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 dožili:
v červenci

Vašek Ludvík
Langerová Marie
Zapletalová Bohumila
Stratilová Ivanka
Hlaváčková Oldřiška

Míchalová Helena
Hledík Josef
Friedlová Naděžda
Horníček Vlastimil
Navrátil Jaroslav
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Srdečně blahopřejeme!
UPOZORNĚNÍ

Plánované přerušení dodávky elektrické energie
Dne 4. 8. 2022 od 7:30 do 16:30 hodin bude plánovaná odstávka:
Líšnice
č. p. 1-13,15-31,33-45.47-66, 68, 70-77, 79-83, 85, 86
kat. území Líšnice (kód 685119): parcelní č. 84/1,102/1,102/2, 642/15, 642/44,

Dne 9. 8. 2022 od 7:30 do 17:30 hodin bude plánovaná odstávka:
Vyšehorky č. p. 1-11, 13, 14, 16-23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 45, 52,
53, 54, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 76
kat. území Vyšehorky (kód 685127): parcelní č. 8, 29/4, 101/6, 101/8, 101/9,
101/13, 101/14, 101/17, 101/24, 101/26, 109/3, 126/1, 132/2, 452/3

RODNÉ LISTY:

Obecní úřad Líšnice žádá občany, aby při narození dítěte doručili na obecní úřad rodný list pro doplnění evidence.
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příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma.
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Den otevřených dveří na Ryzáčku vyvrcholil vystoupením, ve kterém předvedla
Wiky Špiříková z Brna tanec se španělským hřebcem. Celý program byl průřezem
celoroční práce sdružení. Více o akci na str. 8

POZVÁNKA

KŘÍŽOVKA
SRPEN Původ názvu měsíce srpna není zcela jistý, má se za to, že název je od-

vozen buď od srpu, v souvislosti se žněmi, které v této době probíhají ve vyšších
oblastech, anebo je název odvozen od litevského slova sirpsti, což znamená zrát.
Srpen bývá druhým nejteplejším měsícem v roce a v 30 % let dokonce měsícem
nejteplejším. Většinou se ale průměrná denní teplota pozvolna snižuje a znatelně
také ubývá slunečního svitu. Poslední srpnové dny bývají v pranostikách už často
označovány jako podzimní. Průměrná teplota vzduchu se v srpnu pohybuje lehce
nad 17 °C a je o necelý stupeň nižší, než v červenci. Průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 75 mm (1 mm srážek se rovná 1 litru vody na m2) a patří mezi nejdeštivější měsíce v roce, srážky se většinou vyskytují v méně dnech, ale s vydatnými úhrny. Trvání slunečního svitu se
pohybuje okolo 210 hodin, což je oproti červenci pokles o 10 hodin a v září
bude slunečního svitu dokonce o 60
hodin méně, než v srpnu. Srpen je
oproti červenci na pranostiky bohatší:
např. Srpen začíná, co červenec končil.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Co červenec neupeče, to už srpnu neuteče. V srpnu již nelze slunci mnoho
věřit. Moc hub srpnových – moc vánic
sněhových.
Když v srpnu moc hřímá, bude na
……/dokončení v tajence/.
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V sobotu 6. srpna
jsme si pro vás
připravili Zábav-

né dětské odpoledne, které se
bude konat na
hřišti v Líšnici.
Večer pokračujeme:
Hudební párty.

Srdečně vás zveme a těšíme se na
vás.
Kamil a Tomáš Posezení na hřišti.
2

4
5
6
7
8
9

Vyluštění minulé tajenky:
Svatá Markyta, hodila srp do žita
Vodorovně:
1 - Vesnické náměstí
2 - Jméno zpěváka Chladila
3 - Bílá houbovitá choroba na víně
4 - Zbraň jelena
5 - Rostlinné ztužovadlo z brambor
6 - Hlavní město Japonska
7 - Stříhání
8 - Dělostřelecká palba
9 - Dotýkat se
10- Čirá voda /opak/
11- Fáč /spisovně/
12- Pes /3.p., č.j./
13- Pevně nastavený řád dne
14- Častá zbraň teroristy
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POVÍDKA

MIKROREGION

Padla v druhé zatáčce slalomu, protože koště se jí zabodlo do země a ona udělala
obdivuhodné salto s dopadem přímo na záda. Žuch! Bylo štěstí, že si nevyrazila
dech. Tentokrát ji zachránil vycpaný hrb. Několik dětí k ní přiběhlo a ochotně jí
pomohlo vstát. Než se vzpamatovala, sebraly ji ze sukně blikající hvězdičky a
zmizely v davu. Smradi! Nenechala se odradit a směle vykročila na další disciplínu. S pitím neznámých tekutin už měla dnes tu čest se setkat. Opatrně čichla ke
kelímku a zjistila, že je to skutečně pivo. Žízeň měla a vypila naráz tři nebo čtyři
nachystané nápoje. Všichni ji tleskali a
pískali. Líza se přiopile usmívala. Pozdě
zjistila, že v pivu je i jeden velký panák
vodky. Proto ty ovace! A také první místo!! Hrdě si převzala cenu-litr rumu. A už
následoval tanec. Líza se točila a točila, pivo a vodka dokonaly své dílo. Potřebovala si odpočinout, sedla si na lavičku a všechno kolem se najednou zamlžilo.
Sklopila hlavu a bylo jí jasné, že pro dnešek to už stačilo. Vrávoravě vstala, vyhýbala se rozjuchaným hloučkům a snažila se vzdálit. Byly to: dva kroky vpřed a tři
vzad, úkrok napravo, úkrok nalevo. Jak tak kolísala, nebezpečně se přiblížila
k dohořívajícímu ohni. Bohužel zavadila špičkou klobouku o žhavé poleno. Klobouk začal nenápadně doutnat. Rozjaření výrostci před ní poskakovali, mávali
imitacemi kostí, šťouchali do ní a nehorázně se řehtali. Líze bylo do pláče. Sebrala
poslední zbytky sil a konečně se dostala z hřiště do uličky mezi ploty. Musela se
chytit latěk, aby neupadla. Přešlapovala a zhluboka dýchala, než jí něco zavřeštělo
těsně u ucha a kočičí drápky se jí zaryly do pravého ucha. Zavřeštěla také a kočku
nemilosrdně potrestala plácnutím. Co to tady tak páchne?! Klobouk – definitivně
se od špičky rozhořel a veselé plamínky olizovaly látku. Okamžitě ho shodila
z hlavy a snažila se ho uhasit. Mávala s ním, ale bohužel tím jen docílila většímu a
rychlejšímu hoření. Nakonec ho nekompromisně hodila na zem a vzteky rozdupala. Jako mátoha se téměř doplazila domů, kde tak jak byla oblečená, padla do postele. Ihned usnula nebo to možná byly přímo mdloby.
Když se jednou vracela z práce, zastavila se v obchodě. Prošla kolem starého
Huhňu, který vedl rozpravu s drbnou Chvástalovou. „Tak si paní představte a to
vám povídám, nenechám to jen tak. Potom candrbálu na hřišti mě někdo polámal
mladé výhonky vzácné čajové růže, urval celý prut právě rozkvétající sloupové
třešně, polil nějakou hnusnou kyselinou mé nádherné pivoňky, kocour Gargamel
týden nebyl doma. V jahodách se válely černé, páchnoucí cucky a v bramborách
ležela flaška rumu. To mi udělali všechno naschvál, já zapřisáhlý abstinent! Mám
zničenou celou zahradu!“stěžoval si a mohl přísahat, že ještě dneska to bude vědět
celá vesnice. Líza se odkrvila. Nehlučně vrátila nákupní koš zpět a vystřelila
z obchodu. Doma v kotli rozdělala k večeru oheň a všechny hábity a rekvizity důkladně spálila.Život se vrátil do starých kolejí a Líza pomalu zaháněla vzpomínky
na letošní pálení čarodějnic. Přísahala si, že to bylo naposledy, kdy takovou oslovinu udělala.
KONEC

LÍZA

Jana Zámečníková
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Letní soutěž Mohelnickem na kole se stala už tradiční akcí. V roce 2022 má soutěž
ekologické zaměření. Každá obec Mikroregionu ztvárňuje jedno ekologické téma,
které vám chceme představit. Letos vás ne vždy povedeme na ta nejkrásnější místa
v obcích. Spíše nám jde o to, abychom se zamysleli nad naším chováním ve vztahu
k přírodě. Na internetových stránkách Mikroregionu jsme připravili interaktivní
mapu. V mapě si kliknete na obec a přečtete si krátké povídání o daném tématu.
Současně se tu dozvíte, kam musíte v obci dojet na kole a po čem se tu musíte porozhlédnout. Úkolem je totiž doplnit chybějící informace v herním kuponu. Ti,
kteří nevládnou technikou, mapu a všechny ostatní informace najdou na nástěnce
mikroregionu ve Smetanově ulici v Mohelnici. Vytištěný herní kupon najdete také
v červencovém čísle zpravodaje Mikroregionu, který jste dostali do schránek. Tradiční zakončení letní soutěže bude letos v Polici 17. září a půjde o ekologickosportovní odpoledne. Každý, kdo do Police přiveze vyplněný herní
kupon bude odměněn.
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ZÁJEZD

INFORMUJEME

SPOLEK RELAXACE A OÚ LÍŠNICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁJEZD

Z veřejného zasedání
Dne 19. 7. 2022 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č.3
2022.
Přítomno: 6
Omluveni: 1
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšnice č. 3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ad 4 – jmenování zapisovatelem zápisu paní Lucii Dvořákovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Plháka a pana Libora Zbožínka
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 5 - Program veřejného zasedání č.3/2022
Pro: 6
Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 7d – Přijetí dotace na podporu jednotky „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH v obci Líšnice ve výši 13 500 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7d – Smlouvu na poskytnutí dotace na podporu jednotky JSDH Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 – revokaci usnesení č. 2/22 bod č.17 - návrh na prodejní ceny pozemku za m²
pro prodeje pozemků v lokalitě U kříže. Cena za m² stavebního pozemku včetně
sítí, tj. kanalizace dešťová a splašková, přípojky plynu, přípojky pitné vody, přípojky el. energie, VO a komunikace činí
1990 Kč/m².
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 9 – návrh na prodejní ceny pozemku za m² pro prodeje pozemků v lokalitě U
kříže. Cena za m² stavebního pozemku včetně sítí, tj. kanalizace dešťová a splašková, přípojky pitné vody, přípojky el. energie, VO a komunikace činí 1800 Kč/
m².
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 2
ad 10 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – č.IV-12-8022348/2
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – parc.č. 114/1
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA
DLOUHÉ STRÁNĚ
A RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY
datum zájezdu:

SOBOTA 15. ŘÍJNA 2022
Program:
7:30 hod odjezd (Líšnice u obchodu)
9:00 hod prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé stráně
13:00 hod oběd – jednotné menu, restaurace Losín
Velké Losiny (polévka + hlavní chod)
15:00 hod prohlídka: Muzeum a ruční výroba papíru
Velké Losiny
16:00 hod návrat domů nebo dle nálady
volný program ve Velkých Losinách –
(park, pralinkárna, lázně,…))

Cena: doprava, vstupné, oběd
Dospělý 700 Kč
Senior (65+), student (15-26 let) 600 Kč
Děti (6-15 let) 550 Kč, (0-6 let) 100 Kč
Přihlášky a platba do 15. 9. 2022 u Lucie Dvořákové
(tel: 731208955).
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RYZÁČEK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V areálu sdružení Ryzáček na Vyšehorkách se za krásného téměř letního počasí konal v sobotu 4. června Den otevřených dveří. Akce měla za cíl představit široké veřejnosti činnost tohoto sdružení a pochlubit se novými úspěchy,
které se za uplynulý rok povedly. Odpolední program zahájilo pohádkové vystoupení s názvem Zrození jednorožce
v podání Wiky Špiříkové z Brna a jejího 17ti letého hřebce. Dále se představila děvčata z krasojezdeckého kroužku:
Evička, Eliška, Anička a Simonka.
Ukázku využití koně pro handicapované předvedl jako již tradičně Nick na
koni Jack. Jezdecký kroužek zastoupený Emou, Luckou, Klárou a Elou se
pochlubil svým originálním vystoupením. Děvčata si choreografii i hudební
doprovod vymyslela zcela sama. Na
závěr se diváci dočkali tance s koněm.
Postarala se o ně opět Wiky a španělský
hřebec Fandanga. Mnoho dětí ještě
využilo možnosti svézt se na koni.
V areálu si návštěvníci mohli opéct
špekáček, ochutnat grilované speciality,
zakoupit drobný suvenýr. Pro radost a
k poslechu hrála country kapela Pracka
ze Zvole.

ad 12 – Darovací smlouvu Městu Mohelnice – oprava cyklostezky Újezd – Líšnice
v hodnotě 18700 Kč
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze 6.5.2021, kterou se prodlužuje doba nájmu obecního bytu v domě čp. 66 od 1.8.2022 do 30.9.2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu nacházejícího se
v nemovitosti č.p. 66 s vypsáním dne 15.8.2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 – rozpočtové opatření č.2 ve výši ± 349 958 Kč
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15b - záměr pronájmu nebytových prostor p.st.33 - místnost využívaná firmou
CETIN jako rozvodna telefonních sítí. Stará smlouva byla sepsána v r. 1998 a je
třeba provést její aktualizaci včetně nové smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Zastupitelstvo obce pověřuje:
ad 7d – starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na podporu jednotky
JSDH Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 – starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby – č.IV-12-8022348/2
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 – starostu obce podpisem Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby – parc.č. 114/1
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 - starostu obce podpisem Darovací smlouvy Městu Mohelnice – oprava cyklostezky Újezd – Líšnice v hodnotě 18 700 Kč
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 - starostu obce podpisem dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze 6.5.2021, kterou
se prodlužuje doba nájmu obecního bytu v domě čp. 66 od 1.8.2022 do 30.9.2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

VOLBY 2022
Možnost prezentace v tisku
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V rámci voleb do zastupitelstev obcí, které se konají 23. - 24. září 2022, nabízí OÚ v Líšnici možnost
kandidujícím subjektům v obci Líšnice představit
svoje kandidáty a program v zářijovém vydání Líšnických ozvěn. Uzávěrka příspěvků v rozsahu maximálně 2 strany A4, písmo velikosti 12 včetně případných foto zasílejte nejpozději do 20. srpna na adresu: lisnickeozveny@seznam.cz
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SDH LÍŠNICE

První červencový svátek máme už nějaký
ten rok zapsán jako den, kdy naši kolegové z Líšnice sever pořádají svou pohárovou
soutěž.
Letos,
vzhledem
k významnému výročí sboru, soutěži
předcházely dopolední oslavy založení
sboru. Naše výprava se tradičně vydala
již několik dní předem a na místním hřišti tak od soboty vzniklo „líšnické stanové
městečko“. To bylo v pondělí doplněno o
další účastníky a tak jsme mohli
v pětičlenném zastoupení našich uniformovaných zástupců i s naší vlajkou vyrazit do slavnostního průvodu. Celé oslavy
zahajovalo shromáždění u staré zbrojnice, která prošla rekonstrukcí a právě při
příležitosti oslav 135ti let od založení
místního sboru se dočkala svého znovuotevření pro veřejnost a posvěcení pro své
budoucí využití. V jejich prostorách
vzniklo jakési „okénko zpátky do minulosti u hasičů“. Místní zde uložili své
historické cennosti – dobové fotografie,
historické hasební prostředky a techniku.
Myslím, že ne neprávem se může nazývat místním mini muzeem, protože vystavené hasební prostředky by v dnešní době žádný hasič při zásahu u požáru již
nepoužil. Také zde mají uloženou svou
historickou koňskou stříkačku, kterou si
jako sbor velice střeží a udržují. Po slavnostním svěcení staré zbrojnice proběhl
slavnostní průvod obcí ke zbrojnici nové
a do hasičského areálu. V obci působí i
poměrně široká základna sportovců –
Sokolů a dále zde působí myslivecké sdružení. Zástupci obou těchto spolků měli
také zástupce ve slavnostním průvodu. Z řad hasičů proběhlo i setkání Líšnic, kromě místních jsme se účastnili my a Líšnice Praha západ.
Na hasičském hřišti dále proběhl slavnostní nástup, kde došlo k ocenění nejstarších

členů místního sboru. Byla také odhalena a veřejnosti představena řezbářem vyřezaná dvou metrová socha Sv. Floriána, kterou nechal zhotovit u příležitosti oslav
místní obecní úřad. Program dále pokračoval ukázkou z činnosti mladých hasičů,
kteří tvoří velkou část místní členské základny. Dále bylo možné shlédnout historickou parní stříkačku a nový přepravní
automobil pořízený z dotačního titulu
kraje. Tento automobil byl také posvěcen,
aby řádně sloužil ku prospěchu při hasičské činnosti. Celý program oslav byl zakončen sekyrkovým cvičením, které místní sbor jako jeden z mála v rámci České
republiky stále cvičí a udržuje tuto tradici
i v dnešní době. Družstvo má zástupce od
nejmladších žáků až po nejstarší členy a i ženy tvoří nedílnou součást. Jejich vystoupení ale již provázely dešťové kapky, které narušily a oddálily i začátek odpolední soutěže. Naše řady byly doplněny posledními členy, kteří přijeli během dopoledne, aby naše soutěžní družstvo bylo kompletní a mohlo tak v kategorii mužů
soutěžit o Putovní pohár starosty obce.
Soutěž nakonec s malým zpožděním začala i za vydatného deště, který s malými
přestávkami trval až do vyhlášení výsledků. Dle startovní listiny bylo přihlášeno 18
soutěžních kolektivů, z toho 5 družstev
žen a 13 družstev mužů. Náš soutěžní kolektiv ve složení Radka, Petr, Milan, Kuba, Standa a Josef doplněni o místního
Petra tentokrát vybojoval krásné 7. místo.
Jejich výkon povzbuzoval trenér Radek,
Perdo, Jitka, hasičská „mamina“ Ilona, která se nám mimo jiné postarala o dobrou
kávu, čaj i polívčičku na zahřátí. Podpořit nás přijel i náš pan starosta s manželkou
a strávil s námi hezké, i když deštivé odpoledne.
Po soutěži následovala hudební produkce, která už se obešla bez větších dešťových
přeháněk a kolem šesté hodiny večerní dokonce svítilo sluníčko a osušilo tak trošku i naše stanové městečko. Do rána se potom tancovalo na diskotéce a klábosilo
nad proběhnutými oslavami a soutěží. S kolegy hasiči se probralo co nového
v našich řadách a panovala příjemná přátelská atmosféra. Kdo zůstal a přespal, tak
se druhý den po výtečném kotlíkovém obědě pomalu balil a chystal na cestu domů.
A vůbec se nám nechtělo. Uklidit po sobě, sbalit stany, stánek, posezení a postavené zázemí. Čekala nás cesta domů se zastávkou na malé občerstvení stejně tak jako
na cestě tam v zatáčce Na Kocandě. A hurá domů do Líšnice, tedy do té naší u Mohelnice. Ta na severu – za rok zase ahóój.
Jitka Mošovská
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