SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OBECNÍ ZPRAVODAJ

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 lednu:
Smetanová Zdeňka
Poles Jiří
Zámečníková Jarmila
Míchal Karel

Vlčková Jiřina
Navrátil Jaroslav
Zámečník František

Srdečně blahopřejeme!
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První sobotu v novém roce se konala v našich obcích Tříkrálová sbírka. Tři skupinky koledníků se rozešly po Líšnici a Vyšehorkách, aby od Vás občanů vykoledovaly příspěvky na pomoc potřebným. Za tuto pomoc děkujeme /více na str.5/.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

OÚ INFORMUJE

69. díl

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

Rok 1972
Jednotné zemědělské družstvo Líšnice:
Polní práce
V zimní době před příchodem jara se družstevníci z JZD Líšnice velmi pečlivě
připravovali na jarní polní práce.Čistilo a mořilo se osivo, připravovali stroje, aby
jak nastane počasí, mohli traktoristé vyjet do polí a připravit půdu pro setí jařin.
Jaro bylo velmi příznivé, takže jarní práce byly vykonány za pohody a dle plánu.
Senoseč se prováděla co nejrychleji, aby seno bylo co nejdříve pod střechou. V
červnu a červenci byly častější bouřky a déšť. Obilí dozrávalo dozrávat a polehávat
na 90 % v celé naší vlasti. Žně byly prováděny kombajny, které jezdily až do pozdních hodin večerních. Pro velké sucho, které ve žních nastalo a trvalo až do zimy,
nebyla otava, která neurostla ani nebyla sklízena. Vybírání brambor probíhalo
kombajny, aby bylo čeleno nedostatku pracovních sil. V JZD Líšnice pěstovali
brambory „Krasava“ a „Čajka“ (tržní cena pro zásobování lidí 60 Kčs za 1q s dovážkou do obchodu, pro průmyslové zpracování 25 Kčs za 1q).

Placení poplatků
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazeny níže uvedené
poplatky, aby tak učinili v úředních hodinách na OÚ do konce března.
Platí se poplatky za pravidelný svoz TDO. Jedná se o částku 400,- Kč za 1 osobu
nebo 400 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu
roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia zaplatí částku 200 Kč po prokázání studia jakýmkoliv způsobem.
Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího. Platí se
za psa staršího tří měsíců. Při držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši. Držitel psa je povinen psa ohlásit úřadu do 30 dní od nabytí
psa nebo dovršení 3 měsíců stáří psa.
Vodné pro obyvatele Vyšehorek a části Líšnice za rok 2013 se platí dle faktury za
odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 100 Kč.

SENIOR KLUB

Přijďte mezi nás oslavit výročí

Výnosy a ceny obilí

6.2. budou slavit senioři 5 let od založení Klubu seniorů Líšnice-Vyšehorky. Chceme si oslavu užít a zveme do klubu další seniory, kteří se cítí mladě, rádi se schází
a baví, vzájemně se podporují a přejí si jen dobré!
Co chystáme je prozatím překvapení, ale těšíme se na setkání.
J. Springerová

Z 1 ha sypala pšenice 42q, ječmen 40q, ryž 38q, oves 35q. Tržní cena za 1q pšenice a ječmene byla 175 Kčs, za 1q ryže bylo 170 Kčs a ovsa

SDRUŽENÍ RELAXACE

Pojďme na procházku

Ustájený dobytek
JZD Líšnice mělo ustájeno 264 krav, 35 býků a 151 jalovic.
Vepřového dobytka bylo 200 kusů na výkrm a 35 prasnic
na chov. Cena vepřového 15 Kčs za 1 kg.

Pracovní síly

V sobotu 1. února sraz u obchodu v Líšnici. S sebou si nezapomeňte svačinu, pití, dobré bota a výbornou náladu. Cestou zpět
se stavíme v Lošticích na oběd.
I. Nováková

POZVÁNKA

Pracovních sil v JZD je velmi málo a je zapotřebí, aby stav členstva se co nejdříve
zvýšil. Ubývání členů ustalo, ale kdyby nepomáhali důchodci, nebylo by možno
práci zdolat. Ve výstavbě pro jinou práci v JZD se stavební četa rozešla a výstavba
domků pro zájemce, kteří by chtěli v |JZD Líšnice pracovat natrvalo silně vázne.
Na pracovní jednotku bylo v tomto roce 20 Kčs a naturálie.

V neděli 9. února v 10. 30 hod. se uskuteční SVĚCENÍ BOŽÍCH MUK v Líšnici na křižovatce při vjezdu do obce. Boží muka budou zasvěcena Panně Marii
Lurdské. Srdečně Vás zveme!
A.Plhák
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Svěcení Božích muk

INFORMUJEME

FOTOGALERIE

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 12. 12. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 7/13 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno : 6 zastupitelů, 1 zastupitel ( p.Fritscher) omluven.
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáváno:

Ohlédnutí za pohádkou

ad 7 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany s připravovanými žádostmi o
dotační tituly. Jedná se o dotační titul na Obnovu staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Schváleno 6 hlasy. Dotační titul na Pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH. Schváleno 6 hlasy. Dotační titul na Podporu obnovy a rozvoje venkova 2014 – Dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Schváleno 6 hlasy. Dále bylo projednáno a následně schváleno, že IK konsult s. r. o. provede zpracování, podání žádosti a následné výběrové řízení na Dotační titul č. 2 –
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Schváleno 5 hlasy.
hlasy.
ad 8 - Dále bylo projednáno Rozpočtové provizorium obce. Rozpočtové provizorium obce na rok 2014 je jedna dvanáctina celkové roční částky v každém měsíci
období rozpočtového provizoria podle rozpočtu obce z minulého roku do schválení
rozpočtu obce na rok 2013. Schváleno 5 hlasy.
ad 9 - Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s Rozpočtovým opatřením
vlastním č. 3. Bylo schváleno 5 hlasy.
ad 10 - Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s účetnictvím obce k 30.
9. 2013. Bylo schváleno 5 hlasy.
ad 11 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že obec Líšnice dostala za
nezveřejnění na úřední desce elektronické přezkoumání hospodaření obce za rok
správní delikt ve výši 5.000,-Kč. Starosta obce se dotázal zastupitelů, zda to uhradí
obecní úřad, nebo starosta obce ze svého. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že, pokutu
ve výši 5.000,- Kč uhradí obecní úřad. Schváleno 4 hlasy.
ad 12 - Bylo projednáno a následně schváleno, že obecní úřad přispěje 800,- Kč na
občerstvení na Živý koncert vážné hudby na Vyšehorkách a dále přispěje 1.500,Kč na turnaj ve stolním tenise v Líšnici. Schváleno 6 hlasy.
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ad 13 – Bylo projednáno prodloužení nájemní smlouvy na nájem pohostinství a
služební byt do 31. 12. 2014. Schváleno 6 hlasy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby do 31. 3. 2014 předložil zastupitelstvu obce všechny uhrazené
dlužné částky, které vznikly na této nájemní smlouvě.

boje byly ukončeny až ve večerních hodinách. Následovalo ocenění těch nejlepších
a ještě zbyl čas i na výměnu zkušeností a zážitků. Tato akce ukázala, že lze mezi
sebou soupeřit, přitom se dobře pobavit a rozcházet se jako přátelé. Děkujeme pořadatelům za tento příjemný nejen sportovní zážitek.

ad 14 – Starosta obce seznámil zastupitele s nájemní smlouvou s fa. ÚSOVSKO
a.s. Tato smlouva byla řádně vyvěšena na úřední desce obce. Tato smlouva byla
projednána a následně schválena 6 hlasy.
ad 15 – Starosta obce přednesl zprávu o činnosti obce za rok 2013.
ad. 16 – Připravované akce na rok 2014:
- Výstavba dětského hřiště v Líšnici a na Vyšehorkách
- Úprava stávajícího hřiště na volejbal a nohejbal v Líšnici
- Svod el. energie 220/380V na hřiště v Líšnici
- Oprava dešťové kanalizace v obci
- Oprava střechy na bývalé škole
- Dokončení a kolaudace nové hasičské zbrojnice
- Výstavba autobusové zastávky na Vyšehorkách
- Svoz nebezpečného odpadu
- Těžba dřeva
Některé akce jsou závislé na získání dotačních titulů. Hlavní takovou akcí je Výstavba vodovodu v obci Líšnice.
ad 18 – Diskuse:
- Pan Havlíček se zeptal, kdy se dodělá konečně hřiště v Líšnici. Brzy bude v obci
Mikroregion, a kde to bude, když obec nemá žádné prostory. Starosta obce odpověděl, že zastupitelstvo to bude řešit.

Kategorie: Děti

Kategorie: Ženy

Kategorie: Amatéři

Kategorie: Registrovaní

Čtyřhra - amatéři

Čtyřhra - registrovaní

POZVÁNKA

Hrají: Tóny Konice
Na Vaši účast se těší hasiči
4
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SPORT

PODĚKOVÁNÍ
Jediný sport, který se aktivně v Líšnici již
léta provozuje je stolní tenis. V herně bývalé školy se několikrát týdně scházejí hráči a pilně trénují. Nejlepší z nich
potom mohou ve dvou družstvech reprezentovat naši obec v regionálních soutěžích. Nezapomíná se však ani na ty ostatní. Každoročně oba oddíly stolního tenisu
společně pořádají Vánoční turnaj. Ten je
již druhým rokem určený pro amatéry,
registrované, ženy i děti. Letošní ročník se
konal v sobotu 28. prosince, kdy se celý
areál kulturního proměnil ve velikou hernu. Na čtyřech stolech se utkalo ve svých
kategoriích celkem 41 hráčů, kteří byli
rozlosováni do skupin a v nich se utkali
vzájemně mezi sebou. Ti nejlepší potom
postoupili do vyřazovacích soubojů.
Mezi dětmi zvítězil Tadeáš Jelínek.
V kategorii žen byla nejlepší Dana Petřivaldská, druhá skončila Bára Hopjanová a
třetí Hana Mašterová. Z amatérů získal
zlatou medaili p.Hanousek, stříbrnou Jan
Maštera a bronzovou Vojta Míchal. Putovní pohár pro vítěze mezi registrovanými hráči si z Líšnice odnesl patnáctiletý
Dušan Mikula z Vyšehorek. Právě on je
zástupcem mladé sportovní generace, která nám v obci vyrůstá, a určitě o ní ještě
uslyšíme. Jak nám Dušan prozradil, tohoto vítězství si velmi váží a bude těžké
ho obhájit.
Po soutěži dvojic se naplno rozběhla volná
soutěž ve čtyřhrách. Hráčům šlo nejen o
vítězství, ale i o to, aby se při sportu odreagovali a zahráli si. Poslední vzájemné
8

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskutečnila na počátku
roku 2014 již popatnácté. Výtěžek ze sbírky se použije kromě konkrétní pomoci
lidem a rodinám v nouzi, také na terénní hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné
pacienty - projekt mobilního hospice. Charita jej nově realizuje s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce. V plánu je rozšíření kapacit seniory a lidmi s postižením nejžádanější terénní pečovatelské služby, poskytované takřka ve všech
obcích regionu. Finance se sbírky umožní také více se věnovat prevenci a poradenství v dluzích. Významně bude podpořena i zahraniční humanitární a rozvojová
pomoc v lokalitách, kde jsou lidé buď velmi chudí či případně zažijí přírodní pohromu.
Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
- nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (61), v Mohelnici (25), v Postřelmově (24), v Dubicku (12) a na Červené Vodě (11)
- výtěžek nejbohatší pokladničky paní Ludmily Schwarzové z Loštic činil 18.506
Kč, také druhá nejplnější pokladnička pocházela z Loštic
- nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla dvacetikoruna, následována
padesátikorunami
- velikým překvapením pro sčítací komisi byla pětitisícikorunová bankovka z pokladničky v Mitrovicích, ta se ve výtěžku sbírky znovu objevila po 7 letech
- nejstarší vedoucí skupinky oslavila právě nyní v polovině ledna 81 let
V Líšnici a na Vyšehorkách a se koledovalo v sobotu 4. ledna téměř za
jarního počasí. V našich obcích se
koledníkům pod vedením paní Springerové, Zámečníkové a Smítalové
podařilo vybrat celkem 11 575 Kč - z
toho v Líšnici 7 136 Kč a na Vyšehorkách 4 439 Kč. Veliké poděkování
patří všem, kteří přispěli jakoukoliv
částkou na pomoc potřebným i těm,
kteří sbírku připravili a realizovali.
5

PLESOVÁ SEZÓNA
zábavu. O kulturní vystoupení se
postarala taneční skupina DANCE CLUB z Dubicka. Děvčata
měla malou smůlu, když je zradila technika a jejich taneční
hudba nechtěla z CD v sále zaznít. Opakovaně se to podařilo a
mladé tanečnice se představily
ve dvou vstupech.
Očekávaným vrcholem plesu
byla tombola. Obálky s losy
velmi rychle mizely z rukou pořadatelů a šťastní výherci si
mohli okamžitě prohlédnout svoji výhru. A ti ostatní se těšili na
půlnoční losování hlavních cen.
Také letos se soutěžilo o pěkné
selátko, dárkové koše a jiné hodnotné ceny věnované štědrými
Plesovou sezónu 2014 v Líšnici odstartoval v sobotu 11. ledna Obecní ples. Tentokráte se postarala o hudbu po dlouhé řadě let jiná než místní hudební skupina.
Návštěvníkům se představila skupina FANTAJM z Olomouce. Jednalo se o zavedenou skupinu, která po celou plesovou sezónu vystupuje na řadě plesů v Olomouci, Náměšti, Litovli a dalším místech v okolí. Podle ohlasů posluchačů se jejich
hudba mladým lidem
líbí. Malou kaňkou na
jejich jinak bezchybném vystoupení v Líšnici byla jediná série
lidových písniček, která
se jim značně nevyvedla. Zřejmě se „lidovky“
již nehrají a lidé je nevyžadují…
Ples tradičně zahájil
starosta obce pan Kvíčala, který všechny
přivítal a popřál dobrou
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sponzory, kterým jménem pořadatelů touto cestou ještě jednou děkujeme. Na své si přišli i milovníci zvěřinových jídel. Na jídelním lístku k
řízkům a guláši z divočáka přibylo i ražniči.
Celý ples nám zhodnotili olomoučtí muzikanti:
„Velice děkujeme panu starostovi za pěkně strávený večer. Hraní u vás jsme si velice užili. Vše
proběhlo v příjemné atmosféře, všichni si vychutnali zvěřinové hody a bohatou tombolu.“
Na letošní Obecní ples přišlo o něco více návštěvníků než v minulém roce a tak věřme, že se
tato vzrůstající tendence udrží při kulturních
akcích v pořádaných v Líšnici po celý rok.
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