SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.
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Plesová sezóna v Líšnici pokračovala. Nejprve se koncem ledna konala premiéra
Okrskového plesu SDH a v únoru již 7. ročník Plesu ČČK, ze kterého je také tato
fotografie. Více o akcích na str.6-7.

Z HISTORIE OBCE

MALÉ ZAMYŠLENÍ

Paměti obce Líšnice od roku 1945

47. díl

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

Rok 1966
Správa obce
Rada MNV kromě běžného vyřizování pošty se zabývala výstavbou nových místností pro místní národní výbor. Také se hovořilo o veřejném osvětlení a bylo rozhodnuto, aby bylo rozšířeno jak v Líšnici tak i na Vyšehorkách.
Rada se zabývala též otázkou kina, které jak je viditelné neplní plán ročních příjmů
a je silně pasivní. Bylo zjištěno, že návštěvnost občanů je velmi malá a upozorněno, že filmy, které se promítají nejsou kvalitní a občané raději do kina nechodí.

Výstavba obce
Největší výstavbu v obci provádělo místní JZD. V březnu provedlo opravu vodárny, betonování, omítání a porovnání okolního terénu. Provedlo adaptaci kanceláře
JZD, kde byla dána nová okna. Bylo provedeno dobudování sociálního zařízení a
umývárny se sprchami. V květnu tam byl přiveden vodovod. Mimo jiné mělo JZD
schválenou a povolenou výstavbu čerpací stanice, proto se bourala výměna. Z
občanů, kteří prováděli dobudování rodinného domu to byl pan Josef Kolář. V listopadu na kostele ve Vyšehorkách byl zasazen nový rámec z pískovce ke vchodu
do kostela a dány nové dveře.

Knihy = dárek nebo nedárek
Je po Vánocích. Dárky jsou rozdány, rozbaleny. Někdo z nich měl radost, někdo
byl zklamaný, někdo překvapený, někdo je očekával.
Ale mám troufalou otázku. Jestlipak se ještě nadělují pod stromeček knihy? Já vím,
není to pro mnohé praktický dárek a navíc nejsou zrovna nejlevnější. Ale dětem to
asi těžko vysvětlíme. Jistě, řešením je půjčování knížek z knihovny a ze své zkušenosti mohu říci, že jsou celkem dobře zásobeny.
A výhody knížek? Nepotřebují elektřinu, nenadávají, nepokazí se, můžete je vzít
všude s sebou a jsou vždy po ruce.
A tak doufám, že nebude platit: do budoucna - knihy = přežitek a po dalším zdražení = nedostupný klenot.
Alena Dunovská

KŘÍŽOVKA
V tajence se dozvíte jméno vesnice v okolí..
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1. vojenský rozkaz
2. vepř
3. knižně polibek

Komunikační poměry

4. předložka

Autobusové spojení pro pracující a ostatní obyvatelstvo je velmi dobré. Jede 7 krát
denně z Vyšehorek a do Vyšehorek. Ranní autobus odjíždí z Vyšehorek ve 4.10
hod. směr Líšnice-Újezd-Mohelnice. Směr Podolí pro pracující odjezd 5.30 hod.,
pro školní mládež odjezd 7.30 hod. a dále 12.30 hod.. Z práce návrat autobusem ve
14. 30 hod.. Do školky ráno jede autobus z Líšnice v 7.30 hod. a ze školky jezdí
děti v 17. 30 hodin. Ještě jede spoj na odpolední a z odpolední směny.

5. velký sáček
6. dýchací ústrojí
7. stavební materiál
Vyluštění tajenky z minulého čísla: Jeseníky

Lidopisné poměry
Sňatek u svých rodičů oslavil Josef Spurný a Anna Habrlntová. Zůstali bydlet v
Líšnici. Sňatek oslavili také Isidor Rýznar a Helena Vágnerová z Líšnice č. 4. Z
Líšnice se vystěhoval do Štěpánova Hadnagy Silvestr, svůj domek později prodal
důchodci Kratochvílovi za 3.000 Kč.
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TERMÍNY SVOZU ODPADU
13. a 27. března, 10. a 24. dubna, 9. a 22. května, 5. a 19. června
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝS

Jana Zámečníková

Konečně se dostala na hladinu a lapala po dechu.
Dionýs jí pomohl postavit se na nohy a oba zmáčení s drkotajícími se zuby vylezli z vody ven. Hoska držel v náručí vysvobozenou
Ulu z ranečku. Mlčky si ždímali potrhané ošacení.
„Tak tomu říkám shledání,“ usmála se Leduška a všechny je objala.
„Štěstí nás neopouští, půjdeme rychle dál, promočeni jsme na kost, měli bychom se
rychle zahřát, vyrazíme“, řekl mnich a uchopil zapálenou louč. Leduška si vzala
Ulu, Hoska další louč a tak jejich cesta mlčky pokračovala. Chodba byla ve výšce
dospělého člověka a v šířce asi jednoho metru. Byla vytesaná ve skále a místy prokapávala voda z puklin. Věřili, že už jsou blízko u cíle, že chodba je zavede ven. K
vysvobození.
„Ššštt,“ zastavil je Dionýs a ukázal si na ucho a na ústa, aby nemluvili a naslouchali. V pleskající ozvěně zřetelně slyšeli hovor! Zase a zase. Jsou to přátelé nebo nepřátelé?
„Zůstaňte tady, půjdu napřed a podívám se, kdo je to. Ať je Ula tiše, zabavte ji
něčím,“ zašeptal mnich.
„Nééé, to nejdeš, já tady nezůstanu. Půjdeme pěkně s tebou, stejně nemáme kam
utéct, kdyby to byli lapkové,“ vzrušeně šermoval rukou Hoska. Leduška na další
rozbroje mezi nimi neměla sílu.
„Jdeme s tebou, Hoska má pravdu,..já už také nechci jen čekat,“ rozhodla tlumeným hlasem. Dionýs přikývl na souhlas a podal svou louč Hoskovi, šel napřed, aby
je mohl včas zastavit v případě nebezpečí. Snažili se být tiše, jak jen jim to dno
chodby dovolovalo.
Hlasy sílily a za okamžik před sebou zcela zřetelně i uviděli v dálce mihotavý
odrazu světla z jeskyně. Přitiskli se blíž ke stěně a Hoska jednu z loučí raději
uhasil. Měl nutkání uhasit i druhou,ale přece jen nerovnost na cestě by mohla přivolat klopýtnutí, které by je vyzradilo. Dionýs je po chvíli rukou upozornil, aby se
zastavili a ukázal na sebe, že teď už půjde sám. Přikrčil se a pomalu postupoval
vpřed. Lidé před ním se chovali hlučně, což znamenalo,že nepředpokládají nějaké
nebezpečí.
V posledním úseku se položil na břicho a plazil se k okraji převýšené chodby.
Když dorazil až na konec, opatrně vykoukl z výklenku. Protřel si rukou oči, jestli
ho nešálí zrak, jestli to není jen výplod jeho toužebného přání. Dole pod ním byla
skupinka obyvatel líšnického hradu. Ano. To je Bidlo, sluha Heralta a s houní na
zádech, to je přece Filoména, kuchařka, chůvy Ačka a Důra. Hopsaly tam i tři děti.
Tady se není čeho bát, to jsou přece našinci, sousedé!
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 9. 2. 2012 se konalo veřejné zasedání č. 1/12 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 6 zastupitelů, omluveno: 1 zastupitel
Podle Zápisu z veřejného zasedání bylo projednáno a mimo jiné zaznělo:
- Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet musí být vyrovnaný. Na straně příjmu a na straně výdajů musí být stejný. Rozpočet obce je pouze orientační. Vždy se dělá rozpočtové opatření a v případě potřeby se přesouvá finanční částka z položky na položku. Rozpočet je finální až na
konci kalendářního roku. Rozpočet obce byl schválen 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na zvýšení odměn pro všechny zastupitele obce Líšnice. Bylo navrženo zvýšení pro starostu obce z částky 12.700 Kč
na 13.630 Kč, pro místostarostu obce z částky 6.350 Kč na 12.090 Kč a pro členy
zastupitelstva z částky 1.000 Kč na 1.520 Kč. Po diskuzi mezi zastupiteli starosta
navrhl pro místostarostu novou částku 9.000Kč hrubého. Poté bylo zastupitelstvem
odhlasováno schválení nové hrubé částky 9.000 Kč. Všechny navrhované částky
byly schváleny 4 hlasy pro, 1 zastupitel nehlasoval a 1 byl proti.
- Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem darovací smlouvy – cykloodpočívky a mapy obce. Zastupitelstvo obce to schválilo 6 hlasy.
- Dále byl projednán návrh na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
z evidence obce dle inventurního seznamu. Tento návrh podala inventurní komise
složená z předsedy inventurní komise Bc. Friedla, a členů komise: pana Smitala,
pana Fritschera a pana Zbožínka. Vyřazení majetku bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil s výsledkem dotací na vodovod Líšnice. Bylo mu sděleno
z ministerstva zemědělství, že žádat se už nemůže, že dotační tituly jsou uzavřeny.
V případě, že budou dotační tituly opět vypsány, tak pak je možnost požádat znovu . Dotační tituly byly podány celkem sedmkrát.
- Starosta obce informoval občany o skládce Újezd – Líšnice. Do konce února má
vydat rozhodnutí stavební úřad v Mohelnici.
- Starosta obce informoval o hasičské zbrojnici. Hasičská zbrojnice je zazimovaná
a čeká se, až se bude moci na jaře pokračovat v budování.
Různé:
Byla projednána stížnost pana Marka Míchala na kolísání tlaku vody ve vodovodním řádu na Vyšehorkách. Starosta obce s ní seznámil zastupitelstvo i občany a
oznámil, že se stížnost bude dále řešit.
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FOTOGALERIE
- Starosta obce poděkoval všem občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.
V Líšnici bylo vybráno celkem 9.014 Kč. Na Vyšehorkách bylo vybráno celkem
3.591 Kč.
Diskuse:
Pan Navrátil Jaroslav se zeptal, že by chtěl spravit cestu kolem hospody směrem
dolů. Starosta obce odpověděl, že cesta se bude v tomto roce spravovat.
Pan Vašek Ludvík se zeptal: „ Kdy se bude spravovat kanál na rohu u pana Míchala? Brzo bude jarní tání a neradi bychom dopadli tak, jak v roce 2011, když přišly
přívalové deště.“ Starosta obce odpověděl, že řešením bude úprava koryta. Tyto
práce se provedou co nejdříve po rozmrznutí půdy.

PODĚKOVÁNÍ
Po teplém prosinci a lednu se konečně v únoru projevila naplno paní zima. Nejvíce
jsme její vládu pocítili v naší obci ve středu 15. února. Úsek silnice mezi bývalým
kravínem a líšnickou skládkou se stal jako již několikráte v minulých letech neprůjezdný. Silničáři se sice snažili, ale bohužel díky silnému větru vyšla vždy jejich
práce nazmar. Silnice se okamžitě díky silnému větru stala neviditelnou. Do této
sněhové pasti se postupně chytali další a další řidiči, kteří cestovali buď z práce
nebo třeba na noční směnu. A pomoc hledali po telefonu u starosty obce. Bohužel
technika, se kterou se obec snažila přispěchat na pomoc, tentokráte na přívaly sněhu nestačila. O pomoc byl požádán pan Alois Švec ze Svinova, který i se svým
LKT okamžitě přijel a situaci dokonale zvládnul. Během večera a noci se však stejná situace opět opakovala a další pomoc přišla tentokráte od Jana Vyjídáčka z Vyšehorek, který i přes pozdní noční hodinu přijel a nešťastníky zachránil. Celá záchranná akce se protáhla až do časných ranních hodin a na spánek tedy moc času
nezbylo. Tímto bychom chtěli oběma - pánům Švecovi i Vyjídáčkovi poděkovat
za obětavost a ochotu, se kterou se k nastalé situaci postavili. Poděkování patří také
místním občanům, kteří se na vyprošťování zapadlých vozidel rovněž podíleli. Do
budoucna by snad bylo řešením, kdyby se znovu začaly stavět proti sněhové zábrany, jak si je z dřívějších dob pamatujeme. Věřme, že se naši obecní zastupitelé budou tímto problémem včas zabývat.

Z historické pohlednice poznáte budovu líšnické hospody v předválečné době

POZVÁNKY

31. března 2012 - KD Líšnice -14 hodin

POPLATKY
OÚ 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, který je 400 Kč za 1 osobu trvalého pobytu, poplatek za psy činí
50,- Kč. Vodné se platí dle faktury za odběr vody. Za služby spojené s údržbou
hřbitova se vybírá částka 100 Kč.
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31. března 2012 - KD Líšnice - 20 hodin
Hrají: skupina VARIACE
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

taneční skupiny MARLY.
ve stylu Orient, Asie, Egypt a různými autorskými kombinacemi těchto stylů.taneční skupiny MARLY.
Tančíme převážně ve stylu Orient, Asie, Egypt a různými autorskými kombinacemi těchto stylů.

V sobotu 11. února přivítala v Líšnici předsedkyně místní skupiny Českého červeného kříže paní Dáša Kvíčalová návštěvníky 7. společenského plesu. Někdo namítne, že všechny plesy v Líšnici se podobají jako vejce vejci. Opět přátelská atmosféra, opět velmi pestrá tombola, opět bohaté občerstvení. Ale přesto byl i ten
„ženský“ ples něčím odlišný. Určitě potěšily třeba vkusně naaranžované živé květy
na každém stole.
O hudební produkci se postarala skupina TATA BAND z Nového Města na Moravě. Tato skupina nabízí kvalitní klasický dixieland. Repertoár je složen ze známých
dixielandových skladeb domácích i zahraničních autorů. Jsou zde však obsaženy i
písně jdoucí za hranice tohoto stylu. Hrají tedy swing, jazz, evergreeny, české lidovky v dixielandovém podání, saxofonové melodie, ale i disko a moderní skladby, takže každý si mohl přijít na své.
Horliví tanečníci také ocenili losování tomboly. Místo zdlouhavého losování drobných výher se prodávaly obálky s lístky, ze kterých bylo ihned jasné, jakou věc
vyhráváte. A pokud některé losy postoupily do finále, mohli jejich majitelé vyhrát
zajímavé ceny. Dorty, klobásy, pěkné prasátko a další výhry se rozdělovaly na parketě před půlnocí . Losování mělo spád a za chvíli se mohlo opět tancovat.
Nesmím zapomenout na kulturní vystoupení večera. Na parketu se představila v několika vstupech taneční skupina
Katastrofa z Litomyšle. Diváci ocenili
zajímavé kostýmy, nápaditost děje i taneční ztvárnění. Účinkující byli z parketu
vyprovázeni bouřlivým potleskem. Návštěvnost tohoto plesu byla sice trošku
menší, ale ti, kteří přišli a chtěli se bavit,
neodcházeli zklamáni.
8

Obci Líšnice se podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu „Program rozvoje venkova“ na obnovu místních komunikací a veřejných
prostranství. Tato dotace činí 87 % z částky 1.956.000 Kč.
Konkrétně se jedná o obnovu místní komunikace na Vyšehorkách, kde dojde k
částečné rekonstrukci, obnově krytu vozovky a odvodnění pomocí příčných odvodňovačů. Délka úprav je 336 metrů. Dále dojde k obnově povrchu chodníků a to
v areálu hřiště na Vyšehorkách, v Líšnici na návsi a u autobusové zastávky.
Dotace je určena rovněž na modernizaci veřejného rozhlasu v Líšnici, kde dojde k
zavedení bezdrátové technologie. Rovněž zde budou instalovány nové přijímače a
reproduktory. Taktéž bude toto zařízení doinstalováno na Vyšehorkách. Bezdrátový rozhlas je možno napojit na pracoviště složek záchranného systému.
Při úpravách veřejného prostranství se počítá
s výměnou stávajícího a instalací nového mobiliáře. Jde o lavičky, odpadkové koše, herní
prvky pro děti a stojany na kola. Tento mobiliář bude sloužit občanům v místech jejich setkávání k odpočinku i společenské interakci a také
bude napomáhat k udržení větší čistoty v obci.
S tím souvisí i parkové úpravy, které zahrnují
mimo jiné výsadbu dřevin, odstranění náletových dřevin v okolí nepřehledné autobusové
zastávky, zatravnění a drobné terénní úpravy.
S realizací celého projektu se počítá během roku 2012. Na provádění prací bude
vypsáno výběrové řízení na úrovni obecního úřadu.

CHYSTÁ SE

MÁJOVÝ KOŠT SLIVOVICE
Líšnice - kult. dům - 5.

května 2012

Vzorky do soutěže možno odevzdat v množství 0, 5 l u A.Plháka,
Líšnice 29 nebo v místní hospodě.
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NÁVŠTÍVILI JSME PLESY
čtvrté do rána. A to se ještě některým návštěvníkům plesu nechtělo končit. O kulturní vystoupení se postaral kolektiv děvčat z Líšnice.
Jako na každém plese nemohla chybět tombola. V ní se objevilo bezmála 100 cen,
které byly nashromážděny jednotlivými sbory. Z cen jsme si mohli vyhlédnout
např. uzeninový balíček, dárkové koše, drobnou elektroniku, ale i poukázky a další
pro vesnické plesy typické ceny. Hlavní cenou byl digitální fotoaparát.
Celým plesem vládla příjemná a přátelská atmosféra. Návštěvníci se do posledního
bavili a i pro nás hasiče to bylo milé zpestření zimní části roku. O tom že tento ples
se postupně dostává do podvědomí obyvatel blízkého okolí je fakt, že se počtem
113 platících hostů oproti loňskému roku toto číslo zvýšilo asi o 30.
Budeme tedy doufat, že pokud nám podmínky dovolí, rádi se svými přáteli a hosty
sejdeme právě v té zimní sezóně a nejen přes léto na sportovním poli.

V sobotu 28. ledna se u nás v Líšnici konal již čtvrtý ročník společenského plesu
sborů dobrovolných hasičů okrsku č.10.
Ples byl organizován za účelem získání finančních prostředků na činnost hasičů
okrsku. Díky tomuto výtěžku bude vypsán nový ročník „Přeborníka okrsku č.10“
pro rok 2012 a to jubilejní desátý ročník.
Jednou z dalších plánovaných aktivit okrsku je dětské sportovní odpoledne, které
by rád okrsek uspořádal pro dětské kolektivy působící na jeho území. Práce
s mládeží je jak pro okrsek, tak i pro sbory samotné velice důležitá. Neboť právě
z řad mládeže nám postupně vyrostou budoucí
hasiči a nástupci.
Na samotné organizaci,
přípravě a realizaci se
podílelo jedenáct sborů
z celkového počtu dvanácti, kdy pouze jediný
sbor a to Loštice se
nikterak neúčastnil.
K tanci a poslechu hrála
místní skupina Variace,
která za své výkony sklízela patřičný obdiv a tak
se tančilo až do půl
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Pro doplnění ještě uvádím zastoupení jednotlivých sborů v okrsku č.10. Je to SDH
Studená Loučka, SDH Křemačov, SDH Podolí, SDH Líšnice, SDH Mohelnice,
SDH Pavlov, SDH Radnice, SDH Žádlovice, SDH Loštice, SDH Moravičany,
SDH Doubravice a Mitrovice, SDH Palonín.
A i když je ta sportovní-letní část ještě poměrně daleko, už nyní jsou termíny pro
jednotlivé soutěže naplánované a tak Vám je můžeme nabídnout:
12.5.2012
SDH Křemačov
základní kolo okrskových soutěží
(požární útok, 100metrů jednotlivci, štafeta 4x100metrů s překážkami)
9.6.2012
SDH Pavlov
požární útok
16.6.2012
SDH Studená Loučka
požární útok
7.7.2012
SDH Podolí
požární útok
21.7.2012
SDH Loštice
požární útok
28.7.2012
SDH Palonín
požární útok
4.8.2012
SDH Žádlovice
požární útok
11.8.2012
SDH Líšnice
požární útok
18.8.2012
SDH Moravičany
požární útok
25.8.2012
SDH Doubravice
požární útok kategorie veteráni
1.9.2012
SDH Křemačov
požární útok
Jednotlivé soutěže se běží v kategoriích muži a ženy, pokud má sbor i družstvo
veteránů, je soutěž pořádána i pro tuto kategorii.
Děkujeme za návštěvu a podporu činnosti okrsku a budeme se těšit na další setkání
v letních měsících.
Jitka Mošovská, DiS.
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