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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 doživají:

Březen

v březnu:
Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Bartoš Vlastimil
Dostál Jaroslav

LÍŠNICKÉ OZVĚNY

Horálek Ladislav
Novák Milan
Dostálová Jarmila
Svobodová Eliška
Šnobl František

www.obec-lisnice.cz
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POZOR: Svoz bioodpadu - hnědé popelnice - bude
zahájen v pondělí 3. dubna a bude pokračovat za 14
dní, vždy v pondělí - v týdnu svozu domovního odpadu.

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY

Městská knihovna Mohelnice - od 4.- 25. 4. 2017
Zahájení výstavy a beseda s majitelem sbírky Jiřím Kvíčalou
v úterý 4. dubna v 16 hodin v přednáškovém sále knihovny

OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU DNE MATEK
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
neděle 14. května - 14 hodin
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Začátkem března jsme se rozloučili s letošní plesovou sezónou v Líšnici. Tradiční
důstojnou tečku udělal Hasičský ples, který se konal již po devatenácté. Mohli
jsme na něm najít vše, co k vydařené kulturní akci patří. Podrobnosti na str. 5.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

107. díl

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

VELIKONOČNÍ MARIÁŠOVÝ
TURNAJ - 15. dubna 2017
Hostinec Líšnice

Rok 1984

Prezentace od 8.00 hod., začátek v 9.00 hod..
Startovné 130 Kč - v ceně oběd. Drobné peníze do hry s sebou.

Oslavy v obci:
18. března se sešly ženy naší obce na veřejných oslavách MDŽ. S pěkným programem je přišly pozdravit děti z MŠ Vyšehorky. Současně s těmito oslavami se konalo vítání občánků. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda MNV v Líšnici s.
Jaromír Balcárek.
Na 10. června připravily složky NF pěkné odpoledne pro děti. Kromě atrakcí, her a
závodů se dostalo každému dítěti občerstvení. Škoda jen, že v Líšnici stále není
vhodné hřiště, kde by se tyto akce konaly.

Sbor pro občanské záležitosti, Osvětová beseda:
Pod vedením s. Jaroslavy Springerové pracuje velmi dobře OB. Podílí se největší
mírou na kulturním dění v obci. Pravidelně se stará o vývěsné skříňky, zajišťuje
propagaci všech kulturně politických akcí. Zároveň dobře spolupracuje se SPOZ.
Pravidelně po celý rok vysílá hudební blahopřání k životním jubileím starších občanů. U příležitosti kulatých jubileí navštěvují členové SPOZ občany a pogratulují
jim osobně s předáním věcného dárku.
SPOZ spolu s OB uspořádal v prosinci odpoledne pro důchodce. Byla pozvána
estrádní skupina z Brna - „Stoprocentní muži,“ která svým vystoupením vyvolala
na tvářích našich babiček a dědečků spokojenost a úsměv.

Plesy, zájezd:
14. ledna se uskutečnil společenský ples pořádaný MS
Smrčina. Na ples přišlo 242 občanů, což je na kapacitu
sálu v kulturním domě příliš mnoho. Proto také mnoho
návštěvníků nemohlo být uspokojeno vhodným místem k
sezení. O nic horší však nebyla návštěvnost na druhém
plese, pořádaném v únoru ČSČK. Tento ples je již tradičně maškarní.
DV Jednota spolu s OB a ČSČK uspořádal v červnu zájezd pro občany obce na
lední revue do Brna. Zájem byl veliký. Účastníci zájezdu byli s vystoupením i organizací zájezdu spokojeni.
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KŘÍŽOVKA

1
V dubnu bývá aprílové počasí. A počasí je tématem dnešní tajenky.
Jak hluboko .. …… ……, tak hluboko v máji vyschne.

2
3
4
5
6
7
8
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Vyřešení minulé tajenky Pokud bude na sv. Františka déšť,
neurodí se brambory.
Vodorovně:
1 - Čirá kapalina
2 - Jméno Zátopkové
3 - Část koňského postroje
4 - Moravská metropole
5 - Obloha
6 - Nádoba na popel zemřelého
7 - Úřad pro letectví USA zkr.
8 - Jméno Komenského
9 - Plat
10-Značka české zubní pasty
11-Lůno
12-Dlouhá chvíle
13-Řecký bůh lásky

10
11
12
13
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Hospodyně si oblékla teplý přehoz, vyšla z kuchyně a práskla za sebou dveřmi, až
průvan uhasil svíčku na stole. Půlnoc se blížila a sněhová bouře neustávala. Jako
by byla rozpoutána dionýsovou osudnou ztrátou chlapce. Ne, nemohl dále. Odevzdaně kráčel ke kostelu a vítr jím lomcoval ze strany na stranu. Nevnímal to.
V příšeří rozsvícených loučí tápal po knězi. Kaple byla už svátečně vystrojená pro
nadcházející mši. Kněz Jan zrovna upravoval malé figurky v betlémě a pár snítek
slámy z betlémského chléva mu
spadlo na zem. „Otče Jene, já hříšná
prokletá duše jsem dnešní den při
narození Ježíše, svým ničemným
zhýralstvím zavinil nedozírnou ztrátu. Já,..já,…Duška,…ztratil jsem
chlapce,“ plačtivě klesl na kolena
Dionýs a hlavu sklonil na hruď. Celý
se třásl a z venku promrzlá kutna
cvakala o podlahu do rytmu jeho
špatného svědomí. „Je to zvláštní,
ale vůbec mě už nepřekvapuješ. Ty jsi nádoba problémů. Čeho se chopíš, ať ve
skutku nebo myšlence, se rázem mění v neskonalé zmatky a bláhovosti. Bůh ti
pomoz! Já ovšem už nemám tu sílu tě řešit a odpouštět ti,“ odevzdaně odvětil Jan,
otočil se k němu zády a dál se věnoval
úpravě Betlému.
Po těch slovech jeho duše zčernala
zármutkem. Odplazil se do vzdáleného
kouta, nehoden se jen podívat na oltář.
Brzy přicházeli první lidé ke mši. V jejich tvářích i přes nepřízeň počasí, bylo vidět
zrcadlo štěstí, radosti, naplnění. Zapalovali malé svíčky, brebentili, usmívali se,
přáli si pěkné svátky, ukazovali dětem každou postavičku u jesliček. Jak jim záviděl. Ten klid a pokoru. Přesně o půlnoci se rozezněl hlasitě vyšehorský kostelní
zvon a ohlašoval narození Páně. Atmosféra v kostele se slavnostně rozprostřela a
dala všem přítomným pocit těch pravých svátků vánočních. Jen Dionýs se skryl do
své kutny, aby ho nikdo nepoznal.
Schylovalo se již ke konci mše, když se kněz Jan přátelsky loučil a upozornil je
ještě na malé překvapení. Kostel ztichl v očekávání, když se otevřely vchodové
dveře a do světla vešla maličká postava chlapce a s ním jeho doprovod. Zastavili se
v uličce mezi přítomnými a slabý hlásek začal zpívat:
„A anděl v nás, v ten vánoční čas, v srdci roztaje, štědrost naděje,…A anděl v nás,
v ten sváteční čas, smutky odletí, s křídly mávnutí ,….“. K němu se začali přidávat
další a další v kostele a píseň je naprosto pohltila.
/Dokončení příště/
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ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 26. 1. 2017 se konalo veřejné zasedání č. 1/17 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad7 Starosta obce informoval občany o stavu Vodovodu na Vyšehorkách.
V současné době je odmanganovací zařízení v plném provozu a vykazuje výsledky
dle platných hygienických norem. Byla vyčíslena orientační cena pitné vody pro
občana za 1m3 vody cca 27 Kč.
ad 8 Starosta obce informoval zastupitele a občany, jaké akce budou probíhat
v roce 2017.
Z rozpočtu obce se bude provádět:
- Přeložka místní komunikace
- Přeložka dešťové kanalizace
- Územní studie
- Obnova veřejného osvětlení
- Výstavba přístřešků na hřištích
Dále budou podány tyto žádosti o dotační tituly:
- Žádost na Státní fond dopravní infrastruktury (SDFI) na výstavbu autobusové
zastávky Pod dědinou na Vyšehorkách. Celková rozpočtovaná tabulková částka na
výstavbu autobusové zastávky činí 1.900.000 Kč. V případě, že by obec Líšnice
získala dotační titul na výstavbu autobusové zastávky, tak by obec dostala z SDFI
85% z celkové částky. Dále má obec Líšnice přislíbeno 15% z Olomouckého kraje
na výstavbu autobusové zastávky. Akce bude realizována a koordinována spolu
s opravou části silnice na Vyšehorkách
- Žádost na SFŽP ČR – MŽP z Národního program ŽP – Vrt pitné vody Vyšehorky, Rozpočtová částka na výstavbu vrtu je 233 000 Kč a obec může získat 177 000
Kč.
- Žádost z KÚOK POV 2017 – dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – Výměna oken v bývalé škole za 300 000 Kč. Obec může získat
150 000 Kč.
- Žádost z POV 2017 – dotační titul 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace – Změna č. 1 územního plánu Líšnice za 180 000 Kč. Obec může získat
90 000 Kč.
- Žádost na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017
- OPŽP MŽP Operační program životního prostředí na rok 2017 osa 4 –Vybudová3

ní obecního rybníka v Líšnici u zdroje pitné vody za 1200 000 Kč. Obec může získat 1000 000Kč.
Všechny uvedené žádosti byly schváleny 7 hlasy zastupitelstvem obce
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o odprodeji pozemků v obci.
Odprodej pozemků p. č. 536/22 o celkové výměře 401 m² a p. č. 746/4 o celkové
výměře 59 m² paní Haně Dvořákové za 9200 Kč. Odprodej pozemků p. č. 112/18 o
celkové výměře 479 m² paní Dagmar Ondrisové za 9580 Kč. Odprodej pozemků p.
č. 781/8 o celkové výměře 42 m² paní Eleně Pátkové za 840 Kč. Odprodej
pozemků p. č. 112/9 o celkové výměřě 175 m², p. č. 112/10 o celkové výměře 97
m² a p. č. 112/19 o celkové výměře 66 m² panu Oldřichu Šnévajsovi za 6760 Kč.
Odprodej pozemků p. č. 794/5 o celkové výměře 34 m² paní Janě Zapletalové za
680 Kč.
Všechny uvedené pozemky byly schváleny 7 hlasy zastupitelstvem obce
ad 10 Starosta obce informoval zastupitele a občany o novém zájemci o služební
byt a pohostinství v Líšnici. Byla přednesena žádost a následně byla schválena
nájemní smlouva na služební byt a pohostinství v Líšnici. Nájemní smlouva byla
uzavřena s firmou Vladimír Rozsypal se sídlem v Paloníně 58, 789 83 Loštice na
dobu určitou do 31. 12. 2017. Schváleno 7 hlasy zastupitelstvem obce.
ad 11 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se Směrnicí obce Líšnice k
veřejným zakázkám. Na základě diskuse a po dohodě mezi zastupitele obce byla
směrnice vrácena k dopracování starostovi obce a následně pak o tomto bodě nebylo hlasováno a to 7 hlasy.
ad 12 Různé:
Starosta obce oznámil výsledek Tříkrálového koledování v obcích děkanátu
Zábřeh. V obci Líšnice bylo vybráno 6557 Kč a na Vyšehorkách bylo vybráno
6500 Kč. Starosta obce poděkoval všem zúčastněným, kteří se podíleli na této akci,
ale take poděkoval všem občanům, kteří přispěli finanční čáskou na výše jmenovanou sbírku

Úklid kolem komunikací z obce Vyšehorky
ve směrech k Podolí a Líšnici po katastrální hranice obce.

Dne 8. dubna 2017 od 9:00 hodin
místo srazu:Vyšehorky - náves
Akci podpořili:
OÚ Líšnice, SDH Vyšehorky, občané Líšnice a Vyšehorek
Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.
FOTO Z VAŠEHO ARCHIVU

INFORMACE OÚ

Přerušení dodávky elektřiny:
ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje, že proběhne plánované přerušení dodávky elektřiny:

VYŠEHORKY - dne 7. dubna 2017 od 8.30 hod. do 14.30 hod.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně
nutnou dobu. Děkujeme za pochopení.
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Dnes připomínáme pamětníkům pana Orálka z Vyšehorek. Určitě si vzpomenou na „koňáka“ tělem i duší a také na jeho věrné koníčky, kteří uměli trefit
domů... Za poskytnutí fotografie děkujeme paní Martě Vojkůvkové. Rádi uveřejníme i vaše zajímavé historické fotografie.
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SDH LÍŠNICE

SDH VYŠEHORKY

Zimní sousedské posezení
Dne 18. února letošního roku bylo členy
SDH Vyšehorky připraveno zimní sousedské posezení při zabíjačkových specialitách.
Již před zahájením
akce se u zbrojnice
sešlo mnoho spoluobčanů, kteří se už těšili
na domácí vepřové
speciality. Panovala
přátelská atmosféra a
akci lze zhodnotit jako
úspěšnou, i když pár
chybiček pro ponaučení do dalších let se
objevilo.
Jménem členů SDH
Vyšehorky děkujeme
návštěvníkům, kteří
přišli a věříme, že
další ročník této akce
si nenechají ujít také
ostatní spoluobčané.
Jaroslav Seryn

19. ples SDH Líšnice
V sobotu 4.3.2017 uzavíral "plesovou
sezónu Líšnice 2017" náš hasičský
ples. Na zahájení plesu již byl sál kulturního domu téměř celý zaplněn.
K tanci a poslechu hrály jak jinak než
Tóny Konice, které pod vedením
pana Antonína Vymětala podaly skvělý výkon. Od prvních tónů, kdy se
odvážili nesměle hosté k tanci až do
pozdních ranních hodin bylo na
tanečním parketu pořád živo a plno.
Letos poprvé jsme na našem plese
přivítali naše kolegy z Líšnice u
Žamberka, kteří nám přijeli oplatit
naši návštěvu na jejich lednovém
hasičském plese. A tak pokud jste
potkali uniformovaného hasiče byl
docela určitě z Líšnice - té naší či
přespolní - Líšnice jako Líšnice.
Jako kulturní oživení plesu byla na
programu tři vystoupení. Dvě si
připravila děvčata z Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice pod vedením
Terezy Strupkové. To třetí bylo po
krátké odmlce z našich řad. Líšničtí
muži - Lišáci doplněni spravedlivě o
jednu ženu a dva veterány - celé
sportovní základna tak přispěla svým
dílem - si pro návštěvníky plesu
připravili vystoupení na téma
"Seznamka Líšnice 2017". Po zaznění
prvních tónů hudby se už nedalo
zklidnit obsazení sálu. Davy tleskaly,
pískaly. Zkrátka každý účastník
"Seznamky" si získal srdce diváků.

Ples zahájila starostka sboru J.Mošovská

Tanečnice z DDM Magnet Mohelnice

Na výherce čekala bohatá tombola

POZVÁNKY NA VYŠEHORKY

dne 7. 5. 2017 na hřišti ve Vyšehorkách
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Seznamka v podání líšnických hasičů
5

Kubík Kraus na hudbu od Lady Gaga,
Pepa Malý s Boky jako skříň, Radka
Švédová s Malotraktorem, Petr Orálek
a jeho Růžová Ilony Csákové, Tomáš
Kučera na téma Duhová víla a závěr
Milan Novák a jeho zastávka
Motorest pořádně rozproudila náladu
na sále.
A ta byla celý ples úžasná. Návštěvníci
se dobře bavili, za barem
chutnalo bílé víno, které tak tak vyšlo
(letos se opět sáhlo po dražších
lahvích - inu co je dobré je k nezaplacení). Obálky do tomboly během
krátké chvíle zmizely. Děkujeme tímto
všem, kteří nám do tomboly
přispěli. Velké díky za její přípravu
a sehnání cen patří pokladníkovi
Radku Havlíčkovi a dále Radce Švédové. Ceny byly hezké, v přímých
výhrách bylo bezmála 120 cen, v hlavním losování asi 40 cen. 7 cen se
losovalo na vstupenku. Hlavní cenu
selátko prasátka domácího se letos
potřetí odnesli Polcovi z Vyšehorek.
Příprava, ples samotný, úklid - to
bylo několik dní práce. A tak mi dovolte poděkovat všem našim členkám,
členům za skvěle odvedenou práci a
spolupráci. Díky také patří "děvčatům
šatna" paní Bakalové a Friedlové, panu
Navrátilovi ke vstupenkám, Janě a
Františkovi Zámečníkovým za práci v
kuchyni. Také všem našim příznivcům
za pomoc a podporu.
A ten kdo letošní ples propásl, tak ten
příští jubilejní 20.tý nás čeká v
sobotu 3. 3. 2018. Budeme se těšit.
Jitka Mošovská, DiS.

Model střídal model…...

Vše za bouřlivého aplausu publika

Losování půlnoční tomboly

Šťastní výherci hlavní ceny
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CHYSTÁ SE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 22. dubna
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, pneumatiky, akumulátory atd.

V týdnu od 24. -28. dubna 2017 v KD Líšnice

Sběr použitého oblečení, textilu, hraček, obuvi...
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
Použitelné i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry,
noční košile, tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:
použitelný i poškozený: lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený: záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené: rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak
je potřeba dobře zabalit
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