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POZVÁNKA

sobota 3. června 2017 ve 14 hod. - hřiště Líšnice

DĚTSKÝ DEN

s podtitulem:

„Bezpečnost silničního provozu“
Děti - libovolný dopravní prostředek s sebou
Připraveno pásmo her a soutěží o pro malé i větší,
ukázka drobného domácího zvířectva, jízda na koni

KÁCENÍ MÁJE

Po skončení bude následovat
které budou mít připraveno hasiči - občerstvení: makrely, klobásy,
uzená krkovice, párek v rohlíku, točené pivo, limo, kofola.
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Lampiónový průvod - akce, která má v naší obci již mnohaletou tradici. Účastní se
jí návštěvníci všech věkových kategorií ze širokého okolí. I letos se vydal pestrobarevný průvod z vyšehorské čtvrti Pod dědinou zpět na hřiště. Více na str. 3-4.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

UPOZORNĚNÍ

109. díl

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

Rok 1984
Jednota:
Ve vedení prodejny nenastaly žádné změny. I nadále je vedoucí Ludmila Vyjídáčková a její zástupce Zdenka Bartošová. V roce 1984 byl plán tržeb prodejny 1 511
000 Kčs. Byl splněn ve výši 1 488 000 Kčs. Po celý rok bylo zásobování potravinami v dostatečném množství. I u průmyslového zboží byla situace uspokojivá. V
měsíci říjnu došlo k úpravám cen piva, sirupů, džusů, sodovek
a minerálních vod.
10 % pivo z 1, 70 Kčs na 2, 50 Kčs
12 % pivo Litovel z 2, 80 Kčs na 4 Kčs
Sirupy byly zdraženy v průměru o 80% původní ceny, sodovky v průměru o 50 haléřů, džusy o 80% a minerální vody z 1,
20 Kčs na 2 Kčs. Důvodem těchto úprav byl dosavadní nepoměr mezi náklady při jejich výrobě a prodejní cenou.
Podle veřejného mínění občanů naší obce, prodejna, kterou máme tři roky, splňuje
požadavky dobré prodejny, kde je zákazník vždy ochotně a rychle obsloužen. Velmi pěkně působí estetické prostředí a čistota prodejny, což je zásluha obou prodavaček. Také prostranství před prodejnou je udržováno v dobrém stavu. O zeleň,
která doplňuje celkový vzhled, se stará pan Svatopluk Springer.

Národní fronta, společenské organizace:
V obci pracuje 5 společenských organizací: ČSČK, ČSPO, DVJ, ČSM, SSM. Činnost těchto organizací spočívala v zabezpečování úkolů jednotlivých organizací a
hlavně však v podílu na plnění volebního programu obce. Kladně lze hodnotit
zvláště činnost ČSČK, jehož činnost je opravdu bohatá po všech stránkách. Nelze
však toto kladné hodnocení říci o ostatních organizacích. Velmi malou činnost
prokazoval SSM. Bylo to způsobeno malým zájmem členů o jakoukoliv formu
práce v organizaci. Tato vzniklá situace bude v příštím roce řešena VO KSČ.

Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatelstva: 298, přistěhovaní: 2, odstěhovaní 2, sňatky: 3
Narození: Oldřich Smítal, Martin Fokt, Miroslav Zámečník, Stanislav Navrátil,
Hana Kubová
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PLYN - Z důvodu rekonstrukce VTL plynovodu bude dne 5. června a 8. června v
době od 8 do 12 hodin provedeno odtlakování VTL plynovodu mezi obcemi Vyšehorky a Podolí. V této době je možný výskyt zápachu plynu a nadměrný hluk.
ELEKTŘINA - Dne 13. června dojde v obci Líšnice k plánovanému přerušení
dodávky elektřiny a to v době od 8 do 16 hodin. Jedná se o tyto čísla popisná:
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 9002
(Jsou to domy od trafostanice u Vysloužilů směrem k lesu)

KŘÍŽOVKA

1
Někdy může být i bouřka prospěšná to dokazuje dokončení dnešní pranostiky, které objevíte v tajence.
Hřímá-li v červnu - …… .. …..
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Vyřešení minulé tajenky:
V máji vlhko, chladno - bude vína
na dno.
Vodorovně:
1 - Biblický Abrahámův syn
2 - Patřící Evě
3 - Řepa (slovensky)
4 - Vznešená myšlenka
5 - Jeden ze zimních měsíců
6 - Josef (domácky)
7 - Pusa (spisovně)
8 - Usušená tráva
9 - Bodavý hmyz
10-Dres
11-Roční období
12-Oldřich (domácky)
13-Britská délková míra

10
11
12
13
11

AKCE V KVĚTNU

OVĚŘENÝ RECEPT

Pečené obložené řízky
4 ks vepřové maso nebo krůtí, sůl, pepř mletý, grilovací koření, olej, strouhanka,
2 ks vejce, 4 plátky anglické slaniny, 4 plátky šunky, 2 ks cibule velké, 2 ks papriky,
4 ks rajčat, tvrdý sýr
Řízky naklepeme, osolíme, opepříme, posypeme grilovacím kořením, potřeme je
z obou stran olejem a necháme odležet. Potom obalíme ve strouhance (strouhanku
do řízků lehce rukou zatlačíme) a pak v rozšlehaných vejcích. Pekáč vymažeme
olejem, na dno poklademe kolečka cibule a řízky na něj položíme. Na každý řízek
dáme plátek anglické slaniny, šunky a posypeme krájenou cibulí, krájenými loupanými rajčaty a proužky paprik. Pečeme v troubě asi 45 minut. Před dopečením posypeme řízky strouhaným sýrem a dopečeme do růžova. Podáváme s brambory
a tatarkou.

Lampiónový průvod rozzářil Vyšehorky

Vyšehorské hřiště bylo opět zaplněné

FOTO Z VAŠEHO ARCHIVU

Děti dováděly na prolézačkách a při hrách

Historická fotografie pochází údajně z roku 1979. Jsou na ní děti a zaměstnankyně mateřské školy ve Vyšehorkách. Určitě se někdo pozná… Za poskytnutí fotografie děkujeme paní Martě Vojkůvkové. Rádi uveřejníme i vaše zajímavé historické fotografie.
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Všichni si změřili síly při přetahované
3

Když v roce 2006 uspořádali na
vyšehorském hřišti Oldřich Smítal a Tonda Maštera první lampiónový průvod, určitě netušili,
že stojí u zrodu nové tradice. V
předvečer májových oslav osvobození republiky se každý rok a
letos tedy již po dvanácté koná
lampiónový průvod. Původní
zakladatelé předali pomyslnou
štafetu mladší generaci. Členové
SDH Vyšehorky připravili pro
děti sportovní soutěže. V podvečer vyvrcholilo sportovní klání
soutěží v přetahování se lanem,
do které se aktivně zapojili i
dospělí. Také letos nechybělo
zdarma občerstvení pro děti.
Tentokráte jim hasiči připravili
chutný hamburger. Ani chladné
počasí, které tradičně doprovází
tuto akci, nikoho neodradilo
vydržet na hřišti do okamžiku,
kdy se průvod vydá do čtvrtě
Pod dědinou. Tma již převládla
nad světlem a Olda Smítal dal
pokyn rozsvítit všechny lampióny. Hlavně ti nejmenší se těšili
na tento okamžik a hrdě si pak
vykračovali se svým světýlkem
v průvodu přes celou vesnici
zpět na hřiště. Večerní obloha se
ještě
rozzářila ohňostrojem,
který udělal tečku za touto vydařenou akcí.

Lampiónový průvod ve fotografiích...

POZVÁNKA

Den mikroregionu - 700. let obce Maletín
sobota - 17. června 2017
Program oslav:
9.00 – zahájení oslav, průvod od OÚ do kostela
9.15 – požehnání obci v kostele
9.30 – zahájení soutěží
10.30 – koncert v kostele (varhany a žestě)
12.20 – ukončení soutěží, vyhlášení výsledků
12.45 – odhalení pomníku Emilie Schindlerové (u OÚ)
13.00 – historický průvod obcí, módní přehlídka
15.00 – ukázka historické bitvy
16.00 – Falešnica (cimbálová muzika)
17.00 – divadelní a šermířské vystoupení sk. Corporal
17.30 – vystoupení šermířské sk. Honorata
18.00 – Dixiland
19.00 – vystoupení šermířské sk.Asmodeus a sokolníka
20.00 – historická hudba Rabussa
20.30 – ukázky palných zbraní sk. Honorata
21.00 – rocková zábava se sk. Metaxa
23.00 – ohnivé vystoupení šermířů sk. Honorata

Doprovodný program:

OBECNÍ ÚŘAD

Změna úředních hodin:
OÚ Líšnice informuje občany o změně úředních hodin. Od 1. června budou úřední
hodiny pro veřejnost:
Pondělí:
od 14.00 hod.
do 16.00 hod.
Středa:
od 14.00 hod.
do 15.00 hod.
Pátek:
od 14.00 hod.
do 17.00 hod.
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V době od 9.00 do 17.00 hod. bude skákací hrad, jízda na velbloudech, focení
s vlkodavy, focení s dravci, pro zájemce z řad dětí smývatelné tetování, historické
hry pro děti i dospělé, rytířské stany.
Prezentace jednotlivých obcí Mikroregionu Mohelnicko, výstava dobových fotografií a dokumentů, výstava zkamenělin z maletínského pískovce, bohaté občerstvení včetně myslivecké a rybářské kuchyně. Prohlídka kostela sv. Mikuláše
v Maletíně, setkání rodáků.

Místa konání jednotlivých částí programu:
Víceúčelový sportovní areál v Maletíně, sál kulturního domu, prostranství před
OÚ, kostel sv. Mikuláše.
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INFORMUJEME

RYZÁČEK VÁS ZVE

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 2. 5. 2017 se konalo veřejné zasedání č. 3/17 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: J. Kvíčala, L. Bartoš
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 7 Místostarosta obce informoval občany a zastupitele o záměru prodeje pozemků – v Žádlovickém parku firmě Lesy České republiky, s.p. a o následné
smlouvě o smlouvě budoucí. Jedná se o výše uvedené pozemky:
Parcela č.
Výměra m²
Druh pozemku
Katastr
294/2
308
ostatní plocha
Žádlovice
297/1
425
ostatní plocha
Žádlovice
297/5
243
ostatní plocha
Žádlovice
136/2
10797
trvalý trávní porost
Líšnice u Mohelnice
136/38
157
lesní pozemek
Líšnice u Mohelnice
Celková výměra pozemků je 11 930 m2. Zastupitelé smlouvu o smlouvě budoucí
projednali a doplnili o větu v bodě IV. takto: Smluvní strany ujednaly, že kupní
cena předmětu koupě (dále také kupní cena) bude stanovena dohodou.
Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena 5 hlasy.
ad 8 Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o záměru směny pozemků mezi Obcí Líšnice a Úsovskem. Dále byla podána zpráva o výsledku jednání na Úsovsku. Na jednání byl přítomen starosta obce a Ing. Koupil. Výsledek byl
stručně popsán s výsledkem, že Úsovsko trvá na možné směně pozemků u kravína
za předpokladu, že směny pozemků se smění v poměru 1:5.
Úsovsko a.s. nabízí ke směně tyto pozemky:
Všechny v katastru - Líšnice u Mohelnice, druh pozemku - ostatní plocha:
214/2 - 335m², 214/3 - 12m², 214/4 - 164m², 214/10 - 181m², 215/2 - 5717m²,
215/3 - 205m², 887 - 234m², 889 - 479m², 891 - 703m²,
Celkem: 8 030 m²
Obec Líšnice nabízí ke směně tyto pozemky:
Všechny v katastru Vyšehorky, druh pozemku - orná půda nebo ostatní plocha:
377/4 - 10092m², 168 - 8420m², 177 - 4866m², 189/1 - 170m², 189/13 - 456m²,
248/6 - 1473m², 494/36 - 243m², 483/2 - 244m², 248/4 - 820 m², 474/3 - 4125m²,
295/4 - 235m², 295/3 - 120m², 296/2 - 51m², 485/1 - 860m², 287/1- 3290m²,
287/2 - 7m², 295/2 - 6912m², 485/2 - 272m²
Celkem: 42 656 m²
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Proběhla diskuse mezi zastupiteli a občany obce.
Bylo provedeno následné hlasování - jmenovitě:
Pro směnu pozemků s Úsovskem a.s. byli pan Mgr. Plhák, pan Zbožínek, pan Smítal a místostarosta obce pan Friedl.
Proti směně pozemků s Úsovskem a.s. byl pan Ing. Koupil.
Záměr směny pozemků mezi Obci Líšnici a Úsovskem a.s. byl schválen 4 hlasy.
ad 9 Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku výběrového
řízení malého rozsahu na obnovu veřejného osvětlení v obci. Vítěznou firmou se
stala MSEM, a.s. Frýdek Místek. Schváleno 5 hlasy.
Dále byla projednaná smlouva o dílo mezi obcí Líšnice s firmou MSEM, a.s. Frýdek Místek. Schváleno 5 hlasy.
Různé:
Byl projednán nákup nového vybavení – židle do KD Líšnice. Nákup 120 ks nových dřevěných židlí (1 ks – 1060,-Kč) byl schválen 5 hlasy.
Místostarosta obce informoval zastupitele a občany, že obec Líšnice přispěje finanční částku v celkové výši 6750,- Kč MAS Mohelnicku, z.s. Schváleno 5 hlasy.
Bylo projednáno, že obec Líšnice přispěje finanční částku 12000,- Kč Svazku obcí
Mikroregionu Mohelnicko. Schváleno 5 hlasy.
Dále byla projednaná smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Vyšehorky
p. č. 444/2, Vyjídáček Jan. Projednáno a schváleno 5 hlasy.

TVORBA PLÁNU ROZVOJE

Veřejné diskusní setkání s obyvateli naší obce
V úterý 16. května se konalo v
přísálí KD v Líšnici diskusní setkání tvůrců Strategického rozvojového plánu obce s obyvateli
obce Líšnice. Strategický rozvojový plán (SRP) si klade za cíl vytyčit dlouhodobé priority rozvoje
obce do roku 2025 a rozvrhne jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Plán rovněž umožní
lepší využití finančních prostředků a bude i důležitým podkladem při získávání
různých dotací. SRP bude pro naši obec vytvářet firma GERAP, která byla na setkání zastoupena dvěma zástupkyněmi. V úvodu byli občané seznámeni s postupem při tvorbě SRP. Setkání se starostou obce a občany má sloužit jako hlavní
6

zdroj podnětů k jeho tvorbě. Na setkání naváže dotazníkové šetření mezi obyvateli,
v němž budou prověřeny a doplněny podněty, které zazněly na setkání. Dotazník
bude zveřejněn koncem měsíce června v Líšnických ozvěnách a na webových
stránkách. SRP bude schvalovat zastupitelstvo obce, ale bude záležet pouze na
finančních možnostech obce, zda se bude v budoucnu plnit.
Starosta obce J. Kvíčala informoval občany o akcích právě probíhajících v obci.
Krátce před dokončením je přeložka cesty u studánky, která se budovala z důvodu
ochrany vodního zdroje.
Dále hovořil o projektu rybníka, který by měl vzniknout u líšnické skály a sloužit
jako plocha pro vsak vody. Byla schválena dotace ve výši 170 000 Kč na vybudování vrtu na pitnou vodu na Vyšehorkách.
V roce 2018 by se měl začít realizovat projekt nové autobusové zastávky ve čtvrti
Pod dědinou. Schválena je dotace na výměnu oken na budově bývalé školy.
Starosta obce seznámil občany se situací týkající se obchodu COOP. Vedení COOPu nabízí obci obchod odprodat a COOP by potom za úplatu prodejnu provozoval.
Další variantou je obci obchod odprodat a obec si ho bude provozovat sama a nebo si COOP prodejnu ponechá, ale obec jim bude měsíčně platit nemalé peníze za
provozování. Podle slov starosty přislíbil pomoc krajský úřad. Bude vypisovat
dotační titul na podporu obchodů v malých obcích.
Starosta se také věnoval problematice zamýšlené výstavby rodinných domů v obci.
Směnou pozemků by měly vzniknou stavební parcely u bývalého kravína. Další
plochou vhodnou do budoucna pro výstavbu jsou pozemky za zahradami směrem k
Vyšehorkám. Zde však zatím není přislíben odprodej ani směna pozemků jejich
vlastníky. Kanalizace v obci - to byl další bod ve vystoupení starosty. Podle jeho
sdělení má ministerstvo přijímat poslední žádosti o dotace do února 2018. Obec
chce nechat vypracovat k této problematice studii a posoudit její nejlepší řešení.
Občané se potom s jednotlivými návrhy o změnách v obci zapojili do diskuze. Zazněl návrh na umístění radaru měřícího rychlost na silnici vedoucí z obce k lesu
nebo zpomalovacího retardéru tamtéž. Na křižovatce u kravína by přivítali zrcadlo.
U líšnické skály chybí naučná tabule vysvětlující historii líšnické tvrze. Další připomínka se týkala rozšíření hracích prvků i pro větší děti na hřištích v obci. Občanům také prý chybí chodník v obci, případně by se měl opravit ten stávající. Oprava silnic po budování vodovodu, vyzvat k úklidu majitele pozemků v prostorách
bývalé STS - čerpací stanice, zajistit úklid kontejneru na textil u obchodu, opravit
cestu pod hospodou, umístit mobilní zeleň po obci, vybudovat penzión pro důchodce - to byly některé z dalších návrhů občanů na zlepšení života v obci, které zazněly v diskuzi.
Děkujeme všem občanům za účast v diskusním setkání a za jejich náměty, které
zde zazněly. Těšíme se na další myšlenky, které autorům Strategického rozvojového plánu sdělí v dotazníkovém šetření.
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