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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 září:
Teltscherová Marie
Škůrek Zdeněk
Lewandowski Miroslav
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Září
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Srdečně blahopřejeme!

UPOZORNĚNÍ

OD 1.1. 2020 JE POVINNÉ

ČIPOVÁNÍ PSŮ
V NAŠÍ OBCI PROBĚHNE :

v sobotu 19. října 2019
LÍŠNICE - ve 14 hod u obchodu
VYŠEHORKY - v 15 hod na návsi
cena 500 Kč / pes
Zájemci se musí přihlásit do 10. října na OÚ
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Družstvo mužů SDH Líšnice zvítězilo na domácí soutěži. Úspěšné bylo také družstvo žen. Srpnová hasičská soutěž v Líšnici se nesla ve znamení rekordní účasti
družstev nejen z okrsku č. 10. Podrobnosti ze soutěže přinášíme na str. 6 - 7.

UPOZORNĚNÍ OÚ

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

136.díl

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

Rok 1990

Revize komínů
Čištění a revize komínů proběhne v naší obci 1. listopadu. Prosíme nahlášené občany, aby se tento den zdržovali doma.
Pokud má ještě někdo zájem o tuto službu, nechť se do 10. října přihlásí na OÚ.

ŘEŠENÍ Z MINULA

Společenské organizace:
Myslivecké sdružení Smrčina

Řešení detektivní zápletky z minulého čísla LO: Klíče od domu měla Julie

Základní organizace měla k 1. 1. 1990 37 členů. Během roku 1 zemřel - pan Vyhlídal a nově byl přijat pan Navrátil. |Průměrná účast na schůzích byla 82 %. Kulturně
výchovná činnost byla řízena členy p. Figurou, Zacpalem, Grundem. Byl uspořádán ples MS, který byl navštíven asi 150 účastníky. Pro členy i rodinné příslušníky
se konal zájezd do Nitry na celostátní výstavu trofejí.Celkem členové odpracovali
při brigádnické činnosti 2140 brigádnických hodin. Na jednoho člena připadá 61
hodin. Nejvíce odpracovali: Navrátil Zdeněk, Komárek Josef, Hrubý Miloš.
Plán chovu a lovu v roce 1990:
plán:
skutečnost:
Srnci
8
14
Srny
7
3
Srnčata
9
10
Jelen sika
64
48
Laň
87
87
Kolouch
71
75
Černá zvěř
45
46

Kino
Mnoho roků se místní kino potýkalo s malou návštěvností. V minulém roce to bylo
v průměru 12 osob na 1 představení. Provoz kina byl v roce 1990 až do listopadu
pravidelný. Sehráno bylo 87 představení, které navštívilo 730 lidí. Vybráno na
vstupném bylo 1751 Kč.
Zaměstnanci kina:
vedoucí:
Zámečník Josef
uvaděčka:
Churavá Marie
promítač:
Šůstek Jiří
uklízečka:
Churavá Marie
topič:
Zámečník František ml. a st.
pokladní:
Pudilová Jaroslava
K 31. říjnu skončil pravidelný provoz kina v Líšnici. Všem zaměstnancům byl zrušen pracovní poměr, který byl u OKS v Šumperku. Od 1. listopadu bylo kino předáno Obecnímu úřadu v Líšnici.
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KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Český název měsíce října je odvozen od
jelení říje. V tomto měsíci pokračuje podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slavilo posvícení a vinobraní.
K říjnu se váže mnoho pranostik, které
vám řeknou, jaké počasí můžeme v podzimním období očekávat. Jedna z nich se
skrývá v dnešní tajence:
Spadne-li v říjnu listí, …. ….. ….
Vyluštění minulé tajenky:
Přijede Václav, kamna připrav.
Vodorovně:
1 - Pěvecké uskupení
2 - Dlouhá chvíle
3 - Evin druh v ráji
4 - Druh pečiva na chlebíčky
5 - Jméno cestovatele Holuba
6 - Surová nafta
7 - Nádoba u studny
8 - Pracovat s pluhem
9 - Vyvřelina
10- Asie /slovensky/
11- Rušno
12- Konec modlitby
13 - Nejstarší Krokova dcera
11

MIKROREGION

INFORMUJEME

Mohelnickem na kole - za poznáním řemesel
V sobotu 14. září se na hřišti v Paloníně sešly všechny obce z Mikroregionu Mohelnicko. Během letních prázdnin probíhala v celém mikroregionu soutěž pro zvídavé turisty. Podstatou soutěže bylo objet na kole všechny obce a rozluštit v šifrách
tajenku. Správnou tajenku zájemci odevzdávali na palonínském hřišti a mohli soutěžit o zajímavé ceny.
Každá obec si vybrala řemeslo, které je jí blízké a má v obci tradici. Líšnice si
chtěla vybrat mlynářství, ale s tímto řemeslem nás předběhla obec Police, kde toto
řemeslo stále udržují. Další volba padla na pivovarnictví. V obou našich obcích má
toto řemeslo dlouho tradici. I dnes jeden z našich občanů vaří své domácí pivo.
Toto pivo má však jen pro svoji vlastní potřebu. Je však s tímto řemeslem velice
dobře obeznámen a dokáže velice dlouze a zajímavě
o vaření piva vyprávět.
Každá obec si k tématu vybrala jednoduchou soutěž pro
děti, které během odpoledne plnily za drobné odměny.
U našeho stánku si děti samy mohly natočit limonádu
a jako zkušení číšníci s plným kelímkem zdolaly překážkovou dráhu. Limonádu, kterou donesly do cíle, si za
odměnu mohly vypít. Svůj stánek tu měla i Policie ČR
a BESIP. Děti v něm dostály omalovánky, odrazky, pastelky a mohly si sednout do policejního auta a zapnout si
majáky. Během celého dne panovala přátelská nálada.
Pro děti byl připraven bohatý program, skákací hrad
a pro dospělé vynikající občerstvení z myslivecké kuchyně.
Lucie Dvořáková

Z veřejného zasedání
Dne 4. 9. 2019 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 4/
2019.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6) - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích:
Informoval o získání dotačního titulu z programu " Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce" na akci " Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Líšnice" na výstavbu a opravu veřejného osvětlení v obci Líšnice ve výši 460 000
Kč bylo vyhověno.
Dále nechal hlasovat o přijetí dotace programu " Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" na akci " Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Líšnice".
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak informoval zastupitele a přítomné o možnosti částečného financování
akce "Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Líšnice" z dotačního
programu " EFEKT 2017 - 2021". Uvedl, že lze oba dotační programy kombinovat.
Následně pak nechal hlasovat o záměru podat žádost v rámci tohoto dotačního programu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce informoval o pokračování prací na novém vrtu vody. Konstatoval, že
vše momentálně závisí na vydání stavebního povolení na odběr podzemních vod.
Předložil zastupitelům přehled prací na akci „Výstavba 26 parcel pro vybudování
RD“, konstatoval, že probíhají práce na projektové dokumentaci a že se chystá
geologická analýza podloží v dané lokalitě. Dále pak uvedl, že k dnešnímu dni je
v pořadníku zájemců o parcelu na stavbu RD 19 zájemců.
Další akcí, o které informovala přítomné je výstavba Cyklostezky Újezd – Líšnice.
Zde uvedl, že probíhají práce na výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Konstatoval, že pokud vše půjde dle harmonogramu mohla by být Cyklostezka Újezd – Líšnice hotová již příští rok.
ad 7) - Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem odprodeje pozemku. Dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., " o obcích" v platném znění záměr odprodat pozemek v k. ú. Líšnice u Mohelnice p. č. 112/4 v k. ú. Líšnice u Mohelnice
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o výměře 151 m².
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8) - Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o prodej pozemku obce p. č.
457/3 v k. ú. Vyšehorky. Konstatoval, že proti prodeji na základě vyvěšení záměru
o prodeji pozemku nebyla podána námitka nebo jiný návrh. Následně pak nechal o
prodeji hlasovat.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9) - Starosta obce informoval o 2. změně Územního plánu obce Líšnice. Uvedl,
že se doposud přihlásili tři žadatelé o změnu územního plánu. Starosta dále uvedl,
že obec Líšnice nemá zájem měnit platný Územní plán ze svého popudu. Uvedl, že
pokud se změna bude provádět, tak pouze za finančního pokrytí prostředky žadatelů. Vyzval zastupitele ke schválení návrhu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Následně pak vyzval zastupitele, aby schválili možnost pořízení 2. Změny Územního plánu obce Líšnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10) - Starosta obce informoval přítomné o záměru na přípravu projektu spolku
Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779
00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak předložil návrh na účast a nepřímý majetkový vstupu Obce Líšnice do
společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088
(„Společnost“) prostřednictvím členství ve Spolku, který za tímto účelem nakoupí
do svého vlastnictví 404 kusů akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 6060 Kč;
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce bude následně informovat Krajský úřad Olomouckého kraje a Spolek
nejpozději do 31. 10. 2019
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11) Různé
Starosta obce podal:
Informace o odměně z tříděného odpadu za období 1. 4. - 30. 6. 2019
Konstatoval, že občané třídí odpovědně a odměna za třídění odpadů za 2.čtvrtletí
2019 činí 17739 Kč.
Informace o platbách za dopravní obslužnost:
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SBÍRKA

Diakonie Broumov, sociální družstvo – vyhlašuje

SBĚR POUŽITÉHO OBLEČENÍ
sbírka se uskuteční od 21. - 25. 10.
v rámci úředních hodin OÚ Líšnice
v kulturním domě v Líšnici
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené
s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně
poškozené
Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, kočárky transportem se poškodí, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky,
porcelán.
VĚCI PROSÍME ZABALIT DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI
KRABIC, ABY SE NEPOŠKODILY TRANSPORTEM.
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POZVÁNKA NA DIVADLO

Komentoval situaci, která vznikla vůči platbám za dopravní obslužnost na další
období. Upozornil na možnost zvýšení částky ze 70 Kč na 150 Kč (a výše) což
zasáhne obecní pokladnu.
Informace o auditu požadavků GDPR:
Audit proběhl bez problémů a nálezů, které by ukazovaly na nedodržování pravidel
GDPR.
Informace o nabídce prodeje dříví:
Jedná se prodej palivového dřeva od fy. Královské lesy a v případě zájmu je kontakt uložen na obecním úřadě.
ad 12) Diskuse
- pan Šůstek – bylo by možné domluvit hromadné čipování psů v obou obcích?
Odpověď starosty obce: obvolám veterináře a zjistím situaci. Informace včas sdělíme.
- pan Kvíčala – upozornil na možné podvodné letáky na čištění komínů a revizi
kotlů. Obecní úřad žádné tyto služby neobjednával.
- pan Vašek – upozornil na přívalovou vodu z cesty u vodárny na Vyšehorkách.

POZVÁNKY NA AKCE

12.10.
20.10.
15.11.
6.12.
8.12.
23.12.

Zájezd Brno – Technické muzeum +
pivovar Černá hora
Divadelní představení - ochotníci
z Loštic - KD
Přednáška – Nahosemenné rostliny –
Jiří Kvíčala - KD
Mikulášská nadílka +
rozsvícení Vánočního stromu - náves
Sousedské posezení - KD
Živý betlém - náves

Veřejné zasedání
OÚ Líšnice zve občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, které se
koná dne 23. října v 18 hodin v přísálí kulturního domu.
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SDH Líšnice

HASIČSKÁ SOUTĚŽ - Líšnice 2019
V sobotu 10. srpna 2019 se na líšnickém hřišti konal další ročník
hasičské soutěže. Počasí přálo a co se týká účasti jednotlivých družstev, byla u nás
na soutěži v rámci ročníku 2019 největší. Na startovní listině bylo přihlášeno 6
družstev žen, 8 družstev mužů a 5 družstev veteránů. V soutěžních kolektivech
tu
byli
letos
poprvé
hasiči
z Kameničné, okr. Ústí nad Orlicí. Kolegové z Líšnice od Žamberka nemohli
také chybět. Jejich počet byl ale omezen díky pořádanému soustředění mládeže. A tak se spojili právě s hasiči ze
Žamberka a na výsledkové listině byl
název sboru Lišberk, což bylo právě
družstvo spojené z Líšnice a Žamberka.
Velká účast byla také podmíněna účastí Starostka zahajuje soutěž
sborů mimo okrsek č. 10. Konkrétně
SDH Střelice, Klopina, Újezd u Uničova. Domácí Líšnice se stejně tak jako
ostatní sbory na okrsku v letošním roce
potýkala s nedostatkem lidí pro jednotlivé soutěžní kategorie. Kolektiv líšnických veteránů se na domácí soutěž nesešel. Družstvu žen, které obhajovalo
titul „Přebornic okrsku č. 10 za rok
2018“ se podařilo celou sezónu i přes
výpadky některých členek absolvovat.
Nástup soutěžních družstev
Na domácí soutěži ale musely kvůli
úrazům a dovoleným běžet jen v 5ti. Za
normálního stavu pracují vzadu u savic
dva lidé a děvčata tam měla jen jednu
členku, která musela sama napojit koš a
sešroubovat savice. Toto zdržení znamenalo horší čas – děvčata však s touto
vizí do soutěže šla. A i přes početní
handicap ukázala, jak je důležité, aby
každý člen spolehlivě odvedl svůj díl
práce při požárním útoku, a jaká je výDružstvo mužů Líšnice se připravuje
hoda, když členové dokáží zastat více
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pozic najednou. I tak se jim v celkovém
součtu časů podařilo získat 2. místo ze
šesti. Muži Líšnice si na domácí soutěži
vedli víc než skvěle. Po prvním kole, kdy
byli průběžně třetí, dokázali zaběhnout
absolutně nejlepší čas druhého kola a to je
v součtu časů posunulo na celkovou zlatou
pozici v soutěži. A tak byl důvod se radovat – první a druhé místo na domácí soutěži. K tomu připočtena spokojenost Družstvo žen na startovní čáře
s velkým počtem soutěžních kolektivů a
opravdu veliká návštěvnost diváků. A to i
z řad místních občanů. Děkujeme. Velká
účast také znamenala, že připravený hovězí gulášek, libová uzená žebírka, klobásky
či uzené rychle zmizely z prodejního stánku. Stejně tak i točená limonáda, kofola či
Litovelské pivo. Správná soutěžní atmosféra byla podpořena spravedlivým sborem rozhodčích a také soutěživým nasazeDomácí muži si jdou pro zlato
ním jednotlivých družstev.
Celá akce se konala za přispění sponzorů. Sbor požádal a získal finanční dotaci na
pořádání hasičské soutěže od Olomouckého kraje. Tato dotace sloužila převážně na
pořízení pohárů a cen pro soutěžní kolektivy. Dalšími sponzory jsou: Miroslava
Gazdová, MUDr. Irena Beránková. A celá soutěž by se nemohla konat bez finanční
a technické pomoci obce Líšnice. Tímto všem sponzorům děkujeme.
V poslední řadě patří díky všem členkám a členům, kteří se na přípravě a to už
měsíc dopředu, samotné realizaci a úklidu podíleli. A také nehasičům, kteří nám
vypomohli ve stánku, aby byl zajištěn plynulý chod během celé soutěže.
Co dodat závěrem? Naše hasičská soutěž má své stálé místo v dění líšnického hřiště. Příští rok, v roce 2020 nás čekají oslavy 125ti let založení Sboru dobrovolných
hasičů Líšnice. Zároveň budeme mít oficiálně 20tý ročník hasičských soutěží po
znovuobnovení činnosti sboru v roce 1999. Tato výročí jsou pro nás zavazující a
motivující a jsou hnacími motory v další činnosti. Ale není to jen my hasiči, ale
jsme to i my občané obce. A na nás záleží, jak si budeme utvářet a podporovat společensko-kulturní dění v Líšnici a ve Vyšehorkách. Pro ty z Vás, kteří si už připravujete kalendář akcí pro příští rok máme dvě pozvání: sobota 7. března 2020 hasičský ples a sobota 8. srpna 2020 hasičská soutěž. Tak na viděnou.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice
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