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:
Rýznar Petr
Kajnarová Jana
Churavá Marie
Kuba Josef

Šůstková Anna
Zapletalová Věra
Zámečník František
Hňoupková Anna
Vyjídáčková Ludmila
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Veřejné zasedání
Setkání Vyšehoráků
Den otevřených dveří Ryzáček

Srdečně blahopřejeme!

Den dětí, kácení máje

POZVÁNKA

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Líšnice
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

které se uskuteční v sobotu 8. srpna 2015
Program oslav:
Svěcení hasičského praporu, nové zbrojnice – začátek v 10 hod.
Slavnostní otevření a prohlídka zbrojnice – 11 hod. – 12 hod.
Průvod hasičů a techniky obcí – 12 hod.
Hasičská soutěž mužů, žen a veteránů – začátek 14 hod. - hřiště Líšnice
Posezení s přáteli u táboráku, večer s hudbou zakončený „ohňovou šou“
Celý den a večer se o hudební produkci postará místní skupina S-band
Odpolední program dále doplní ukázka a prohlídka historické i novodobé
hasičské techniky, prezentace dosavadní činnosti sboru aj. Bohaté občerstvení.
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Kamarádi, spolužáci a jejich blízcí se sešli v sobotu 27. června na vyšehorském
hřišti. Během setkání si zavzpomínali na doby minulé, prohlédli si místa, kde
společně trávili dětství a sdělovali si své životní osudy. /Více na str. 6-8/.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

86. díl

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

Rok 1976
Děti nad skáceným májem

Kulturní život:
11. ledna byl uspořádán dětský karneval za hojné účasti obyvatel. Vyhrávala hudba
„Pecha“.
6. února uspořádala národní fronta v kinosále společenský ples. K tanci vyhrávala
hudba Z Klub - MEZ Mohelnice. Vstupné bylo 10 Kčs.
29. května bylo pro děti sehráno v kino sále divadlo „Chytrá princezna“.

Zájezd:
13. září byl pro důchodce JZD Nový život uspořádán zájezd do Třebechovic, kde
jsou vystaveny jesličky s pohyblivými figurkami. Dále byl zájezd do zámků Náměšť n. O., Opočno a Dvůr Králové se zoologickou zahradou. Poněvadž účastníků
bylo mnoho, byl zájezd uspořádán na dvě části. Jedna část před 13. září a druhá
část až po 13. září. Zájezdy byly pouze na 1 den.

Nejlepší střelci ze vzduchovky

lit, to ještě nevíme, jak to dopadne s tím vodojemem, tak ten strom musí dolů. A tak se pro ten
letošní rok májka za pomoci sekyrek povalila na
zem. Děti si z jejího vršku odnesly ještě nějaké ty
bonbóny, z dětského dne balíček, malé občerstvení.
My dospělí jsme se sešli se sousedy a známými
u točeného piva, makrely, uzené krkovičky.
O celý tento den se postarali hasiči ve spolupráci
se ženami ze spolku Relaxace a letos se také poprvé zapojili samotní zastupitelé. A to musíme
pochválit. Vždyť je to akce pro nás, vizitka kvalitní kulturní činnosti naší obce, a také akce o nás
- lidičkách, kteří nechtějí sedět doma a podporují
zájmovou činnost.
Jitka Mošovská, DiS.
/Fotodokumentace z této akce v příštím vydání LO/

KŘÍŽOVKA
V dnešní tajence se dovíte, co se bude v srpnu v Líšnici slavit. Připomeneme si
120. výročí /řešení v tajence/ dobrovolných hasičů.

Festival amatérské tvorby:
27. listopadu byl v Líšnici uspořádán 5. ročník okresního festivalu angažované amatérské filmové tvorby. Festival zahájil s.
Pulkert ze Šumperka a zúčastnili se ho tvůrci - s. Kapl a s. Kuba
s filmy Lidé pod hodinami, Kubíky, litry, tuny, Všední den sváteční a Královské česání, s. Aberle s filmem Pražský orloj, s.
Koblížek s filmem Rozvod a s. Vejrosta s filmem Výstavba
kulturního domu v Drozdově.

Pohyb obyvatelstva:

A

Vyřešení minulé tajenky - děti se nejvíce těší na PRÁZDNINY

B
C

Vodorovně:
A - Obinadlo
B - Gips
C - Tlačenice
D - Kolem
E - Louže
F - Stranou
G - Balvan
H - Mladé zelené obilí

D
E

Během roku 1976 zemřelo 5 osob a narodilo se 8 dětí. Z vesnice se odstěhovaly
4 osoby. Ke konci roku žilo v obci Líšnice - Vyšehorky 314 osob.

F

Narozené děti:

G

Vojkůvka Petr, Mekyska Tomáš, Axmannová Helena, Mihalík Dušan, Michalová
Vlasta, Zbožínek Libor, Švehlová Jarmila, Hňoupek Jiří

H

2
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přes 80 diváků. Celou akci doprovázel na kytaru
člen country kapely Pracka s krásnými tématickými
písničkami.
Děkujeme všem návštěvníkům, za kladné ohlasy
k celému tomuto dni. A již nyní se těšíme na akci,
která se koná 8.8 2015 pod názvem DIVOKÝ ZÁPAD NA RYZÁČKOVI, na kterou vás srdečně zveme.
Za o. s. Ryzáček Kateřina Ernekerová, foto: Kateřina Šušlíková

SDH, RELAXACE, OÚ

DEN DĚTÍ A KÁCENÍ MÁJE

Pro děti byly připraveny hry

Starosta moderuje soutěže

Vodovodu musí ustoupit i májka

V sobotu 30. května se v Líšnici konal dětský
den s kácením máje. Jak už tak bývá posledních
pár let zvykem počítalo se dopředu s nějakou
tou dešťovou přeháňkou. Připraveno bylo zastřešené sezení a do pozvánek byla napsána
povinná výbava: pláštěnka a gumáky. Kdo byl
vybaven, tak ho ten májový deštík nemohl překvapit.
Déšť sice překazil dětem jejich soutěžní zápolení, ale i přesto celé odpoledne mělo dobrou
účast. Jedni před deštěm odešli domů, jiní se po
něm přišli podívat. Letos se akce konala na louce a přilehlých prostorách u nové hasičské
zbrojnice. Podle ohlasu návštěvníků se jim na
tomto místě líbilo. Nám se atmosféra tohoto
místa líbila také.
Jak to tedy dopadlo s tou naší májkou? Děje se
ujalo družstvo mužů - Lišáci - a nemohli si vybrat aktuálnější líšnické téma než vodovod. A
tak se parta dělníků se svým neurotickým stavbyvedoucím vrhla do přípojky vodovodu od
nové „hasičárny“ směrem k obci. Stavební dokumentace, plán a cíl jasný, ale ouha, najednou
nám tam stojí něco v cestě. A v těch papírech to
fakt nemáme … A je jasné, že navýšení nákladů
si nemůžeme v tak napnutém rozpočtu dovo10

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 13. 5. 2015 se konalo veřejné zasedání č. 3/15 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo projednáno:
- ad 7 Starosta obce seznámil občany a zastupitele s Účetnictvím obce za rok
2014. Celé účetnictví a jednotlivé položky objasnil. Byla přednesena celková suma
jak na straně příjmu, tak také na straně výdajů.
Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2014, rozvaha – bilance, FIN 2-12, přehled peněžních toků, zápis o provedení inventarizace a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Závěrem kontroly z Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Vše následně schváleno 6 hlasy.
- ad 8 Starosta obce seznámil zastupitele a občany obce se Závěrečným účtem
Svazku Mikroregionu Mohelnicko za rok 2014, Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Mohelnicko za rok
2014, výkaz zisku a ztrát. Schváleno 6 hlasy.
- ad 9 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s odprodejem obecních pozemků panu Ladislavovi Horálkovi z Líšnice č. p. 59. Jedná se o pozemky parc. č.
639/3 a 639/4 v katastrálním území Líšnice u Mohelnice v celkové rozloze 188 m²
za cenu 20 Kč/m² tj. za celkovou cenu 3760 Kč. Schváleno 6 hlasy.
- ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s průběhem výstavby Vodovodu v Líšnici. Celková cena na vybudování Vodovodu je cca 11.000000 Kč. Obecní
úřad k 13. 5. 2015 zaplatil firmě z obecního rozpočtu 484.000 Kč. Z dotačního
titulu bylo proplaceno stavební firmě zatím 5.594 000 Kč. Zastupitelstvo obce přijalo dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje ve výši 1 000 000 Kč na Výstavbu a do vybudování
vodovodního řádu. Schváleno 6 hlasy.
- Dále byla podána informace o stížnosti pana Zapletala na Obecní úřad Líšnice.
Důvodem stížnosti jsou výkopové práce na jeho pozemku a přípojky k sousedním
domům. Starosta obce celou věc řeší s úřady a s panem Zapletalem.
- Dále starosta obce informoval zastupitele a občany, že žádost obce Líšnice na
opravu střechy na budově bývalé školy z Programu obnovy venkova 2015 (dále jen
POV) nebyla vybrána pro rok 2015.
- Obec Líšnice dostala z rozpočtu Olomouckého kraje 5.000 Kč na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen projekt) podle § 27
odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o pořízení, rekonstrukci, opravu požární
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RYZÁČEK
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015 (dále jen Pravidla JSDH 2015). Bylo schváleno 6
hlasy.
- ad 11 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se smlouvou o výpůjčce EKOKOM, a.s. Schváleno 6 hlasy.
Dále bylo projednáno vytvoření dvou odběrných místa na (PAPÍR, PLAST
a SKLO) na Vyšehorkách tak, jak jsou vybudovány v Líšnici. Obec Líšnice vlastní
celkem 12 velkých plastových kontejnerů.
- ad 12 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s novou Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Líšnice. Tato vyhláška byla
přednesena a následně schválena 6 hlasy.
- ad 13 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení
na Poskytnutí úvěru na výstavbu Vodovodu Líšnice. Bylo osloveno celkem 5 subjektů. Vítězem výběrového řízení byla Česká spořitelna, a.s., která nabídla
4.500000 Kč s úrokem pouze 0,86% po celou dobu úvěru. Délka úvěru bude na 10
let. Schváleno 6 hlasy. Dále zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy s vítěznou firmou pro akci Poskytnutí úvěru na Výstavbu vodovodu Líšnice tj. firma Česká spořitelna a.s. Schváleno 6 hlasy.
- ad 14 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s kontrolou Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Líšnice konané 6. 3. 2015. Předsedou komise byl Mgr. Aleš
Plhák a členové komise Ing. Zdeněk Koupil. Výsledek kontroly:
KV (kontrolní výbor) doporučuje žádosti o úvěr na výstavbu vodovodu v obci posoudit nabídky více bank. Zastupitelstvo doporučení vzalo na vědomí.
KV navrhuje zastupitelstvu obce dopisem oslovit tehdejšího starostu obce p. Stratila, aby podal vysvětlení, kde se nachází nerezová nádrž pořízena obcí za cca 50000
Kč. Starosta obce zaslal dopis p. Stratilovi a ten osobně přišel na obecní úřad a
podal vysvětlení, že výše jmenovaná nádrž se nachází v Podolí (AMK). Tato nerezová nádrž bude dovezena do obce Líšnice a bude nabídnuta k odprodeji.
KV navrhuje prověřit 2 ks laminátových nádob ve vodojemu, zda jsou určeny pro
pitnou vodu. Starosta obce pozval hygienika ze Šumperka a ten zhodnotí možnosti
na místě.
KV navrhuje neprodleně kontaktovat firmu Ekozis, aby v rámci reklamace opravila
měrné šachty vodoměrů v lokalitě Pod Dědinou. Starosta obce firmu vyzval a ta
v rámci uplatnění reklamace tyto jímky opravila tak, aby nedocházelo k průsakům
vody.
- ad 15 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Provozním a návštěvním
řádem hřiště Líšnici – Vyšehorky. Starosta obce přednesl tento Provozní řád a zdůraznil, že odpovědnost za děti, které budou využívat prostory hřiště, nese pouze
rodič. Bylo následně schváleno 6 hlasy.
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VYDAŘENÉ ODPOLEDNE RYZÁČKA

V sobotu 20. 6. 2015 se konal v Ryzáčkovi DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Akce
začínala ve 14 hodin, kdy byly otevřeny stanoviště spojené s tamním provozem.
Lidé si mohli vyzkoušet různé aktivity spojené s koňmi například jízdu na koni,
vodění, poznávání krmiva, cvičení na plechovém "koni" jménem Cyril, skládání
puzzle s obrázky koní. Od 15:30 začal hlavní program sobotního odpoledne. Koně
představili kluci z výchovného ústavu Dřevohostic s jejich paní vychovatelkou.
Poté následovala ukázka hipoterapie, kde si návštěvníci vyzkoušeli hipoterapii jako
klienti. Poté přišel program pro děti takzvaná "židličková", kde se děti předháněli,
kdo ukořistí svou židličku. Na závěr první části
programu bylo parajezdectví, kde Nik na Áronovi předvedl, že i lidé se znevýhodněním mohou
jezdit na koni a velice si to užít.
Po krátké pauze přišla série velkolepé show zahájila ji honba na indiána dvěma kovboji byla to
velice napínavá podívaná, která se po svém
ukončení setkala s velkým úspěchem. Dále se
představovaly děti se svými vystoupeními
z kroužků, která na Ryzáčkovi fungují již dva
roky. Předvedly se děti z kroužku Krasojezdec
a Příhra, měly přichystanou krásnou show plnou
náročných prvků. Jako poslední zazněla píseň
Winnetou a všichni členové i s koňmi se za velkého potlesku loučili s publikem v němž bylo
9

Zimmermannová Marie - roz. Míchalová
Chybíková Vlasta - roz. Chmelařová
ChytilováBožka - roz. Mašterová
Langerová Marie - roz. Mašterová
Langer Štefan
Vařeková Naďa - roz. Václavková
Zbožínková Draha - roz. Václavková
Vašková Dana - roz. Václavková
Mašterová Helena - roz. Václavková
Václavek Svatoš
Navrátil Jiří
Ouředník Jiří
Kajnar Jaroslav

Dostál Jaroslav st.
Dostál Jaroslav ml.
Dostál Radek
Kajnar Rostislav s dcerou
Kajnar Vojtěch s přítelkyní
Vyjídáčková Ludmila - roz. Kohoutková
Kubová Irena - roz. Orálková
Orálek Vít
Orálková Pavla
Barčák Jaroslav
Vybíral Antonín
Vybíralová Jana
Šnobl Rostislav
Smítal Oldřich - hlavní kuchař

- ad 16 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
k připojení hřiště v Líšnici. Tato smlouva byla chválena 6 hlasy.
- ad 17 Starosta obce požádal zastupitele obce, aby mu bylo proplaceno celkem 30
dní dovolené za rok 2014. Důvodem uvedl, že nestihne vybírat dovolenou
z důvodu velkých stavebních prací v obci. Bylo schváleno 5 hlasy.
- ad 18 Různé – Diskuse:
- Pan Škurek – Kdo je odpovědný za bezpečnost dětí na dětském hřišti a případném zranění dětí. Starosta obce odpověděl, že odpovědnost za děti, co dělají, a jak
se chovají na hřišti, nese pouze rodič dítěte. Obec je pouze zřizovatel hřiště.
- Paní Draplová – Kolik obec zaplatila za dopravu dětí a rodičů do ZOO Lešná.
Starosta obce odpověděl, že obec zaplatila cca 8.130 Kč. Dále dodala, že se ptá
proto, že slyšela, jak se k dané věci vyjádřil zastupitel obce, který měl prohlásit, že
je to velká částka a nebyla plně využita jen pro občany Líšnice a Vyšehorek.
- Dále paní Draplová směřovala poznámku k zastupitelům obce, že by se měli
účastnit na všech akcích pořádaných obcí Líšnice. Pouze někteří zastupitelé obce
chodí na kulturní akce a také je organizují. Ti zastupitelé, kteří nechodí a nepomáhají s organizací akcí, tak by se měli také zapojit.
- Starosta obce seznámil přítomné s možností doplnění www stránek obce Líšnice
o modul Rozklikávací rozpočet. Schváleno 6 hlasy.

HŘIŠTĚ
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Na hřišti začaly vznikat nové budovy,
které budou sloužit pro prodej občerstvení
a jako sociální zařízení pro návštěvníky
akcí. Nejprve byl na hřiště přiveden nový
vodovod a elektrická přípojka. Zaměstnanec OÚ p. Josef Drapl společně s pracovníky, kteří vykonávají veřejně prospěšné
práce - p. Františkem Zámečníkem a p.
Vojtou Eliášem vyzdili opěrnou zeď, vybetonovali podlahy a nyní začínají obkládat buňky dřevem. Střechu zhotoví firma
p. Petra Kopáčika ze Svinova. Mezi oběma budovami vznikne kryté sezení.
V plánu je i pódium pro hudbu a taneční
parket. Tyto stavby se však budou realizovat, stejně tak jako hřiště pro míčové sporty, až v další etapě úprav.
5

CHVÁLÍME

SETKÁNÍ VYŠEHORÁKŮ po letech
Setkat se zase se svými spolužáky a kamarády z Vyšehorek - tato přání si po
mnoho let chtěly splnit dvě rodačky - paní Zimmermanová a paní Vařeková. Slovo
dalo slovo a od přání došlo až k realizaci. Následovalo dlouhé získávání adres
a kontaktů na spolužáky, kteří se rozprchli do různých koutů nejen naší republiky.
V sobotu 27. června se tak mohli na
vyšehorském hřišti sejít ti, kteří o setkáni
po letech měli zájem, či jim to zdravotní
stav umožnil. Na vyšehorském hřbitově
potom společně uctili kytičkou kamarádů, kteří se shledání nedožili. Setkání se
zúčastnil také starosta obce pan Jiří Kvíčala a zastupitel pan Aleš Plhák. Starosta
obce všechny vyšehoráky pozdravil a
při návštěvě kostelíku Všech svatých
stručně připomenul historii této stavby.
Také pozval pamětníky na podzimní
Den mikroregionu v Líšnici a poprosil je
o zapůjčení dobových materiálů k připravované výstavce.
Potom již následovalo vzpomínání na
chvíle společně strávené při dětských
hrách na Vyšehorkách, na docházku do
školy, na první i pozdější lásky a na vypravování svých životních osudů. „Po
problémy s kolektivizací v zemědělství
jsme s rodiči odešli do okolí Kostelce na
Hané a se svými bývalými spolužáky
jsem se neviděla 48 roků,“ uvedla paní
Vybíralová /uvádíme její rodné jméno/.
Za tu dobu se mnohé změnilo, ale na
Vyšehorky jsem nikdy nezapomněla.
Vyšehorky leží v krásné krajině a je z
nich nádherný výhled do krajiny.“
Ona, stejně jako mnozí další svá stavení
na Vyšehorkách již nenašli. Na řadu přišlo i vzpomínání na rok 1957 a úmrtí
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faráře Františka Schestaga, který zde
působil od roku již 1929. Zemřel 3. července a pět dní poté byl kostel zasažen
bleskem. Střecha i s dřevěnou nadstavbou zvonice a téměř všechen inventář
lehly popelem. Dobrovolní hasiči potom
hlídali to, co z kostela zbylo. Někteří z
přítomných v sobotu zavítali do zrestaurovaného kostela Všech svatých úplně
poprvé.
Další z pamětníků pan Jaroslav Kajnar
vzpomínal na svá školní léta, kdy se v
roce 1958 zúčastnil stěhování do nové
školy na ulici Mlýnské - prý dříve škola
J. A. Komenského. „Celý měsíc jsme
chodili mezi školami - dnešní průmyslovkou a Mlýnskou a přenášeli nábytek.
Teprve v říjnu začala výuka.“
Po obědě, který pro hosty připravil člen
zastupitelstva obce pan Oldřich Smítal,
se rozproudilo další vzpomínání na his- Vzpomínání na místním hřbitově
torii. „Jsme mile překvapeni, jak se Vyšehorky změnily. Vyrostlo tu mnoho
nových domů, žijí tu mladí lidé, opravil
se kostel, máte tu krásnou novou silnici,
dbáte o hřbitov. Je vidět, že tato obec
bude žít i v budoucnu a my se tu budeme
rádi vracet,“ tato věta často zaznívala z
úst bývalých i současných vyšehoráků,
kteří se po letech zase společně sešli.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o tuto
akci. Třeba se stane inspirací i pro obyvatele Líšnice.
Návštěva kostela

Setkání se zúčastnili:
Míchal Lubomír
Míchal Karel
Borysuková Anna - roz. Míchalová

Kajnarová Liba
Kajnarová Marie
Dostálová Jarka - roz. Kajnarová
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