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:

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

v červnu:
Kajnarová Jana
Churavá Marie
Zapletalová Věra
Kuba Josef
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Šůstková Anna
Zámečník František
Hňoupková Anna
Vyjídáčková Ludmila

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA - KINO MOHELNICE
Hra peněz - 7., 8. července - v 19 hod., drama/thriller USA,
Mike i Dave sháněj holku - 9., 10. července, v 19 hod., komedie USA
Angry Birds ve filmu - 14., 16., 17. července, v 19 hod., animovaný USA
Doba ledová: Mamutí drcnutí - 21., 22., 23., 24. července - v 19 hod.,
animovaná komedie USA

Letní biograf-Areál za sokolovnou Mohelnice
Pelíšky -15. července, ve 21 hod.,
Dvojníci - 29. července, ve 21 hod.
Řachanda - 12. srpna, ve 20.30 hod.
Mimoni - 19. srpna, ve 20.30 hod.
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Již druhé setkání bývalých i současných obyvatel Vyšehorek se konalo v sobotu
18. června na místním hřišti. Stejně tak jako před rokem se hlavně vzpomínalo na
společně prožitá léta strávená na Vyšehorkách. Více na str. 10

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

RECEPT na sterilované Bzenecké okurky

98. díl

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

Rok 1981
Volby do zastupitelských úřadů:
1. července se konalo ustavující plenární zasedání MNV. Zvolilo:
- za předsedu MNV - Jaromíra Balcárka
- za tajemníka - Milana Nováka
- za místopředsedu Jana Nejedlého
- za členy rady MNV - Jaroslava Pudila, Josefa Zámečníka, Jaroslava Navrátila,
Františka Churavého
Zřizuje komise:

finanční /Š. Langer, F. Churavý, F. Zámečník/

ochrany veřejného pořádku / J.Pudil, J. Kuba, J. Petr/

vodního, lesního hospodářství a zemědělství /J. Navrátil, P. Nečesaný, R.
Havlíček/

kulturně sociální /J. Nejedlý, L. Vyjídáčková, J. Šůstek, Z. Bartošová/

pracovní /J. Vařeka, J. Springerová/

Kino a knihovna:
V místním kině byla organizována mimořádná filmová představení k výročí: Února, osvobození ČSSR, měsíci čs.-sov. přátelství, VŘSR. Jeden krát za měsíc jsou
promítány pro děti z MŠ filmové pohádky.
Ve knihovně bylo dosaženo 3865 výpůjček. byly pořádány výstavky k jednotlivým
výročím, soutěže a besedy nad knihou. Knihovnicí je Milada Ouhrabková.

SPOZ:
V březnu se konalo slavnostní vítání dětí. Kulturní program zajistily děti MŠ. Na
úseku mimoškolního vzdělávání se konalo 5 přednášek, kterých se účastnilo 148
občanů. Konaly se také oslavy MDŽ v obci s kulturním programem. Celoročně
bylo zajišťováno hudební blahopřání starším občanům.

Plesy:
V lednu byl uspořádán společenský ples MS Smrčina, v únoru úspěšný maškarní
ples ČSČK.
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Na nálev /asi na 7 kg/ potřebujeme:
3 litry vody,
1 litr Bzeneckého octa
120 g soli
400 g cukru
30 kuliček Sacharinu
30 kuliček nového koření
30 kuliček pepře
1 a půl polévkové lžíce hořčičného se-

mínka
4 bobkové listy
4 ks hřebíčku
kousek celé skořice
Ingredience pro jednu sklenici:
5 ks koleček mrkve
3 ks kousky křenu
2 ks kolečka cibule
1 ks větvičky kopru

Do 3 l vody hodíme veškeré koření a dáme vařit. Jakmile voda začne bublat, přidáme cukr, sůl, Sacharin a ocet, vaříme 15 minut, pak nálev přecedíme. Do každé
sklenice narovnáme okurky, mezi ně přidáme kolečka mrkve, cibule, kousky křenu
a větvičky kopru, zalijeme nálevem. Zavařovací sklenice důkladně uzavřeme a
sterilujeme 20 minut při 80 °C

KŘÍŽOVKA

Děti se už těší na
dva měsíce prázdnin
a dospělí na zaslouženou dovolenou.
Všem přejeme:
vyluštění v tajence.
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Vyřešení minulé tajenky rodiče dětem
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Vodorovně:
1 - Zdvořile oslovovat
2 - domácky Marie
3 - Svrchník
4 - Vývar v kostce
5 - Ponoření
6 - První potrava savců
7 - Aviatik
8 - Největší řecký ostrov
9 - Úprava fotografie
10-Zášť
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CHVÁLÍME

INFORMUJEME

2. SETKÁNÍ VYŠEHORÁKŮ po letech
Setkání bývalých i současných obyvatel Vyšehorek se uskutečnilo v sobotu 18.
června . Zásluhou rodaček paní Zimmermanové a paní Vařekové se tato akce konala opět po roce na vyšehorském hřišti. Starosta obce pan Jiří Kvíčala rodáky
pozdravil a v krátkosti jim představil současné Vyšehorky. Poté následovala procházka obcí a výborný oběd, který
připravil O. Smítal. Rodáci vzpomínali na léta společně strávená
na Vyšehorkách, na školní docházku a sdělovali si své životní osudy.
Na závěr si přislíbili, že toto setkání určitě nebylo poslední.

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 8. 6. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 3/16 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: J. Kvíčala, Z. Koupil
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že obec získala navýšení
finanční podpory MZe týkající se akce ,,Vodovod“ Líšnice“z původně 65% nákladů stavební a technologické části stavby na 70% NSTČ.
ad 8 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že obci byla poskytnuta
dotace v Programu na podporu JSDH 2016. Dotace byla určená na výměnu výfukového potrubí zásahového automobilu Gazelle z dotačního titulu na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky JSDH obce. Schváleno 5 hlasy.
Bylo projednáno a následně schváleno spolufinancování obce Líšnice v rámci poskytnuté dotace na výměnu výfukového potrubí zásahového automobilu Gazelle.
Schváleno 5 hlasy.
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení, rekonstrukci a
opravu techniky JSDH obce. Schváleno 5 hlasy.
Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky JSDH obce. Schváleno
5 hlasy.
ad 9 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že obci byla poskytnuta
dotace z Olomouckého kraje v rámci Programu a obnovy venkova Olomouckého
kraje 2016. Jedná se dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce, a to ve výši 150 000 Kč, na úhradu nákladů na opravu střechy na budově
bývalé školy v obci Líšnice. Schváleno 5 hlasy.
Byla projednána a následně schválena smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2016 titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce na opravu střechy na bývalé škole v Líšnici. Schváleno 5 hlasy.
Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2016 titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na opravu střechy na bývalé škole v Líšnici.
Schváleno 5 hlasy.
ad 10 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s Účetní závěrkou Obce
Líšnice za rok 2015. Účetní závěrka obce se skládá: z rozvahy, výkazu zisku
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a ztrát, účetní závěrka, výkaz FIN za sledované období, zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření, zpráva o výsledku inventarizace obce. Projednáno a
schváleno 5 hlasy.
ad 11 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. Dne 18. 5. 2016 proběhlo z Krajského úřadu Olomouckého kraje přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období bylo od 1. 1.
2015 – 31. 12. 2015. Závěr: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), § 10 odst., 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.): Finanční výkaz FIN 2 – 12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.
ad 12 Místostarosta obce informoval zastupitele a občany, jaké jsou Zásady pro
poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Líšnice. Byly podrobně předneseny zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce. Schváleno 5 hlasy.
ad 13 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Líšnice. Výše jmenovaná smlouva byla schválena 5
hlasy.
ad 14 Místostarosta obce informoval zastupitele a občany, že byly podány celkem
tři žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce od místních spolku
v obci. Žádost byla podaná od sdružení: Ryzáček z. s. – v celkové výši 25 000,Kč, S band – v celkové výši 20 000,- Kč a SDH Vyšehorky z.s. – v celkové výši
15 000,- Kč. Zastupitelstvo obce navrhované žádosti projednalo a následně bylo
schváleno pro výše jmenované spolky, že obec Líšnice přispěje sdružení Ryzáček
z. s. částku 12 000,- Kč, Sband Líšnice částku 12 000,- Kč a SDH Vyšehorky částku 12 000,-Kč pro rok 2016. Schváleno 5 hlasy.

Během 2 týdnů udělali dobrovolníci nejen velký kus práce, ale také poznali rozdíly
mezi kulturami, vytvořili si nová přátelství, naučili se novým schopnostem a dovednostem a hlavně nakonec odjížděli s krásnými vzpomínkami na centrum Ryzáček a Českou republiku.
Tereza Hacová, organizátor Tamjdem

CO JE TO

TAMJDEM
je nevládní nezisková organizace, která od roku 2013 působí
v oblasti českého a mezinárodního dobrovolnictví. Organizuje – Víkendovky - víkendové expedice na pomoc českým
neziskovým organizacím, kde potkáte i zahraniční dobrovolníky a Worcampy – až dvoutýdenní dobrovolnické projekty s
mezinárodní účastí na pomoc neziskovkám v ČR. Do světa na
stejné projekty vysílají ty, kterým je doma těsno. Pořádají
knižní bazary, školí a vzdělávají organizátory svých projektů.
V Ryzáčkovi na Vyšehorkách tým TAMJDEMU pomáhal již
v roce 2014. S dobrovolnickou skupinou na Víkendovce v Ryzáčku natáčel televizní štáb projektu o dobrovolnictví.

CHYSTANÉ AKCE RYZÁČKA pro veřejnost

ad 15 Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany se Směnnou smlouvou č.
3/2016 mezi obcí Líšnice a paní Janou Zapletalovou. Jedná se o pozemky okolo
rybníka u rodiny Zapletalových. Projednáno a následně schváleno 5 hlasy.
Dále byla přednesena Kupní smlouva č. 112/30 mezi Obci Líšnice a panem Radkem Opluštilem, Pavlov 99. Jedná se o pozemek p. č. 112/30 v celkové výměře 68
m2 za 1360 Kč. Projednáno a následně schváleno 5 hlasy.
ad 16 Různé:
OÚ v Líšnici zahajuje svoz BIOODPADU v obci. Vyváženy popelnice budou 1
krát za 14 dní od 13. 6. 2016 vždy v pondělí v týdnu, kdy se vyvážejí popelnice
TKO.
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ZAJÍMAVÁ AKCE

RYZÁČEK

WORCAMP V RYZÁČKOVI
Ve dnech 13.-25. června 2016 se v Ryzáčkovi uskutečnil mezinárodní workcamp
pořádaný neziskovou organizací Tamjdem. Na dva týdny přijelo „dobrovolničit“ 6
mladých lidí z celého světa. Mohli jste tu tedy narazit na Vietnamce, Jordánce,
Němku, Chorvatku, Plzeňáka a Pražačku. Během pobytu se zapojili do pomoci při
opravě a chodu centra Ryzáček.

V několika prvních dnech se dobrovolníci seznámili s aktivitami, zaměstnanci,
koňmi, kočkami a psi v centru Ryzáček, a tak se mohli pustit do svých úkolů. Začali s opravou rampy, tvorbou informačních cedulí, laviček, zdi a kavalet.
V polovině workcampu se konal Den otevřených dveří, pro který dobrovolníci
vytvořili a poté i předvedli představení složené ze všech národních tanců (za Čechy
vystoupil tanec práce ve stylu Ferdy mravence).
Účastníci poté pokračovali v práci tvorbou hmatového chodníku, meze, dřevců a
mečů pro děti, úklidem jízdáren a výběhů.
Dobrovolníci se také jeli podívat do Olomouce, kde byli překvapeni množstvím
kostelů a nachozených kroků, a do Javoříčských jeskyní, kde upustili uzdu své
fantazii při prohlížení krasových útvarů. Provezli se také povozem a zkusili si hiporehabilitaci.
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Den mikroregionu pod hradem Mírov
Krásné slunné odpoledne, obyvatelé mírovského podhradí se věnují své tvrdé každodenní práci na poli, v lese, v řemeslné dílně. Hrad jako mohutná pevnost je narychlo posilován a opevňován. Od západu se blíží švédská vojska vedená generálem
Torstensonem.
V roce 1642 byl Mírov
dobyt.
O tom, že doba třicetileté války nebyla žádný
med, jste se mohli přesvědčit během hodinové
rekonstrukce bitvy, úžasné podívané, při které
tuhla krev v žilách a
zaléhaly ušní bubínky.
Na Mírově se na konci
května konal letošní 15. Pochod historických vojsk
ročník akce Den Mikroregionu.
Zmiňovaná
obec navíc letos slaví
750 let od první zmínky,
a tak byla akce současně
oslavou tohoto výročí.
Významné
historické
výročí a konání akce
přímo před hradní bránou svádělo k nahlédnutí
do dějin, do doby mušketýrských bojů a vojen- Přivítání starostů obcí mikroregionu
ského obléhání a dobývání hradu. A tak byly celé oslavy protkány výstupy skupin přátel historie a ukázkami šermířského umění.
Akce se velice vydařila, odhadem se jí zúčastnilo na tisíc návštěvníků. Mírovská
náves i přilehlé okolí ožili. Rušno bylo kolem stánků obcí mikroregionu, kolem
pódia s živou hudbou i u hradu, kde probíhaly ukázky zásahu vězeňské služby.
Děti lákalo k průzkumu ležení Švédů, které vojáci rozbili na prostranství za školou.
O tom, že si obec své oslavy vskutku užila, svědčí i množství dalších počinů. Proběhlo svěcení nového obecního praporu, křest knihy Mírov v proměnách času
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a jako žhavá novinka se promítal krátký film o Mírovu, jeho historii a zajímavostech.
Jestliže jste letos celou slávu zmeškali, příští rok neváhejte přijet na další ročník
Dne Mikroreigonu, tentokrát do Maletína!
Jitka Macháčková
manažerka Mikroregionu Mohelnicko

a pak již to byla hračka. Ještě naházet všechny šišky do košíku a utkat se se soupeřem v souboji muž proti muži. Náš zápasník využil své atletické postavy, soupeř
zaútočil, Marek mrštně uhnul a maletínský borec z lávky sám spadnul. Takže další
vítězství. Celkově obsadilo družstvo reprezentující naše obce výborné druhé místo
a jen dva body je dělily od zlaté medaile. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci.

STŘÍPKY ZE SETKÁNÍ
Na letošním setkání obcí se také
soutěžilo. Zástupci jednotlivých
obcí regionu se neutkávali v tradičních disciplínách, ale jejich
soupeření bylo zaměřeno k historii. Obec Líšnici - Vyšehorky reprezentovalo družstvo ve složení
Jarek Seryn, Marek Míchal, Dana
Petřivalská, Magda Nováková a za
mládež Robin Petřivalský, Alenka
Horníčková. Nechyběl ani manaStřelba lukem na cíl
žér týmu Lukáš Plesník.
Po nezbytné registraci a slavnostním nástupu již čekalo na všechny družstva
sedm stanovišť rozmístěných ve svažitém terénu
v okolí hradu Mírov spíše známého jako věznice. Naše družstvo se společně se zástupci obce
Maletín, vydalo vstříc prvnímu stanovišti, kde
na soutěžící čekalo házení kroužků na cíl. Dosažené výsledky bohužel znamenaly pro naše borce špatný start do celé soutěže. Vše si však vynahradili v další disciplíně - zatloukání hřebíku
dutým kladívkem. Marek zde dosáhl nejlepšího
času ze všech soutěžících a stejně dobře si soutěžící vedli i ve střelbě lukem na cíl a hodem
sekyrou. Jarda Seryn hodil takovou silou, že
dokonce dvakrát převrátil špalek znamenající
terč. Přeseknout jednou ranou mečem tři jablka tento úkol dostali vyšehorští na dalším stanovišti. Zde přišel na řadu zdravý selský rozum a
zlepšovací návrh. Jablka se postavila na sebe Ocenění líšnického družstva
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Svěcení znaku a praporu Mírova

Sebranka z Mohelnice předvedla své umění

I starostové soutěžili. Jejich úkolem bylo oloupat z brambory co nejdelší slupku.

7

