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V březnu skončila Hasičským plesem plesová sezóna. Úplnou tečku však každoročně udělá Dětský maškarní karneval. Ten letošní se konal na Bílou sobotu a děti
v maskách zcela zaplnily líšnický kulturní dům. Podrobnosti v příštím vydání LO.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

VZPOMÍNÁME

95. díl

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

V této rubrice můžete vzpomenout na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Pro
bližší informace kontaktujte A.Plháka nebo napište na: Lisnickeozveny@seznam.cz
Tak bylo a bude dál
A kdybys oči vyplakal, nic na tom nezměníš.

Rok 1980
Zemědělství
Na pozemcích katastru Líšnice - Vyšehorky, které jsou součástí JZD Nový život v
Mohelnici bylo zaseto: kukuřice na siláž, jetelina, oves a ječmen, v Líšnici řepa
cukrovka a pšenice. Výnosy i přes nepříznivé počasí byly u pšenice 50,9q, u kukuřice 440 q, řepa cukrová 409q, ječmen 44 q a u ovsa 32 q vše na 1 ha.
Ustájení dobytka - Vyšehorky 58 krav, Líšnice 100 krav. Ve vepříně bylo ustájeno
300 kusů vepřů na výkrm. Na faře byl zřízen na hluboké podestýlce vepřín, který
byl později zrušen.

Výstavba dětského hřiště:
5. června bylo započato s výstavbou dětského hřiště ve Vyšehorkách. Nejdříve
buldozer srovnal pozemek. Potom bylo věnováno mnoho brigádnických hodin na
sběr kamení a jiného materiálu. Dále bylo přikročeno k výstavbě letohrádku, aby
stavba byla pod střechou. Bylo přikročeno k úpravě cest a urovnání dovezené hlíny. Na podzim bylo hřiště oploceno a vysázeny stromy. Pro špatné počasí, kdy již
se začala hlásit zima, byla výstavba zastavena a odložena na příští rok. Stavbu vedl
s. Hubinka z Podolí a bylo na ní vyčerpáno 34 000 Kčs.

Další výstavby:
Po vnitřní úpravě na domě č. 1 ve Vyšehorkách prováděl Kajnar Rostislav omítku.
Rovněž prováděl opravu na svém domě č. 18 Langer Štěpán. V září pokračoval
Maštera Jindřich na nadstavbě domu omítnutím a úpravou dvora.
V Líšnici provádí výstavbu rodinného domu na zahradě Šustek Jiří. Dům je již
zastřešen, ale zbývá provést vnitřní úpravy. Obydlen je pak od vánoc 1980. V Líšnici prováděl výstavbu domku č. 52 Šnévajs Jaroslav. Obydlen byl rovněž od vánoc 1980.

Dne 6. dubna 2016 vzpomeneme 20. smutné výročí ode dne,
kdy nás navždy opustila paní ALENA VAŠKOVÁ z Líšnice.
Všem, kteří vzpomenou s námi děkují
děti s rodinami

KŘÍŽOVKA
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Vyřešení minulé tajenky Název svátku - Mezinárodní
den žen

4
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Vodorovně:
1 - Desinfekční prostředek
2 - Moravská metropole
3 - Hospodářské zvíře
4 - Značka rostlinného tuku
5 - Cizí značka kosmetiky
6 - Korýši
7 - Vzor
8 - Sicilská sopka
9 - Býk určený k zápasu
10 - Trup
11- Domácky Alex
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Nehoda na stavbě:
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Záhy z jara prováděl výstavbu a větší opravu na domku č. 32 ve Vyšehorkách Ludvík Vašek, který domek odkoupil od Jana Přichystala. V červnu, kdy již stavěl
krov, ozval se silnější vítr a krov který nebyl zabezpečen se zřítil na zem. Při této
nehodě nebyl nikdo zraněn.
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Na oslavách Dne matek v Líšnici
8. května 2016 vystoupí známý
kulturní soubor z Mohelnice.
Jeho název naleznete v dnešní
tajence.
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INFORMACE POLICIE ČR

INFORMUJEME

V úterý 1. března 2016 v brzkých ranních hodinách se zábřežští policisté ve spolupráci s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj zaměřili na
chodce a cyklisty v silničním provozu. Kontroly probíhaly na silnici mezi obcemi
Sudkov a Postřelmov. Brzy ráno je v těchto místech bez veřejného osvětlení poměrně rušno a pohybují se zde, jak motorizovaní, tak i nemotorizovaní účastníci
silničního provozu. Cyklisté i chodci byli upozorňováni na to, jak je důležité vidět
a především být viděn. Všichni oslovení chodci i cyklisté navíc při kontrole obdrželi pásky z retroreflexního materiálu, které významně přispívají právě ke zvýšení
jejich viditelnosti v silničním provozu.

Buďte vidět!

Většina cyklistů měla povinnou výbavu jízdního kola za snížené viditelnosti v pořádku, ale našli se mezi nimi i hříšníci, kteří neměli řádné osvětlení. Za tento přestupek jim byla uložena bloková pokuta.
Chodci byli upozorňováni na novou povinnost vyplývající z
novely zákona o silničním provozu, která nabyla účinnosti
20. února 2016. Podle této novely „pohybuje-li se chodec
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích“. Při porušení této
povinnosti lze nyní chodcům uložit blokovou pokutu až
2000 korun. Dle zákona o silničním provozu „je chodec i osoba, která tlačí nebo
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce
nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro
invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně“.
Pojem snížená viditelnost tento zákon pak definuje jako „situaci, kdy účastníci
provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla,
osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště…“. Prvky z retroreflexního materiálu by
tak raději měli mít vždy po ruce všichni, kteří například holdují pěší turistice.
V podobně zaměřených kontrolách budou nejen zábřežští policisté i nadále pokračovat.
por. Mgr. Marie Šafářová
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Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 15. 3. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 1/16 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: J. Kvíčala, L. Bartoš
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, v jakém stavu je vodárna
na Vyšehorkách. Vodárna je v současné době připravena k předání a bude zprovozněna cca do konce dubna 2016. Od konce února 2016 probíhala v Líšnici podpisová akce na: Stavbu vodovodní přípojky pro občany obce. Místostarosta obce poděkoval panu Aleši Plhákovi a Lukáši Bartošovi, že se podíleli na podpisové akci na
vodovodní přípojky v obci.
ad 8/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany, že byly podány žádosti o
dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na likvidaci výkopků po výstavbě Vodovodu v obci. Dále byla podána žádost na KÚOK pro zásahovou jednotku obce a na
opravu střechy bývalé školy v Líšnici. Na MMR program Podpora obnovy a rozvoje venkova byla podaná žádost na přeložení lesní cesty.
ad 9/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s Rozpočtem obce pro rok
2016. Celý Rozpočet obce byl sestaven zastupiteli tak, že na straně příjmu a na
straně výdajů je Rozpočet vyrovnaný v celkové výši 6 280 648,00,- Kč Schváleno
5 hlasy.
ad 10/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IP-12-8015501/VB1 Líšnice p. č.
140/2 (pan Vašek). Jedná se o smlouvu o zřízení distribuci elektřiny. Výše uvedená
smlouva byla přednesena a následně schválena 5 hlasy.
ad 11/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 129131/2016. Zřízení spočívá
v provozování a oprav součástí vodovodu zajišťujícího dodávku pitné vody pro
obec Líšnice na dotčeném pozemku. Jedná se o Lesní pozemek 336/1 v katastrálním území Vyšehorky o celkové výměře služebnosti 13 m2. Schváleno 5 hlasy.
ad 12/ Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o odprodeji majetku
obce. Obec Líšnice dne 16. 12. 2015 zveřejnila záměr obce odprodat majetek 2 ks
laminátových nádrží o celkovém objemu 2 x 25 m3. Mohelnická zemědělská a.s.
projevila zájem o tyto dvě nabízené nádrže za cenu 75 300,- Kč. Vzhledem k tomu,
že obec obdržela pouze jedinou nabídku a to od Mohelnické zemědělské a.s., tak
tyto výše uvedené nádrže byly prodány za 75 300,- Kč společnosti Mohelnická
zemědělská a.s. Schváleno 5 hlasy.
ad 13/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem Inventarizace
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obce Líšnice k 31. 12. 2015. Komise byla ve složení předseda: Aleš Friedl a
členové komise: Aleš Plhák, Oldřich Smital, Lukáš Bartoš a Libor Zbožínek. Majetek obce byl řádně zkontrolován a inventurní seznam odpovídal skutečností. Dále
bylo výše jmenovanou komisí navrženo vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku obce. Návrh poškozeného majetku byl vyčíslen na 16 262, 46,- Kč dle přiloženého vyřazovacího protokolu. Schváleno 5 hlasy.
ad 14/ Místostarosta obce informoval zastupitele a občany, že Okresní soud v Šumperku podal žádost na obecní úřad v Líšnici na volbu přísedícího u Okresního soudu v Šumperku. Žádost byla přednesena a místostarosta obce navrhl jako přísedícího k výše jmenovanému soudu pana Jiřího Kvíčalu DiS. Schváleno 5 hlasy.
ad 15/ Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem Smlouvy o dílo
mezi obcí Líšnice a firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, která zpracuje projektovou dokumentaci pro územní řízení, na akci Terénní úpravy v k.ú. Líšnice. Jedná se o úpravy po výstavbě Vodovodu. Smlouva o dílo byla schválena 5
hlasy.
ad 16/ Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o Výsledku Tříkrálové
sbírky v Líšnici a na Vyšehorkách. V Líšnici bylo vybráno celkem 6538,- Kč a na
Vyšehorkách bylo vybráno 5800,- Kč. Celkem bylo vybráno 12 338,- Kč. Obec
Líšnice děkuje občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku a všem, kteří se na
této akci podíleli.
ad 17/ Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku kontroly
Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Dne 4. 2. 2016 proběhla daňová kontrola,
která byla zaměřena na zjištění výše uvedených skutečností v souvislosti s použitím dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj (dále také MMR) na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační č. EDS 117D815002835, které
bylo vydáno dne 26. 9. 2014 pod č.j. MMR-28734/2014-55 na projekt ,,Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť v Líšnici“ v celkové výši 338.
564,00,- Kč. Závěrem kontroly bylo: Kontrolní činnosti bylo zjištěno, že se daňový
subjekt nedopustil porušení rozpočtové kázně.
ad 18/ Místostarosta obce předložil zastupitelům zprávu o činnosti knihovny za rok
2015. Celkem bylo 56 návštěvníků a vypůjčeno 184 knih.
ad 19/ Různé:
Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem obce Líšnice vypsat
výběrové řízení na opravu střechy na bývalé škole. Důvodem je havarijní stav střechy (krytina), polorozpadlý komín a prasklý štít. Návrh byl schválen 5 hlasy.
Dále byl projednán záměr obce směnit a odprodat pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice: část pozemku p. č. 52, 54 a 780 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Jedná se o
pozemky mezi panem Hašlerem, panem Svobodou a obcí Líšnice. Jde o narovnání
pozemků dle skutečného stavu a přiloženého geometrického plánu. Schváleno 5
hlasy.
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BUDE SE KONAT

Chystáte se na jarní úklid? SDH Líšnice pořádá tradiční akci:

Prosíme občany, aby staré železo - mimo nebezpečný odpad,
shromáždili před vraty svých domů. Svoz bude probíhat v dopoledních hodinách.
Vyšehorky - od 8 hod., Líšnice - od 9 hod.
Děkujeme - Hasiči Líšnice

Sbor dobrovolných hasičů Vyšehorky
Zve všechny malé i velké na tradiční

který se bude konat dne 7. 5. 2016
na hřišti ve Vyšehorkách
Záčátek v 19.30 hod., průvod zahájen při setmění,
soutěž o nejhezčí lampion, občerstvení zajištěno

dne 4. června 2016 Líšnice na hřišti
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řízek a hovězí guláš. Za barem převládala
"nasládlá" chuť ochucených vodek.
Trochu pochyběla medovina, ale ta se zkrátka
momentálně v obci zcela "vypila" a musí se
doplnit zásoby. Ve víně již několik let vládne
převaha bílého, letos se dobře ujalo i víno
dražší - pozdní sběry.
Chtěla bych tímto poděkovat Obecnímu úřadu
v Líšnici za podporu našeho plesu a také Klubu stolního tenisu v Líšnici za příspěvek do tomboly. A také děkuji děvčatům v
šatně, obsluze u jídla, u baru, u vstupenek, všem členům a členkám, kteří pomohli
s organizací. Práce je to hodně a bez ní se žádná akce neobejde.
A jak jsme si tedy obstáli na prahu té naší dospělosti? Musím říct, že jsme si své
místo na kulturní scéně naší obce hrdě udrželi a za ty léta tvrdě vybojovali. Sem
tam jsme si připadali jako začarovaní kouzelníkem, někdy zafoukal i silný vítr (viz.
vichřice Emma - 10. hasičký ples rok 2008), či se snesla celá plejáda neuvěřitelných vystoupení a momentků. A to vše jsme my, vždy je na co se těšit a nikdy nevíte, co Vás čeká. A tak zase za rok - 4. března 2017. Budeme se na Vás těšit !

BRIGÁDY SDH V LESE
Dvě soboty a to 12. a 19. března se konala brigáda na úklid lesa. Po podzimním
kácení zůstala část haluzí neuklízena,
plus přibyla ještě další těžba. Bylo nutné
v krátkém čase místo po těžbě uklidit,
neboť se na vykácené plochy - stromy
napadené kůrovcem - chystala nová výsadba. Tentokráte to budou listnaté stromy a ty si vyžadují i zaplocení. Počasí
přálo a tak bylo vše za dvě soboty uklizeno. Na brigádě se účastnili: Jiřina Baumová, Radka Švédová, Radek Havlíček,
Petr Orálek, Petr Valdes, Jakub Kraus,
Tomáš Kučera, Standa Plšek, Standa
Ondris, Aleš Friedl. Patří jim poděkování
za dobře odvedenou práci. Finanční výtěžek bude použit na financování výstroje a výzbroje pro soutěžní družstva.
Příspěvky na str.6-8:Jitka Mošovská
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PODĚKOVÁNÍ

Lhostejnost byla cizí vlastnost...
Chybělo jen málo
a naše obec mohla
zažít
lidskou
tragedii. Jen díky
dobrovolnému hasiči z Pavlova Radku
Zapletalovi se tak
nestalo…
Tu noc ze sobotu na
neděli 6. března v
Líšnici zrovna skončil hasičský ples a
všichni jeho návštěvníci již byli ve svých
domovech. Radek Zapletal se vracel brzy
ráno autem z noční směny z Mohelnice a
po cestě si všimnul, že z části Líšnice
vychází hustý dým. Neváhal, otočil vozidlo a jel zjistit příčinu kouře. Při příjezdu
do vesnice již viděl, že hoří stavební buňka v zahradě před hospodou. Zavolal
hasiče a bušil na dveře buňky. Po příjezdu hasičských jednotek z Mohelnice a
Zábřeha se podařilo požár střechy zlikvidovat. Osoba, která přebývala uvnitř
neutrpěla naštěstí žádné zranění.
Radek Zapletal možná zachránil tímto
svým činem jeden lidský život. Je to tedy
jeden z novodobých hrdinů, kteří žijí
skromně mezi námi…
Radek Zapletal z Pavlova
Děkujeme!

POZVÁNKY

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve čtvrtek

21. 4. 2016 v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice
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SDH LÍŠNICE

HASIČSKÝ PLES OKRSKU č. 10

V pátek 22. února 2016 se konal v místním kulturním domě další z řady plesů hasičů okrsku č.10. Vzhledem ke špatné rezervaci termínu se letos poprvé konal ples
v pátek a to bylo na jeho návštěvnosti citelně znát. Návštěvníků se sešlo méně než
90. I tak si ples udržel svůj standart –
místní kapela S-band hrála do brzkých
ranních hodin a pro nás hasiče spíše
v tom moderním stylu. Za barem byla
klasická obsluha a nabídka za lidové
ceny. V patře se podával výborný
„Podolský gulášek“. O zaplnění programu se v přestávkách postarala disciplína
„hod hadicí na cíl“. V ní se letos našli 3
skvělí „střelci“.
V tombole se rozdalo šťastným výhercům přes 90 cen. A tak kdo byl, určitě
nelitoval, nálada vládla skvělá, tančilo se
a bavilo až do samotného konce plesu.
Někteří návštěvníci s námi domácími
zavírali kulturní dům, jak se jim nechtělo z plesu domů. Trošku nás zklamala
účast z řad samotných hasičských sborů
okrsku. Někteří si rezervovali stůl a ten
zel do konce plesu prázdnotou.
Děkujeme tímto všem pořadatelským
složkám za pomoc a dobře odvedenou
práci, sponzorům za příspěvek do tomboly.Ples byl z řad hasičů i návštěvníků hodnocen jako další vydařený. A tak se můžeme těšit na ten příští a to 28.ledna 2017.
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18. PLES SDH Líšnice
Dosáhli jsme plnoletosti?
Letošní hasičský ples,
který se konal 5. března
nesl hrdě pomyslnou číslici osmnáct. Ta s sebou
přinesla skvělou domácí
přátelskou atmosféru. Lidí
na sále bylo tak akorát, aby hned ve 20 hodin
mohl kapelník pan Tonda Vymětal se svou
kapelou Tóny přivítat všechny přítomné a
pozvat je k tanci. Hudba hrála tak, jak je u ní
zvykem v lidovém a moderním stylu do brzkých ranních hodin. I tak se mnohým ani končit nechtělo a tradičně osazenstvo z Podolí s
námi zavíralo kulturní dům. V tombole bylo
díky přispění občanů Vyšehorek a Líšnice,
zásluhou sponzorů a také zásluhou členů a
členek SDH nashromážděno přes 180 cen. Z
nichž 124 bylo označeno jako přímá výhra a
ostatní se losovaly v půlnočním slosování.
Vyhrát jste mohli k snídani tvarůžkový balíček, aspikový dort či uzeninový balíček k
svačince, k obědu čerstvě uloveného pstruha
a domácí brambory, k večeři na rožeň selátko
prasátka domácího. Vše se dalo zapít dobrým
pivem, či jakostním vínem nebo lihovinou.
Něco pro hospodyňky do kuchyňky, pro kutily do dílny. Velice je vždy ceněna klasická
ruční řemeslná práce - ošatka, koště, proutěný
košíček. Také se našla nějaká briketa k zatopení, drobná elektronika, dárkové a kosmetické balíčky. O kulturní vstup se postarala děvčata z Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, která si pod vedením Terezy Strupkové
připravila vystoupení ve francouzském stylu.
K jídlu se podával tradiční kuřecí či vepřový
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