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Slavnostním výřadem ulovené zvěře důstojně ukončili svůj podzimní hon členové
mysliveckého spolku Skalka Líšnice a jejich hosté. Potom již na všechny čekala
poslední leč v přísálí kulturního domu. Více na str. 9

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

POZVÁNKA

103. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková

Obecní úřad v Líšnici
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Rok 1983
Zhodnocení volebního programu v tomto roce:
Údržba veřejného osvětlení:
Práce pokračovaly výměnou starých osvětlovacích těles za těles za tělesa sodíková.
Tím byla řešena i úspora el. energie. Ve Vyšehorkách byl zpracován nový projekt
na rekonstrukci veřejného osvětlení. To bude dáno do pořádku v roce 1984. Letošní nedokončení opravy bylo způsobeno pozdě přidělenými fin. prostředky z ONV.

Zhotovení sušky požárních hadic:
Z finančních prostředků na sušku požárních hadic byl letos zabezpečen pouze materiál. Stará věž, již nevyhovující, byla odstraněna.

Zaskružení potoka:
Na této akci se vůbec nezačalo pracovat. Důvod byl opět v pozdním dodání finančních prostředků z ONV.

Rozšíření a úprava veřejné zeleně:
Zeleň byla v jarních a podzimních měsících ošetřena v Líšnici i na Vyšehorkách.
Rozšíření zeleně na skládce odpadů v |Líšnici nebylo provedeno z důvodu posunutí
termínu zrušení této skládky.

Oprava hřbitova:
Oprava byla odložena na rok 1984.

Údržba budovy MNV:
Oprava omítek budovy MNV byla provedena dle plánu.

Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel - 296. Přistěhováni - 3, odstěhováni - 3. Sňatky - 8.
Narození: 6
- Plšková Miroslava, Kajnarová Šárka, Horníčková Vendula, Kozmanová Petra,
Kozmanová Pavla, Haberlant Roman.
Úmrtí - 3
Kuba Josef, Zámečník František, Bednář Petr
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v sobotu 14. ledna 2017 - hraje: S band
KŘÍŽOVKA
Naši obec navštíví dne 2. prosince v 18 hodin tři postavy, na
které se děti těší a zároveň jejich
příchod očekávají s obavami.
Společně s andělem přijede
/řešení naleznete v dnešní tajence/.

1
2
3
4
5
6
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Vyřešení minulé tajenky svatomartinské
Vodorovně:
1 - Pryskyřice ze stromu
2 - Řeka v Polsku
3 - Podnik v Nýrsku - brýle
4 - Výrobce plastových oken
5 - Část věty
6 - Mínění
7 - Drobný škůdce na růžích
8 - Jméno herce Zedníčka
9 - Hmyz žijící v úlu
10-Název jatek v Mohelnici
11-Přítok Váhu /starý televizor/
12-Mravověda

10
11
12
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
„Jůůů,…tys ty placky ukradl? Ty, mnich,“ vykulil oči chlapec. „Kdo tady mluví o
krádeži!? Já si vzal jen co mi patří a to je má snídaně, o kterou jsem se mimochodem, podělil s tebou, že,?“ ospravedlnil se, utřel masné ruce o kutnu a svižně se
pak vydali na cestu do Líšnice. V jiskřivé bílé záři, kdy se jim dělali mžitky před
očima, rázně kráčeli v koleji po povozech. Když uslyšeli slabé cinkání, zastavili se
a čekali na povoz, který se musel každým
okamžikem objevit za zatáčkou. Bylo by
pěkné, kdyby je někdo svezl. A už ho Dionýs poznal. Byl to Jašek, kterému neřekl
nikdo jinak než Košíkář. Však také jeho
košíky, pometla, ptačí klece a další a další výrobky z proutí,
byly do širokého okolí známé a mnohdy nestačil ani vyrobit
tolik zboží, o které byl zájem. „Pozdrav Pán Bůh, Košíkáři,
na trh,…na trh,?“ „Dejž to Pán Bůh, Dionýsi, musím ještě
dodat pometla do kovárny. Čekají na ně už týden a pak snad
ještě prodám nějakou tu maličkost, když je ten Štědrý den,“
zahlaholil Jašek. „A svezl bys nás? Pomůžeme ti,“ sliboval
Dionýs. „No, pomoc by se mi hodila, tak pojďte,“ nabídl
místo na povozu Košíkář. Nenechali se dvakrát pobízet. Mnich si vysoko vykasal
kutnu a vysoukal se na sedák. Dušek mu byl v patách a vmáčkl se mezi oba dospělé muže. Košíkář zamlaskal a koník vesele pohodil hlavou, až se mu hříva rozevlála jako křídla. Dupal umrzlý prašan a zvonečky na jeho postroji se hlasitě rozezněly do celého kraje. Vládla taková ta pohoda, okamžik, který se nedá ani uchopit ani
pochopit. Chlapec v té chvíli pevně věřil, že všechno dobře dopadne, že už na něj
tatínek a sourozenci čekají. A začal zpívat tu prastarou píseň: „A anděl v nás, v ten
vánoční čas, v srdci roztaje, štědrost naděje,…A anděl v nás, v ten sváteční čas,
smutky odletí, s křídly mávnutí,…“. Zpíval překrásně a strhl s ní Košíkáře a Dionýse, kteří se k němu s chutí přidali a hlaholili, co jím dech a hlasivky stačily. I koník
se jakoby přizpůsobil a pocinkával zvonečky do rytmu písně. „Dušku, chlapče, ty
by jsi mohl dnes zazpívat v kostele. Košíkáři, co říkáš, to je panečku hlas přímo od
Boha,“ nešetřil chválou mnich. „Mno, to je pravda, hodilo by se to na půlnoční
mši. Hezky to zní, opravdu hezky.“ Duškovi mírně zčervenaly tváře, snad od studu, snad od mrazu. Mlčel. Spatřili obrysy chalup a všepřítomný kouř z ohnišť, který stoupal v téměř rovných sloupcích k namodralé obloze.
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ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 15. 11. 2016 se konalo veřejné zasedání č. 6/16 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad7 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s postupem prací na přípojkách
a vodovodu obecně. V současné době je nainstalované odmanganovací zařízení a
probíhají zkušební testy. Bude proveden rozbor vody a po výsledku odběru vody
bude podána žádost na hygienickou stanici. Poté budou veškeré dokumenty podané
k zahájení kolaudačního řízení.
ad 8 Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že bude podána žádost na Státní fond dopravní infrastruktury (SDFI) na výstavbu autobusové zastávky Pod dědinou na Vyšehorkách. Celková rozpočtovaná částka na výstavbu autobusové zastávky činí 1.900.000 Kč. V případě, že by obec Líšnice získala dotační titul na výstavbu autobusové zastávky, tak by obec dostala z SDFI 85% z celkové částky. Dále
má obec Líšnice přislíbeno 15% z Olomouckého kraje na výstavbu autobusové
zastávky.
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku výběrového řízení
na Přeložku účelové komunikace. Výběrového řízení se zúčastnily tři stavební
firmy: MS – stavby Olomouc, SILNICE. CZ Krnov a INSTA CZ Olomouc. Doporučení Výběrové komise ve věci výběrového řízení na zakázku Přeložka účelové
komunikace v obci Líšnice se stala vítězná firma SILNICE. CZ s.r.o. Červený
dvůr 918/7, 794 01 Krnov s částkou 471 354,84 Kč.
Schváleno 7 hlasy
ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem a směny pozemků
v obci. Záměr prodeje pozemku p. č. 536/22 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře
401 m² a pozemku p. č. 746/4 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 59 m².
Schváleno 7 hlasy
Byl projednán záměr prodeje pozemků p.č. .794/5 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o
výměře 34 m². Schváleno 7 hlasy.
Dále byl projednán záměr směny pozemků mezi Obcí Líšnice a Úsovskem a.s.
v poměru 1:4 dle přiloženého seznamu.
Schváleno 6 hlasy
Starosta obce vysvětlil záměr obce pro směnu pozemků, které budou sloužit
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k vybudování vzniklých stavebních míst určených k výstavbě rodinných domů v
Líšnici
ad11 Starosta obce informoval zastupitele a občany, že obecní úřad Líšnice bude
žádat o změnu č. 1 územního plánu obce Líšnice dle § 6 odst. 2 a 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném jeho znění.
Schváleno 7 hlasy.

MS SKALKA

Podzimní hon byl úspěšný
Dne 5. listopadu 2016 uspořádal myslivecký spolek Skalka
Líšnice svůj podzimní hon. Na ranním
nástupu se sešlo přes 30 střelců. Všechny účastníky honu přivítal myslivecký
hospodář Ing. Radomír Vyjídáček a
poučil je o bezpečnosti a organizačních
záležitostech honu. Poté upřesnil lovenou zvěř.
Odpoledne se konal na louce za vesnicí
výřad zvěře. Nastoupení střelci a naproti
nim honci vzdali poctu ulovené zvěři,
která byla seřazena podle mysliveckých
pravidel. Ulovil se divočák, 5 selat, 2
lišky a 19 bažantů. Myslivecký hospodář seznámil přítomné s počtem úlovků
podle jednotlivých druhů, poděkoval za
kázeň a ocenil honce za vykonanou
práci. Klobouky na hlavy putovaly po
závěrečném zvolání Lovu zdar! Dohořívající ohně se staly symbolem konce
hezkého dne stráveného s dobrými přáteli v přírodě. Nikdo určitě neodmítl
pozvání k účasti na poslední leči, která
se konala v přísálí KD.

ad12 Starosta obce informoval zastupitele a občany o dořešení záměru majetkových vztahů k pozemkům p. č 136/6, 136/39, 653/2, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 788,
789/1, 789/2, 789/4, 789/9, 864, 870, 871 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Výše uvedené pozemky jsou historicky vedeny jako vodní plocha a proto podle zák. 172/1991
Sb. neměly být převedeny do majetku obce. Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí
Moravy má v plánu realizovat stavbu polosuchého poldru, vodní nádrže a revitalizaci toku v oblasti nacházející se, mimo jiné, i na pozemcích, které jsou výše uvedené.
Záměr k dořešení byl schválen 7 hlasy.
ad13 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem obnovy veřejného
osvětlení v obci směrem k rybníkům. Tento bod byl vypuštěn.
Nehlasovalo 7 zastupitelů.
ad14 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým provizóriem na
rok 2017, 1/12 z celkové částky rozpočtu obce.
Schváleno 7 hlasy.
ad14 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým opatřením vlastním č. 17 ve výši 800 000 Kč na straně příjmů i na straně výdajů.
Schváleno 7 hlasy.
ad14 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem inventurní komise
pro inventuru závazků a majetku obce k 31. 12. 2016 ve složení: předseda komise
– Aleš Friedl, členové komise – Libor Zbožínek a Lukáš Bartoš.
Schváleno 7 hlasy.
Různé:
Akce v obci:
2. 12. 2016 – Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu v obci Líšnice
4. 12. 2016 – Sousedské posezení v 14:00 hod. v KD Líšnice
24. 12. 2016 – Živý Betlém na návsi
27. 12. 2016 – Vánoční turnaj ve stolním tenise
14. 1. 2017 – Obecní ples
ad 15 Diskuze:
Starosta obce podal informaci, že revize kotlů bude probíhat začátkem prosince
2016. Občané informovali, že nesvítí obecní světlo u hospody.
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POZVÁNKY

Vánoční koncerty skupiny S band Líšnice
9.12. v 18 hod. - Úsov
18.12. v 18 hod. - Pavlov
25.12. v 18 hod. - Vyšehorky

26.12. v 16 hod. - Bouzov
27.12. v 18 hod. - Mohelnice

Turnaj ve stolním tenise - 27. 12 .2016
KD Líšnice
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RELAXACE

KARTY

Dětský koutek
Spolek Relaxace si na chladná zimní odpoledne připravil pro naše
nejmenší spoluobčany dětský koutek. Scházíme se každou středu od
16:30 do 18 hodin v prvním patře
na nové zbrojnici. První hrací odpoledne již proběhlo a přišlo se k
nám podívat 12 dětí. Děti hrají
společenské hry, staví kostky, malují, hrají míčové hry a zavzpomínali jsme i na hru chodí pešek okolo. Všichni se zapojili a bylo jedno jestli mají 1 rok nebo 12 let. Do Vánoc ještě
chceme malovat perníčky a vyrábět vánoční přáníčka.
Na všechny co se přijdou podívat se moc těšíme. Přineste si pití a přezůvky na koberec.

Rekapitulace roku 2016
Protože se nám rok 2016 neuvěřitelnou rychlostí blíží ke konci chtěla bych všem
poděkovat za účast na našich akcích. Poděkovat sponzorům za dary do tomboly na
dětský maškarní karneval, všem co se podílely na organizaci dětského dne, všem
za skvělou atmosféru na zájezdu do Pekla i těm, kteří nás podpoří v dětském koutku ať už svojí účastní nebo přispěním nějaké hračky pro děti. Děkuji také obecnímu úřadu za finanční podporu a za skvělou spolupráci.
Všem Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku zdraví a aby
byl pro všechny lepší než ten rok co končí.
Lucie Dvořáková, Spolek Relaxace

INFORMACE
Na internetových stránkách
www.obec-lisnice.cz
naší obce na titulní straně ve
sloupci vpravo máte možnost
upozornit na poruchy obecního zařízení, zejména poruchy
veřejného osvětlení, místního rozhlasu, na naplněné kontejnery na tříděné odpady apod.
On-line formulář můžete využít k zaslání hlášení o poruše
spolu s popisem závady.
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Memoriál Zdenka Neubauera
Turnaje v mariáši se konají v naší obci již řadu let vždy v jarním a podzimním termínu. Ten letošní podzimní turnaj se uskutečnil v sobotu 19. listopadu a opět se
těšil velikému zájmu hráčů ze širokého okolí. Do hry se přihlásilo 30 hráčů a ještě
několik dalších muselo být odmítnuto pro nedostatek místa u stolů. Škoda jen, že
jeden z přihlášených hráčů musel z rodinných důvodů soutěž opustit už po prvním
kole a tak zůstalo u stolů 29 hráčů - což byl
nedělitelný počet pro hru ve třech. Hrálo se
na pět kol, které byly přerušeny jen přestávkou na oběd. Z domácích hráčů nejlépe
zahájil soutěž Milan Novák, který byl po
1. kole druhý. Potom však následovala
veliká ztráta a celkově skončil na 22. místě,
Jan Elbl obsadil 25. místo a Antonín Maštera 28. místo. Nejlépe se vedlo Jaroslavu Žádná židle u stolů nezůstala volná
Navrátilovi, který skončil na 14. místě.
Celkovým vítězem se stal po vysoké výhře
v posledním kole Jiří Havelka s 563 body,
2. místo patřilo Lubomírovi Vysloužilovi s
534 body a 3. místo Jiřímu Horákovi s 524
body. Všichni soutěžící obdrželi drobné
ceny a vítěz tradiční pěkné selátko. Poděkování patří Tondovi Mašterovi ml. za
počítání bodů v turnaji a paní hostinské za
M.Novák, J.Elbl a A.Šperlich
celou organizaci.
Škoda jen, že se jednalo o poslední akci,
která se v letošním roce v naší hospodě
konala. Současná pronajímatelka k 30.
listopadu končí, do výběrového řízení se
žádný jiný zájemce nepřihlásil a tak postihl
naši hospodu stejný osud jako v jiných
malých obcích. Hospoda bude mít alespoň
pro zbytek roku 2016 zavřeno. Doufejme
jen, že to bude přechodné opatření a nový
Zleva: Vysloužil, Havelka, Horák
nájemce se přece jenom najde!
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SDH VYŠEHORKY

Vyšehorští hasiči hodnotili svoji činnost
V sobotu 26. listopadu se uskutečnila výroční valná hromada SDH Vyšehorky. Se
zprávou o činnosti SDH za rok 2016 vystoupil starosta sboru Ing. Jaroslav Seryn.
Ze zprávy vybíráme:
V průběhu roku 2016 proběhla další část rekonstrukce hasičské zbrojnice na Vyšehorkách.
Podařilo se vlastními silami položit dlažbu, vyspravit vnitřní omítky v místnosti i garáži, odhalit pískovcové základy v garáži a částečně podbít strop tamtéž. Materiál na dokončení je již
rovněž připraven.
Na obecní budově v areálu bývalého hřiště MŠ
provedli vyšehorští hasiči nátěr střechy, do kuchyňky nainstalovali novou kuchyňskou linkou
Natřená fasáda
a natřeli fasádu i vnitřní stěny budovy.
Na jaře letošního roku se uskutečnila brigáda na
úklid příkop kolem komunikace od hranice obce Vyšehorky Pod dědinou, po hranici obce
Líšnice. Sesbíraným odpadem se naplnil přívěsný vozík.
V květnu hasiči zorganizovali již tradiční akci Lampionový průvod. Akce se vydařila, návštěvníků přišlo opět mnoho. Pro děti byly přichystány hry a drobné občerstvení.
Nová kuchyňská linka

Soutěžíme při Dni mikroregionu

Hasičské cvičení - doprava vody

Brigáda - trhání jablek v sadech

Brigáda - úklid kolem silnice
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OÚ v Líšnici požádal členy SDH Vyšehorky, aby reprezentovali obec na Dni
mikroregionu Mohelnicko na Mírově.
Družstvo ve složení: Lukáš Plesník, Marek Míchal, Jaroslav Seryn, Dana Petřivalská, Magdaléna Nováková, Robin Petřivalský a Alena Horníčková se umístilo v
celkovém hodnocení všech obcí regionu
na výborném 2. místě.
V červnu se členové výboru SDH Vyšehorky – velitel Lukáš Plesník a náměstek
starosty Antonín Maštera ml. účastnili
jako pořadatelé Branného dne okrsku
č.10 . Další členové sboru poskládali soutěžní tým.
V říjnu se sbor účastnil okrskového cvičení v dálkové dopravě vody na Mohelnických lomech. Všichni zúčastnění členové se úkolu zhostili svědomitě. Pro
potřeby cvičení bylo zapůjčeno vybavení
od JSDH Bouzov a společnosti Mohelnická zemědělská a.s. Členové si zakoupili
na své náklady požární pracovní stejnokroj PSII. Při závěrečném hodnocení tohoto cvičení byli členové SDH Vyšehorky
pochváleni za svoji první účast na okrskové akci.
Další podařenou akcí byla brigáda na
sklizeň jablek v sadech Mohelnické zemědělské a.s., které se zúčastnilo 16 členů a
3 nečleni a sklidili cca 9 tun jablek. Při

brigádě panovala dobrá nálada.
V říjnu se konala akce Vyšehorská drakiáda. Vysoké organizační nasazení bylo
překaženo špatným počasím. I tak byli návštěvníci s touto akcí spokojeni. Občerstvení se podávalo na zbrojnici.
Obecní úřad Líšnice poskytnul v průběhu roku finanční prostředky na materiální
zabezpečení všech akcí. Za to patří starostovi i zastupitelům poděkování.
Na konci letošního roku budou členové SDH Vyšehorky stejně jako v loňském
roce pomáhat při přípravách Živého betlému v Líšnici i Sousedského posezení.
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