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 květnu:
Zámečníková Ludmila
Šnobl Rostislav
Stratil Miroslav
Vařeková Naděžda

Zbožínková Dobroslava
Fiala Petr
Míchalová Vlasta
Vysloužilová Hana
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AKCE O PRÁZDNINÁCH

Vyšehorské olympijské hry
- sobota 13. července, hřiště Vyšehorky

Hasičská soutěž
- sobota 10.srpna 2019 Líšnice - hřiště

Oslavy 650. výročí -

od první písemné
zmínky o obci Vyšehorky
- sobota 17. srpna 2019, hřiště Vyšehorky
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Pěvecký sbor občanů Líšnice a Vyšehorky zazpíval v kulturním domě na oslavě
Dne matek, která se konala v neděli 12. května. Tato akce byla spojená s vítáním
nově narozených občánků naší obce. Více na str. 8-9.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala,
oči, které se tak jasně dívaly,
se navždy zavřely.

132.díl

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

Rok 1989

Dne 18.5. jsme si připomenuli nedožité
79. narozeniny paní Bedřišky Šnoblové
z Líšnice.

Kino:
Na rok 1989 bylo plánováno sehrát 145 představení. Sehráno bylo 134. Z filmů,
které diváci zhlédli, bylo: např. 75 z produkce ČSSR, 23 SSSR. Tato představení
navštívilo 1680 občanů. Oproti roku 1988 poklesla návštěvnost o 554 osob. Utrženo bylo 4009 Kč. Bylo to o 2000 Kč méně než v roce 1988.
Zaměstnanci kina:
Vedoucí:
Zámečník František
Uvaděčka: Churavá Marie
1. promítač: Šůstek Jiří
Uklízečka: Churavá Marie
2. promítač: Hopp Zdeněk
1. topič:
Zámečník František st.
Pokladní:
Pudilová Jaroslava
2. topič:
Zámečník František ml.
V sále je 153 sedadel. Průměrná návštěvnost filmových představení činí 12 osob na
1 představení.

Knihovna:
V knihovně bylo k 1. 12. 1989 987 knižních výtisků. Jsou to knihy převážně zábavné, ale nejsou ani knihy naučné nebo vědecko-fantastické. Čtenářů bylo zapsáno 31. Z toho bylo 21 dospělých a 10 dětí. Stálým knihovníkem je pan Petr Rýznar.
Výpůjček bylo v tomto roce 1645. Tvoří je však nejen knihy, ale i časopisy. Knihovna odebírá časopisy: Vlasta, Žena a móda, Zdraví, ABC. Během roku uspořádal
knihovník pro děti a mládež dvě soutěže. První byla k výročí vzniku PO, druhá se
konala v srpnu pod názvem - Cestami SNP. Výpůjční doba je každé úterý od 15 do
18 hodin.

SPOZ
K nejstarším občanům obce, kteří se dožívají 81 roků patří: Pudilová Anna, Jurníčková Marie, Mašterová Marie, Orálek Antonín, Mikulička Martin. 83 let oslavili - Hoppová Anna, Horníčková Anna, 88 let - Nováková Růžena, 89 let - Zámečníková Františka.
Zvláště významné jubileum oslavili manželé Orálkovi, kteří před 50 lety
vykročili na společnou cestu životem. Nebyly opomenuty ani 70. narozeniny bývalého občana Líšnice pana Pavla Rýznara, který je v domově
důchodců. Byla mu zaslána gratulace s malým dárkem.
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S láskou vzpomíná rodina
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Vít slaví svátek 15.6. .V České republice
toto jméno užívá 17 769 lidí a jedná se o
125 nejpoužívanější jméno. Nejznámějším nositelem tohoto jména je Svatý Vít
- italský světec. K tomu se váže pranostika: Svatý Vít - /dokončení v tajence/
Vyluštění minulé tajenky:
Pankrác, Servác, Bonifác - pro sadaře
Vodorovně:
1 - Jméno herečky Hadrbolcové
2 - Disciplína
3 - Neověřená zpráva
4 - Kynout rukou na pozdrav
5 - Dřevina
6 - Umělé vodní stavby
7 - Lákat
8 - Ženské jméno /4.4./
9 - Vybavení předsíně
10- Éra
11- Lícit
12- Osvědčení
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POZVÁNKA

INFORMUJEME

Město Úsov a Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
pořádají tradiční akci

Oficiální zahájení akce proběhne v 10 hodin ve sportovním areálu v Úsově

Tématem letošního Dne Mikroregionu je SUCHO a VODA
PROGRAM
10:00 Slavnostní zahájení, prezentace u stánků jednotlivých obcí
11:30 Bublle show s vystoupením Klauna Bublina - čarování s bublinami
12:00 Pro zájemce odjezd na Levandulový statek Bezděkov
12:15 Sokolské vystoupení z Moravičan
12:30 Seskok padákem zahájí veselé soutěže mezi družstvy sestavenými ze zástupců jednotlivých obcí
14:30 Myslivecká kynologie
15:00 Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Úsov
16:00 Koncert Bryan Adams GetUp
18:00 Taneční večer se skupinou NOA Klášterec
21:30 Ohňová show - In Flamenus s vystoupením ,,Draco Flameno,,
• Během dne bude mezi jednotlivými vystoupeními hrát skupina S band.
• V prostorách školy bude od 10:00 do 16:00 přístupná výstava k 110. výročí české školy v Úsově a v okolí školy bude od 10:00 do 14:00 přírodovědná naučná stezka.
• Pro děti: skákací hrad, obří skluzavka, kolotoč.
• Občerstvení bude zajištěno místními spolky.
• Své stánky zde bude mít také Spolek STURM a Spolek přátel historie
Mohelnicka.
10

Z veřejného zasedání
Dne 9. 4. 2019 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 2/
2019.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo projednáváno:
ad 6 - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích.
Zmínil se o probíhajících jednáních s firmou ČEZ ve věci výměny el.vedení v obci
Líšnice. Budou prováděny úpravy na stávajícím projektu. Dále pak starosta informoval o podaných žádostech o dotace. Právě výměna el.vedení v obci je jednou
z priorit obce a byla na ni podána žádost o dotaci na KÚOK.
Dále pak starosta obce informoval občany o stavu projektu Výstavba cyklostezky
Újezd – Líšnice. Spolupráce obou majitelů katastrálních území, kterými bude procházet cyklostezka je předmětem podání žádosti o dotaci na vybudování cyklostezky z dotačního titulu MAS Mohelnicko. Výše dotace je podstatnou pro vlastní vybudování cyklostezky. Starosta dle informoval o činnostech na projektová dokumentaci k této akci.
Další informace se vztahovaly k výstavbě nového vrtu pitné vody v blízkosti vodojemu na Vyšehorkách. Starosta seznámil přítomné se skutečnostmi okolo výstavby
a uvedl, že právě probíhá čerpací zkouška vrtu, která má odhalit množství čerpané
vody a její kvalitu. Vyjádřil se v tom smyslu, že věří v úspěch této akce i když nelze zaručit vydatnost a kvalitu bez probíhajících zkoušek.
ad 7 – Starosta obce předložil zastupitelům doporučení výběrové komise na akci
Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Na základě výsledků výběrového řízení doporučuje výběrová komise ve složení Jiří Kvíčala DiS., Mgr.
Lucie Dvořáková a Oldřich Smítal ke schválení zastupitelstvu obce jako vítěznou
firmu Smart stavby s.r.o..
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci - Výstavba inženýrských sítí
v lokalitě U Kříže. Obec Líšnice jako zadavatele zastupuje fa: STILT PROJECTS
s.r.o. Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ: 28622294. Hodnotící kritéria výběrového řízení byla: Nabídková cena bez DPH (váha 70%) a lhůta plnění v kalendářních dnech (váha 30%).
Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy:
Smart stavby s.r.o - nabídková cena: 1030000,- ; lhůta plnění: 213 dní = 100%
Ing. Arch. Miroslav Slíva - nabídková cena: 1087000,- ; lhůta plnění: 245 dní =
92,41%
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Zastupitelé o doporučení hlasovali.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak byla předložena a schválena smlouva s fou. Smart stavby s.r.o.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0

zazpíval pásmo písní a sklidil za ně zasloužený potlesk. V sále se potom podávalo
malé občerstvení a na závěr ještě zpříjemnila vydařené nedělní odpoledne hudební skupina MENHIR ze Studené Loučky.

ad 8 – Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení směnu pozemků dle
vyvěšeného záměru. Konstatoval, že k záměru nebyly podány žádné připomínky a
z toho titulu dává o směně hlasovat..
Společnost ÚSOVSKO a.s. převádí na obec Líšnice své vlastnické právo k
nemovitým věcem v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, a to k:
pozemku – parcele č. 423/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 672
m² ,
pozemku – parcele č. 423/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 169
m² ,
jakož i k veškerým jejich součástem a příslušenství a obec Líšnice tyto nemovité
věci do
svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá,
a za to
obec Líšnice převádí na společnost ÚSOVSKO a. s. své vlastnické právo k
1) nemovitým věcem v katastrálním území Vyšehorky, a to k:
pozemku – parcele č. 295/3 (orná půda) o výměře 120 m² ,
pozemku – parcele č. 295/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 235
m² , pozemku – parcele č. 485/2 (orná půda) o výměře 272 m² ,
2) nemovité věci v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, a to k:
pozemku – parcele č. 536/13 (trvalý travní porost) o výměře 1.562 m²,
jakož i k veškerým jejich součástem a příslušenství a společnost ÚSOVSKO a. s.
tyto nemovité věci do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0 Dále
pak byla předložena a schválena smlouva s fou. ÚSOVSKO a.s.
Pro:
7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9-Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení směnu pozemků dle
vyvěšeného záměru. Konstatoval, že k záměru nebyly podány žádné připomínky a
z toho titulu dává o směně hlasovat. Společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o. převádí na
obec Líšnice své vlastnické právo k
nemovitým věcem v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, a to k:
pozemku – parcele č.214/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 335 m²
pozemku – parcele č.214/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 12 m²
pozemku – parcele č.214/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 164 m²
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KULTURNÍ AKCE

Vítání občánků a oslava Dne matek
V minulosti se v naší obci slavil Mezinárodní den žen a v současné době na ně navázala oslava Dne matek. Ta letošní oslava připadla na neděli 12. května.
Všechny přicházející ženy obdržely již při
vstupu do sálu kulturního domu kytičku
květin. Potom ženám poděkoval za jejich
poslání a práci starosta obce pan Jiří Kvíčala.
A jako tradičně byla tato oslava spojena
s vítáním nových občánků obce Líšnice. Se
svými rodiči byli přivítáni a do pamětní Sebastian Neoral
knihy zapsáni tito noví občánci obce Líšnice. Byli to: Sebastian Neoral, Karolína
Koupilová, Adam Navara a Patricie Strašilová.
Starosta obce rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a popřál všem hodně štěstí,
zdraví, lásky a pohody.
S pásmem moderního tance se představily
nejmladší děti z kroužků DDM Mohelnice.
Osmileté výročí svého vzniku oslavil svým
vystoupením místní pěvecký sbor, který
Karolína Koupilová

Patricie Strašilová

Adam Navara
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pozemku – parcele č.214/10(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 181m²
pozemku –parcele č.215/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 5.717 m²
pozemku – parcele č. 215/3 (ostatní plocha–manipulační plocha) o výměře 205 m²
pozemku – parcele č. 887 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 234 m²
pozemku – parcele č. 889 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 479 m²
pozemku – parcele č. 891 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 703 m²
jakož i k veškerým jejich součástem a příslušenství a obec Líšnice tyto nemovité
věci do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá,
a za to
obec Líšnice převádí na společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o. své vlastnické právo k
nemovité věci v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, a to k:
pozemku – parcele č. 274/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 2.550 m²
pozemku – parcele č. 382 (orná půda) o výměře 7.342 m²
pozemku – parcele č. 498/1 (orná půda) o výměře 3.550 m²
pozemku – parcele č. 535/2 (trvalý travní porost) o výměře 2.139 m²
pozemku – parcele č. 535/3 (orná půda) o výměře 9.918 m²
jakož i k veškerým jejich součástem a příslušenství a společnost ÚSOVSKO AGRO
s.r.o. tyto nemovité věci do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak byla předložena a schválena smlouva s fou. ÚSOVSKO AGRO s.r.o
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 – Starosta obce informoval přítomné o Nabytí právní moci změny č. 1 územního plánu k datu 23.3.2019. Pořizovatelem byl Obecní úřad Líšnice, Líšnice 39,
789 85 Mohelnice (prostřednictvím kvalifikované osoby ve smyslu § 6/odst. 2 a §
24 stavebního zákona)
ad 11 - Odprodej majetku obce - počítač, monitor .
Na záměr obce odprodat majetek obce se nikdo nepřihlásil. Proto byl předložen starostou obce návrh, aby byl majetek ( PC a monitor) byl vyřazen z majetku obce.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 - Různé:
Starosta obce informoval občany o Sběru nebezpečného odpadu. Koná se 27.4.2019
na návsi na Vyšehorkách v 8:00hod a v Líšnici u OÚ v 9:00 hod.
Starosta obce informoval občany o dění kolem kontejneru u kravína - bude uzamčen. Již se dělá na kontejner ohraničení a přístup k němu bude pouze v uvedené
dny pod dohledem.
Starosta obce vyzval občany aby se kolem sebe dívali a tím pomohli zabránit vandalismu v naší obci i ukládání odpadu od cizích lidí do kontejneru, který má sloužit
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pochopení. Náladu dětem nezlepšilo
ani malé občerstvení, které dostaly od
hasičů. Všem bylo brzy jasné, že letos
lampiony nezazáří nad Vyšehorkami
v plné kráse.
Pod střechou se však dobře sedělo,
vyprávělo, popíjelo a ochutnávalo.
K jídlu se podávaly vyšehorské blamboše, klobásky, pečené kroupy se zelím
a bramborem, nechyběly ani oblíbené
makrely.
Po setmění se oči dětí přece jenom
rozzářily, protože se vydaly se svými
lampiony na symbolickou cestu k bráně hřiště a zpět. Více stále sílící déšť
nedovolil. Ještě společně rozsvítit prskavky a teprve potom se rodiče se svými dětmi rozešli ke svým domovům.
Snad za rok ukáže počasí svoji vlídnější tvář a Vyšehorky znovu zažijí ten
správný průvod.

našim občanům. Jedná se především o hřiště v Líšnici kde je ukopnutá zídka, utržená zářivka mezi boudami. A někdo si rozdělával oheň mezi boudami.
Starosta informoval občany o zakoupení 3 kontejnerů na plast a 4 kontejnerů na
papír. Tyto kontejnery mají zajistit lepší dostupnost třídění odpadu. Kontejnery
budou rozmístěny v našich obou obcích.
Starosta obce informoval o konání oslavy 650 obce Vyšehorky. Oslava se bude
konat 17.8.2019 na Vyšehorkách .
Starosta obce informoval občany o kontrole VZP na OÚ, která proběhla bez závad
a připomínek.
Dále informoval o plánovaném auditu z OK, který proběhne 17.5. 2019 Kontrola
se zaměří na účetnictví za rok 2018.
ad 13 - Diskuse
pan R. Havlíček: SDH Líšnice pořádá dne 4. května 2019 železnou sobotu.

SDH VYŠEHORKY

Lampionový průvod v kapkách deště
Májový lampionový průvod
na Vyšehorkách se termínově
přesunul z předvečera Dne
vítězství na víkendovou sobotu, která tomuto výročí
předchází. Tato změna určitě
nikomu z pravidelných návštěvníků oslav nevadila. Co
však určitě vadilo, bylo počasí, které v sobotu 4. května na
Vyšehorkách panovalo. Dostavil se
dlouho očekávaný déšť, který ovšem
přišel v nevhodnou chvíli. I přes tuto
komplikaci se zaplnila volná místa u
stolů pod krytým sezením a všichni s
nadějí vzhlíželi k obloze. Bohužel, zázrak se nekonal a hustý déšť vytrvale
zkrápěl vyšehorské hřiště. Děti běhaly
mezi kapkami, jezdily na kole přes kaluže. Mnozí rodiče však neměli pro tyto
oblíbené dětské zábavy to
správné
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Spolek Relaxace u příležitosti 650. let výročí od první
písemné zmínky o obci Vyšehorky vyhlašuje

výtvarnou soutěž

"JAK VIDÍM NAŠI OBEC"
všechna díla budou vystavena na oslavách

dne 17. srpna na Vyšehorkách.
Hotová díla odevzdejte do konce července na
Obecním úřadě v Líšnici.
kategorie I - děti do 15 let,
kategorie II - dospělí 15 - 100 let.
Všechna díla budou odměněna.
1. místo = 2 volné vstupenky na zájezd pořádaný spolkem Relaxace
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