložily termíny svých akcí, které budou pořádat v obci v roce 2017.
Oznámení termínů je nutné z důvodu tvorby obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu.

Revize kotlů a komínů
Od 1.1.2017 dochází ke změnám povinností na straně provozovatele kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 30 kW, které slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Provozovatelé těchto spalovacích zdrojů mají povinnost zajistit provedení první kontroly technického stavu a
provozu zdroje nejpozději do 31. 12. 2016 a následně pak jednou za dva kalendářní
roky.
OÚ Líšnice nabízí pro provozovatele kotlů zajištění kontroly u oprávněné firmy.
Zájemci hlaste se na OÚ do 15. října 2016.
OÚ nabízí také zajištění pravidelné revize komínů. Zájemci o revizi hlaste se na
OÚ do 15. října 2016.

Veřejné zasedání
OÚ Líšnice zve občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, které se
koná dne 20. září v 18 hodin v přísálí kulturního domu.

Volby do krajských zastupitelstev
Volby do krajských zastupitelstev se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016. V
obci Líšnice se bude volit v přísálí kulturního domu.
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ZAJÍMAVÁ AKCE PRO DĚTI

Loučení s prázdninami v Ryzáčkovi

zachránce dohlíželi broučci různých barev a strašili je pavouci všech velikostí.
Na cestu plnou nástrah se vydalo 56 statečných, někteří sami, jiní v doprovodu
dospělých. Všichni se vrátili celí a všem se podařilo splnit všechny úkoly. V cíli
vyměnily děti kartičky s razítky za tečku pro naši „nahatou“ berušku a dostaly malý dárek ve formě balíčku. Díky podpoře Pivovaru Litovel jsme mohli udělat radost
i rodičům a jinému dospělému doprovodu za to, že si s námi uměli hrát.
Petra Máchová

AKCE V OKOLÍ

26. 8. 2016 proběhlo
v Ryzáčkovi loučení
s prázdninami. Pro
děti malé i velké byl
přichystán Strašidelný les, tentokrát s podtitulem „Život hmyzu“.
Děti se u startu seznámily
s příběhem berušky, kterou se
pavoukovi sice nepodařilo chytit
do sítí, zato ji s pomocí zlé mouchy připravil o puntíky.
Na trati bylo nachystáno osm
stanovišť s úkoly. Začínalo se
lovením skleněnek v tajemných
lahvích plných slizu, žížal a larev.
Úkol, který následoval, byl snad
ještě horší, bylo potřeba projít
stezku plnou pavučích sítí. Následoval převoz berušky lanovkou
přes močál, slaňovaní do rokliny,
koulení hovniválovy koule, zdolání 3D sítě, přenos broučků přes
ortopedický chodník a na závěr
slalom s obřím broukem a boj
s mouchou, to vše v pavoučím
hnízdě. Celou cestu na naše

Nebe plné balónů - pohled nad Svinov

Bezpečné přistání u kříže pod Vyšehorkami
Balón se opět vznesl do výše
Již po šestnácté se konala balónová fiesta s náBalóny nad hradem zvem Balóny nad hradem Bouzov. V pátek 19.
a v sobotu 20. srpna odstartovalo v okolí Bouzova 26 balónů. Letos poprvé vzlétly také z Olomouce.V sobotu ráno jsme mohli spatřit mnoho balónů nad Líšnicí,
Vyšehorkami, Svinovem a Zavadilkou. Let trvá většinou 1 hodinu a potom se již
hledá bezpečné místo k přistání. Tentokráte ho balóny našly v okolí naší obce. Po
celý den probíhal na Bouzově doprovodný program. Jen pro zajímavost uvádíme
cenu letu balónem. Za 1 osobu zaplatíme 3 až 4 tisíce korun. Večerní svícení balónů a působivý ohňostroj zakončily tuto u návštěvníků velmi oblíbenou akci.
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