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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 březnu:
Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Bartoš Vlastimil

Dostál Jaroslav
Novák Milan
Dostálová Jarmila
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CHYSTÁ SE

5. května 2018 - Vyšehorky, hřiště

6. května 2018 - Líšnice, kulturní dům
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Sál kulturního domu v Líšnici se v sobotu 24. března zaplnil dětmi. Konal se zde
další ročník oblíbeného maškarního karnevalu. Děti si užívaly svých pohádkových
převleků, zaujal je balónkový klaun, pěkné ceny získaly v tombole. Více na str.6

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

OÚ INFORMUJE

118.díl

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

Rok 1986

Přerušení dodávky elektřiny:
ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje, že proběhne plánované přerušení dodávky elektřiny: LÍŠNICE - 10. dubna - od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně
nutnou dobu. Děkujeme za pochopení.

Kino
Filmová představení se hrají v místním kině pravidelně každou neděli v 15 a v 18
hodin. Pokud je film mládeži nepřístupný, promítá se v neděli ve 13 hodin pro děti
pohádka. V tomto roce bylo sehráno 133 představení a ta navštívilo 1952 návštěvníků, z toho 799 dětí. Na vstupném bylo vybráno 4546 Kč.
Během roku se konalo 12 představení pro děti MŠ Vyšehorky. K významným výročím roku byla sehrána mimořádná představení. Byla vyhlášena soutěž o nejaktivnějšího dětského návštěvníka. 10 nejlepších dostalo hodnotné odměny.
V kině pracovali tito provozní zaměstnanci:
vedoucí kina: Zámečník Josef
uvaděčka: Churavá Marie
promítač:
Šůstek Jiří
topič:
Zámečník František
pokladní:
Pudil Jaroslav /do dubna/
Springer Milan
Pudilová Jarmila /od června/
Vedoucí kina se dobře stará nejen o plynulý provoz kina, ale zajišťuje i propagaci
filmových představení a to jak v prostorách vstupu do kina, kde pravidelně obměňuje dva panely filmovými letáčky, také zajišťuje i relace v místním rozhlase.

Knihovna:
V tomto roce zemřel dlouholetý knihovník pan Jaroslav Pudil. Pod jeho vedením
byla knihovna na velmi dobré . Staral se o doplňování knižního fondu, o příjemné
prostřední knihovny, poradil při výběru knih. Odešel obětavý veřejný pracovník…
Od dubna do června se nepůjčovalo. Potom začala do knihovny zajíždět 1 krát týdně knihovnice z Mohelnice s. Protivová. Zároveň se hledal nový knihovník z Líšnice. Dlouho nikdo z občanů neprojevil zájem. Přece však se koncem roku této funkce zhostil pan Petr Rýznar z Líšnice. Výpůjční den i hodiny zůstaly stejné jako
dříve. Za rok 1986 bylo vypůjčeno 2790 knih a časopisů. Počet čtenářů je 56.

Jednota:
Vedoucí prodejny je stále p. Ludmila Vyjídáčková, zástupce p. Zdenka Bartošová.
Klidný nákup je zajišťován oběma prodavačkami. Sortiment zboží je vyhovující.
V letošním roce bylo zásobování plynulé. Plán tržeb byl 1 622 000 Kč, skutečnost
1 617 984 Kč.
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KŘÍŽOVKA
V dnešní se dovíte, co nastane, když
je Velký pátek deštivý. Dobře si to
zapamatujte.
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Velký pátek deštivý, …. … …….
Vyluštění v tajence

Vyluštění minulé tajenky:
Svatého Josefa
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Vodorovně:
1 - Sifon obecně
2 - Zaměření
3 - Řezací nástroj
4 - Část krovu
5 - Dvoukolák
6 - Ocas
7 - Utrpení
8 - Králův služebník
9 - Místo bez slunečního svitu
10- Přežvýkavec
11- Podlahová krytina
12- Gymnastický vojenský cvik
13- Plísňový sýr
14 - Mlejn /spisovně/
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INFORMUJEME

POZVÁNKA

Z veřejného zasedání
Dne 14. 3. 2018 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 1/
2018.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo projednáno:

sobota
7. dubna 2018
Sraz bude v 9 hod.
u hasičské zbrojnice
na Vyšehorkách
S sebou si vezměte dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci bude občerstvení na hřišti
Kontakt: J. Seryn

773 799 940, L. Plesník 739 509 895
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ad 7 Starosta obce podal informace o probíhajících akcích:
o přípravě budování parcel pro výstavbu RD v obci Líšnice – už je připraveno
několik variant, pro občany hodláme naplánovat setkání s projektanty a diskuzi
o vybrané variantě
nové dotace pro obnovu venkova od Krajského úřadu Olomouckého kraje– informoval o možnosti použití pro obnovu fasády objektu bývalé školy (až 50% ze
400 000Kč), dotace pro 1. změnu územního plánu obce (50% z 141 000Kč), urbanistický návrh výstavby v obci Líšnice (50% z 160 000Kč)
další žádosti o dotace budou
na opravu převodovky hasičského vozidla (50% ze 40 000Kč)
na stavební povolení pro vybudování rybníku poblíž vrtu pro vodovod za obcí Líšnice směr
cyklostezka Újezd - Líšnice – starosta informoval o stavu vyjednávání s majiteli
pozemků; o tabulkové ceně cyklostezky cca. 15 000 000Kč (projekt 600 000Kč);
jak Mohelnice, tak Líšnice bude stavět pouze s dotací (90%)
na kanalizaci pro Líšnice a Vyšehorky si obec nechala vypracovat studii, o které
starosta obce informoval; bohužel cenové náklady jsou pro obec příliš vysoké (až
50 000 000Kč) a bez výrazné státní podpory je realizace prozatím nereálná
výstavba autobusové zastávky v části Vyšehorek „Pod dědinou“ – probíhá hledání
projektanta; bohužel nedosahujeme na předpokládanou dotaci (komunikace není
dostatečně vytížena); dále se na této akci bude pracovat
ad 8 Starosta požádal zastupitele o návrhy na obsazení funkce místostarosty.
Nebyl vysloven žádný návrh a volba tedy neproběhla.
ad 9 Starosta informoval o smlouvě na prodej části pozemku p.č. 214/9 v k.ú.
Líšnice u Mohelnice firmě ČEZ
ad 10 Starosta obce podal informace o záměru pronájmu obecního bytu v budově
bývalé školy, který vznikl na základě výpovědi současného nájemce. Výběr nového nájemce bude formou výběrového řízení za podmínek, které budou uvedeny na
úřední desce.
ad 11 Starosta obce podal informace záměru pronájmu pozemků obce po ukončení nájemní smlouvy s paní Pavlou Stratilovou (z Veselí)
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ad 12 Starosta obce informoval o záměru obce odprodat bývalou vodárnu
v Líšnici na pozemku p.č. st. 100 za 1Kč (obecní stavba na pozemku občana obce
Líšnice)
ad 13 Starosta obce informoval o záměru koupě pozemku p.č st.103 v k.ú. Líšnice
u Mohelnice za 1Kč (pozemek pod čekárnou u hasičské zbrojnice)
ad 14 Starosta obce informoval o záměru směny pozemků s Pozemkovým úřadem
– chceme směnit pozemky pro výstavbu RD v obci Líšnice
ad 15 Starosta obce představil Strategický rozvojový plán obce a informoval, že
jej bude ještě nutné upravit před odesláním k archivaci a vyvěšení na web.
ad 16 Starosta obce informoval:
- o žádosti společnosti Úsovsko o povolení umístění závory na místní komunikaci
vedoucí od komunikace D35 (úsek 423) kolem vodojemu do Vyšehorek. Závora
bude umístěna firmou Úsovsko na vlastních pozemcích. Důvodem je zabránění
ničení komunikace při nerespektování zákazové značky. Klíče pro otevření závory
budou k dispozici na obecním úřadě.
- o spotřebě vody v Líšnici a Vyšehorkách (celkem za uplynulý rok 12500 m3)
- o odměně za třídění odpadu 8204Kč (poslední čtvrtletí roku 2017); v této souvislosti upozornil, že do budoucna může nastat problém s odpady, protože Čína je
přestává z Evropy vykupovat a protože se chystá výrazné zdražení ukládání komunálního odpadu (až 4 násobné)
- pouze v obecné rovině o stížnostech vedených na osobu starosty pro údajné poškozování obce a občanů v souvislosti s vybudováním vodovodu; starosta vyjádřil
své přesvědčení, že k žádnému poškození obce nebo občanů nedošlo a informoval
také o závěru MZe, které mu v tomto dalo za pravdu; informoval také o tom, že
jedna z přípojek není zbudována dle projektu a je tedy „černou stavbou“, tento
problém je možné vyřešit dodatečným povolením nebo také odstraněním přípojky
ad 17 Diskuze
- starosta reagoval na dotaz pana J. Šustka a informoval o několika problematických majetkových vztazích k pozemkům v obci Líšnice, kterými se bude zabývat
s pomocí právníka tak, aby nedošlo k poškození občanů a obce
- na dotaz pana J. Seryna ke komunálnímu odpadu bylo oznámeno, že svoz začne
v pondělí následujícím po velikonočním pondělí - 16. 4.
starosta informoval o několika následujících akcích:
Dětský karneval 24.3.
Ukliďte Česko 7.4.
Den matek 6.5.
Svoz nebezpečného odpadu – 21.4.
Sběr textilu pro diakonii Broumov – 3.-13.4.

16. dubna zahajuje svoz bioodpadu
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OÚ v Líšnici oznamuje občanům, že zahajuje svoz BIOODPADU.
Cílem je snížit množství komunálního odpadu, který končí v běžných popelnicích
a potom na skládce. Občané tak platí skládkovné za surovinu, která může skončit v
kompostárně a být dále využita.

Vyváženy budou 1 krát za 14 dní - od 16. dubna /vždy v pondělí
– v týdnu, když se vyvážejí popelnice s TKO/

OÚ INFORMUJE

MIKROREGION

Akce Mikroregionu Mohelnicko 2018
Diakonie Broumov, sociální družstvo - vyhlašuje

SBĚR POUŽITÉHO OBLEČENÍ
Sbírka se uskuteční v termínu od:

3. do 13. dubna 2018
v rámci úředních hodin OÚ Líšnice
v kulturním domě v Líšnici
Jaké věci je možné darovat:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily
drobné elektrické spotřebiče – mohou být i nefunkční
hračky – nepoškozené a kompletní
knihy

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle: 491 524 342, 224 316 800
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První letošní akce
Mikroregionu Mohelnicko se konala
v sobotu 17. března.
Výšlapem ke kapličce sv. Josefka v
Doubravě jsme chtěli
zahájit turistickou
sezonu a mimo jiné
přivítat jaro. Naopak
nás ale přivítala zima
pod nulou s mrazivým vichrem. Přesto
díky hrstce statečných, kteří přišli a nutno vyzdvihnout, že mezi nimi bylo také celkem dost dětí.
Nadšený turista Jarda Vítek si opět připravil zajímavé povídání, tentokrát o pavlovské Zavadilce.
Jestli jste nestihli naši první akci, můžete se připojit při některé z následujících.
7. dubna se můžete ve své obci zapojit do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2018. Přispějete k čistšímu prostředí vašeho domova a našeho regionu.
Můžete si odnést pocit vykonaného dobrého skutku a pokud berete péči o okolí
jako vaši samozřejmost, tak tím jenom lépe.
Ve státní svátek 8. května pro vás již několik let pořádáme ve spolupráci s obcí
Mírov akci Po stopách švédských vojsk. Stejně tak i letos se můžete přijít podívat
na vojáky v dobových kostýmech, jak berou ztečí hrad Mírov. V novodobé historii
ho zatím ještě nedobili, ale předvedou vám své zbraně a umění.
Den Mikroregionu Mohelnicko 2018 bude hostit obec Palonín v sobotu
16. června. Letošní rok je spojen s řadou výročí. Turisté z Loštic pořádají turistický pochod u příležitosti oslav výročí vzniku republiky. Obě akce budou spojeny
v jeden den a na jenom místě. Všichni příznivci turistů i Mikroregionu se sejdou
na fotbalovém hřišti v Paloníně, kde bude celá sláva od devíti hodin ráno probíhat.
Poslední z tradičních akcí Mikroregionem na kole se bude konat 8. září. Pro cyklisty chystáme trasu naším regionem, která bude zakončena na koupališti v Lošticích, kde bude připraven doprovodný program.
Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko
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PRO DĚTI

Dětský maškarní KARNEVAL
Letošní dětský maškarní karneval se
konal v líšnickém kulturním domě v
sobotu 24. března. Po dvou minulých
ročnících, kdy ples moderovala animátorka Emili, se tentokráte pořadatelky z Relaxace rozhodly oslovit
agenturu z Lutína zajišťující dětské
akce a vybraly i téma karnevalu: rej
zvířátek.Na 74 dětí opět čekala
spousta zábavných her, mohly si zazpívat písničky a zatancovat nejrůznější druhy tanců. Nezapomnělo se
také na malé občerstvení v podobě
párku a pitíčka. Celé odpoledne byl k
dispozici již tradiční fotografický
koutek, kde si rodiče mohli nechat
zvěčnit své potomky ve slušivém
karnevalovém kostýmu. Jako na
opravdovém plese nechyběla ani tady
výherní tombola. Každé dítě si mohlo
zakoupit jednu obálku, ve které bylo
5 losů. Jeden z nich byl vždy výherní
a ten potom mohly děti vyměnit za
cenu označenou číslem na lose. Stejně jako vloni i letos děti přivítaly v
sále balónkového klauna. Na přání
každému vykouzlil z balónku zvířátko či meč z balonku. Klaun opět slavil u dětí velký úspěch.Všechny děti
se dobře bavily a neměly se k odchodu domů.
Pořadatelky z Relaxace by chtěly
tímto poděkovat všem sponzorům za
finanční i věcné dary. Bez jejich přispění by prý byla organizace karnevalu hodně obtížná.

Celý karneval moderovaly animátorky

Na parketu se představilo přes 70 masek

Děti tancovaly, cvičily, zpívaly
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 21. dubna
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 8 do 11 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.
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