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 srpnu:
Šustek Jiří
Slouka Jaromír
Šafář Miroslav
Šnevajsová Ludmila
Vysloužilová Marie

Teltscher František
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
Plšek Miroslav
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY

Občanské sdružení Ryzáček Vás srdečně zve na:

V sobotu 15. září 2012 od 14 hodin
Můžete se těšit na ukázku hiporehabilitací, na představení
komunikace s koněm a další bohatý program.
K poslechu zahraje country kapela Pracka Rájec.
Občerstvení zajištěno..
Těšíme se na Vás v areálu Občanského sdružení Ryzáček
Akce je součástí projektu „Můj přítel kůň“.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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Hasičská soutěž spojená s letním patří mezi hlavní sportovně-kulturní akce v měsíci srpnu, které se v naší obci pořádají. Tu letošní vyhrálo družstvo mužů z Líšnice.
Také ostatní domácí družstva obsadila bodovaná umístění. Více na str. 6 - 8.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

SENIOR KLUB

53. díl

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

Rok 1968
Sociální a zdravotní poměry
Školství
V obci Líšnice – Vyšehorky, se nachází škola v Líšnici, kde ředitelem je soudruh
Polách a učitelkou soudružka Plháková. Ve Vyšehorkách je mateřská školka, kde
je ředitelkou Jaroslava Springerová. Do školy dochází 25 dětí z obcí Líšnice, Vyšehorky a Podolí.
Knihovna
Po sloučení knihovny Líšnice – Vyšehorky je knihovna umístěna v Líšnici 1. patro.
Nejvíce čtenářů, kteří knihovnu každý týden navštěvují je školní mládež.
Plesy, zábavy
13. ledna uspořádala místní jednota požárníků ples v místnostech kinosálu
v Líšnici za hojné účasti občanů. Ples se plně vydařil a nebýt sněhové bouře a závějí, byla by návštěva ještě větší. Hudbu řídil kapelník Rašner.
8. února po doplatkách a výročí schůzi J.Z.D. uspořádal svaz žen maškarní ples,
s průvodem masek od M.N.V. Ples se hojné účasti masek i obecenstva se plně vydařil. Hudbu řídil Rašner.
20. dubna uspořádali požárníci velikonoční pomlázkovou za hojné účasti zvláště
mladých. Hudba Rašner.
Zájezd
21. září uspořádalo J.Z.D. Líšnice pro svoje členy zájezd do Brna na výstavu mezinárodní veletrh. Zájezdu se zúčastnilo kolem 40 osob. Prohlídce výstavy a hlavně
nových strojů a jiných zajímavostí rozešli se po Brně k známým, navštívili cirkus a
večer odjeli k domovu.
Spor
10. prosince zasedala komise veřejného pořádku, aby rozhodla ve sporu Kajnarová Fr. a Masařová R. pro zadržené
ovce majitelky Masařové. Kajnarová tvrdila, že ovce Masařové jí na záhumenku napáchaly škodu, kterou chce mít uhrazenu. Při zjištění na místě samém, nebyly žádné škody napáchané a svědecky nemohla nic dokázat, byla tedy pokárána a
uvědoměna, že kdyby se případ ještě jednou opakoval, že by
byla potrestána.
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Senioři chválí a děkují!
V sobotu 4. srpna 2012 - za krásného počasí, se uskutečnilo setkání seniorů na hřišti ve Vyšehorkách. Toto vydařené setkání by se neuskutečnilo bez ochotných mužů
- hasičů z Vyšehorek, kteří propůjčili vybavení na hřišti, postavili stanový přístřešek a stolové vybavení, které zapůjčili hasiči z Líšnice. Po celou dobu
se nám věnoval v kuchyňce jako
barman František Valouch mladší.
Odpoledne zpestřili hudebníci S
BANDu. Pan Aleš Stratil zajistil
bečičku piva a pomohl při úklidu a
vrácení vybavení hasičům do Líšnice.Za krásné setkání, na kterém jste
se všichni jakkoliv podíleli, upřímně
děkují spokojení senioři!!!!!!
Nadále se budeme setkávat každý
první čtvrtek v měsíci ve 14 hodin v přísálí KD. Na setkání se těší J.Springerová

KŘÍŽOVKA
V září oslaví své jmeniny mužské jméno, které je spjato i s českou historií. Byl to
kníže, kterého nechal zavraždit vlastní bratr. Jméno se dovíte v dnešní tajence.
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1.porazit nepřítele
2.spojka
3.prst na ruce
4.gratuluje
5.hlídač dobytka

6.ničit ohněm
7. výrobce auta V3S
8.být v cíli nejlepší
Vyluštění z minulého čísla - KARNEVAL
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POZVÁNKA

Mohelnické lomy - MČR
sajdkár a čtyřkolek

Dne 8. září 2012 se pořádají v areálu Mohelnických lomů závody sajdkár a čtyřkolek, které jsou zařazeny do seriálu mistrovství ČR. V závodě sajdkár se na start
postaví posádka jezdící za pořádající domácí klub AMK Mohelnice v AČR ve
složení Robert Diblík a Petr Šnévajs, kteří
i v letošní sezóně bojují o přední umístění v seriálu MČR. Nebude chybět také
posádka bratří Rozehnalů, kteří jsou v průběžném pořadí MČR s velkým bodovým náskokem na 1. místě. Jako ukázkový závod se pojede kategorie sajdkár
veteránů. To vše slibuje zajímavé a dramatické motoristické zážitky.. Start tréninku je v 8. 00 hod., samotný závod začíná ve 12. 20 hod.. Děti do 12 let mají
vstup zdarma.

HISTORICKÁ POHLEDNICE

Děkujeme panu Františku Telscherovi za poskytnutí dobové pohlednice Líšnice.
Určitě jste poznali náves s krásnou kapličkou, která by jistě slušela naší obci i v
současnosti.
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ZEPTALI JSME SE

starosty obce Líšnice pana Jiřího Kvíčaly na aktuální témata
A.P.: Občané naší obce si jistě všimli změn, které probíhají na líšnické návsi, u
autobusové zastávky a po celých Vyšehorkách. Mohl byste upřesnit, o co se jedná?
J.K.: Tyto úpravy jsou součástí dotace, kterou obec získala od Státního zemědělského intervenčního fondu za účelem obnovy veřejných prostranství. Větší
část je použita na obnovu místních komunikací na Vyšehorkách. Zde se provádí úprava podloží, montáž obrubníků a žlabovek pro odvod dešťové vody,
úpravy na propustcích v komunikacích a bude následovat položení balené
směsi na vozovku. Stavební práce probíhají i v areálu vyšehorského hřiště,
kde se opravují chodníky. V Líšnici se provedla výměna dlažby na návsi a u
autobusové zastávky. Ještě bude následovat oprava schodiště na návsi.
A.P.: Pane starosto, dovolte mi trochu otázku na tělo. Oprava silnic na Vyšehorkách je naprosto oprávněná, ale muselo se investovat i do věcí, které ještě občanům dobře sloužily? Vždyť dlažby či schodiště se budovalo poměrně nedávno.
J.K.: Odpovím trochu zjednodušeně. Dotaci na opravu silnice bychom opravdu nedostali bez výše zmiňovaných dalších úprav v obci. Bohužel, dotační politika je založena na získání co největšího počtu bodů, které potom rozhodnou
o přidělení dotace.
A.P.:Kolik to bude celkem
stát obecní pokladnu?
J.K.: Stát dá dotaci 1,5
milionů Kč a obec doplatí částku cca 800 000
Kč ze svého rozpočtu a z
úvěru od Komerční
banky.
A.P.: Co dalšího se ještě
bude financovat z této
dotace?
J.K.: V první řadě je to
ozvučení obce Líšnice
bezdrátovým rozhlasem. Bude vybudováno více stanic, čímž se zlepší jeho
dosah - např. až k části Líšnice u lesa u rybníků. Dále bude prováděno osazení některých míst v obci lavičkami, koši na odpadky, stojany na kola. Dojde i
k výsadbě okrasné zeleně - např. na hřbitově a před novou hasičskou zbrojnicí.
Pokračování na str.4
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A.P. Uvažuje se o podání žádosti o další dotaci? Vždyť to je dnes prakticky jediná
cesta k získání peněz.
J.K.: Ano, je zpracovaná dokumentace pro územní a stavební rozhodnutí ve
věci výstavby autobusové zastávky na Vyšehorkách v části Pod dědinou. Předpokládáme, že žádost o dotaci bude podána po vyhlášení dotačního titulu, tedy
do konce roku 2012.
A.P.: Stále se hovoří o potřebě provést změny na místním líšnickém hřišti. Už se
něco chystá?
J.K.: V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební rozhodnutí ve věci výstavby víceúčelového hřiště. Plánujeme zde vybudovat odpovídající zázemí pro stánkový prodej, uskladnění materiálu a kryté sezení. Dále se počítá s dětským hřištěm s herními prvky, sportovním hřištěm pro různé sporty - např. volejbal, nohejbal a uvažujeme i o
krytém jevišti pro hudbu při pořádání společenských akcí. Nezbytnou součástí
bude samozřejmě sociální zařízení.
A.P.: Zní to velmi lákavě. Kdy se můžeme na toto zařízení těšit?
J.K.: Celé akci musí předejít přeložení sloupů vysokého napětí, které jsou v
současné době umístěny nevhodně vůči zamýšlené stavbě. Stavební práce
chceme zahájit v příštím roce a věřím, že je ve stejném roce i dokončíme.
A.P. Ještě by čtenáře jistě zajímalo, co nového je v kauze Líšnická skládka. Došlo k
nějakému posunu v jednání?
J.K.: Od minulého veřejného zasedání Zastupitelstva obce Líšnice došlo k
výměně starosty Města Mohelnice. Nový starosta ing. Navrátil již požádal Zastupitelstvo obce Líšnice o schůzku s vyjednávacím týmem Města Mohelnice
za účelem dohodnutí dalšího řešení vzniklé situace.
A.P.: S jakými návrhy půjdete na
schůzku vy?
J.K.: Zastupitelstvo naší obce
bude očekávat návrhy od Města
Mohelnice a poté posoudí jejich
nabídku dle vzniklé situace. I
našim cílem je již uzavřít celou
dlouholetou kauzu. Věříme, že
se to brzy podaří se zdárným
výsledkem.
A.P.: Pane starosto, děkuji vám
za rozhovor a popřejme si, ať
všechny plány zde vyřčené se
splní ke spokojenosti nás občanů a obce Líšnice - Vyšehorky.
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kuželkářská rodina rozrůstá a to hlavní, všichni se baví, užijí si legraci a také odpočinou od celodenních starostí.A tak to má být.
Co samozřejmě nemohu nezmínit, jsou naši MALINKÁČCI. Adélky, Amálka,
Nikolka, Saša, Honzík, Tobík, Tomášek a další děti.Ty ale umí hody, padají osmičky, devítky ALE POZOR I DESÍTKY. Po skončení soutěže se vždy malinkáčci (a
to již sami) postaví do řady a čekají na odměny. Ty samozřejmě přijdou a naší odměnou jsou usměvavé tvářičky a rozzářená očička malinkáčků.
POZOR, chystáme další překvapení pro ty naše ratolesti a také jejich rodiče.To
přijde,to přijde. Ke každé soutěži vždy připraví náš pan RESTAURATÉR DAMIJÁNEK něco na zub. A tak tedy vládne dobrá nálada a pohoda. Ale ani na regule
hry se nezapomíná, spíš naopak. Ostře se sleduje postavení hráčů na čáře a další
dodržování pravidel. Pokud někdo „vybočí“ je ihned napomínán.
A teď již konkrétní soutěže, které proběhly 21.7., 21.7., 4.8., 18.8., 24.8. 2012. Na
každé soutěži se sešlo 10-16 hráčů. Hrálo se za jednotlivce na 10 kol, každé kolo
měl hráč k dispozici 3 hody. Nebudeme zde uvádět výsledky každého turnaje, protože připravujeme celkový žebříček pro všechny zúčastněné hráče. Co však musíme zmínit je HISTORICKÝ HOD Rosti Šnobla, který jako první dosáhl hodit desítku na dva hody. Tento rekord doposud nikdo nedokázal. Pro upřesnění hodil
Rosťa prvním hodem 8
bodů a zbytek, tj. dva body
(desítku) dal na druhý hod.
Jelikož měl k dispozici 3
hody, tak třetím hodem
hrál do plných a celkově
dal 15 bodů. Těm nezasvěceným se omlouvám, ale
používám zde již kuželkářskou hantýrku. Rosťa je u
svého hodu uveden na fotce. Pokud jde o malinkáčky, tak musíme poděkovat
Lence Škurkové, která je
vždy u soutěže přítomná a
dává bedlivý pozor, aby se ty naše ratolesti nezranili.Opět ji taktéž vidíme na fotce
i když v tomto případě hážou dospěláci. No, myslíme si, že Lenku musíme přihlásit
na kurz profesionálních rozhodčí a zajistit stáž v Rusku, kde tyto kuželky vznikly.
Tak to by tak bylo pro dnešek vše, příští článek již otiskne tabulku malinkáčků i
dospěláků (velinkáčků)
S přáním hezkých dnů a úspěchu v kuželkách Gazda Lubomír KST Líšnice
9

řadě patří poděkování "nestorům" místních akcí - Oldovi, Milanovi a Radkovi,
kteří ale již s velkým nadšením sledují, jak že to dopadne s onou nastupující generací. A tak nejen nám hasičům, ale všem složkám působícím v obci popřejme, aby
právě ti již zmiňovaní "mladí" našli nějaký ten směr a hlavně cíl v tom kulturním
dění v naší obci.
Ve večerních hodinách se konal letní karneval. Po loňském pyžamovém měl ten
letošní přívlastek kloboukový. Stejně tak jako loni, kdy se zábava stěhovala na sál
kulturního domu, nebylo letošní počasí variantě venku nakloněno. Předpovědi přeháněk a chladné noci byly naplněny, ale hudba si přála zahrát si venku a tak jsem
se nakonec dohodli a večerní hřiště ovládl 6ti kilowatový aparát a skvělý repertoár
místních muzikantů Variace. Na začátek se musela sice trochu ladit hlasitost, kdy
se zdálo, že je to celé trochu "divoké a hlasité". Ale je to přece, pokud počasí dovolí jednou za rok, tak proč si nedopřát živou hudbu venku. A budu se zase opakovat,
že ani to, že se hudba nesla celou obcí nezměnilo fakt, že nebýt přespolních, tak
jsme si my hasiči dělali zábavu sami pro sebe.
A ten kdo zašel i s kloboukem či neobvyklou pokrývkou hlavy přišel. A tak se ocenilo 6 originálních klobouků či dokonce celých kostýmů. I přes chladné a vlhké
počasí se tancovalo a bavilo přes půlnoc. Hudba nakonec přidávala a některým
návštěvníkům se ani nechtělo domů.
Nám tedy nezbývá než se těšit na další ročník soutěže a třeba i nějakého toho karnavalu či zábavy. Doufejme jen, že si konečně najdeme termín s oblohou bez
mráčků.
Jitka Mošovská, DiS, starostka SDH Líšnice

SPORT
Během prázdninových měsíců byly na pořadu opět ruské kuželky. Tato nová záliba
si získává další příznivce. K tradičním sestavám Rosťa Šnobl, Jarda Navrátil
(patřícím k neodmyslitelné součásti kuželek), se připojila velmi silná sestava
z Vyšehorek. Již jsme se zmiňovali o pani Vlastě Michalové, ale co „Čert nechtěl“,
je tu další Vlasta (mladší) a její manžel Honza Vykydal. A hned na úvod se umístili
na těch nejpřednějších místech (že by na dvoře doma tajně trénovali? A nebo jsou
to přírodní talenti).
Na turnaji se také objevila silná sestava bratrů Mekisků s manželkami a dětmi.Určitě se opět vrátí do soutěží Míša (po velmi úspěšném porodu dalšího malinkáčka, přejem mu hodně zdraví) a další úspěšní hráči jako Karel, Lada, Kajda, Pavel, Alenka, Míra, Tomáš, Ondra, Pedro a další. V každém případě se ta naše
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Z ČINNOSTI RYZÁČKU

Akreditace koní pro hiporehabilitaci
Občanské sdružení Ryzáček je nezisková organizace poskytující hiporehabilitace
zájemcům z celého Olomouckého kraje. Od roku 2006 neustále pracuje na zlepšování a rozšiřování svých služeb a profesionálním přístupu realizačního týmu. 1.8.
2012 proto všech šest koní, které hiporehabilitační středisko pro terapie využívá,
absolvovalo akreditační zkoušky koní pro hipoterapie a aktivity s využitím koní.
Koně i realizační tým akreditační komisi předvedli svoji profesionalitu při nenadálých situacích, při kterých komise formou bodovacího systému ohodnotila jejich
přístup a vyrovnanost s nenadálými situacemi.
Všechny koně splnili zkoušky koní pro hiporehabilitaci na jedničku a Občanské
sdružení Ryzáček se stalo druhým hiporehabilitačním střediskem v celé České republice, které má koně akreditované pro služby v hiporehabilitaci.

Příjemné odpoledne strávili
návštěvníci na Dni s pohádkami v sobotu 11. srpna v
areálu Občanského sdružení
Ryzáček ve Vyšehorkách. V
areálu čekalo na děti několik
pohádkových postav z pohádky Princ Bajaja. Mezi
jedenatřiceti dětmi nechyběli
návštěvníci z Mohelnice,
Loštic, Zvole, ale i Jeseníku
i Břidličné. Z „místních dětí“ se akce zúčastnily pouze
tři děti z Líšnice a Vyšehorek. Soutěžící během své
trasy plnili různé úkoly, které prověřily jejich dovednosti, koordinaci pohybu a
logické myšlení. Mezi úkoly nechyběla ani jízda na koni, při které děti srážely draky mečem. Za splnění úkolů děti získaly krásné dárky. Rádi bychom tímto poděkovali všem návštěvníkům za jejich účast, kterou sdružení projevují svoji podporu.Akce byla součástí projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Hana Dvořáková
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SDH

V sobotu 11. srpna patřilo líšnické hřiště příznivcům požárního sportu a hasičům
samotným. Konal se zde další ročník Hasičské soutěže. A zdá se, že opravdu jen
skalní přiznivci si našli cestu na hřiště a strávili tam s námi společně odpoledne.
Ani vůně dozlatova pečených makrel od Oldy nedokázala vylákat místní z jejich
domovů. A tak jsem se stejně tak jako mnozí jiní pořadatelé před námi museli smířit s tím, že návštěvnost akcí se globálně snižuje a to i přes bohatý celoroční kulturní program obce, ve kterém si troufáme tvrdit, že si každý nějaký ten svůj oblíbený
program musí najít.
Soutěž si i tak udržela svůj standart. Na start bylo přihlášeno 14 soutěžních kolektivů. Z toho 3 družstva žen, 3 družstva veteránů a 8 družstev mužů. Soutěžící si
mohli vyzkoušet jak tradiční požární útok, tak i trošku netradiční 2.kolo, které
bylo obohaceno o překážku a tajné hlasování. Do poslední chvíle nikdo ze soutěžících nevěděl, který že post v požárním útoku si právě v tom druhém kole vylosuje
a bude jej muset absolvovat.
Stejně tak jako loni byl kamenem úrazu vodní zdroj na doplňování hasičské kádě.
Oproti loňsku musela nastoupit varianta přehrazení potoka a záložní plán - cisterna.
Na tuto výpomoc byl osloven sbor z Maletína, kteří s cisternou přijeli a vypomohli.
Tímto byla navázána spolupráce na další stranu našeho regionu.
Počasí si během celého odpoledne pohrávalo s dešťovými mraky a sem tam byla
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i nějaká ta přeháňka. Soutěžícím to ale nevadilo a podávali skvělé výsledky. Do
rozmezí jedné vteřiny se dokázala vtěstnat hned tři družstva. Rozhodovalo se proto
v druhém kole, kde již vteřiny nabíraly vyšších hodnot. A jak to tedy celé dopadlo?
Domácím se v každé kategorii podařilo dosáhnout na stupínek vítězů:
Muži 1. místo - Líšnice
2.-3. místo - shoda součtu časů Moravičany a Pavlov Výběr z hroznů
Ženy 1. místo Moravičany
2. místo - Líšnice
3. místo - Klopina.
Veteráni 1. místo - Moravičany
2. místo - Křemačov
3. místo - Líšnice.
Jak tedy celé hasičské odpoledne
shrnout. Poděkování za pomoc ve
stáncích posíláme členkám Červeného kříže. Starostovi a zastupitelstvu obce za podporu při pořádání
akce samotné.
Gratulace patří domácím mužům,
kteří získali zaslouženě první místo. Pro tu letošní sezónu se jim
podařilo utvořit stabilní tým, který
doplnili mladými posilami z
"Líšnických vod". Z nichž budu
jmenovat např. Pavla Vařeku,
Stanislava Ondrise, kteří skvěle
doplnili tým Antonína Mašteru
ml., Tomáše Kučeru, Zdenu
Fischeru, Josefa Plška a Petra Valdese. A právě díky jejich zapojení
ke stávající základně proběhly
přípravy a celá soutěž na výborné
úrovni.
Líšnické družstvo mužů tímto
vzkazuje všem případným zájemcům, že jejich řady nejsou uzavřeny a každého, kdo by měl zájem,
rádi uvidí. I družstvo žen v letošním roce přibralo několik posil, ale tentokráte ne z
řad místních, ale ze sousedních obcí. I jim patří díky za podporu a pomoc při organizaci celého dne. V neposlední
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