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 doživají:
v červenci:
Zapletalová Bohumila
Lízna František
Stratilová Ivanka
Míchalová Helena

Hlaváčková Oldřiška
Langerová Marie
Vašek Ludvík
Vašková Danuše
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA - KINO MOHELNICE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v LÍŠNICI
si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

HASIČSKOU SOUTĚŽ
v kategorii mužů, žen a veteránů - hřiště Líšnice

sobota 13.srpna 2016

- začátek v 10 hod.

Po celý den připraveno bohaté občerstvení – točené pivo, točená limonáda, točená kofola, točené nealko pivo, alko nápoje.
Dobroty od ohýnku – uzená krkovice, klobásky. Dále hovězí gulášek,
Celá akce se koná za podpory Obecního úřadu Líšnice a přispění sponzorů,
kterým tímto děkujeme.
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Začátkem června se konalo na líšnickém hřišti sportovní odpoledne pro děti spojené s kácením máje. Děti si vyzkoušely nejrůznější sportovní disciplíny a ty nejmenší obdržely dárek - hračky na dětské hřiště v Líšnici a Vyšehorkách. Podrobnosti na str. 9-10.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

99. díl

SDH VYŠEHORKY

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

Vás i Vaše děti srdečně zve na akci

Rok 1981
Mateřská škola:
V roce 1981 bylo zapsáno do MŠ 36 dětí. 10 dětí dojíždí z Líšnice, 1dítě z Vyšehorek a 24 dětí z Podolí.
Personální obsazení: ředitelka - Jaroslava Springerová, učitelka - Bohumila Hapalová, školnice - Justina Orálková, kuchařka - Marie Langerová, vedoucí stravovny
- Justina Orálková.

Škola:
V budově bývalé ZDŠ 1.-5. ročník v Líšnici byly i v letošním roce zřízeny dvě
třídy pro 3. ročník I.ZŠ v Mohelnici. Vyučovala zde s. Jiřina Lónová a s. Marie
Plháková, učitelky I.ZŠ Mohelnice.

Lidopisné poměry:
V roce 1981 měla obec Líšnice 297 obyvatel, z toho 140 žen a 157 mužů.
Narozeni:
Havlíčková Jitka, Horníčková Marcela
Úmrtí:
Kohoutek Martin, Masařová Marie, Zacpalová Anežka
Svatby:
Jílková Vlasta, Horníček Vlastimil, Zapletal Jiří, Šnoblová Dana, Vašek Luboš

Výstavba obce:
Za hlavní akci v naší obci lze považovat dokončení výstavby prodejny smíšeného
zboží. Tato stavba byla předána k užívání veřejnosti dne 14 června 1981 /podrobně
se k této stavbě vrátíme v dalším vydání LO/. Z hlediska efektivnosti stavby MNV
hospodařil dobře a z plánované částky 553 000 Kčs vyčerpali 520 850 Kčs.
Celkem se odpracovalo 17 262 hodin, z toho 4 561 hodin z d a r m a.
V letošním roce byla dána do provozu také nově vybudovaná zahrada pro děti MŠ
na Vyšehorkách. Při pracích se na této akci zúčastnilo celkem 123 občanů.
Odpracovali: 3481 hodin. Odměna za vykonanou práci: 31 562 Kčs.
Celková hodnota díla: 180 000 Kčs. Náklady celkem: 114 000 Kčs.
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v sobotu 17. září 2015
ODVOZ POPELNIC
OÚ v Líšnici připomíná, že svozový den pro odvoz bioodpadu - hnědé popelnice je
jedenkráte za 14 dní vždy v pondělí - v týdnu, kdy se odváží i domovní odpad /ten
v úterý/. Prosíme do bioodpadu dávat pouze bioodpad. Děkujeme.

KŘÍŽOVKA

V srpnu vrcholí léto. Teploty by
měly šplhat přes den ještě hodně
vysoko, noci jsou chladnější. Určitě jste si ale povšimnuli jedné
věci /vyluštění v tajence/.

1
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Vyřešení minulé tajenky krásné léto

4
5

Vodorovně:
1 - Domácky Eduard
2 - Jeden italsky nebo model Fiatu
3 - Potomek
4 - Domácí hlídači
5 - Časový úsek
6 - Nástraha pytláka
7 - Plovoucí kus ledu
8 - Evropan
9 - Mužské jméno 26.4.
10-Nástroj k lovení ryb na moři

6
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splněné úkoly proměnit za drobné odměny. Nestalo se tedy, že by někdo odešel domů
s prázdnou. Jak bývá na podobných akcích v
Líšnici a na Vyšehorkách zvykem, nezapomnělo se ani na drobné občerstvení.
Ti větší si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na cíl. V této disciplíně si zasoutěžili i dospělí. Velkou atrakcí byla také možnost svézt se
na koňském povozu. Tuto možnost dětem nabídl pan Sysel ze Svinova, za což mu děkujeme.
V podvečerních hodinách již všichni netrpělivě
čekali, až místní hasiči pokácí májku. Co se již
za ty roky vystřídalo témat… Tentokráte si
vyšli po líšnickém hřišti Dlouhý, Široký a Bystrozraký a v cestě jim stála májka. A tak se musela odporoučet k zemi.
Letošní počasí návštěvníkům sobotní akce přálo a připravené stany zůstaly pro tentokráte
naštěstí nevyužity. Všichni příchozí mohli v
klidu posedět, vybrat si z široké nabídky občerstvení a užívat si téměř letního počasí.
Akce se líbila dětem i dospělým. Za úspěchem
stojí spolupráce při přípravě a organizaci Obecního úřadu Líšnice, členů SDH Líšnice, žen z
Relaxace a na stanovištích pomohli i hasiči z
Vyšehorek.

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 26. 7. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 4/16 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: A. Plhák, O. Smítal
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s postupem prací na přípojkách
pro občany Dále pak informoval o výsledku rozboru vody v novém vrtu a nutnosti
pořízení odmanganovací stanice z důvodu velkého obsahu manganu ve vodě.
ad 8 Starosta obce seznámil zastupitele a občany, o způsobu provedení platby za
jednotlivé vodovodní přípojky. Konečná cena za vodovodní přípojku, mínus podíl
obce a mínus cena za vystavení projektové dokumentace a ze zbytku zůstatkové
ceny sleva pro občana je 30% na vodovodní přípojku. Zastupitelstvo navrhovaných
30% slevy pro občana schválilo 4 hlasy. Ing. Koupil nehlasoval.
ad 9 Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že Obecní úřad Líšnice požádá
o dotaci z SFŽP výzva č. 8/2016 voda na zřízení, vystrojení a připojení vrtu na
Vyšehorkách. Schváleno 5 hlasy.
ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany, s výsledkem výběrového řízení
na Opravu střechy na bývalé škole v Líšnici. Byly osloveny celkem tři stavební
firmy: fa. Michalčák Mohelnice, fa. Němec Žadlovice a fa. Kopáčík Pavlov – Svinov. Fa. Michalčák nedodala cenovou nabídku, fa Němec se omluvila, že odstupuje od výběrového řízení. Jediným zájemcem o tuto zakázku zůstala fa. Kopáčík.
Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce fu. Peter Kopáčik, Pavlov – Svinov, jako vítěze výběrového řízení na Opravu střechy na bývalé škole v Líšnici.
Celková cena díla s DPH je 523 882,- Kč. Schváleno 3 hlasy. Ing. Koupil a p. Bartoš nehlasovali
ad 11 Diskuse:
Místostarosta obce z důvodu nepřesných informací a vzniklých fám po obci, seznámil zastupitele a občany se skutečností, která nastala 2. 7. 2016 ve večerních hodinách na Vyšehorkách při výpadku elektrické energie. V 18.05 hod. volal Ing. Seryn
místostarostovi obce, že neteče voda na Vyšehorkách. Místostarosta obce volal
panu Draplovi a společně jeli na Vyšehorky zjistit, co se stalo. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že nejde elektrická energie do vodárny. Bylo zjištěno, že je stykač
vyhořelý. V 18.37 hod. nahlášena porucha fa. ČEZ. Kolem 19.30 hod. přijel

Dlouhý, Široký a Bystrozraký...
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pracovník fa. ČEZ, který zjistil, že v blízkosti drátů se nacházejí vzrostlé stromy.
Tyto stromy byly odstraněny, dále byly vyměněny nožové pojistky a až poté, byl
přívod elektrické energie obnoven. V cca 20.30 hod byl přivolán pan Vágner, který
odstraňoval závadu, která vznikla v rozvaděči na vodárně. Po telefonickém rozhovoru se starostou obce jsme se dohodli, že nebudeme přistavovat na náves na Vyšehorkách cisternu s pitnou vodou, protože dodávka vody v 22.30 hod. byla obnovena.

ZEPTALI JSME SE

Starosty obce Jiřího Kvíčaly
na otázky týkající se budovaného vodovodu
A.Plhák: Pane starosto, blíží se konec prázdnin, tedy termín, kdy už měla téct
voda z nově vybudovaného vodovodu. Jaká je skutečnost?
J. Kvíčala:
Opravdu jsem sliboval, že voda v tomto termínu poteče. Vše se však zkomplikovalo. V opakovaných odběrech vzorků vody z vrtu, které probíhaly během čerpání
vody do vodojemu ve Vyšehorkách, se vždy objevilo zvýšené množství manganu a
to tři až čtyři krát více než povoluje norma. Vzniklou situaci je nutno řešit. Obec
zakoupí k úpravě vody tzv. odmanganovací jednotku a tím bude kvalita vody upravena na požadovanou hranici.
A.Plhák: Jak si vysvětlujete, že se ve vodě najednou objevilo tolik manganu, když
vzorky odebrané vody z vrtu ještě před začátkem celé stavby byly bezproblémové,
dokonce se prý jednalo o „kojeneckou vodu“?
J. Kvíčala:
Ano, mohu doložit, že voda vykazovala výbornou kvalitu bez přítomnosti nadměrného množství manganu. Při dotazování na prudký nárůst manganu mě bylo geologickými pracovníky sděleno, že voda, která začala být z vrtu ve velkém množství
odčerpávána, může být kontaminována z ložisek grafitu v podzemí. Všichni víme,
že grafit neboli tuha se v okolí naší obce nachází. Právě grafit bývá doprovázen
prvky jako je železo a mangan.
A.Plhák: Občané si určitě všimli prací, které jsou spojeny s budováním vodovodních přípojek k jednotlivým domům. Práce však asi neprobíhají naplno. Jaká je
situace v současnosti?
J. Kvíčala:
V současné době je hotovo 18 přípojek a 2 jsou rozpracovány. Podle harmonogramu prací měla stavební firma ukončit práce do konce srpna. Dnes již víme, že tento
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I jejich vystoupení a představení svých zemí tancem a písní bylo
součástí programu.
Pohodovou atmosféru celého odpoledne podtrhlo benefiční vystoupení hudební skupiny Country PRACKA.
Petra Máchová
Ryzáček Vás zve na akce: 26. srpna 2016 - STRAŠIDELNÝ
LES - večerní stezka plná nástrah a dobrodružství

AKCE NEJEN PRO DĚTI

V sobotu 4. června se na líšnickém hřišti konala oslava Dne dětí spolu s kácením
máje. Akci pořádal Obecní úřad v Líšnici, SDH Líšnice a sdružení Relaxace. Pro
děti byly po celém hřišti připraveny k plnění sportovní disciplíny. Na startu obdržely malí závodníci kartičku, do které se
zaznamenávaly úspěchy při zdolávání úkolů. A tak se házely
kroužky na kužely, trefovalo se
míčky do velikého kruhu. Kdo
nebyl úspěšný v hodech, určitě
vynikal třeba ve skákání v pytlích nebo chůzi na obřích stoDěti obdržely na startu kartičku
pách. Dívky nejraději balancovaly s obručemi nebo obratně
zdolávaly dráhu s míčkem na
raketě.
Nezapomnělo se samozřejmě ani
na kluky. Ti zase vynikali ve
střelbě na florbalovou branku
nebo ve skákání přes překážkovou dráhu.
Ti nejmenší s trochou strachu
prolézali nekonečným tunelem či
překonávali opičí dráhu.Všichni
Překážkovou dráhu překonali i ti nejmenší
si pak mohli dosažené body za
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RYZÁČEK

Den otevřených dveří v Ryzáčkovi
Dne 18. 6. 2016 se v
odpoledních hodinách
konal každoroční Den
otevřených
dveří
v neziskové organizaci
Ryzáček, z.s.. Akce
přilákala 150 návštěvníků z řad veřejnosti,
klientů a fanoušků naší organizace. Pro
příchozí byla nachystána stanoviště, na kterých si vyzkoušeli komunikaci a vodění
koně, seznámili se s jednotlivými částmi a
druhy výstroje, poznávali části koňského
těla a seznámili se s koňskou stravou. Nechybělo ani vožení dětí. Program dál pokračoval úryvky každodenní práce.
Aktivity s využitím koní. Pro tuto příležitost jsme s chlapci z dětského domova
v Dřevohosticích přichystali ukázku práce
s koňmi ze země. Členové našeho oddílu
Krasojezdec měli nachystané vystoupení
voltiže. Pro zapojení dětí z publika jsme
hráli osvědčenou soutěž Židličková. K
představení hipoterapie byla vybrána klisna
Keily, ukázky se účastnil jeden za našich
nejmenších klientů Matyášek. Celá ukázka
byla pro veřejnost komentována tak, aby
bylo zřejmé a patrné působení hipoterapie
na klienta.
Pro odvedení dobré práce koní je nutná
jejich soustavná a správná příprava. Část
této aktivity předvedla jedna z našich zaměstnankyň za komentáře a vysvětlení jednotlivých úkonů laické veřejnosti.
V termínu konání Dne otevřených dveří
bylo v Ryzáčkovi na Workcampu šest dobrovolníků z celého světa a jejich česká vedoucí ze společnosti TAMJDEM.
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termín nebude dodržen. Byli jsme firmou požádáni o prodloužení termínu do 30.
září 2016. Vzhledem k tomu, že doposud nemůžeme provést kolaudaci hlavního vodovodního řádu ani vodojemu z důvodu přítomnosti výše zmiňovaného manganu ve vodě, jsme firmě vyhověli a termín dokončení posunuli.
A.Plhák: Občany by určitě zajímalo, jak to bude s placením prací za vybudování
přípojky k domům. Kolik to tedy bude stát?
J. Kvíčala:
Nejprve musím vysvětlit, že se cena za připojení k hlavnímu vodovodnímu řádu
skládá z ceny za projekt, soupravu /ventil, navrtávka, vodoměr, redukční ventil/,
za práce na pozemku obce nebo státu a za práce na pozemku občana. Zastupitelstvo obce se rozhodlo a následně odsouhlasilo, že obec uhradí v plné výši cenu za
projekt ke každému domu, cenu za sadu - ta zůstává dle zákona o vodě v majetku
obce, práce prováděné na obecním nebo státním pozemku. Obec také zaplatí 30%
nákladů na práce, které se budou provádět na soukromém pozemku občana. Každá
přípojka je však jinak dlouhá a proto se i jednotlivé ceny budou výrazně lišit. Celou platbu za přípojky zaplatí dodavateli obec na základě faktury za celé dílo. Občané potom uhradí obci jejich podíl na přípojce. Vše samozřejmě na základě
smlouvy a faktury, která bude obsahovat přesný počet metrů přípojky odsouhlasený občanem při provádění výkopových prací firmou. Stručně řečeno, kolik metrů
firma na jejich pozemku vykope, tolik metrů občan zaplatí - mínus třicet procent.
A.Plhák: Ví se už předběžná cena za kubík odebírané obecní vody?
J. Kvíčala:
Zatím zůstává cena jako doposud, tj. 27 Kč za kubík odebrané vody. Teprve provoz vodovodu ukáže, zda tato cena bude reálná. Obec na vodě pro občany určitě
nechce bohatnout, pouze musí pokrýt nezbytné provozní náklady.
A.Plhák: Co čeká občany Vyšehorek v souvislosti s přechodem na nový zdroj
vody?
J. Kvíčala:
Na Vyšehorkách musí proběhnout výměna vodoměrů za nově ocejchované /dle
zákona o vodě/ a doplnění regulačních ventilů v místech, kde je to nutné. Vím, že
občané Vyšehorek jsou plně závislí na dodávkách obecní vody a proto se budeme
při každé odstávce z důvodu poruchy na stávajícím řádu snažit tuto situaci řešit ku
spokojenosti občanů. Ovšem někdy to nejde okamžitě. Věřte mi, že pro to uděláme
vždy maximum.
A.Plhák: Bude se společně s vodným platit i stočné?
J. Kvíčala:Z důvodu neexistující splaškové kanalizace v obou našich obcích se
stočné platit nebude. Obec se snažila pomoci občanům tím, že hromadně zajišťovala vývoz žump. Při posledním vývozu - na jaře a následném placení na OÚ nebyli
někteří občané spokojeni s fakturovanou cenou za vývoz. Obec tedy zvažuje, zda-li
má pokračovat v nabízené službě. Cena za vývozy, které organizovala obec je ve
5

Vás zvou na

III. sraz historických traktorů a stabilních motorů




13. srpna 2016 - hřiště Pavlov
sraz účastníků do 9 hodin v areálu místního JZD
traktory do roku 1980
pro držitele řidičského oprávnění sk. T soutěž v couvání - traktor s přívěsem
- o ceny
6

kategorie:
- nejlepší vrchař
- vítěz etapy
- nejlepší starosta nebo starostka
- dětský vítěz etapy do 10 let (dětská etapa 1 km s převýšením max. 15 m),
děti s koly budou dopraveny od parkoviště Svojanov na start
dětské etapy, tj. na vrch hlavního kopce, přeprava kol a dětí bude pořadatelem zajištěna
14:00 zahájení akce
příjezd účastníků na kole do víceúčelového areálu
14:30 uvítání účastníků – uvítací nápoj, vyhodnocení soutěže TOUR DE
Maletín
s udílením cen
14:45 vystoupení legionářů
15:15 soutěž v pojídání švestkových knedlíků, začínají nejmenší
děti – šišky s mákem, mládež, dospělí, starostové
16:15 soutěž zdatnosti a rovnováhy - boj na kladině
17:00 vystoupení kouzelníka
18:15 volná zábava, ukázka psovodů
20:00 večerní zábava

et
ín

TRAKTORISTÉ PAVLOV

Svojanov
- účastníci budou absolvovat etapu dlouhou 2,1 km
s vrchařskou prémií - převýšení 100 m s dojezdem
do víceúčelového areálu v Maletíně

M
al

POZVÁNKA K SOUSEDŮM

13:30 start TOUR DE Maletín na parkovišti

E

Zdroj: www.voda.tzb-info.cz

v sobotu 3. září 2016
v areálu víceúčelového hřiště v Maletíně

D

MANGAN VE VODĚ
Odstraňování železa a manganu je jednou z úprav vody prováděných za účelem
zásobování obyvatelstva. Železo a mangan jsou ve vodě obsaženy většinou společně. Sloučeniny železa a manganu nejsou pro zdraví člověka a živočichů škodlivé, jelikož se jedná o přírodní znečištění podzemní vody, způsobují však hygienické a zejména technologické závady. Mangan většinou v přírodě doprovází železné
rudy. Do vody se mangan dostává z půd a sedimentů. Zvýšené koncentrace železa
a manganu ovlivňují především vlastnosti vody, a to barvu, chuť a zákal. Větší
množství těchto prvků ve vodě je pak příčinou rozvoje železitých a manganových
bakterií, které mohou ucpávat vodovodní potrubí. Proto se v případě nadlimitních
hodnot Fe a Mn v surové vodě přistupuje v technologickém procesu úpravy vody
k jejich odstranění.
Podstatou odželezování a odmanganování je oxidace železnatých a manganatých
sloučenin (Fe2+, Mn2+) na vyšší mocenství, v němž vytvářejí vločkovitou suspenzi, která se odstraňuje jednostupňovou nebo dvoustupňovou separací.
Nejrozšířenější metodou vylučování železa a manganu z vody je oxidace, a to především vzdušným kyslíkem, chlorem, manganistanem draselným a ozonem.

DEN MIKROREGIONU NA KOLE

R

ZJISTILI JSME ZA VÁS

MIKROREGION
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a obec Maletín
pořádají akci

TO
U

srovnání s individuálním vývozem až o 500 Kč nižší. Obec se snažila pomoci občanům ušetřit. Je na zvážení každého občana, zda může doložit doklad o likvidaci
těchto odpadů. Co se týká chybně vystavených faktur, byla tato situace řešena s
vývozovou firmou, která přislíbila náprava. Tímto se občanům za problém omlouváme. Pokud hromadný vývoz obec zorganizuje, budeme občany včas informovat
obvyklým způsobem.
A.Plhák: Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
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