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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.
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v lednu
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Bocková Valéria
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Blecha Roman
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V sobotu 12. ledna se konal v Líšnici Obecní ples. Nechybělo kulturní vystoupení,
bohatá tombola, výborné občerstvení a skvělá muzika. Kdo přišel, určitě nelitoval /další podrobnosti na str. 8/.

POZVÁNKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LÍŠNICE
si Vás dovoluje co nejsrdečněji
pozvat na

128.díl

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

HASIČSKÝ PLES

Rok 1988

sobota 9. 3. 2019

Kino:
I tento druh zábavy a poučení není v naší obci příliš oblíben. Svědčí o tom návštěvnost filmových představení, která jsou hrána 1 krát týdně a to v neděli. Celkem
přišlo 2126 návštěvníků, na 1 představení připadá 14 osob. Jsou zde započítány
i představení hraná pro MŠ Vyšehorky, PO SSM Líšnice a ZŠ Pavlov. Na vstupném bylo vybráno 6163 Kč.
Provozní zaměstnanci:
Vedoucí: Zámečník Josef
Uvaděčka a uklízečka: Churavá Marie
Promítač: Šůstek Jiří
Pokladní: Pudilová Jaroslava
Praktikant: Novák Milan
Topiči: Zámečník František ml. i st.
Zamyslíme-li se nad počtem provozních zaměstnanců a návštěvností kina, vzniká
otázka, zda-li je únosné pro průměrný počet 14 návštěvníků zaměstnávat 7 provozních zaměstnanců.

Pohostinství:
Od opravení této provozovny se vystřídalo již 6 vedoucích. Stále se objevovaly
nedostatky, na které občané poukazovali. Ať to byla nevyhovující provozní doba,
špatná kvalita piva, čistota, pořádek. Prostředí, které po adaptaci staré provozovny
vzniklo, je pěkné a dá se říci, že by mohlo splňovat představy všech zákazníků. Ale
jen prostřední nedělá dobrou hospodu. Po otevření pohostinství v Pavlově se
mnoho zákazníků stáhlo právě tam, i když je to z Líšnice ne zrovna na skok. Tamější vedoucí s. Opravil si opravdu hledí zákazníků.
V letošním roce převzala pohostinství v Líšnici J. Vařeková. Zdá se, že ta snad
znovu vrátí dobrý zvuk i této malé, ale pěkné hospůdce. Stará se vzorně o čistotu
prostředí a i kvalita točeného piva se zlepšila. Věřme, že je to obrat k lepšímu.

JZD Nový život - katastr Líšnice, Vyšehorky
V tomto roce byl zrušen chov dojnic a telat v Líšnici. Kravín byl upraven pro výkrm krůt. Bylo celkem vyprodukováno přes 4000 těchto opeřenců. V kravíně na Vyšehorkách
bylo 53 dojnic a 3 telata.
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KD Líšnice - 20 hodin
Hrají Tóny Konice
Připravuje se pro Vás tradiční kulturní vystoupení.
Tombola, bohaté občerstvení.
Srdečně zvou hasiči Líšnice.
KŘÍŽOVKA
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Dne 24. února slaví svátek Matěj.
K tomuto dni se vztahuje pranostika: Na
svatého Matěje lidské srdce okřeje,
slunce pozře závěje, nad polem si …….
…… /vyluštění v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky:
Obec, kde žijí manželé Gallovi - hudebníci, kteří hráli na obecním plese se
jmenuje STUDENÁ LOUČKA.
Vodorovně:
1 - Milovník krásy a umění
2 - Stupnice
3 - Kovové ochrany oken
4 - Mužské jméno 23.7.
5 - Uzávěr vstupu do domu
6 - Hrací list
7 - Hodně
8 - Hněvivý odpor
9 - Pěstitel ovoce
10- Slezské město
11- Utíkat
12- Vesnice nedaleko Líšnice
13- Potápěčský zvon
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VAŠE ZÁŽITKY Z CEST

Stanislav Plšek:

Na kole do Rumunska

Už dlouho jsem snil o nějaké cestě. O putování, které zabere víc než jen několik
dní. Vzhledem k tomu, že za posledních pár let jsem nějaké ty kilometry na kole
najezdil, tak cyklo-výprava se jevila jako ideální možnost. Rád se přemisťuji pomocí vlastních sil a tak bylo nejlepší vyrazit na cestu
přímo z mého momentálního bydliště, tedy z Mladé
Boleslavi. Už bylo potřeba jen zvolit trasu a hlavně
cíl. I přesto, že samotná cesta může být uspokojivým
cílem, jsem se rozhodl putovat do konkrétního místa
- do rumunského Banátu. Důvod k tomu byl velmi
jednoduchý, v Gerniku v jedné z krajanských rumunských vesnic jsem zažil úžasný půlrok života.
V rámci útěku před pracovním stresem jsem se tam
před dvěma lety na půl roku odstěhoval, abych si
"odpočinul" a zkusil žít trochu mimo všechny civilizační výdobytky.
Před začátkem mé cesty jsem se domluvil
s kamarádem Frantou Kuskou, rodákem z Gerniku,
že u něj strávím část léta. Za výpomoc v hospodářství
jsem tak měl na měsíc zajištěnou stravu a ubytováni.V práci jsem si dohodnul dva měsíce neplaceného volna a tím pádem mi už nic nebránilo se
koncem června roku 2018 vydat na cestu. Jarní měsíce jsem strávil poctivou
přípravou fyzičky na kole a plánováním cesty.
Vše se jevilo úplně jednoduše, po přesunu z Mladé Boleslavi do Líšnice už se budu
pouze držet dvou řek a to Moravy a Dunaje. Tento jednoduchý plán se ukázal být
ideálním. Díky minimální nutnosti zdolávat kopce cesta krásně ubíhala a průměrných 100 km denně nebylo vůbec problém ujet. Po cestě jsem hledal různé
možnosti ubytování. V Čechách jsem spával u přátel a příbuzných a od překročení
slovenské hranice jsem spal v kempech a nebo na různých plážích u Dunaje. Na
Slovensku mě bohužel potkal problém s kolem, kdy jsem při zdolávání prudkého
mostku nalomil patku přehazovačky. Díky těžké dostupnosti tohoto dílu jsem
musel strávit den jeho sháněním a následnou opravou v Malackách a následně
v Bratislavě. Tato zkušenost mi ukázala ohromnou ochotu lidí pomoci někomu
v nesnázích.
Vlastně celá cesta mi přišla jako možnost k potkávání skvělých lidí, kteří jsou
ochotni kdykoliv poskytnout pomoc. Už v Čechách jsem chvíli jel společně
s člověkem, který šlapal z Ústí nad Labem do Žiliny.
/Pokračování příště/
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INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 18. 12. 2018 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 6/18.
Přítomno: 7 zastupitelů

Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 7) Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích - výstavba nového
vrtu pitné vody a rybníka pro podporu vydatnosti stávajícího vrtu. Informace o
dotačních možnostech pro obec. Výstavba a oprava chodníku u autobusové zastávky, nová autobusová zastávka. Dále pak upozornil na akci fy. ČEZ – výměna vedení el. energie. Ta bude spojena s náklady na přemístění a dobudování veřejného
osvětlení v obci Líšnice. Předběžná suma dle rozpočtu je 850 000 Kč.
ad 8) Starosta obce požádal zastupitele obce o schválení rozpočtového provizoria
na rok 2019 ve formě uvolnění 1/12 celkové částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria rozpočtu minulého roku. Důvodem je vytvoření rozpočtu na
rok 2019 dle výsledků roku 2018 a s ohledem na probíhající akce a podané žádosti
o dotace poskytované obcí.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9) Starosta obce předložil zastupitelům obce Návrh rozpočtového výhledu obce
Líšnice na roky 2019-2022. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Líšnice obsahuje
souhrnné údaje o příjmech a výdajích a je sestavován dle požadavku § 3 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, v případě potřeby bude
tento střednědobý výhled rozpočtu aktualizován. Ukazatel daňových i nedaňových
příjmů je plánován s ohledem na údaje z předcházejících roků a promítnutí zvýšených příjmů od 1.1.2018 v rámci schváleného rozpočtového určení daní.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10) Starosta obce požádal zastupitele obce o zvážení možnosti zavedení Určení
pravomocí k rozpočtovým opatřením vlastním obce Líšnice. Upozornil na proces,
který souvisí s účtováním dle rozpočtu obce. Podotkl, že v minulém volebním období tento princip byl užíván a značně přispěl k pružnosti účtování. Bylo stanoveno, že starosta obce jako správce účtů může podepsat rozpočtové opatření do výše
300 000 Kč. O těchto rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitele obce zpětně. Starosta obce požádal o schálení.
Následně bylo Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením schváleno.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11) Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o poskytování pravidelného
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servisu na odběr a likvidaci odpadů s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. Brno.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak předložil kalkulaci nákladů na likvidaci odpadů za rok 2018. Zároveň
předložil zastupitelům ke schválení OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Se zvyšujícími se náklady na shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bylo zastupitelstvem obce
schváleno zvýšení roční částky na odvoz odpadů na jednoho občana z 500 Kč na
650 Kč - ročně (tj. 54.16 Kč /měsíčně).
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12) Starosta obce stanovil inventární komisi majetku obce k 31. 12. 2018. Složení komise: předseda: Mgr. Lucie Dvořáková, členové: Jiří Kvíčala, DiS., Libor
Zbožínek, Pavla Stratilová. Kontrola majetku zájmových organizací: Milan Novák
(SDH Líšnice), Jaroslav Seryn (SDH Vyšehorky), Marek Míchal (KST Líšnice),
Kamil Stratil (S-band).
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13) Starosta obce požádal zastupitele o převod finančních prostředků do fondů
oprav vodovodů 2x 100000 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14) Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení prodej pozemku
p.č. 457/19 o výměře 42 m² a směnu pozemku p.č. 457/20 o výměře 1 m² za pozemek p.č. 8/5 o výměře 1 m² všechny v k.ú. Vyšehorky panu Petru Orálkovi. Vše na
základě vyvěšené záměru na prodej a směnu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15) Starosta obce předložil zastupitelům návrh na revokaci usnesení bod č.11 –
záměr pronájmu pozemků pro podnikání – pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnicep.č
274/2 o výměře 2550 m², p.č 382 o výměře 7342 m², p.č 498/1 o výměře 3550 m²,
p.č 534/1 o výměře 7970 m², p.č 535/2 o výměře 2139 m², p.č 535/3 o výměře
9918 m² a p.č 536/13 o výměře 1562 m², usnesení č.1/2018 ze dne 14.3.2018. Jako
důvod uvedl, že na vyvěšení Záměru pronájmu výše uvedených pozemků reagovaly čtyři subjekty svými nabídkami, mezi nimiž je navržena směna výše uvedených
pozemků ve vlastnictví obce za pozemky ve vlastnictví fy. ÚSOVSKO a.s.. Nabídka obsahuje návrh na směnu pozemků v poměru 1 : 3,12. Tento návrh je z hlediska
veřejného zájmu obce pro její další rozvoj výhodný. Návrh revokace byl schválen.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16) Starosta obce informoval zastupitele a přítomné, o Záměru směny pozemků
(dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění)ve vlastnictví obce
Líšnice p. č. 274/2 o výměře 2550 m2, p. č. 382 o výměře 7342 m2, p. č. 498/1 o
výměře 3550 m2, p. č. 535/2 o výměře 2139 m2, p. č. 535/3 o výměře 9918 m2, p.
č. 536/13 o výměře 1562 m2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice a pozemků p.č.485/2 o
4

tombolu byl i letos veliký, protože se
opět podařilo díky štědrým sponzorům
shromáždit přes sto hodnotných cen.
V přímé výhře bylo možno získat okamžitě ty drobnější a ty hlavní ceny se
losovaly na sále o půlnoci. Uzená kýta,
drobná elektronika, krásné dárkové koše, poukázky na různé služby, vázy,
dorty, kosmetika - všechny ceny našly
své šťastné výherce.
Na návštěvníky plesu čekaly také speciality z kuchyně a pestrý výběr vín. Jídlo
se podávalo v hostinci a podle ohlasů
chutnalo.
Ani letos nebylo na sále vyprodáno
a mnoho míst zůstalo prázdných. To
však nebránilo tomu, aby spokojení
návštěvníci plesu se rozcházeli domů
příjemně unaveni tancem až v ranních
hodinách. A těm, kteří nebyli, nepřísluší ples hodnotit. Za rok - na jubilejní 20.
Obecní ples určitě přijďte,budete vítáni!

OÚ INFORMUJE

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu 20. 2. 2019 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice
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ve čtyřhrách. Poslední vzájemné boje byly ukončeny až ve večerních hodinách.
Následovalo vyhodnocení nejlepších. Nejvyšší příčku obsadila dvojice Peter Kopačík, Jan Němec, před dvojicí Marek Míchal, Aleš Plhák.

Nejlepší hráči soutěže ve dvouhrách

Přeborníci ve čtyřhrách

PLESOVÁ SEZÓNA

V lednu začíná každoročně období
plesů. Dne 12. ledna se konal v Líšnici
již 19. Obecní ples. Starosta obce pan
Jiří Kvíčala přivítal všechny návštěvníky a popřál jim dobrou zábavu. Na pódiu se představila skupina MENHIR ze
Studené Loučky a jejich plesová premiéra se určitě vydařila. Po celý večer
se hudebníci snažili navodit tu správnou plesovou atmosféru a stoprocentně
se jim to podařilo. O kulturní vystoupení se postarala nejprve taneční dvojice H - DANCE ZUŠ Mohelnice ve
složení Bára Horová a Kamila Strnadová. Děvčata zatancovala skladbu Halleluja. Ve druhém vstupu se představila
taneční skupina pod vedením Mgr. Hany Peškarové z Mohelnice. Zájem o
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výměře 272 m2, p.č.295/3 o výměře 120 m2, p.č.295/4 o výměře 235 m2 v k.ú.
Vyšehorky za pozemky ve vlastnictví fy. ÚSOVSKO a.s. – p.č.214/2 o výměře 335
m2, p.č.214/3 o výměře 12 m2, p.č.214/4 o výměře 164 m2, p.č.214/10 o výměře
181 m2, p.č.215/2 o výměře 5717 m2, p.č.215/3 o výměře 205 m2, p.č.423/2 o
výměře 672 m2, p.č.423/4 o výměře 169 m2, p.č.891 o výměře 703 m2, p.č.889 o
výměře 479 m2, p.č.887 o výměře 234 m2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Nabídka
obsahuje návrh na směnu pozemků v poměru 1 : 3,12. Tento návrh je z hlediska
veřejného zájmu obce pro její další rozvoj výhodný. Jedná se o pozemky, které
budou nadále využity pro zamýšlenou výstavbu parcel pro RD v lokalitě Pod křížkem a pozemky v prostoru výstavby infrastruktury obce a výstavby parcel pro RD
v lokalitě U zemědělského družstva.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 17) Starosta obce informoval zastupitele obce o Záměru podle §39, odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obce Líšnice zveřeaměřuje záměr uzavřít budoucí směnnou smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem, jejíž obsah
bude následující: Pan R. Š. převede vlastnictví pozemku parc. č. 429 o výměře
6887 m2 v k.ú. Líšnice u Mohelnice, vedený v LV číslo 9 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, na Obec, a to do 30 dnů ode
dne její písemné výzvy formou uzavření směnné smlouvy. Obec převede v rámci
této směnné smlouvy do vlastnictví pana R.Š. bezúplatně jednu z nově vzniklých
stavebních parcel dle jeho výběru. Z tohoto důvodu strany smění pozemky bez
ohledu na jejich hodnotu bez finančních doplatků. Náklady spojené s budoucí
směnnou smlouvou uhradí Obec.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18) Starosta obce informoval zastupitele o Záměru prodeje pozemku (podle §39,
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích - obecní zřízení) v k. ú.Vyšehorky manželům
Mikulovým. Jedná se o část pozemku 457/3 o výměře 70 m2. Rozdělení pozemku
tj. geometrické oddělení uhradí na svoje náklady žadatel.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 19) Různé:
Starosta obce podal občanům informaci o úplných rozborech kvality vodního zdroje a dodávané vody. Bylo konstatováno, že rozbory vody dopadly dobře s výrokem
vyhovující.
Zastupitelstvo obce navrhuje starostovi obce Jiřímu Kvíčalovi, DiS. mimořádnou
odměnu za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů pro obec dle §76
odst. 99 zákona o obcích. Jedná se zejména o zdárné dokončení vodovodu a přípojek pro obec Líšnice a Vyšehorky, Tuto odměnu navrhuje zastupitelstvo ve výši
jednoho měsíčního platu starosty obce.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
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OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM

Advent na Vyšehorkách

Začátkem prosince se sešli sousedé na
Vyšehorkách, aby společně přivítali začínající
advent. Křižovatku pod hřištěm ozdobil
vzrostlý strom, který se k radosti dětí rozzářil
světly a pěknými ozdobami. Předvánočně nasvícené bylo i celé prostranství. U dvou stylových dřevěných stánků se podával teplý punč,
nabízelo vynikající vánoční cukroví, které
přinesli sousedé k ochutnání, nechyběla vánočka, koláče a v udírně zavoněl uzený kapr a
klobásky. Předvánoční atmosféru dokreslovaly
linoucí se tóny koled a mrazivé počasí. Pořadatelé z SDH Vyšehorky oživili setkání losováním vánoční tomboly, kdy hlavní výhrou
byl kapr, kterého si šťastný výherce odnesl
domů. Všichni si společně užívali tento příjemný adventní večer.

Posezení při zabíjačkových
specialitách K zimnímu času patřila
na vesnici v minulosti vždy zabíjačka. Dnes
již je tato událost na ústupu a za pár roků už
budou znát děti syrové vepřové maso pouze
z pultů velkoobchodů. Hasiči na Vyšehorkách
si připravili pro všechny milovníky vepřových
dobrot Sousedské posezení při zabíjačkových
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specialitách. V sobotu
15. prosince od brzkého rána
voněl stánek před vyšehorskou zbrojnicí jitrnicemi,
jelítky, kroupami, tlačenkou
a v kotli bublala prdelačka.
Každý kdo přišel, mohl zabíjačkové speciality ochutnat
a ještě si svoji nejoblíbenější
pochoutku odnést domů.
Kéž bychom se nemuseli
i v budoucnu jezdit dívat na zabíjačku jen do národopisných skanzenů. Třeba se
alespoň v této formě na našich vesnicích udrží.

Vánoční turnaj

Hráči ze třech družstev oddílu stolního tenisu v Líšnici se rozloučili s právě končícím rokem Vánočním turnajem. A k loučení si pozvali také všechny, kteří mají rádi
pohyb a chtěli udělat něco pro své
zdraví. V líšnickém kulturním
domě se sešlo za čtyřmi hracími
stoly celkem 36 hráčů, kteří se
mezi sebou utkali ve kategoriích:
děti a ženy, registrovaní a neregistrovaní hráči. Všechna utkání byla
vedena ve přátelském duchu, někdy zvítězil lepší hráč, jindy rozhodlo trochu sportovního štěstí.
Po sedmi hodinách bojů mohli
pořadatelé vyhlásit výsledky ve
dvojhrách. Absolutním vítězem se
stal Dušan Mikula ml., na druhém
místě se umístil Dušan Mikula st.
a třetí skončil Marek Míchal všichni z Vyšehorek. V ženách
a dětech si pro zlatou medaili přišla Adélka Vykydalová, stříbrný
byl Ríša Kašík a na bronzovém
stupínku stanul Jan Vykydal.
Turnaj potom pokračoval soutěží
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