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:
v listopadu:
Kajnar Rostislav
Vysloužil Martin
Rostová Helena
Hňoupek Jiří
Svoboda Jaromír
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OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI
Vás zve dne 7. prosince ve 14 hodin na

a dne 8. prosince ve 14 hodin na

Dětské divadelní představení, vystoupení místního pěveckého
sboru, videoprojekce Události 2013, k poslechu hraje S-band
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O víkendu začal advent. V sobotu vyráběly děti perníčky a v neděli se rozsvítil stromek na návsi. Těmito akcemi oslavy v naší obci teprve začínají. Další pozvánky na
str. 9,11,12. Na všechny pořádané akce vás srdečně zveme!

HUDBA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

67. díl

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

Hudební skupiny S -band

Rok 1971

25. prosince - Kostel Všech svatých na Vyšehorkách

Požárníci
V červnu se zúčastnili požárníci Líšnice - Vyšehorky cvičení požární ochrany, soutěže, kde po cvičení přebírali nový agregát PPS 12 v hodnotě 26 621 Kčs. Dalšího cvičení
se zúčastnili v Hanušovicích. V Třeštině byli na slavnosti
70 let založení požárního sboru. Mimo to zasáhli při požáru
v Pavlově, později v Žadlovicích. V prosinci na výroční
schůzi, kde byla probírána činnost za celý rok, byli vyznamenáni čestným odznakem Jan Orálek, Antonín Orálek
oba z Vyšehorek a Rostislav Šnobl z Líšnice.

Hon
V listopadu provedlo myslivecké sdružení celoroční odstřel, při kterém podle plánu
bylo odstřeleno 68 zajíců, 51 bažantů a 8 srnců.

Chrousti

Začátek v 18 hodin
26. prosince - Kostel Svaté Máří Magdalény na Studené Loučce
Začátek v 18 hodin
27. prosince - Kostel Svatého Tomáše Becketa v Mohelnici
Začátek v 17.30 hodin
KŘÍŽOVKA
A - Žlutá slíva
B - Morseova abeceda
C - Operující lékaři
D - Alpinista

Již několik roků od 1967 nebylo vidět jak ve Vyšehorkách, tak v širokém okolí
létat chrousty. Je pravděpodobné, že larvy těchto škůdců jsou ničeny umělými hnojivy, které JZD ve větší míře v zemědělství používá.
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Mandelinka bramborová

C

R

V roce 1971 začala se rozmáhat po polích zvláště kde se pěstují
brambory, mandelinka bramborová. Po včasném zjištění bylo
proti tomuto škůdci uděláno opatření postřikem, který nejenom
dospělé brouky, ale i larvy ničil a nedovolil, aby se rozšiřoval a
působil veliké škody.

D

R

E

R

F

R

G

R

H

R

I

R

Zřícený strop
1. října ve vepříně ve Vyšehorkách se zřítil strop. Na štěstí při pádu stropu nacházela se prasata na opačném konci, takže nebyla zasažena a nevznikly tak další škody než na majetku.
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E - Havířovo
F - Nauky o zemědělství
G - Předpovědi budoucnosti podle hvězd

H - Omezení úředníci
I - Vodní plocha mezi
Rumunskem, Ukrajijnou
a Tureckem
Tajenka:
Jako sedmé na světě
bylo v roce 1902
uvedeno do provozu
(TAJENKA) metro.
V současnosti měří
146 km a má 173
stanic.

Zdroj: www.lusk.cz
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
„Kupci projíždějící Líšnicí
jen odmítavě kroutili hlavou. Divili se, nač a proč
chci víno, když si tu snad
každý vařil své pivo. Dodnes nevím, kdo koho navedl a vymyslel na mne ten podraz. Když jsem procházel líšnickým jarmakem, přitočil se ke mně nenápadný človíček. Už tehdy jsem měl zpozornět, ale on jen mlel a mlel, že se doslechl o mém
přání zakoupit révu. Celý flůtek jsem mu zaplatil, aby prozradil kupce! Zavedl mě
k té díře neřesti plné poběhlic, šmíráků, darebáků všeho druhu a já bloud tam za
ním vlezl!“
Dionýs se pleskl do čela rukou, vzdechl, protože vzpomínka byla živá a prožívaná
znovu. „A co bylo dál, co bylo v té díře neřesti, to mě hodně, hodně zajímá,“ šklebila se Ula. „Dej pokoj! Nevím, proč mám dnes takovou sdílnou náladu. Prostě,
než jsem dosedl na lavici a opřel se o kamenný stůl, seděla mi obkročmo
s vykasanou suknicí na klíně děva s hubou plnou zhnisaných, zkažených zubů.
Vlasy měla spečené špínou, tolik zapáchala, že se mi udělalo okamžitě špatně od
žaludku. Šátrala mi po těle a kostnatými prsty mi vhrnovala kutnu, šeptala mi takové oplzlosti, o kterých ti nemůžu a ani nechci povídat. Z druhé strany mi do ucha
žebrák vrčel prosbu o kosti z pečeně, kterou mi ještě nestačili ani přinést. Byl jsem
tak překvapený hbitostí té lepé děvy, že jsem jen zíral do šera krčmy, než ji někdo
ze mě neurvale strhl na zem do mokré slámy. Přisedl si naproti mě, neviděl jsem
mu do obličeje, protože si sedl zády k oknu.“
„Dáš mi celý pražský groš, ale pravý pražský groš, ne nějaké stříbrné slitky, kterými husiti zamořují okolí,“ zařval, až
mi zalehlo v uších. Koktající strachy bych mu slíbil snad
všechno! Já žádný groš neměl, jen nastřádané drobné měděné penízky. Smlouval jsem s tím vydřiduchem, neustále
jsem od sebe odháněl dotěrnou děvku neurčitého věku a
sápající se hnáty žebráka. Nakonec jsem ten rádoby dobrý
obchod musel zpečetit po staru miskou piva, údajně od
vyhlášeného sládka Vrtislava z Úvozu, který si zřídil
v Líšnici jeden z prvních pivovarů. Něco tak odporného
jsem v životě nepil. Teplá kašovitá břečka chutnající po plesnivém chlebě mi
stoupla hned do hlavy. Věděl jsem, že je zle! Neustále jsem se domáhal révy, nakonec mi ten vychytralec hodil na stůl obrovský vak, ve kterém jsem po hmatu našel
řízky rostliny. Nebylo už na co čekat, snažil jsem se dopotácet ke dveřím, pokud se
tak dá říct něčemu, co vypadá jak vchod do medvědího brlohu. Zatočila se mi hlava a upadl jsem na zem do zasychajících zvratků a výkalů. Řev krčmy byl ohlušující.
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DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 21. 11. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 6/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 7 zastupitelů
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
-Starosta obce seznámil občany s žádostí firmy Insolvea Reform s.r.o, která předložila nabídku 5.500 000,-Kč. za odkup pozemků pod skládkou. Starosta obce následně nechal hlasovat a zastupitelstvo obce rozhodlo jednohlasně 7 hlasy, že nabídku nepřijímá a žádost zamítla.
Nejzávažnějším důvodem pro zamítnutí žádosti bylo uskutečnění převodu katastrálního území pod skládkou. Město Mohelnice jednoznačně odmítlo převod katastrálního území na město Mohelnici za předpokladu, že pozemek pod skládkou odkoupí firma Insolvea Reform s.r.o. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo obce
došlo k závěru, že v budoucnu by mohla hrozit ekologická katastrofa plynoucí z
této skládky, a tak rozhodla, že pozemky pod skládkou p.č. 273/4 o rozloze 17422
m² a p. č. 273/5 o rozloze 128m² odprodá městu Mohelnici za 5.000 000,-Kč
splatných ve čtyřech splátkách po 1.250 000,-Kč po dobu čtyřech let. Schváleno
bylo 5 hlasy
- Dále zastupitelstvo obce chválilo zahájení procesu změny KÚ tak, aby se pozemky p. č. 273/4, 273/5, 273/7, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10,
301/11, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10 se staly katastrálním územím města Mohelnice. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany, že proběhla kontrola
z Finančního úřadu z Olomouce. Tato kontrola neshledala žádné nedostatky ani
žádná pochybení obce Líšnice.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení na
Územní plán Líšnice. Celkem se výběrového řízení zúčastnily čtyři firmy. Fa. KYNESL+KYNČL s.r.o., Ing. Arch. Zbyněk Pech, ing. Arch. Božena Šnyrchová a
URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESING – STUDIO, spol. s.r.o.. Doporučení hodnotící komise pro zakázku ,,Územní plán Líšnice‘‘ a tímto rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky č. 1 uchazeče KNESL+KYNČL s.r.o., sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 47912481, celková nabídka 315.000,-Kč
bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem.
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POZVÁNKY
- Doporučení hodnotící komise pro zakázku,,Územní plán Líšnice‘‘ a rozhoduje
tímto o vyloučení uchazeče, a to Ing. Arch. Boženy Šnyrchové, Mlčochova 3, 771
00 Olomouc, IČ: 46316370, z účasti v zadávacím řízení. Uchazeč neprokázal splnění požadavků zadavatele na obchodní podmínky, stanovené v čl. 6 Výzvy.
Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce informoval občany, že probíhá rekonstrukce v kulturním domě
v Líšnici. Je nově vymalováno v kanceláři OÚ, v přisálí i na chodbách a proběhla
také obměna nových světel.
- Starosta obce seznámil občany, že se blíží konec roku a musí se udělat inventarizace majetku obce. Inventarizační komise pro rok 2013 je ve složení: Předseda
komise: pan Aleš Friedl a členové komise: pan Oldřich Smital, pan Martin Fritscher a pan Libor Zbožínek.. Schváleno 7 hlasy.

12. prosince
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice - 18.00 hod.

26. prosince

INFORMACE Z OÚ

19.00 hod. - hostinec a přísálí KD Líšnice
Na základě žádosti obce Líšnice ze dne 15.1.2013 byl
zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.
UZ/3/38/2013 ze dne 22.2.2013 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 10 000 Kč na opravu dopravního
automobilu – nástřik a neinvestiční příspěvek ve výši 3 000 Kč na pořízení hadic a
armatur.
Na základě smlouvy o dílo byl proveden nástřik dopravního automobilu Gazelle,
které je v majetku obce Líšnice a
slouží pro přepravu zásahové jednotky obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Líšnice. Nástřik byl proveden dle platných
norem. Celková částka za nástřik
automobilu byla 21 000 Kč.
Druhá část dotace byla využita na
nákup nových hadic a to tří kusů
hadic B65 a jednoho kusu hadice
C42.
Tyto hadice nahradily již dosluhuAutomobil Gazelle - po nástřiku
jící materiál jednotky obce.
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11. ledna 2014

OBECNÍ PLES - hraje FANTAJM
OLOMOUC
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, že dne 11. prosince
2013 bude přerušena v době od 8.00 do 15.00 hod.dodávka elektrické energie pro Líšnici z důvodu pravidelné údržby.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Občanské sdružení Ryzáček
Vyšehorky 16, Líšnice 789 85

pořádá

POV 2013_1-110

Projekt
ve dnech 2. - 3. ledna 2014 - v době od 7. 30 do 16 hodin
Děti se mohou těšit na:

zimní radovánky,

zábavné aktivity s koňmi a péči o koně

aktivity v klubovně - např. výtvarné činnosti, hry všeho
druhu…
Cena: 550 Kč
Cena zahrnuje oběd a celodenní pitný režim.

Dítě je nutno přihlásit:
- osobně v Občanském sdružení Ryzáček, Vyšehorky 16, Líšnice
- na emailu: aktivity.ryzacek@email.cz
Informace o obsazenosti tábora na tel. 605766154 nebo 775509974
Vyplněné a zákonnými zástupci potvrzené závazné přihlášky společně s poplatkem je nutné zaslat nejpozději do 20.12.2013 na adresu sdružení.

SDRUŽENÍ RELAX
Domluvili jsme se, že se budeme scházet nejméně 1x za měsíc a to
každou
první středu v měsíci v 18.00 hodin.
První sezení bude 4. prosince v klubovně OÚ v 18.00 hod. - zároveň
uděláme výzdobu KD (Mikulášská nadílka)
Těším se na setkání a na prima nápady, jak si zpříjemnit život.
Ilona Nováková
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„RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V OBCI LÍŠNICE“
byl spolufinancován Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova oblast podpory1
Na základě získání dotace byl vysoutěžen zhotovitel projektu Renovace veřejného
osvětlení v obci Líšnice a to firma KOVOPARTERS Systém s.r.o.. Dne 1.7.2013
bylo předáno staveniště. Následně pak firma prováděla renovaci 38 ks svítidel, jejich držáků a kabelového vedení jednotlivých svítidel. V další fázi byly vyměněny
rozvaděče veřejného osvětlení a to i s vnitřním vybavením. Byly nainstalovány nové centrální regulační jednotky.
Již při výměně svítidel v obci Líšnice se vyskytl požadavek občanů na doplnění veřejného osvětlení o dvě svítidla a to v prostoru u
místního obchodu v Líšnici a u vjezdu do
obce od obce Újezd, kde stojí osamoceně
nemovitost s bytovou jednotkou. Zároveň
bylo zjištěno poškození stávajícího rozvaděSvítidlo před renovací
če na obecním úřadě – prohořelá stěna a
některé díly rozvaděče. Po konzultaci se
zhotovitelem bylo rozhodnuto o výměně
rozvaděče za nový, podstatně modernější
( původní z 80. let 20 století ).
Tyto dvě skutečnosti se staly obsahem dodatku smlouvy. Následně pak byly práce
z dodatku realizovány.
Celá realizace byla předána po týdnu zkuSvítidlo po renovaci
šebního provozu předávacím protokolem dne
10.10.2013.
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NAVŠTÍVILI JSME ZA VÁS

MOŽNÁ NEVÍTE
Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a

Memoriál Zdenka Neubauera
V sobotu 16. listopadu se v líšnickém hostinci uskutečnil další ročník podzimního mariášového turnaje - Memoriálu Zdenka Neubauera. Hlavní pořadatel - hostinský pan Sládek přivítal u hracích stolů 25 startujících z Líšnice, Vyšehorek,
Svinova, Mohelnice, Loštic, Vlčic a dalších okolních obcí.
Potom již měli hráči plné ruce sedmiček, osmiček, devítek, spodků, svršků, králů,
es a statečně absolvovali mnoha hodinový maraton utkání. O celkového vítěze se
hrálo se v trojicích na čtyři kola. Samozřejmě ani v letošním roce nechyběla přestávka na oběd. Ten připravil pan Smítal z Vyšehorek a za svůj výtvor si opět
zasloužil potlesk.
I tentokráte se mariáš v Líšnici mohl pochlubit všemi atributy, jaké by správná
karetní hra měla mít. Hráči zapojovali mozek, přemýšleli a taktizovali, Když prohrávali, museli udržet nervy na uzdě, aby byli schopni uhrát i následující hry.
Jestliže vítězili, nesměli podlehnout euforii, protože v dalších hrách by mohli
přijít o nemalé peníze. Dokázat přiznat vlastní porážku a poblahopřát soupeři k
vítězství - tom tkvělo umění všech zúčastněných mariášových hráčů.
Na oblibě líšnických mariášových turnajů má velký podíl mimo jiné i bohatý
počet cen pro všechny zúčastněné hráče. Sele za první místo se stalo již samozřejmostí. To letošní si odnesl líšnický hráč pan Jan Elbl. „Chodím trénovat celkem pravidelně. Moje dnešní výsledky byly jako na houpačce. Ve 3. kole jsem
dost prohrál, ale v posledním kole jsem si vše vynahradil,“ řekl šťastný vítěz po
převzetí ceny. Nutno podotknout, že po 3. kole opravdu ztrácel na prvního 45 Kč,
a byl až desátý. V posledním kole však nahrál neuvěřitelných 202 Kč, což ho
celkově vyneslo na nejvyšší stupeň. Na stříbrné příčce se umístil Stanislav Krejčí
a bronz získal Petr Grulich, který vedl prakticky celou soutěž.
O tom, že v mariáši se může stát cokoliv, se přesvědčil i vítěz jarního turnaje pan
Jaroslav Navrátil. „Dnes se mi vůbec nedařilo, ale na mariáš nezanevřu a příště
bude líp,“ okomentoval svoje špatné umístění.
Líšnické mariášové turnaje mají své stálé účastníky a atmosféra je tedy téměř
rodinná. „Kromě jedné absence jsme nechyběli téměř na žádném ročníku turnaje,“ řekl jeden z pravidelných návštěvníků pan Rudolf Mrázek z Vlčic a dodal:
„Příště určitě přijedeme zase a budeme se snažit zvítězit!“
Z technických důvodů uveřejníme fotografie v některém z příštích vydání LO.
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přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje
dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého
příchodu na konci času.
Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem
a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová. V západní tradici je advent také dobou
zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes je však advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době
ztišení lze mluvit jen v prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí.
Děti otevírají obvykle adventní kalendář.V současnosti se jednotlivé adventní
neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě
komerční a nemá nic společného s křesťanskou tradicí

AKCE NEJEN PRO DĚTI

Malé i větší děti si vyzkoušely v sobotu 30. listopadu v prostorách líšnického kulturního domu pečení perníčků. Kuchyňka a přilehlá klubovna byly plné
pilné práce dětí i dospělých a brzy to všude krásně zavonělo hotovými perníčky.
Tuto novou akci nachystaly ženy ze sdružení Relax a mile je překvapil zájem.
Výsledek můžete zhlédnout nejen na fotografiích. Perníčky budou totiž použity při
výzdobě kulturního domu při Sousedském posezení v neděli 8. prosince.
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