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 červnu:
Kajnarová Jana
Šlejmarová Ladislava
Churavá Marie
Zapletalová Věra
Kuba Josef

Šůstková Anna
Hňoupková Anna
Vyjídáčková Ludmila

Srdečně blahopřejeme!

PRANOSTIKY NA ČERVENEC

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

www.obec-lisnice.cz

85/14

Veřejné zasedání
Tamjdem pomáhal na Vyšehorkách
Ryzáček obdržel ocenění
Den dětí v Líšnici

Prší-li na Prokopa /4.7./, rostou hodně houby.
Prší-li na Sedm bratří /10.7./, sedm neděl střecha neuschne.
Sv. Markéta /13.7./ trhá první hrušky.
Když prší na svatou Máří Magdalénu /22.7./, vzroste obilí.
Svítí-li na Jakuba /25.7/ dopoledne slunce,bude zima před Vánocemi.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
Jak teplý sv. Jakub, tak studené Vánoce.
Fouká-li na sv. Annu /26.7./ vítr, bude drahý ječmen.
Od sv. Ignáca /31.7./ léto sa obracá.
Když dne ubývá, horka přibývá.

POZVÁNKA
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Občanské sdružení Ryzáček získalo za rok 2013 Cenu hejtmana Olomouckého
kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Na fotografii přebírá
cenu předsedkyně sdružení Hana Dvořáková. Více informací na str. 6.

Z HISTORIE OBCE

Z NAŠEHO REGIONU

Paměti obce Líšnice od roku 1945

74. díl

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

Paní Alena Dunovská nám laskavě zapůjčila Hanácký kalendář 2006, za což velmi
děkujeme. Jelikož je nám Haná velmi blízká, uveřejníme z tohoto kalendáře několik
úryvků. První díl jsou vzpomínky na první dvě třetiny 19. století, vypravované hanáckým nářečím moravičanským.

Rok 1973

Jak bývalo na venkově za starých časů

Stavební práce - mateřská školka

V Líšnici než začala oprava školky, pracovalo se na výstavbě pohostinství a kulturního domu.Prováděla se vnitřní výstavba hlavně v místech, kde má být kino a další
místnosti. Práce se provádí po pracovní době a v sobotu.

Na homě bévalo posade vobili, protože se celó zemo mlátilo. Ve dne sme mlátile
a večír předle. Ale me sme bele prv vomov pevnéši, jak só ledi včel. Bévaloeště
ráno přétmi dež sme šle na homno mlátit. A to jož měle sme všecko poklezeny.
Ráno belo vobečéně vařeny mliko a chlib lebo nejaká polivka, voběd sme v zémě
nevařele, až večeřo, protože hospodeň bela s nama na homě, vobracela snope
a vetřisala. Na poledne sme šle všece honem pokledit, popadle každé kos chleba
a něco k němo, boď špeko, lebo masla, lebo séra a běžele zas mlátit. Šate sme měle
na sobě zmrzli celé deň, jak sme se pře pokledě pocórale, tak to zmrzlo a stálo nám
to jak névic naškrobeny. Deť sme se nevohřile celé deň až večir. Na večir sme mělevařenó večeřo, jak včel bévá voběd. To bela polivka a kaše, lebo hrach, čečuvka,
lebo knedle ze zelim, lebo zeli s hrachem. A dež nám vostal vod večera hrach, tož
sme měle potom drohé deň k vobědo, studené s podmáslim.
/Podle vypravování stařenky Anny Vavrdové z Moravičan/

Opravy domů

KŘÍŽOVKA

Od 10. března začala oprava uvnitř mateřské školky, kde dávali nové dveře, provedli vyzdívku a omítku. Na práci se podíleli Zámečník F., Ouhrabka A., Novák J.
a Horák. 29. března začala příprava na generální opravu mateřské školky. Hlavní
oprav začala po svezení veškerého materiálu 2. srpna. Na budově byla vyměněna
veškerá okna a dveře, provedena omítka, odstraněno lešení a provedena úprava
okolí. Byla také postavena nová kůlna na dřevo a uhlí. Práce byly skončeny koncem září.

Výstavba pohostinství a kina

Dne 30. března začal opravovat svůj dům č. 22 ve
Vyšehorkách Kohoutek Martin. Byla vyměněná celá
střecha, opravy krovů a nová krytina. Dále byla dána
nová okna, provedena omítka celého domu, úprava
zahrádky před domem. Celková oprava domu byla
provedena v hodnotě přes 10. 000 Kčs. Opravu domu
uvnitř prováděla Ludmila Vyjídáčková z Vyšehorek č.
2. Zvenčí místo starých dřevěných vrat dala nová železná.Větší opravu domu prováděl ve Vyšehorkách č.
4 Orálek Antonín, který odstranil rozpadající se výměnu a na její místo postavil zídku.

Jakých ryb je v potoce nejvíce? /TAJENKA/.
Správné řešení z minula: MELOUN

A

S

Vodorovně:

B

S

C

S

D

S

A - Osamění
B - Obyvatel sousedního státu
C - Autor Ferdy Mravence
D - Pták mající rád lesklé věci
E - Často slyšet
F - Umělci tvořící sochy

E

S

F

S

Úrazy a nemoci
V dubnu byla v kravíně při dojení krávy zraněná na ruce Marie Michalová z Vyšehorek. Po lékařském ošetření jí byla ruka dána do sádry. V květnu byla raněna mrtvicí Františka Kajnarová z Vyšehorek. Delší dobu byla upoutána na lože.
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Zdroj: www.lusk.cz
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Seděli, vychutnávali si společnou chvilku, každý se
svými myšlenkami. „Aúúú,
něco mě kouslo a znovu,
komáři!“plácala kolem sebe Ula a snažila se zahnat dotěrnost krvelačného hmyzu.
„Teď už víš, proč jsem chtěl rozdělat ten oheň. Letos se jich dole v bažinách pod
námi vylíhla celá hejna a otravují všude kolem, zbytečně plaší dobytek
a .......pssss,...buď tiše! Slyšíš to?“ poklepal děvče po zádech a přešel do šepotu.
Vstal a schovaný za hustými listy révy se snažil prokouknout tmou, aby zahlédl
nějaký pohyb. „Je to tady, že? Někdo ti krade víno! Dinonýsi, dáme mu co proto!“
Ula sevřela odhodlaně prsty do titěrných pěstí. „Na, vezmi si tuhle hůl! Rozdělíme
se, já jdu vpravo, ty vlevo a sevřeme ho do kleští. Buď velmi, velmi opatrná, nesmí
nám uniknout, ztrestáme toho ničemu!“měl Dionýs jasno. A tak se vydali společně
chytit zloděje vína. V tuto chvíli nemohli ještě tušit, jak si s nimi náhoda zahraje na
honěnou a jak jim ztropí jednu pernou chvíli za druhou.
KONEC

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

Těšíme se na další pokračování této povídky, kterou jste si velmi oblíbili. Přejme si,
aby nás autorka paní Jana Zámečníková nenechala dlouho čekat. Otevřený konec
přece musí mít další pokračování…. Předem za všechny čtenáře děkuji!

POZVÁNKA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYZÁČEK
Vás srdečně zve na hrátky s pejsky

Určeno pro děti a jejich pejsky. Na co se můžete těšit:
Překážková dráha a spousta zábavných úkolů.
Prezentace od 14.30 - 15 hodin.
Začátek v 15 hodin.
Vodítka, obojky a košíky pro Vaše čtyřnohé kamarády s sebou!
Občerstvení zajištěno. Startovné 50 Kč.
Můžete se těšit na doprovodný program.
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INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 22. 5. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 2/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omlulven: p. Fritscher
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s účetnictvím obce za rok 2013. Následně bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem Svazku obcí Mikroregionu
Mohelnicko. Schválený rozpočet byl 367.000,-Kč. Zůstatek je 85.454,-Kč. Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s plánovanými dotacemi
v obci:
•
Oprava drobné architektury – obec získala částku 20.000,-Kč na opravu
kříže na návsi v Líšnici. Celková oprava bude stát 95.000,-Kč. Schváleno 6 hlasy.
•
Územní plán – obec získala 200.000,-Kč. Schváleno 6 hlasy.
•
Zateplení Obecního domu na č. p. 39 – obec získala 2.160.000,-Kč. Schváleno 6 hlasy.
•
Dětská hřiště – obec dostala 400.000,-Kč
•
Úřad práce a evropské fondy – obec získala 3 pracovníky z ÚP za měsíční
mzdu 10.000,-Kč + sociální a zdravotní pojištění uhradí obec z vlastního. Z evropských fondů obec získala na jednoho pracovníka pana Drapla 16.000,-Kč a z toho
4.000,-Kč na sociální a zdravotní pojištění. Schváleno 6 hlasy.
•
Kompostéry
•
Vodovod Líšnice a Vyšehorky – žádost je podaná na MZ již po desáté. Sta
rosta obce se setkal s novým ministrem zemědělstvím a řešili problematiku obce.
Po tomto jednání byla obec vyzvána k doplnění žádosti na projekt Vodovod Líšnice a Vyšehorky.
•
Zateplení bývalé školy – obec bude zateplovat celou budovu bývalé školy.
•
Veřejné osvětlení – starosta obce informoval občany, že obec ušetřila na
novém obecním osvětlení cca 46.000,-Kč
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany, že fa. Vágner bude provádět
revizi hromosvodů. Dále bylo projednáno, že starosta a místostarosta obce pojedou
na jednání do a.s. Úsovsko s cílem směnit pozemek pod zbrojnicí za jiný. Důvodem směny je skutečnost, že obecní budova stojí z části na soukromém pozemku.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany rozpočtovým opatřením vlastním č. 1 ve výši na straně příjmů + - 91.200,-Kč a na straně výdejů + - 78.000,-Kč.
Schváleno 6 hlasy.
3

NABÍDKA
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany obec Dohodou o poskytování dopravní obslužnosti. Celková částka pro rok 2014 je 66.562,-Kč. Schváleno 6 hlasy.
knihovnických služeb ve výši 2000 Kč. Schváleno 7 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem počtu zastupitelů pro období 2014 –
2018 s celkovým počtem 7 zastupitelů. Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce přednesl žádost paní Svobodové o odkoupení obecního pozemku
mezi paní Svobodovou a paní Procházkovou. Zastupitelstvo obce tuto žádost zamítlo 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s možností hromadného vývozu
žump a septiku v obci. Případní zájemci o tuto službu se mohou nahlásit na obecním úřadě. Schváleno 6 hlasy.
-Starosta obce informoval zastupitele a občany ve věci pohostinství v Líšnici. Bude
vypracována výpověď pronájmu pohostinství a služebního bytu prostřednictvím
advokátní kanceláře. Schváleno 6 hlasy.
- Různé:
•
Poskytnutí finančního příspěvku na akci – Dětský den, konaný 31. 5. 2014.
•
Poskytnutí finančního příspěvku 4.000,-Kč na Pohárovou soutěž o pohár
starosty obce pro SDH v Líšnici.
•
Projednaná možnost změny dodavatele na služby vývozu odpadů v obci
- Chystané akce v obci:
•
kácení Máje na Vyšehorkách dne 24. 5. 2014
•
kácení Máje v Líšnici dne 31. 5. 2014
•
Mikroregion Mohelnicko konaný v Paloníně dne 14. 6. 2014
•
hasičská soutěž v Líšnici u Žamberku dne 5. 7. 2014
•
hasičská soutěž v Líšnici dne 9. 8. 2014
- Diskuse:
•
pan Havlíček se zeptal, jak se vyřeší přístupová cesta vedoucí k jeho zahradě. Z jedné strany ji uzavřel pozemek pana Sedláčka a z druhé strany je nyní přehrazena panem Bartošem. Starosta obce odpověděl, že se obecní cesta u pana Bartoše rozšíří
•
pan Vašek se zeptal, zda by nebylo možné zvýšit oplocení hřiště bývalé
školky. Starosta obce odpověděl, že se plot zvýší
•
paní Draplová se zeptala, zda by nebylo možné, aby se občané více starali o
svoje pozemky a domy - např. sekali trávu, opravili vzhled domů

4

Vážení občané, na OÚ Líšnice se obrátila firma s nabídkou vývozu a likvidace
obsahu žump a septiků.
Tato firma se problematikou odpadů už dlouhodobě zabývá a je schopna nabídnout Vám službu, kterou potřebujete.
Cena vývozu včetně dopravy je od 550,- Kč /viz. tabulka/.
množství
cena :
Čas sání v ceně :
1-2 m3
550
do 10 min
do 4m3
850
do 10 min
do 6m3
1100
do 15 min
do 8m3
1300
do 20 min
do 11m3
1650
do 20 min
v ceně je zahrnuto : roztažení hadic do 15 m
v ceně není zahrnuto : sání nad rámec času v ceně, každá započatá 1/4 hod à 250,- Kč, práce pracovníka nad 15 m hadic 1/4
hod à 100,- Kč
Cena je kompletní včetně vysátí jímky, dopravy, likvidace odpadních vod a platného DPH . Zájemci o tuto službu hlaste se do konce července na OÚ v Líšnici.

HISTORICKÉ FOTO

Každoroční májové oslavy probíhaly v Líšnici na návsi vedle kapličky. Foto pochází zřejmě z období mezi válkami. Pozná někdo přesné místo odkud se fotilo?
9

naštěstí nevyužity. Všichni příchozí mohli v klidu posedět, občerstvit se a užívat si
téměř letního počasí v blízkosti svých známých. Hudbu zajišťoval Tonda Maštera
mladší.
V odpoledních hodinách potom líšničtí hasiči ještě skáceli májku. Letos pojali kácení v duchu akce zásahové jednotky - bleskově přijeli autem až na místo a snažili
se co nejrychleji májku zdolat. Nakonec se jim to jako vždy podařilo, což ocenily
hlavně přítomné děti, které se ihned k pokácené májce nadšeně seběhly.Vysoká
návštěvnost nejen zdejších občanů, ale i rodin s dětmi z okolních vesnic dokazuje,
že se tato akce v Líšnici tradičně líbí. Vždyť se naše obec může pochlubit dobře
zorganizovaným dětským dnem, na kterém si všechny děti zasoutěží a domů si
odnesou krásné ceny. Snad se brzy dočkají i důstojnějšího prostředí pro její konání.
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PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

V páteční podvečer čekám s koněm Keily na autobusové zastávce ve
Vyšehorkách. Poznávací znamení - kůň. Plná očekávání s naplánované Víkendovky Tamjdemu v termínu 9. - 11.května .2014.
Tamjdem je obecně prospěšná společnost, která
v ČR realizuje Víkendovky
na pomoc neziskovým organizacím a zájemcům o mezinárodní dobrovolnictví
zprostředkovává workcampy.
K nám dorazily dobrovolníci obnovit ohrady pro hiporehabilitační koně. Počasí
nám přálo, sešla se skvělá
parta lidí a tak bylo odvedeno spoustu kvalitní práce.
„Tamjdemáci“ pracovali na
plné obrátky a tak zvládli
vysekání stromových náletů i velmi vzrostlých dřevin, odstranění popadaných dřevin zasahujících do ohrad, uhnilých dřevěných ohradových sloupů a odstranění
poškozené ohradníkové pásky. Vše bylo přemístěno na jedno sběrné místo. Provedli také následnou obnovu pastevního ohrazení – zatloukání ohradníkových tyček, navázání ohradníkové pásky. Problémy jim nedělalo ani posečení vzrostlého
porostu, ostříhání keřů a větví zasahujících do ohradníkové pásky. A zjistili jsme,
že máme mezi dobrovolníky „ajťáka“
a hned jsme ho zaměstnali správou
počítačové techniky.
„Tanjdemákům“ patří obrovské díky,
protože koně potřebují vhodný prostor
k životu, aby mohli poskytovat kvalitní hiporehabilitační práci a abychom
zajistili bezpečnost spoluobčanů
a bezpečnost koní nežádoucím útěkem
z nevhodně zabezpečené ohrady. Na
práci, která byla v areálu provedena,
5

AKCE NEJEN PRO DĚTI
neexistují žádné dotační tituly, protože
nejsou v souvislosti přímo s klientelou.
Jelikož se náš tým věnuje poskytování
hiporehabilitace a finančnímu zajištění
chodu hiporehabilitace, nezbývala nám
žádná možnost tyto práce uskutečnit.
Brigádníci odpracovali 88 hodin a to za
stravu a přespání na karimatkách v klubovně Ryzáčka.
Velký dík patří Markétě V., Alex, Lucce,
Pavlovi, Mirovi, Radce, Mirkovi a Markétě B..
Za os Ryzáček Alena Fritscherová

V sobotu 31. května se konala na
líšnickém hřišti oslava Dne dětí.
Letošní ročník se nesl ve znamení
cirkusové zábavy a všemu co
k cirkusové manéži patří.
Členky sdružení Relaxace byly oblečeny v pestrobarevných klaunských
kostýmech a jako již každoročně,
i letos si pro všechny příchozí děti
přichystaly spoustu zajímavých úkolů.
Naši nejmladší si tak mohli vyzkoušet nejrůznější cirkusové disciplíny.
Jak dokáží udržet rovnováhu, si
otestovali při chůzi přes kladinu,
přesnost zase při hodu kroužky na
cíl, zručnost si ověřili při projížďce
na nejrůznějších odrážedlech.
Standa Plšek děti zasvětil do tajů
žonglování s míčky a u jednoho stanoviště si mohly vyzkoušet střelbu
ze vzduchovky na cíl, se kterou jim
ochotně pomohl Petr Valdes.
Za svoje dovednosti byly děti odměněny drobnými sladkostmi a lákavými cenami, které si jako již tradičně
mohly za získané body proměnit
v malém obchůdku. Nechybělo ani
všemi oblíbené kolo štěstí, u kterého
si děti mohly zasoutěžit.
Letošní počasí návštěvníkům sobotní akce vcelku přálo, a tak připravené stany zůstaly pro tentokráte

OCĚNĚNÍ PRÁCE

Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2013
získalo Občanské sdružení Ryzáček. Cenu z rukou
hejtmana Jiřího Rozbořila slavnostně převzala předsedkyně sdružení Hana Dvořáková před zahájením
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek
20. června. Předání ocenění se zúčastnila také náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Yvona Kubjátová.
Ocenění bylo sdružení uděleno za dlouhodobou práci
s osobami s postižením, která přispívá k celkovému
zvyšování kvality života těchto lidí.
Občanské sdružení Ryzáček bylo založeno v roce
2006 s hlavním posláním pomáhat lidem, kteří se
ocitají v obtížných životních situacích, dětem a mládeži se zdravotním postižením a rovněž seniorům
prostřednictvím hiporehabilitace. Ta využívá koně, které mají úspěšně složeny
specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Sdružení již
řadu let úspěšně spolupracuje s Českou hiporehabilitační společností a Místní akční
skupinou Mohelnicko.
zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/
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