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:
Michalová Vlasta
Springerová Amalie
Zámečníková Ludmila
Stratil Miroslav
Šnoblová Bedřiška

Zbožínková Dobroslava
Smítal Oldřich
Šnobl Rostislav
Vařeková Naděžda
Navrátil Zdeněk
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY
ČČK Líšnice ve spolupráci s obecním úřadem a hasiči
Vás co nejsrdečněji zve na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
tentokráte na téma„ŠMOULOVÉ“
sobota 2. června - 14 hodin - hřiště Líšnice
Připraveno pásmo her a soutěží ve „šmoulí vesničce“,
bohaté ceny, kolo štěstí. Kostýmy a masky vítány.
a spolu s tím se uskuteční

KÁCENÍ MÁJKY
kterou mají postavenou a pečlivě hlídanou HASIČI
Připraveno bohaté občerstvení – pivo, limo, dobroty z ohýnku.

HRAJE: skupina VARIACE
Pořadatelé se těší na Vaši účast
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Tato vítězná originální housenka a mnoho dalších krásných lampionů se zúčastnilo vyšehorského lampionového průvodu. Vydařená akce se konala za velikého
zájmu návštěvníků v pondělí 7. května. Podrobnosti na str. 6-7.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

50. díl

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

AKTUÁLNĚ
Upozornění pro cvičence zumby v Líšnici
Dne 27. 6. 2012 je poslední cvičení a znovu začneme až po prázdninách .
A to 5.9.2012 v 19 hod.
Helena Nováková

Rok 1967

Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice se koná dne

JZD

Revize komínů - nabízíme občanům hromadné objednání provedení revize
komínů. Zájemci hlaste se v úředních hodinách na OÚ do konce června.

21. června 2012 v 18 hodin v přísálí kulturního domu.

.Koncem roku byl v JZD zrušen chov slepic, který nebyl výnosný. Čestné uznání z
MNV obdržel za vzorné ošetřování skotu a velké přírůstky Josef Kolář. Rovněž
Teodora Kohoutková za vzornou ošetřovatelskou práci dostala čestné uznání.

POZVÁNKA

Prodejny
Novým vedoucím v pohostinství po odchodu Františka Adámka byl od 1. srpna
Karel Filípek, který však od nového roku odešel do pohostinství v Lukavici.
K 1. listopadu odešel z obchodu Jednota dlouholetý vedoucí Jan Muzikant do Loštic. Po dobu než byla provedena inventura a obchod vymalován, blo na přechodnou
dobu zavřeno. Po otevření je vedoucím Zdeněk Hopp.

9 hod. - zahájení sportovních soutěží kulturní program /mažoretky, Veselka,
10 hod. - otevření stánků obcí
Písklata, Kamarádi, Pohodáři
15 hod. - k tanci a poslechu hraje skupina Twopopmusic

KŘÍŽOVKA
Začátkem července /7.-8.7./ se bude konat ve Vranové Lhotě velká společenská
akce. Její název se dovíte v dnešní tajence.

Politický a veřejný život
Dne 10. března se konal v Líšnici mezinárodní den žen. Účast velká - občané z
Líšnice, Vyšehorek a Podolí. Hlavní program zajiostilo vystoupení dětí mateřské
školky, základní devítileté školy písněmi, básněmi a tanečky. Slavnost byla spojena s vítáním novorozeňat narozených v roce 1966. V letošním roce byl politický a
veřejný život v obci, kde jsou spolky Čs. červený kříž, svaz žen při MNV, svaz
mládeže a požárníci velmi slabý. Ani strana KSČ delší dobu není zapojena a nepořádá rozhovory s občany.
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1. částka
2. výluh z bylin
3. strach

Výstavba obce

4. obinadlo

Byla provedena úprava a vyčištění potoka, vybudována vodovodní přípojka k obytným budovám u vodárny a na teletník. Ze zrušené drůbežárny byl po adaptaci a
úpravě udělán teletník na mladý skot. JZD dobudovalo čerpací stanici na naftu, u
kravína provádělo stavbu kůlny na seno. MNV dokončil výstavbu nového kanceláře, do kterého se koncem roku přestěhoval.

5. odpálení
6. traťdokola
7. kolem

Pohyb obyvatelstva
Narodilo se 5 nových občanů, vystěhovalo se 7 osob, přistěhovalo se 5 osob. Počet
obyvatel k 31. 12. 1967 v obci Líšnice-Vyšehorky 379 osob.
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8. otočení
Vyluštění z minulého čísla - ženské jméno: KATEŘINA
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Pokračování ze strany 3
Dále bylo mimo jiné projednáno:
- Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko a přezkoumání hospodaření Mikroregionu Mohelnicko za rok 2011. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta seznámil se stavem prací na dotaci na opravu kříže mezi Líšnicí a Vyšehorkami. Celková dotace činí 50.000Kč. Bylo schváleno, že starosta obce může
podepsat smlouvu na na opravu kříže - 6 hlasů, 1 se zdržel.
- Informace o tom, že obec Líšnice dostala dva pracovníky na veřejně prospěšné
práce a byla zřízena nová funkce koordinátora. Obec zaplatí pouze za sociální a
zdravotní pojištění . Na tyto pozice jsou navrženi pan J.Navrátil a pan F.Zámečník.
- Starosta obce informoval občany o skládce Újezd – Líšnice. Do konce června má
být vydáno rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Moh..
- Starosta obce informoval o hasičské zbrojnici. Hasičská zbrojnice je zazimovaná
a čekáme, až budeme moci na jaře pokračovat v budování.
- Byla schválena částka 20 000Kč z rozpočtu obce na dofinancování a podporu
aktivit O.S. Ryzáček na výstavbu dětského hřiště. Převod peněz proběhne na základě řádné smlouvy. Dále bylo domluveno, že O.S. Ryzáček poskytne bezplatně hřiště pro všechny děti z Líšnice a z Vyšehorek. 6 hlasů pro, 1 proti
- Byl projednán finanční návrh na nově narozené děti z Líšnice a z Vyšehorek
v celkové výši 1000Kč na jedno narozené dítě. Schváleno 7 hlasy.
- Byla projednán a následně schválen finanční příspěvek na knihovnu v celkové
výši 2000Kč. Tato částka byla schválena 7 hlasy.
- Byl oznámen finanční zisk za těžbu a následný prodej dřeva. Celkový zisk byl 2
260 00Kč. Z toho bylo prodáno celkem 223 vytěžených m3 dřeva. Prodej kulatiny
byl 188m3 za 2 170 00Kč. Celkové náklady za vytěžení dřeva a následné zalesnění
činí 1 160 00Kč. Na podzim roku 2012 se bude provádět v malé míře pro občany
nahodilá těžba dřeva na topení. Schváleno 7 hlasy.
- Informace o výsledku jednání s fa. Veolia. Zastupitelstvu obce podalo žádost na
změnu trasy autobusu z důvodu bezpečnosti dětí cestou do školy. KÚ Olomouc
rozhodl, že vznikne nová autobusová linka č. 26 - se zastávkou u Penny a poté u
ZŠ Mlýnská. Tato změna bude platit od 10. 6. 2012.
Různé:
- Byla projednána možnost revize komínu v obci. Případní zájemci své požadavky
mohou hlásit na obecním úřadě.
- Byla projednán návrh vybudování autobusové zastávky na Vyšehorkách . Tabulková cena byla vyčísleny na 1 700 000Kč. Starosta obce oznámil, že zastupitelstvo
podá žádost o dotační titul na vybudování této zastávky.
- Starosta obce informoval zastupitele, že je hotový projekt na přeložku lesní cesty
u „studánky“z důvodu ochrany vodovodního zdroje. Dále oznámil, že obec Líšnice
ale nedostala souhlas z MěÚ Mohelnice z odboru životního prostředí a z lesů ČR.
Tabulková cena na přeložení lesní cesty je 585 000Kč.
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 10. 5. 2012 se konalo veřejné zasedání č. 2/12 Zastupitelstva obce Líšnice
Přítomno : 7 zastupitelů
Podle Zápisu z veřejného zasedání bylo projednáno a mimo jiné zaznělo:
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany se stavem účtu k 10. 5. 2012. Zůstatek činí 773 735 Kč. Dlužná částka úvěru za plynovod Líšnice a Vyšehorky činí
169 000Kč. Do konce roku 2012 bude dluh zaplacen.
- Starosta obce seznámil se stavem prací na výběrovém řízení související s dotacemi na obnovu veřejných prostranství a s financováním celého projektu. Bylo navrženo, a schváleno, že výběrová komise bude složena z celého zastupitelstva obce
Líšnice. Starosta seznámil se zněním zadávací dokumentace pro výběrová řízení a
s firmami, které budou obeslány:
1. fáze - obnova komunikace. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy:
SILNICE. CZ s. r. o. Krnov
EKOZIS, spol. s. r. o. Zábřeh
Silnice Morava s. r. o. Krnov
2. fáze – rozhlas v Líšnici. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy:
Empemont, s. r. o. Valašské Meziříčí
Bártek Rozhlasy, s. r. o. Valašské Meziříčí
Suptel a. s. Plzeň
3. fáze – mobiliář obce a parkové úpravy. Do výběrového řízení byly zařazeny
firmy:
Jiří Kučera Boskovice
GE servis s. r. o. Brno
SITA CZ a. s. pobočka Olomouc
Schváleno: 7 hlasy
Financování celého projektu bude z úvěru, který si obec vypůjčí od KB Mohelnice
v celkové výší 2 000 000Kč a úroková sazba činí 3,5%. Samotná dotace za projekt
činí 1 500 000Kč. Následně bylo schváleno, že starosta obce je pověřen podpisem
smlouvy o úvěru u KB Mohelnice v celkové výši 2.000 000Kč - 6 hlasů pro, 1 se
zdržel
- Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011 a se závěrečným stavem účtu. Bylo zjištěno, že hospodaření obce Líšnice
nevykazuje závažné nedostatky.Tři drobné chyby byly odstraněný téhož dne.
Pokračování na str. 10
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AKCE V KVĚTNU

Májový košt slivovice

Každý návštěvník, který zavítal v sobotu 5. května do líšnického kulturního domu,
se mohl stát alespoň na chvíli degustátorem a svým hlasem přispět k vyhlášení
vítězné pálenky Májového koštu 2012. A opravdu bylo z čeho vybírat. V letošním
ročníku přihlásili majitelé do soutěže již 53 vzorků různých destilátů. Pořadatelé je
rozdělili do tří kategorií: švestka, jablko a ostatní ovoce. Loňská mimořádně vydařená úroda ovoce se projevila i v kvalitě vzorků. Letos by návštěvníci těžko hledali
destilát, který by kandidoval na titul „Vyháněcí slivovička“.
Po obdržení degustační skleničky, katalogu všech vzorků a hlasovacího lístku jste
se již mohli vydat na obchůzku kolem stolů, na kterých byly podle kategorií rozestavěny jednotlivé vzorky. Všechny
ve stejných očíslovaných lahvích a
tak mnoho majitelů obtížně hledalo
svůj vzorek. Někdo ochutnával hned
od první lahve, jiný se věnoval jen té
své oblíbené kategorii. Kromě destilátů ze švestek, jablek, hrušek, třešní, višní, meruněk, mirabelek a černých jeřabin, které soupeřily o umístění, se spíše jako kuriozita objevil i
vzorek pocházející ze Slovenska pod
jasným názvem„repák“. Ten si ale
mnoho svých příznivců nenašel.
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Adam Stratil

Simona Krejčí

Ema Hašlerová

Klimešová Jitka

Hudební skupina S-band
Recitace dětí

Pěvecký sbor občanů
9

Soubor Hatě

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

Hanácký soubor Hatě z Tovačova se představil v líšnickém kulturním domě při
oslavách Dne matek a vítání nových občánků v sobotu 12. května. Jejich vystoupení předcházelo přivítání všech přítomných starostou obce panem Jiřím Kvíčalou.
Poté přivítal nově narozené občánky z Líšnice a z Vyšehorek. Byli to Adam Stratil,
Simona Krejčí, Ema Hašlerová a Jitka Klimešová
Starosta obce rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a popřál všem hodně štěstí,
zdraví, lásky a pohody.
S pásmem básní se představily místní děti
pod vedením paní Zámečníkové. Místní
pěvecký sbor zazpíval několik nově nacvičených písní. Potom již patřil parket kulturního domu národopisnému souboru
Hatě z Tovačova, který předvedl krásu hanáckého folklóru. Ta se projevila nejen
lidovýmu písněmi a tancemi, ale byla umocněna bohatě zdobenými lidovými kroji.
Po malém občerstvení podávaném v sále ještě zpříjemnila návštěvníkům vydařené
nedělní odpoledne svými písněmi skupina S-band.
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Po ukončení ochutnávky ohodnotili
návštěvníci nejlepší vzorky v jednotlivých kategoriích. Po součtu
hlasů postoupily nejlepší destiláty
do velkého finále. Zde čtyřčlenná
porota složená ze zástupců palíren a
hodnotitelů ostatních podobných
soutěží vybrala po pečlivém ochutnání tři nejlepší. K zakousnutí byl
po celý večer k dispozici chléb se
sádlem a výborná škvarková pomazánka, pokud někomu pořádně vyhládlo, mohl si dát pověstný
„školníkův guláš“.
Kdo se tedy mohl radovat z titulu
„Vítěz Májového koštu 2012?“ Návštěvníci rozhodli o pořadí v jednotlivých kategoriích:
Kategorie švestka:
1. místo: Dostál Jaroslav
2. místo: David Jan
3. místo: Seryn Stanislav
4. místo: Pulkrábek Miroslav
5. místo: Berecková Milča
6. místo: Stratil Martin
Kategorie jablko:
1. místo: Stratil Martin
2. místo: Havlíček Radek
3. místo: Hostinec u Budínů
4. místo: Navrátil Jaroslav
5 .místo: Kappl Marek
6. místo: Novák Milan

Kategorie ostatní ovoce:
1. místo: Drozda Vladimír
2. místo: Drapl Luděk
3. místo: Kvíčala Jiří
4. místo: Krňávek Martin
5. místo: Macháčková Liduška
6. místo: Havlíček Radek

Celkové pořadí podle odborné poroty:
1. místo: Seryn Stanislav - švestka
2. místo: Dostál Jaroslav - švestka
3. místo: Pulkrábek Miroslav - švestka

Celkový vítěz podle hlasování diváků:
Stratil Martin - jablko
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AKCE NA VYŠEHORKÁCH

Při vyslovení slovního spojení „lampionový průvod“
si určitě vzpomenete na povinnou účast v těchto
průvodech v předvečer říjnovo-listopadových oslav.
Popřemýšlet, kde se vzaly v křesťanské tradici právě
lampióny, které máme často negativně zakódovány
právě v souvislosti s podzimní revolucí, není vůbec
od věci.
Lampionový průvod má pravděpodobně svůj původ
v germánském pochodu s
loučemi. Na mnoha místech byl lampionový světelný průvod spojený s
tradicí oslavy třeba svatého Martina - brzy se smívá
a světlo je jakési poselství
života.
Málokdo by věřil, že i v
dnešní uspěchané době si
někdo najde čas na tak
„obyčejnou“ zábavu, jakou
je rozsvítit světlo a společně se svými blízkými se
projít krajinou.
Tuto možnost dali lidem
již po několikáté pořadatelé lampionového průvodu
na Vyšehorkách. V pondělí 7. května - tradičně v
předvečer oslav osvobození naší republiky - se sešlo
na vyšehorském hřišti ozdobeném májkou mnoho
místních i přespolních.
Všechny děti netrpělivě
čekaly, až budou moci
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rozsvítit právě ten svůj určitě nejviditelnější lampion. Dočkaly se po setmění, kdy
se začal průvod řadit ve čtvrti „Pod dědinou“. K vidění byly lampiony kupované,
vyrobené po domácku, historické, moderní, svíčkové, elektrické, dokonce se objevila i skupinka tvořící jeden motiv. Po cestě obcí, která se dětem určitě zdála krátká, se světelný průvod opět vrátil na hřiště. Zde ještě pořadatelé - sbor místních
hasičů z Vyšehorek - vyhlásili ty nejlíbivější lampiony a celou podařenou akci
zakončila důstojná tradiční tečka - ohňostroj.
Počet účastníků vyšehorského lampionového průvodu se vyhoupl na číslo sto. Jde
tedy o jednu z nejnavštěvovanějších akcí v obou našich obcích. Pořadatelům děkujeme a přejme si, abychom si čas na setkávání udělali i v budoucnu a třeba nejen
při světlech z lampionů.

Pivní lampion Litovel

Patrně nejmladší účastník

Čekání na ohňostroj

Ing.L.Gazda seznamuje s historií
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