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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
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Děti oslavily svůj svátek na líšnickém hřišti, kde na ně čekal zajímavý program.
Zavítali mezi ně loutkoherci, plnily úkoly ve „Šmoulí vesničce“, mohly se ozdobit
malbami na obličej... /Podrobnosti na str. 6-7/

KINO MOHELNICE

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

51. díl

Líbáš jako ďábel - komedie ČR

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

- hraje se: 17. a 18. července vždy od 17 a 19.30 hodin

Rok 1967

Tady hlídám já - rodinná komedie ČR
- hraje se: 23. července vždy od 17 a 19.30 hodin

Kulturní poměry
Jediný kulturní podnik je v obci Líšnici kino. Poslední dobou pro špatné
- Kino filmy nejeví občané o tento kulturní podnik žádný zájem. Následkem toho
je celý podnik delší dobu pasivní. Buď občané zůstávají doma a dívají se na program v televizi a nebo častěji zajíždí do Loštic na představení, která pořádá JZD.
V lednu uspořádal svaz žen maškarní ples za hojné
účasti masek a občanů. Ples se vydařil. Hudba JZD
Bouzov. V únoru uspořádali požárníci svůj tradiční ples za dobré
účasti občanů. Zábava byla slušná a příjemná. Vyhrávala hudba
JZD Bouzov. V říjnu uspořádal svaz žen hodovou zábavu. Účast
občanů byla hojná. Zvláště mládeže z okolních vesnic. Zábava proběhla v klidu.

POZVÁNKA

SDH Pavlov zve všechny příznivce požárního sportu na

- Plesy

Turistika
V květnu uspořádal v dopoledních hodinách se školní mládeží ze Zábřeha turistickou vycházku - 50 jarních km na trase Mohelnice - Vyšehorky - Lukavice učitel
Josef Hubálek. Ve Vyšehorkách si prohlédli starobylý kostelík, kde jim Chmelař
podal výklad z dějin tohoto kostelíka, ukázal zříceninu zámku pánů z Kunštátů a
zavedl na nejkratší cestu na Mírov.

PAVLOV - 14. července 2012 od 10 hodin - hřiště
KŘÍŽOVKA
Na červenec a srpen se těší nejen děti, ale i všichni pracující.
Důvod se se dovíte v dnešní tajence.
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1.tác
2.směnit za peníze
3.podařit se

Lidopisné poměry

4.slušně žádat

V srpnu při nočním hlídání upadl František Balák a polámal si ruku. Byl odvezen
do nemocnice, kde po ošetření propuštěn do domácího ošetřování.
25. října dopoledne jel na motorce přes Líšnici František Kohoutek, který na kluzkém terénu dostal smyk, upadl a utrpěl odraženiny a oděrky. Byl ošetřen lékařem a
zůstal v léčení.
Z obce Vyšehorky se vystěhoval do Moravičan Karel Šnobl se svoji rodinou. Do
Leštiny se odstěhoval Bohumil Novák a Ludmila Šnoblová.
V obci se narodily děti: Vladana Pavlů, Lenka Přichystalová, Jana Kubová, Zdeněk
Hopp a Radek Zbožínek.
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5.místo na knihy

6.přemístit kapalinu
7.platidlo
8.klást otázky
Vyluštění z minulého čísla - SRAZ LHOT
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HISTORICKÉ EXPONÁTY

INFORMUJEME

Dnešní fotografie nejsou vytažené z
historického archvívu, ale pořízené
dne 23. června 2012 na závodech
chladnokrevných koní v žadlovickém
parku. Se svými „krasavci“ se přijeli
pochlubit sběratelé traktorů - veteránů z Pavlova, pod vedením pana Jaroslava Barčáka. Ve své sbírce má tři
Zetory 25 a jeden traktor značky
Škoda. Za jejich renovací je 10 let
usilovné mravenčí práce, která
ovšem stála za to. Traktory jsou jako
by právě sjely z výrobní linky, i když
datum jejich narození je ve čtyřicátých letech minulého století. O tento unikát byl
veliký zájem. U některých pamětníků stroje vyvolaly vzpomínky, ti mladší zase
obdivovali jednoduchost, spolehlivost a eleganci tehdejších výrobků. Škoda jen, že
se totéž nedá říci o výrobcích dnešních. Sousedům z Pavlova děkujeme za oživení
historie, těšíme se na opětovné setkání a přejeme další unikátní exponáty !

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 14. 6. 2012 se konalo mimořádné veřejné zasedání č. 3/12 Zastupitelstva
obce Líšnice Přítomno : 7 zastupitelů
Podle Zápisu z veřejného zasedání bylo projednáno a mimo jiné zaznělo:
Starosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrových řízení.
První fáze výběrového řízení na obnovu komunikace na Vyšehorkách dopadla
následovně:
Na prvním místě se umístila fa Silnice CZ s. r. o Krnov, na druhém místě se umístila fa Silnice Morava s. r. o. Krnov a na třetím místě se umístila fa. Ekozis, spol.
s. r. o. Zábřeh. Protože všechny firmy překročily předepsaný rozpočet a to i s 10%
možným navýšení ceny ( pozn. fa. Silnice Morava odstoupila z výběrového řízení),
tak hodnotící komise složená z celého zastupitelstva obce rozhodla, že zruší výběrové řízení, protože cena převyšuje předpokládanou hodnotu. Dále by cena neúměrně zatížila rozpočet obce, nehledě na možné sankce ze strany poskytovatele
dotace za nedodržení procentuelních objemů jednotlivých částí dotace. Z těchto
důvodu zastupitelstvo obce znovu vypíše nové výběrové řízení. Do nového výběrového řízení budou osloveny tyto stavební firmy: Silnice cz. s. r. o. Krnov, Ekozis,
spol. s. r. o. Zábřeh, Kareta s. r. o. Bruntál a Strabag a. s. Oblast střed Olomouc.
Druhá fáze výběrového řízení na rozhlas v Líšnici dopadla následovně:
Ze tří oslovených firem se přihlásila pouze fa Bártek Rozhlasy, s. r. o. Valašské
Meziříčí. Z tohoto důvodu hodnotící komise složená z celého zastupitelstva obce
rozhodla, že zruší výběrové řízení a vypíše nové výběrové řízení. Důvodem zrušení
bylo, že se pouze jedna firma přihlásila do výběrového řízení. Podmínky byly stanoveny pro tři firmy. Do nového výběrového řízení budou osloveny firmy: fa. Bártek Rozhlasy, s. r. o. Valašské Meziříčí, fa. František Křivák Terosat, Hluk, fa.
Tewiko systéms s. r. o. Liberec a fa. Empemont, s. r. o. Valašské Meziříčí.
Třetí fáze výběrového řízení na mobiliář obce a parkové úpravy dopadla následovně:
Na prvním místě se umístila fa. GE Servis s. r. o. Brno, na druhém místě skončila
fa. Sita CZ Rapotín a na třetím místě skončila fa. Jiří Kučera Boskovice. Fa. GE
servis s. r. o. Brno splnila všechna kritéria výběrového řízení a byla doporučena
hodnotící komisí jako vítězná firma pro fázi tři.
/Pokračování na str.4/
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Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se žalobou na určení vlastnictví pozemku p. č. 579 v katastrálním území Líšnice u Mohelnice – spodní hráz
rybníka. Starosta obce uvedl, skutečnosti týkající se této kauzy a přednesl stanovisko zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce považuje tuto kauzu za neuzavřenou a
jednomyslně schválilo 7 hlasy mandát pro starostu obce . Obec Líšnice bude usilovat nejen o zrušení žaloby o určení vlastnictví pozemků p. č. 579, ale i o znovu
navrácení rybníků obci Líšnice.

Výsledky sportovních soutěží:

Různé:
Byla projednána možnost revize komínů v obci. Případní zájemci mouhou své požadavky hlásit na obecním úřadě.
Diskuse:
Pan Gazda se zeptal, zda zastupitelstvo obce plánuje výstavbu hřiště v Líšnici. Starosta obce odpověděl, že již existuje hrubý nákres hřiště a vše záleží na finančních
prostředcích.
Paní Smítalová se zeptala, zda obec bude zajišťovat revize komínů jako v minulém
roce. Starosta odpověděl, že ano a zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Předpokládaná cena bude asi 350 Kč.
Pan Vašek říkal, že na Vyšehorkách nesvítí světla. Starosta odpověděl, že fa. Bílek
to opravuje a světla by už měla svítit.

Kuželky:
1. Loštice
2. Úsov
3. Líšnice

Vybíjená:
1. Pavlov
2. Police
3. Mírov

Petanque:
1. Mírov
2. Úsov
3. Mohelnice

Paní Helena Langerová upekla z perníku
na setkání znaky jednotlivých obci

CHVÁLÍME
O tom, že dodržování zvyků bude pokračovat jsme se mohli přesvědčit na
vyšehorském hřišti, kde se v sobotu
26. května uskutečnilo kácení máje.
Letos se této tradice chopila vyšehorská omladina, která si připravila vtipnou scénku na téma „Šmoulí rodinka“.
Samozřejmě nechybělo občerstvení v
podání dvojice Olda+Tonda.

BRIGÁDA
V sobotu 16. června 2012 proběhla brigáda na odvoz staré posečené trávy z veřejných prostranství. Na fotografiích jsou brigádníci zachyceni ve čtvrti Pod dědinou
na Vyšehorkách. Zleva: M.Fritscher, T.Mošovský, O.Smítal a A.Friedl.

4

Volejbal:
1. Palonín
2. Police
3. Loštice

9

SETKÁNÍ OBCÍ

Obec Police a Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko uspořádal v sobotu dne 2.
června 2012 v Polici oslavu 700 let založení obce Police a XI. ročník Dne Mikroregionu Mohelnicka.
Naše obec měla na tomto setkání rovněž své zastoupení. Již tradičně se ve stánku
nalévala medovina, podávaly koláčky a utopenci. Vystavené fotografie prezentovaly bohatý kulturní a společenský život obce. Svoje reprezentanty měla Líšnice i ve
všech sportovních soutěžích. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.
O kulturní vystoupení se postaraly mažoretky, soubory Veselka, Písklata, Pohodáři
a Kamarádi z Loštic. Odpoledne hrála návštěvníkům skupina Twopopmusic. Nechyběly speciality myslivecké kuchyně a další
občerstvení.
Příští rok se Den Mikroregionu bude konat v
Krchlebech a v roce 2014
v buď v Líšnici nebo v
Paloníně. To je termín,
který nás bude „strašit“,
jelikož v současné době
nemáme vhodná sportoviště ani zázemí pro pořádání této akce. Snad vše
zvládneme se ctí.
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TIP NA VÝLET
Hradiště je umístěno
na temeni kopce nad
osadou Markrabka u
Vlčic (Loštice) a stojí
na svém místě již 3000
let. Nad říčkou Třebůvkou tak vyrostlo
dříve než Šalamounův
chrám v Jeruzalémě
nebo dřív než se Kleopatra stala vládkyní
Egypta. Historické
osídlení kraje předznamenávají pověsti o
keltském obyvatelstvu,
které si na nedalekém kopci zvaném Obersko postavilo svoje hradiště, neboli oppidum. Pavlov tedy patří prokazatelně k nejstarším osídleným lokalitám nejen v našem regionu, ale i v celé Evropě.
Unikátní archeologické naleziště o ploše více než 2 hektarů podává bohaté svědectví o pravěkém životě na území našeho kraje. Hradisko bylo vybudováno lidem s
lužickou kulturou, které osídlovalo od střední doby bronzové (1500 let př. n. l.) po
dobu příchodu Keltů (4. stol. př. n. l.) Mohelnicko i celou Hanou. Tento lid si stavěl velká opevněná střediska, která měla bránit přístupové cesty k jejich rozsáhlým
sídlům v údolí říčních toků. Obersko bylo v minulosti chráněno dřevěnými hradbami a valy s příkopy. Zbytky opevnění, jednoduché i dvojnásobné valy, jsou dodnes
patrné.
Na ploše bývalého hradiště bylo sesbíráno mnoho nálezů, kostěných nástrojů, zbytků keramiky i šperků, které jsou dnes uložené v mohelnickém muzeu. Na kopci
proti Obersku byl také nalezen soubor 26 bronzových ozdob (krásná spona, dvě
jehlice, spirálovitá okrasa a bronzové kroužky), které si zde patrně uschoval některý z lužických obchodníků. Přístupová cesta ke hradišti vede lesní cestou z Lechovic.
Zdroj: www.kudyznudy.cz

PŘIPOMÍNÁME
Revize komínů - nabízíme občanům hromadné objednání provedení revize
komínů. Zájemci hlaste se v úředních hodinách na Obecním úřadě v Líšnici.
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Z KULTURNÍCH AKCÍ
V sobotu 2. června se na líšnickém
hřišti konala oslava Dne dětí spolu
s kácením máj.
Pořadatelky
–
členky ČČK ve
spolupráci s místními hasiči a
obecním úřadem,
přichystaly mnoho
zajímavých soutěží a
her ve
„šmoulí vesničce“. Letos se totiž
oslava dětského
dne nesla ve znamení „šmoulů“.
Nejen děti, ale i pořadatelky z řad členek ČČK byly ve šmoulím. Děti za soutěže
dostávaly body a ty si potom v malém ,,obchůdku“, který vyrostl na hřišti, mohly
směnit za nejrůznější ceny. Nestalo se tedy, že by někdo odešel domů s prázdnou.
Nesmíme také zapomenout na malé divadelní představení, které zpestřilo oslavu
letošního dětského dne. Děti měly možnost – některé možná poprvé – setkat se
s loutkovým představením v podání mohelnického souboru Loutkadlo. Ještě větší
atrakcí však bylo, že si děti mohly na loutky i sáhnout. Na závěr oslav dětského
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dne bylo ještě nachystáno kolo štěstí,
které je u dětí vždy
velmi populární a
dobře ho znají
z předešlých akcí.
Potom již všichni
netrpělivě čekali, až
místní hasiči pokácí
májku. Letos se této
čestné funkce ujali dva bezdomovci. Návštěvníkům dlouho trvalo, než v nich poznali Radka Havlíčka a Milana Nováka.
V podvečer zahrála k tanci i poslechu hudební skupina Variace z Líšnice. Po celý
den bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Počasí se také vydařilo a
tak určitě všichni odcházeli z líšnického hřiště spokojeni.

Některé z mladých návštěvnic sobotního dětského odpoledne využily nabídky malby na obličej a proměnily se v barevné motýlky. Moc jim to slušelo a škoda jen, že
večer jim odletěli… Poděkujme za tyto umělecké výtvory paní Marii Zámečníkové.
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