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V sobotu 7. ledna se opět vyšli po koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila letos již po
třinácté. V naší obci se vybralo celkem 12 605 Kč. Podrobnosti na str.6

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

KLUB SENIORŮ

46. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1965
KULTURNÍ POMĚRY
Škola a školka
V obci jsou dvě školy. ZDŠ v Líšnici a mateřská školka ve Vyšehorkách. V obou je
docházka pravidelná. Během roku nebyla zaznamenána změna ve stavu učitelstva.

Knihovna

Klub seniorů Líšnice Vyšehorky přeje svým členům a všem občanům do roku 2012
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nás v naší činnosti podporují a doufáme, že i
nadále bude spolupráce pokračovat.
Zveme tímto občany - nejen seniory- na plánovaný zájezd v měsíci červnu na
Baťův kanál spojený s návštěvou vinného sklípku.. Další setkání v přírodě plánujeme na hřišti ve Vyšehorkách.
Všichni si rádi přicházíme popovídat, popřát si k narozeninám, něco se dozvědět z
historie, zazpívat si. Neostýchejte se, nejen senioři, a přijďte mezi nás.
Těšíme se na vás!
Jaroslava Springerová

KŘÍŽOVKA

Knihovna v Líšnici je v dobrém stavu a má dostatek čtenářů hlavně z řad školní
mládeže. Ve Vyšehorkách se knihy již déle nepůjčují pro špatný stav a nepořádek.

V tajence se dozvíte jméno moravských hor.

1. TAJENKA

Zájezd do Tater a Polska

2. prvek

JZD Líšnice uspořádalo letos ve dnech 6.-7. července zájezd na
Slovensko a do Polska. Z domova byl odjezd ve 4 hodiny ráno
směr Olomouc-Přerov-Hranice-Horní Bečva a na turistickou chatu na Bumbálce, kde byla krátká zastávka na občerstvení. Další
cesta vedla na Žilinu a k památníku padlých partizátů. Zalší zastávka byla u zříceniny hradu Strečno. Oběd byl v Liptovském
Mikuláši. Po obědě odjelo se k prohlídce Demenovských ledových jeskyní a přes Nízké Tatry do Smokovce. Poslední naše zastávka byla Lanžova Lhota, kde byl nocleh. Ráno po prohlídce průkazů na celnici pokračováno v
další cestě do Zakopaného a Krakova. V Krakově byla prohlídka královského hradu a Wawelu. V odpoledních hodinách byl odjezd z Krakova na Dolní Kubín, Žilinu, Přerov domů.

3. stý díl celku
4. vydání známek
5. zdvojený zápor
6. dívčí jméno
7. bývalá SPZ Klatov

Divadlo
Také letos uspořádalo JZD pro svoje členy zájezdy do divadla v Lošticích, na která
má na 10 představení předplatné. Tato divadla pořádá Závodní klub ROH olomouckých tvarůžkáren závod Loštice. Hrává zde i Severomoravské divadlo ze
Šumperka.

Ples
Výbor že uspořádal dne 6. března maškarní ples v místnostech pohostinství, za
dobré účasti a slušné zábavy.
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8. samohláska
Vyluštění tajenky z minulého čísla: Krteček

TERMÍNY SVOZU ODPADU
14. a 28. února, 13. a 27. března, 10. a 24. dubna, 9. a 22. května, 5. a 19. června
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Nemohla z něj nic dostat. Podala mu Ulu a sama poslouchala. Ano, zcela zřetelně
slyšela třikrát za sebou krátké zaklepnutí. „No tak
vyrazíme, ne? Dionýs už na nás na druhé straně
čeká. Musíš jít napřed, já Ulu svážu do rance a
pomůžu ti ze zadu,aby nebyla tak těžká,“ spřádaJana Zámečníková la plán Leduška na další cestu. Nebylo to ovšem
tak jednoduché. Ula se bránila a křičela. Ze suknice vytvořili popruhy a dítě k n í přivázali.
Hoska odvážně vyrazil vpřed, za sebou táhl Ulu a ze zadu mu pomáhala Leduška.
Sunuli se v naprosté tmě tak po malu, že ztráceli pojem o čase i místě. Oba vyčerpaně oddychovali a jejich srdce pumpovala do zatížených svalů životodárnou energii.
I tak si museli odpočinout. „Ajííííí,….Leduško, já už nemohu, nech mě tady, vrát ím
se zpátky, ta strašná tma, ….a Ula pořád tak křičí,“ stěžoval si ch lapec a odevzdaně
si položil hlavu na ruce. Ostré výčnělky jim drásaly ků ži na loktech a kolenech,
zatuchlý vzduch jim zap lavil plíce a zdál se nedýchatelný.
„No tak Ulo, Ulušenko, vydrž ještě chvilinku, …šš,…šš,… .Neboj se Hosko,
všechno dobře dopadne, jen se tomu nesmíš poddávat. Ule se nic neděje, je jen
vystrašená,“ snažila se Leduška vlít trochu optimismu. V to m zřetelně uslyšeli tři
krátká ťuknutí. A ještě jednou. Ťuk, ťuk, ťuk! A nebylo to daleko!
„Dionýsek, náš Dionýsek nás neopouští,“ zaradoval se chlapec a znovu se
s odhodláním začal posunovat kupředu. Dítě přestalo naříkat, až se Leduška vyděsila, jestli ještě vůbec dýchá. Ohmatávala raneček a snažila se dotknout obličeje.
V to m jí Ula začala cucat prst. Sláva, je v pořádku. Přidala, aby Hoskovi ulevila
s nákladem. Najednou Hoska zoufale zařval: „Ajíííííí.“
Raneček s Ulou sebou trhnul a oba jí zmizeli z oko lí jejího dotyku. Leduška tápala po stěnách chodbičky. Strach jí celou tak ochromil, že ze sebe nedokázala vydat
ani hlásku. Věděla, že musí za nimi, ať už se ztratili nebo spadli kamkoliv. Po znala, že sklon díry se prudce svažuje dolů. Sotva se však
dostala na její plochu, neměla se čeho zachytit, protože stěny byly tak hladké a slizké, že jí to táhlo a ona
po hlavě sjížděla někam do černo černé tmy. Dvakrát
se udeřila do hlavy, proto ji sklonila a chránila si jí
rukama. Sjezd nabíral na rychlosti,bez varování!
A pak jí to vyplivlo a ona proletěla a spadla do ledové vody. To už slyšela hlasy Hosky i Dionýse v osvětlené jeskyni. Neu měla p lavat a nikdy se nepotápěla, jak to dělaly jiné děti z vesnice, když byla ještě malá.
Pouštěla bubliny a z posledních sil kolem sebe kopala nohama a rukama. Cítila, jak
ji někdo chytá za vlasy a táhne ven.

DIONÝS
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 8. 12. 2011 se konalo veřejné zasedání č. 5/11 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 6 zastupitelů, omluveno: 1 zastupitel
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- obec Líšnice zaplatí za cestu z autobusové zastávky kolem supermarketu Penny a
kolem ZŠ Mlýnská za tento školní rok částku 13 500 Kč
- starosta seznámil občany s tím, že už po šesté byla podána žádost o dotaci na vodovod Líšnice na MZ. Dále informoval občany, že žádosti z opatření III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnice byly řádně podány a postoupeny do dalšího kola. Výsledek
dotací by měl být znám v měsíci lednu roku 2012. Jedná se o tyto dotace:
a/Místní komunikace na Vyšehorkách
b/Úpravu veřejných prostranstvích
c/Modernizace kulturního domu
d/Obnova dětského hřiště
- bylo schváleno rozpočtové provizorium /5 hlasů pro, 1 se zdržel/
- starosta informoval, že inventura majetku obce bude provedena k 31. 12. 2011.
Inventurní a likvidační komise bude složena: předseda komisí Bc. Aleš Friedl a
členové komisí: Libor Zbožínek, Oldřich Smital a Martin Fritscher. /6 hlasů pro/
- starosta obce informoval , že cena za odvoz komunálního odpadu bude stejná, jak
v roce 2011. To je 400Kč na osobu dle obecní vyhlášky.
Dále starosta obce informoval občany o:
Akce za rok 2011
Úprava a úklid prostor kulturního domu
Úprava a úklid hřbitova
Odvoz železného šrotu
Těžba a prodej dřeva z obecního lesa
Pěstební činnost - les
Vybudování vpusti dešťových vod
Čerpání a údržba jímek v lokalitě Pod dědinou
Pročištění a údržba kanálů v obci Líšnice
Veřejně prospěšné práce v obci – prováděli dva zaměstnanci květen až říjen
Sekání a údržba zeleně
Práce v kulturním domě – úklidy, malby , nátěry, drobné pomocné práce
Výkopové práce - kravín
3

ZJISTILI JSME ZA VÁS
spolky v obci.

Sběr nebezpečných odpadů
Revize komínů pro obec i občany obce
Stavební práce na hasičské zbrojnici:
příjezdová cesta a plocha před zbrojnicí
úprava venkovních prostor u zbrojnice
pokládky dlažeb na zbrojnici
dokončení venkovních fasád na zbrojnici
montáž sanitárního zařízení na zbrojnici
doplnění plastových oken a dveří na
zbrojnici
žádosti o připojení energií – plyn, elektřina
Dotace za rok 2011:
Vodovod včetně výběrového řízení

- Starosta obce seznámil zastupitele a
občany o plánu činnost zastupitelstva
obce pro rok 2012:
Plán činnosti na rok 2012:
Oprava komunikací na Vyšehorkách
Revize a oprava dešťové kanalizace
Úprava vybavenosti hřiště v Líšnici a
Vyšehorkách
Dokončení a kolaudace požární zbrojnice
Veřejně prospěšné práce
Oprava kříže a kapličky v Líšnici
Částečné opravy v kulturním domě
Akce závislé na dotacích:
Výstavba vodovodu
Oprava kulturního domu
Obnova dětských hřišť

Zahradní technika – úspěšná
Obnova hřišť a kulturního domu

Žádosti o dotace:
Dle vhodnosti pro akce plánované
v Líšnici např. požární technika, technika
pro údržbu lesů, budování lesních cest,
oprava drobných kulturních památek atd.

Obnova komunikací a mobiliáře obce
Restaurování kamenného kříže u Líšnice
Zadané a rozjednané projekty v roce
2011:
Přeložka lesní cesty u studánky
Autobusová zastávka Pod dědinou
Přeložka vedení elektrické energie na
hřišti v Líšnici

Kulturní akce:
Živý Betlém
Obecní ples
Den matek a vítání občánků
Den mikroregionu Moravičany
Mikulášská nadílka
Sousedské posezení
Návštěva divadelního představení

Kulturní akce v roce 2011:
Obecní ples
Den matek a vítání občánků
Den mikroregionu Moravičany
Mikulášská nadílka
Sousedské posezení
Spolupodílení se na akcích pořádavých

2008 2009 2010
Obec:
Klopina
Krchleby

%
5,8
9,5

%
10,6
12,2

%
15,8
18,9

%
7,2
18,9

Líšnice 4,2 9,2 17,5
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

5,5
9,4
6,8
6,1
4,2
3,5
8,7
5,5
5,3
5,5

6,5
12,8
7,7
7,3
5,7
7,6
9,5
10
13,2
13,1

Přinášíme vám srovná2011
ní jednotlivých obci
listopad prosinec mikroregionu Mohel%
9,9
17,0

20,0 22,5

10,5
23,3
16,2
11,7
11,1
12,3
11,7
13,7
10,5
15,3

9,0
17,2
8,1
9,0
7,5
8,8
8,7
7,3
11,8
10,9
14,7

10,1
20,0
11,3
9,5
8,8
13,5
10,6
10,9
13,2
13,7
18,4

nicko, kde uvádíme,
kolik procent z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel
je nezaměstnaných v
letech 2008-2011. Je
smutné, že na první
místo se dostala právě
naše obec Líšnice.
Tuto tabulku je možno
najít na inter.stránkách
www.mu-mohelnice.cz
kde je v sekci mikroregion pravidelně aktualizována.

POZVÁNKA NA PLES

SH ČMS SDH Líšnice
si Vás dovoluje pozvat na

10. března 2012 ve 20 hodin v KD Líšnice

hrají: TÓNY KONICE
Připraveno bohaté občerstvení a překvapení plesu
Na Vaši účast se těší hasiči
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NÁVŠTÍVILI JSME PLES

V lednu začíná každoročně období plesů.
Dne 14. ledna se konal v Líšnici již 12. obecní ples. Starosta obce pan Jiří Kvíčala ve 20
hodin přivítal všechny návštěvníky a popřál
jim dobrou zábavu. V sále sice nebylo v tu
chvíli vyprodáno, ale návštěvníci si dávali
načas a přišli v hojném počtu o něco později.
Na pódiu měla svoji premiéru líšnická skupina VARIACE a za svoje vystoupení se určitě
nemusela stydět. Zpěvák Mirek Zámečník se
projevil jako ostřílený muzikant, jeho kolegyně Kateřina zatím sbírá zkušenosti, ale
svým projevem určitě návštěvníky pozitivně
zaujala.
O kulturní vystoupení se ve dvou vstupech
postarala taneční skupina MARLY z Velkých
Losin, která zatančila břišní a jiné tance
převážně ve stylu orientálních zemí, Asie, a
Egypta. Zase to bylo na líšnickém „plesovém
nebi“ něco nového, neokoukaného.
Tombola tentokráte proběhla klasickou
obálkovou metodou známou z jiných plesů a
hlavní ceny se losovaly o půlnoci. Již tradičně
to bylo pěkné selátko, konferenční stolek z
masivu či poukázky na odběr pohonných
hmot, poukázky do restaurací, pochoutky
sladké i masové a spousty dalších cen.
Na návštěvníky čekalo také bohaté občerstvení, zvěřinové speciality a pestrý výběr vín.
Spokojení návštěvníci plesu se rozcházeli
domů příjemně unaveni tancem až v ranních
hodinách. Kulturní sezóna v Líšnici tak odstartovala úspěšně a tento ples určitě pozval
návštěvníky k hojné účasti i na ostatních akcích, které se budou v naší obci v letošním
roce ještě konat.
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Dále na veřejném zasedání mimo jiné zaznělo:
- starosta obce nechal schválit darovací smlouvu na pozemek 742/4 ostatní plocha
Olomouckého kraje /pro 6 hlasů/
- starosta obce seznámil zastupitele a občany s pracemi na hasičské zbrojnici
- starosta obce informoval o stavu skládka Újezd – Líšnice. Znalecký posudek hovoří, že celkem město Mohelnice musí odstranit 43000m3 odpadu. To je přibližně
2150 nákladních aut. Krajský úřad vydá rozhodnutí o odstranění skládky. Soud
rozhodne o dalším postupu
Diskuze:
Pan Stratil řekl, že to je velká šance, protože Krajský úřad to nazval jako skládka a
ne stavba. U soudu to bude mít velkou šanci.
Pan Havlíček se zeptal, proč obec dovolila, aby to byla stavba. Pan Stratil řekl, že
obec nedovolila, že to může být stavba, ale pouze na rekultivaci.
Pan Drapl se ptal, proč to obec neodprodá celé tak, aby se někdy nestalo, že část
skládky město Mohelnice vrátí zpět majiteli - tedy obci Líšnice. Starosta obce odpověděl, že to bude předmětem dalšího jednání s městem Mohelnicí.
Paní Míchalová Vlasta se zeptala, zda by nebylo možné odstranit dřevěný materiál,
který je vedle autobusové zastávky u zdi k panu Vyjídáčkovi. Starosta obce odpověděl, že pozemek, na kterém leží dřevěná konstrukce, je soukromý pozemek. Dále
bylo řečeno, že zastupitelstvo obce se pokusí domluvit s panem Vyjídáčkem tak,
aby dřevěný materiál byl přemístěn na jiné místo.
Pan Gazda poděkoval zastupitelstvu, za to, že má dojem, že zastupitelstvo spolupracuje a tahá za jeden provaz.

Placení poplatků
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazeny níže uvedené
poplatky, aby tak učinili v úředních hodinách na OÚ do konce března.
Platí se poplatky za pravidelný svoz TDO. Jedná se o částku 400,- Kč za 1 osobu
nebo 400 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu
roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia zaplatí částku 200 Kč po předložení potvrzení o studiu.
Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího. Platí se
za psa staršího tří měsíců. Při držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši. Držitel psa je povinen psa ohlásit úřadu do 30 dní od nabytí
psa nebo dovršení 30 měsíců stáří psa.
Vodné pro obyvatele Vyšehorek a části Líšnice za rok 2011 se platí dle faktury za
odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 100 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ

Celkovým výtěžkem 1 137.913 Kč skončila v pořadí již třináctá,
Tříkrálová sbírka na Zábřežsku. Lidé štědře přispívali do charitních kasiček, i přes očekávanou tíživou ekonomickou situaci. Koledovalo se od 2. do 10. ledna a 312 tříkrálových skupinek v těchto dnech obešlo
97 měst, obcí a osad zábřežského děkanátu. Stejně jako v loňském roce, i letos
byly dvě nejbohatší pokladničky v Lošticích /16.462 Kč/ a potom v Moravičanech.
Průměrný výtěžek na pokladničku činil 3.578 korun, což je zhruba o 100 Kč méně
než v roce 2011.
Nejčastějším platidlem se stala opět kovová dvacetikoruna; koledníci jich v pokladničkách přinesli 6 507 kusů. Padesátikoruna byla druhá nejčetnější; sešlo se
jich 5 077 kusů.
Kromě povinného podílu na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc, bude
chtít zábřežská Charita letos např. rozvinout domácí hospicovou péči, kterou poskytuje u lidí nevyléčitelně nemocných na sklonku života, další podpora zamíří do
rozvíjející se dílničky pro lidi bez domova.
V Líšnici a na Vyšehorkách se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 7. ledna. Po
Líšnici chodily dvě skupinky koledníků.
Čtyři malé koledníky doprovázela paní
Zámečníková a s těmi zkušenějšími
chodila paní Springerová. Také letos
zavítali do Svinova. Na Vyšehorkách
vedl koledníky pan Langer. V celé naší
obci lidé většinou na koledníky již čekali, otevřeli dveře svých domů, koledování si vyposlechli a kromě příspěvku do pokladničky často přidali pro
malé koledníky navíc i drobnou sladkost. V Líšnici - Svinově se letos vybralo 9 014 Kč /v minulém roce 9 115 Kč/
a na Vyšehorkách 3 591 Kč / v min.
roce 4 585 Kč/. Tímto chceme poděkovat všem dárcům i koledníkům za to, že
podpořili dobrou myšlenku a pochopili
smysl celé této dobročinné akce.
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7. ledna 2012 - kulturní dům
Termín líšnického turnaje ve stolním tenise letos připadl na první lednovou sobotu.
Nic na kvalitě turnaje neubral ani menší počet přihlášených hráčů - čtrnáct. Letošní turnaj pořádali místní sportovci pod vedením Petra Kopačíka. Hrálo se ve skupinách a vítězové si to rozdali mezi sebou dále až do finále. Kdo byl tedy ten nejlepší? Ve dvouhrách zvítězil Pavel Paděra ze Štarnova, před Františkem Vymětalem
ze Sobáčova. Na třetím místě skončil Luboš Košinár z Veselí. Ve čtyřhrách se z 1.
místa radovala dvojice Paděra-Běhal, druzí skončili otec
a syn Mikulové z Vyšehorek
a na bronzovém stupínku
dvojice Košinár - Kopáčik
Pavel.
„Nepřijel jsem pro ceny, ale
pořádně si zahrát“, to byla
často pronesená věta účastníky turnaje. Letos se vše
odehrávalo opravdu v
„rodinné“ atmosféře. Nemyšleno příbuzenské, ale
přátelské. Účastníci se mezi
sebou většinou všichni znali
a také přespolní připojovali
k hodnocení jen samá slova
chvály. „Turnaj byl super,
dobře jsme si zahráli a pokud nás pozvete příště, určitě přijedeme. Můžete být
pyšní na to, co děláte!“ okomentoval celý turnaj pan
František Vymětal ze Sobáčova, který má podle jeho
slov projeto již mnoho turnajů a soutěží. Taková slova
chvály určitě potěší!
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