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 únoru:
Hledíková Věra
Novák Milan
Nejedlá Edita
Mašterová Helena

Sedlářová Liduška
Hašler Antonín
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA NA PLES

SDH Líšnice si Vás dovoluje pozvat
na

20. HASIČSKÝ PLES
3. března 2018 ve 20.00 hod.
Hrají: TÓNY KONICE
Bohatá tombola, občerstvení, kulturní vystoupení
Na vaši účast se těší hasiči
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Obrovského úspěchu dosáhl ve své chovatelské činnosti pan ing. Radomír Vyjídáček z Vyšehorek. Jeho 28 krav holštýnského plemene získalo celostátní prvenství
v nejvyšší užitkovosti tuků a bílkovin. Více na str.9

Z HISTORIE OBCE

VZPOMÍNÁME

Paměti obce Líšnice od roku 1945

…Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.

117.díl

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

Rok 1986

Dne 28.2. vzpomínáme na naší babičku paní
Jaroslavu Sloukovou
při příležitosti jejich nedožitých 92. narozenin.

Organizace Národní fronty v obci
Myslivecké sdružení Smrčina
Ke konci roku má sdružení 32 členů. Práce byla zaměřena na práci v honitbě při
obhospodařování pozemků, při zajišťování krmiva pro zvěř, na pomoc zemědělcům a lesům a na politickovýchovnou práci. V lednu byl uspořádán ples, který měl
velmi dobrou úroveň. Na jeho přípravě se podíleli všichni členové sdružení. Pro
ženy členů MS bylo v červenci uspořádané zábavné odpoledne, které se moc líbilo.
Na státní nákup bylo dodáno 298,7 q sena, pro potřeby sdružení bylo zajištěno 142
q sena, sběrným surovinám dodáno celkem 404 ks králičích kožek, z lovné zvěře
54 ks kůží. Členové odpravovali 2 685 brigádnických hodin, což činí 89 hodin na
1 člena.
Lov zvěře
plán:
skutečnost:
Srnčí
46 ks
46 ks
Černá
73 ks
75 ks
Zajíc
32 ks
24 ks
Jelen sika
73 ks
75 ks

SPOZ:
Jeden krát měsíčně bylo vysíláno v místním rozhlase hudební blahopřání k životním jubileím. Členové SPOZ osobně jubilanty navštěvují, předají jim kytičku a
dárkový koš.
V roce 1986 navštívili tyto občany, kteří se dožili významných životních jubileí:
Paní Slouková, Nováková, Hoppová, Horníčková, Škůrková, Ouhrabková, Zámečníková, Hňoupková, Havlíčková, Haberlandtová, Michalová, pánové Bednář, Šůstek, Springer L., Churavý, Kratochvil, Hňoupek.
Pěknou akcí, která byla věnována také důchodcům, bylo v listopadu zábavné odpoledne se souborem Olešanka. O dobrou náladu při lidové muzice a veselé vyprávění nebyla nouze. Členky SPOZ připravily pro návštěvníky malé pohoštění - napekli
domácí koláče. V březnu se konalo vítání těch nejmenších do veliké rodiny obce.
Předseda OV přivítal tyto malé občánky: Smítalová Jana, Kotrle Jakub, Horálek
Ladislav, Rýznar Ondřej, Fokt Radim.
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S láskou vzpomíná rodina.

KŘÍŽOVKA

1
Dnes si připomeneme přísloví
z měsíce března:
Je-li na ……. …… hezky,
urodí se málo obilí. /Vyluštění v tajence/

2
3
4
5

Vyluštění minulé tajenky:
Přestupný rok

6
7
8
9

Vodorovně:
1 - Obchodní řetězec /byl i v Mohel./
2 - Český exprezident
3 - Římská bohyně lovu
4 - Oheň na horách
5 - Potrava novorozence
6 - Hybná síla
7 - Těžký kov
8 - Měsíc v roce
9 - Ohrazený les
10- Pepa /spis./
11- Zásah
12- Žofie /domácky/
13- Naříkavá

10
11
12
13
11

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

INFORMUJEME

Zvědavým prodavačkám to nedalo a vykoukly z prodejny. Ke svému úžasu spatřili
pana Vřídka, jak provádí profesionální zásah první pomoc svému úhlavnímu nepříteli, tedy nešťastně sraženému holubovi. „No tak nestůjte a dělejte něco ženský
nebo exne, …doneste vodu a ručník, taky zrcátko by se hodilo. Nevím, jestli dejchá,..zatracená práce, nemůžu mu nahmatat puls,..!“ bědoval a bědoval. A dav se
připojil k záchraně holuba. Jedna běžela pro vodu, druhá sháněla papírové utěrky,
z vedlejší prodejny přiběhla paní se zrcátkem a přidávali se a postávali okolojdoucí,
kteří nevěděli, co se vlastně stalo. Okouněli, zvědavě přihlíželi. Hlouček kolem pana
Vřídka se zvětšoval a zvětšoval. „Co se
děje?...“ „Představte si, někoho zajeli, …je úplně
tvrdej,…“, „Ale ne, žije, ale je hodně pošramocenej,..“. „Co vás vede,…dyť sem slyšel, že je úplně
mrtvej,…už volali pohřebáky,..“. „No to mě podržte,..tady a za bílýho dne, takovej mord,..!“ Dohady
se zvětšovaly a nabobtnávaly v předávaných zaručených informacích. Pan Vřidek byl už zcela vyčerpaný, zpocený měl snad každý kousíček svého těla.
A holub nic. Ani nemrkl. Kdesi četl, že oživování
může trvat i hodiny,..jen nepolevit!! Prodavačky střídavě oba cákaly vodou a utíraly, nemaje potuchy, co si počít. Při druhém pokusu o umělé dýchání z úst do úst,
tedy z úst do zobáku, se stal zázrak. Holub sebou mrskl, oklepal se, až vyletěla
uvolněná pírka a šup, okamžitě nabral vzduch k letu. Snad štěstím, blažeností, nevědomostí, přece jen je to zvíře, ze svých útrob vypustil trus, kterým pana Vřídka
odměnil za svoji záchranu. Důchodci na hlavě trůnil kakáč daru za život holuba.
„No tak to bychom měli,…!“rozechvělými rty zašeptal pan Vřídek. Obřadně nastavil hlavu pro setření papírovým kapesníčkem od prodavaček a zcela odevzdaně a
vyčerpaně si razil cestu z oněmělého hloučku, přímo domů… .
Konec povídky

Z veřejného zasedání

HOLUB

Jana Zámečníková

Ještě jednou děkujeme paní Janě Zámečníkové za povídku a těšíme se na její další
tvorbu. Zároveň vyzýváme i ostatní autory, aby nepsali do šuplíku a podělili se s
námi o svá díla. Mohou to být všechny literární žánry i zajímavé fotografie.
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Dne 20. 12. 2017 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 8/
2017.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel
Na tomto zasedání bylo projednáváno:
ad 7
Starosta obce podal informace o probíhajících akcích:
- o přípravě budování parcel pro RD v obci Líšnice
- nové dotace pro obnovu venkova – informoval o možnosti použití pro obnovu
fasády objektu bývalé školy, popřípadě pro obnovu chodníku od pohostinství
k hasičské zbrojnici
- informace o stavu reklamace komunikace v části Vyšehorek „Pod dědinou“ ve
smyslu neexistujícího retardéru, který byl v projektové dokumentaci a také
v dokumentaci, podle které proběhla kolaudace stavby; Firma Ekozis reklamaci
odmítla na základě zápisu ve stavebním deníku, kde je uvedeno, že tato část stavby
nebude realizována; starosta a zastupitelé budou nadále pokračovat v řešení tohoto
problému
ad 8
Starosta informoval o záměru zbudování cyklostezky mezi obcemi Újezd a Líšnice
– starosta vysvětlil plánovanou trasu stezky, způsob vyjednávání o vykoupení pozemků, předpokládané financování a plán ukončení stezky v Líšnici. Na oficiální
dokumentaci se bude teprve pracovat, tedy si na ni musíme počkat.
ad 9
Starosta obce seznámil se způsobem odměňování starosty, místostarostu a zastupitelů a s návrhem odměn pro místostarostu a zastupitele
ad 10
Starosta požádal zastupitele o návrhy na obsazení funkce místostarosty. Nebyl vysloven žádný návrh a volba tedy neproběhla.
ad 11
Starosta obce podal informace o rozpočtovém provizoriu pro rok 2018.
ad 12
Starosta obce podal informace o pronájmu obecního pohostinství a přidruženého
bytu – o výběrovém řízení, úpravě smluv a prodloužení jejich platnosti na 4 roky
ad 13
Starosta obce informoval o výběrovém řízení na 1. změnu územního plánu obce
ad 14
Starosta obce informoval o výběrovém řízení na zhotovení územně plánovacích
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podkladů na další rozvoj obce v oblasti výstavby rodinných domů v rámci akce
„ÚS-01 Za humny – západ“ a „ÚS-03 U zemědělského družstva“
ad 15
Starosta obce informoval o výběrovém řízení na realizaci soustavy čistíren odpadních vod v podobě domácích čistíren odpadních vod v obci Líšnice - Vyšehorky
ad 16
Starosta obce informoval o třech žádostech o úpravu územního plánu a možnosti
jejich zařazení do 1. změny územního plánu.
ad 17
Starosta obce informoval nové smlouvě na svoz odpadů pro rok 2018. Vybírané
poplatky za svoz komunálního odpadu se pro rok 2018 nebudou navyšovat.
ad 18
Starosta obce informoval o záměru prodeje části pozemku p.č.214/19 v k.ú. Líšnice
u Mohelnice firmě Čez distribuce a.s. za účelem výstavby trafostanice, která bude
sloužit pro zlepšení distribuce elektrické energie v obci a bude také připravena
zvládnout očekávané zvýšené nároky na odběr elektrické energie v „ÚS-03
U zemědělského družstva“
ad 19
Starosta obce informoval o stavu projetu firmy Čez distribuce a.s. na obnovu elektrického vedení v obci Líšnice
ad 20
Starosta obce informoval o realizaci obnovy vedení elektrické energie z Líšnice
k rybníku (směr Bušín) a nutnosti zřízení věcného břemene – služebnosti
ad 21
Starosta obce informoval o požadavku na zřízení věcného břemene – služebnosti
pro přívod elektrické energie na pozemek slečny Gruntové (pozemek nad hřištěm).
Stavba č. IP-12-8020958/SOBS VB/1
ad 22
Starosta obce informoval o žádosti Charity Zábřeh o dotaci. Navrhnul schválení ve
výši 6000Kč
ad 23
Starosta obce informoval o povinnosti obce poskytovat informace a navrhnul sazebník úhrad pro jednotlivé činnosti s poskytováním informací spojené.
ad 24
Starosta obce informoval o složení inventurní komise pro inventuru závazků
a majetku obce k 31.12.2017 a s pravděpodobným konáním inventury mezi 27.12.
a 29.12.2017
ad 25
Starosta obce informoval o potřebě sestavení provozního řádu vodovodu pro
veřejnou spotřebu vody v obcích Líšnice a Vyšehorky, vysvětlil jeho význam
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MOŽNÁ NEVÍTE

Šampionky ČR se pasou na Vyšehorkách
Každoročně se v rámci celé České republiky vyhodnocují nejlepší chovy a nejlepší
krávy podle produkce tuku a bílkovin za normované laktace. V kontrolním období
2016/2017 dosáhl nejvyšší užitkovosti
tuků a bílkovin u svých krav pan ing.
Radomír Vyjídáček z Vyšehorek. 28
krav holštýnského plemene, které zde v
posledním kontrolním roce uzavřely
laktaci, dosáhly užitkovosti 926 kg tuků
a bílkovin (13367 kg mléka, 3,75 % tuku, 3,17 % bílkovin). Tento úspěch je o
to cennější, že vítězství získal již potřetí
v řadě za sebou.
Blahopřejeme k tomuto úspěchu!

FOTO Z VAŠEHO ARCHIVU

Historická fotografie tentokráte přináší členy hasičského sboru v Líšnici z roku
1928. O síle sboru vypovídá počet hasičů na fotografii - 44 osob.
Popiska u fotografie: 1895-1928 Feuerwehr Lexen - Hasičský sbor Líšnice
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SDH VYŠEHORKY

Pozvánka na společenské akce v roce 2018
Sbor dobrovolných hasičů zVyšehorek si Vás tímto dovoluje pozvat na akce, které
se uskuteční v roce 2018.

7. dubna

Ukliďme Česko 2018
- brigáda s názvem Ukliďme si cestu domů

5. května

Lampiónový průvod
- tradiční akce nejen pro děti

14. července

Vyšehorské sportovní hry
- akce pro celou rodinu zaměřená na pohyb a legraci

18. srpna

Sousedské posezení
- letní posezení s přáteli u něčeho dobrého

6. října

a informoval o četnosti kontrol kvality vody u KHS.
ad 26
Starosta obce informoval o přijetí žádosti o dotaci pro podporu Vánočního turnaje
ve stolním tenise a navrhnul výši dotace 4000Kč.
ad 27
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu Mohelnicko na
rok 2018 a vysvětlil význam Mikroreginu pro zapojené obce a starosty.
ad 28
Jediným příspěvkem v diskuzi byl dotaz pana Jaroslava Seryna z Vyšehorek, který
se zeptal na plán odklízení polomů v obecním lese, hlavně těch, které leží na polích
obdělávaných firmou Úsovsko. Starosta odpověděl, že na odklízení se bude pracovat tak, aby všechny vyvrácené stromy byly odklizeny do konce března 2018.

PRO DĚTI

Spolek RELAXACE Vás srdečně zve na

Vyšehorská drakiáda
- pouštění draků na poli u vodojemu

1. prosince

Vyšehorská adventní chvilka
- příjemné setkání a zahájení adventu

15. prosince

Zabijačkové hody
- akce zaměřená na milovníky vepřových specialit
Těšíme se na Vás - hasiči z Vyšehorek

POZVÁNKA
SDH Vyšehorky zve všechny, kteří chtějí pomoci při úklidu okolí našeho bydliště
- úklid kolem komunikací z obce Vyšehorky a kolem Vyšehorek.

Dne 7. dubna 2018
místo srazu:

od 9:00 hodin
Vyšehorky - náves
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24. března 2018
KD Líšnice - začátek ve 15 hodin
Připravili jsme si pro Vás spoustu her a písniček s animátorem, balónkového klauna, bohatou tombolu, fotografický koutek
Vstupné dobrovolné
UPOZORNĚNÍ OÚ
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazeny níže uvedené
poplatky, aby tak učinili v úředních hodinách na OÚ do konce března. Platí se
poplatky za pravidelný svoz TDO, který je 500 Kč za 1 osobu trvalého pobytu
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 potvrzením o studiu. Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního a 100,Kč za dalšího. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 150 Kč. Je
možné také uhradit částku za odebranou vodu dle odběru - 27Kč/1m³.
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UPOZORNĚNÍ

MIKROREGION

Horký popel do popelnice nepatří!

Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2017

Vážení občané,
na základě žádosti firmy SITA CZ, a.s., bychom Vás rádi upozornili na nutnost nevyhazovat do popelnic na TDO žhavý popel. Firma SITA CZ, a.s., o.
tyto popelnice nemůže vyvážet, jelikož hrozí vážné nebezpečí vzplanutí vozu
na svoz komunálního
odpadu. Dle vyjádření
hasičů vydrží popel žhavý až dva dny.
Děkujeme za pochopení

Celkem 7 našich obcí bylo úspěšných v žádostech o dotaci z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2017 v dotačním titulu Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce. Následující tabulka obsahuje přehled podpořených žadatelů,
jejich projektů a finanční výši poskytnuté dotace.
Obec:
Klopina
Líšnice
Maletín
Palonín
Pavlov
Police
Třeština

OÚ INFORMUJE
- Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu

14. 3. 2018 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice

Projekt:
Zateplení stropu budovy MŠ Klopina
Výměna oken v bývalé škole
Akumulace vody pro hřiště - IV. Etapa
Zateplení budovy čp. 34 v Paloníně
Celková oprava fasády, zateplení a renovace
sociálního zařízení MŠ Pavlov - Zavadilka
Oprava povrchu místních komunikací
Oprava podlah a dveří KD Třeština

Celkem

280 000 Kč
300 000 Kč
1 623 000 Kč

POZVÁNKA

- Revize komínů, vývoz žump
Občané, kteří budou mít zájem o revizi komínů a o vývoz žumpy se mohou přihlásit v úředních hodinách do konce měsíce března na OÚ v Líšnici.

NEZAPOMEŇTE

Výběr daňových přiznání 2017 v Mohelnici
Ve čtvrtek 15. března 2018 od 8 do 15 hodin bude probíhat v zasedací místnosti nové budovy Městského úřadu Mohelnice výběr daňových přiznání za
rok 2017 pro veřejnost.

ZJISTILI JSME ZA PRO VÁS

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY s písničkami Simony Klímové
20. března - v 19 hod. Mohelnice KD - vstupenky v předprodeji
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Dotace:
52 500 Kč
150 000 Kč
295 500 Kč
300 000 Kč
245 000 Kč
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