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 říjnu:
Bartošová Zdenka
Plháková Marie
Škůrek Zdeněk
Plesník Miroslav
Springerová Jaroslava
Springer Ladislav
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Dne 15. září 2012 se konal ji po čtvrté v areálu Občanského sdružení Ryzáček Den
otevřených dveří. Návštěvníci tak mohli spatřit ukázky z celoroční práce sdružení.
Této zajímavé akce se zúčastnil i známý herec Václav Vydra. Podrobnosti na str.6

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

55. díl

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

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 17. 11. 2012

Rok 1969

Startovné: 120,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

Výstavba obce
Rodinné domy
Nový rodinný domek na jedno poschodí pro svoji vdanou dceru začal stavět v Líšnici Adolf Hňoupek. Opravu na svém domě a zasazení oken provedl Adolf Chmelař. Nová okna dala na svém domě Marie Václavková. Nadstavbu svého domu v
Líšnici na jedno poschodí, ve kterém se nachází obchod samoobsluha „Jednota“
provedl Jaromír Slouka.
Oprava hřbitovní budovy
Od 9. června začaly přípravné práce na omítání a úpravy budovy na hřbitově ve
Vyšehorkách. Začala se oklepávat stará omítka, vápno, cement a prkna dovezl z
Líšnice Karel Navrátil. Potom se vyzdily nová železná okna, dveře a začalo se s
omítkou, kterou podle pracovních možností prováděl Zdenek Škurek. Místnosti
byly opraveny a vápnem vylíčeny. Práce se dále účastnilli František Zbožínek,
Adolf Chmelař a Florián Kubačák.
Veřejné osvětlení
14. června bylo ve Vyšehorkách dokončeno veřejné osvětlení, přebudováním z
normálního na výbojkové. Tyto práce vykonal Zdenek Plachetský za pomoci Rostislava Šnobla.
Výstavba v JZD
JZD vybudovalo kůlnu a mostní váhu. Silo na obilí je rozestavěno. Mimo jiné provedlo JZD úpravu chlévu pro býky a vybudování chlévu pro chov prasnic.
Hledání pitné vody
Od září do konce listopadu hledala se voda na poli za Zapletalovou zahradou, kde
JZD má v úmyslu provádět družstevní výstavbu. Na místě, kde voda byla nalezena
je postaven hydrant a pole rozměřeno na výstavbu. Celá práce byla v nákladech
9000 Kč.
Chov včel
O obci Líšnice se poslední dobou začal rozšiřovat hodně chov včel. Nové včelíny
ve svých zahradách postavili Josef Zámečník a Josef Kolář. Celkem se v obou obcích zabývá chovem včel asi 11 chovatelů, kteří s dosavadními výsledky jsou plně
spokojeni.
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Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé

PŘIPOMÍNÁME
Senior klub se schází každý první čtvrtek v měsíci od 14 hodin v přísálí.
Pěvecký sboreček Líšnice-Vyšehorky zkouší každou sobotu v 18 hodin v klubovně OÚ. Přijďte si s námi zazpívat na Vánoce!

KŘÍŽOVKA
Začátkem prosince se bude v Líšnici konat Mikulášská nadílka a Sousedské posezení. Návštěvníci těchto se akci se určitě mohou těšit na další …/odpověď v tajence/, kterou si připraví místní děti.
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1.stékat po kapkách
2.hud. skupina F.Janečky
3.stará lampa horníků
4.geometrické těleso
5.hl. město Dánska

6.sušenky
7.tělocvičná nářadí
Vyluštění z minulého čísla - SKLÁDKA
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Z VAŠÍ ČINNOSTI

OBNOVA PAMÁTEK

Hudební skupina S band účinkovala pod svým dřívějším názvem Šraml dne 28.
října 2012 v Litomyšli na akci nazvané „Putování za tradicemi první republiky.“
Šraml přivítal svou hudební produkcí v neděli dopoledne v krásném prostředí dobové kavárny Smetanovy kavárny všechny hosty. Po tomto přivítání a pozdní snídani se účastníci akce přesunuli historickými vozy do obce Vlčkov u Litomyšle,
kde se konal pietní akt. V této obci se totiž nachází bysta T.G.Masaryka, která přečkala všechny minulé režimy. Po zvucích státní hymny byly položeny věnce a pěvecký sbor zazpíval nejoblíbenější píseň našeho první prezidenta „Ach synku, synku“. Potom se všichni účastníci vzpomínkové akce přemístili do místní hospůdky,
kde proběhlo další vystoupení muzikantů S bandu. V pozdních odpoledních hodinách byl zdařilý den zakončen.
Kamil Stratil, Dušan Mihalik

POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ

DIONÝS SE VRACÍ...
Pro pravidelné čtenáře Líšnických ozvěn máme dobrou zprávu. Autorka tolik oblíbených povídek o Dionýsovi paní Jana Zámečníková nám poslala další pokračování. Tentokráte bude mít název Dionýsovo vínečko a bude opět situováno do prostředí vyšehorského kostelíka, fary, líšnického hradu, polí a lesů přilehlých k oběma vesnicím. Jak již název prozrazuje, bude se v povídkách objevovat i vinice…
Dnes přinášíme malou ukázku. Můžeme se tedy příště na co těšit a paní Zámečníkové mnohokrát za všechny čtenáře děkujeme.
Léto se schylovalo ke svému konci, kdy

DIONÝSOVO VÍNEČKO dny jsou ještě teple prosluněné, ale noci
už rychle prozrazují svou chladnou tváří blížící
Jana Zámečníková
se podzim. Na Vyšehorkách vrcholily sklizňo-

vé práce. Všechno do stodol a sýpek, do spíží a sklepů, zaudit, usušit, nasolit. Od
zrní, řepy počínaje a konče úrodou ořechů a sladkých jablíček ze zahrad. Ještě vytrhat mrkve a brukve ze záhonků, očistit je a schovat do mokrého písku, uschovat
do sklepů. Oloupat, nakrouhat a řádně udusat zelí s cibulí a solí do velkých kádí,
které skýtaly zdroj obživy a přílohy snad ke všemu. Poškozené a červivé ovoce se
vykrajovalo a sušilo na proutěných lískách, aby nepřišlo nic nazmar. Předzvěst
sychravého a blátivého podzimu se blížila a pak už přijde se vším všudy zima. Proto celé dny byli všichni neustále v pohybu, každý musel přiložit svou ruku k dílu,
aby se ta dlouhá doba ve zdraví přežila. Hlad.
/Pokračování příště/
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Dolákův kříž se po několika měsících oprav vrátil opět na své
místo. Pracovníci restaurátorské
firmy Hradilík ze Skrbně jednotlivé segmenty kříže dokonale
očistili a dali tak vyniknout materiálu, ze kterého vznikl - maletínskému pískovci. Poté jej
upevnili na nový podstavec . Podle vyjádření pracovníků této firmy se jedná o památku s bohatě zdobenými reliéfy, která se řadí mezi ty umělecky cennější. Celému kříži byl navrácen jeho původní vzhled. Jen připomeňme, že oprava byla financována z dotace Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury“. Cena díla byla 91 550 Kč, z toho obec hradí 41 550 Kč.
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INFORMUJEME

DOTACE

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 18. 10. 2012 se konalo veřejné zasedání č. 5/12 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno : 7 zastupitelů
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce informoval o výsledku výběrového řízení na obnovu veřejného rozhlasu v Líšnici a na Vyšehorkách. Vyhrála fa. Bártek s. r. o.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s dokončenými prácemi na
Vyšehorkách. Byla dokončena pokládka baleného asfaltu, dobetonování obrubníků
a položení záchytných žlabů proti vodě. Dodělání sjezdů u domů bude provedeno
do týdne. Celková akce byla vyčíslena na 2.300.000,-Kč. Obec Líšnice a Vyšehorky získala dotační titul na 1.530.000,-Kč. Rozdíl bude obec platit z úvěru, který
získala u KB v Mohelnici. Dále bylo doplaceno obecním úřadem 155.000,-Kč za
294 m2 baleného asfaltu. Důvodem bylo, že zastupitelstvo obce rozšířilo některé
cesty.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany, že žádost o dotační titul na
vodovod Líšnice je už po cca 9. na ministerstvu zemědělství. Dále bylo projednáno
a následně schváleno, že obec podá žádost na dotační titul Zelená úspora. Cílem
projektu je výměna všech oken na obecních bytech, na obecní škole, na hospodě a
na kulturním domu.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany, že zastupitelstvo obce podá
žádost o dotační titul na přeložku lesní cesty u vodního zdroje v Líšnici a na vybudování autobusové zastávky na Vyšehorkách.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem jednání ve věci
skládka Líšnice. Zastupitelstvo obce se dohodlo a následně chválilo, že obec Líšnice navrhne smlouvu městu Mohelnici, kterou předloží a odešle starostovi města
Mohelnice. Dále pak zastupitelstvo obce Líšnice uložilo starostovi obce vypracovat
stížnost na nečinnost stavebního odboru MÚ Mohelnice a tuto zaslat na MÚ Mohelnice, Krajský úřad Olomouckého kraje a ministerstvo. Následně bylo schváleno
7 hlasy.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Rozpočtovým opatřením č.
1. Zastupitelstvo chválilo 7 hlasy.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se stavem účtu obce. Ke dni
18. 10. 2012 stav účtu činil 998.000,-Kč.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s dohodou o dopravní obslužnosti. Částka 62.420,-Kč byla schválena 7 hlasy.
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Dne 26. října 2012 byly
ukončeny poslední práce z dotace, kterou obec získala
od Státního zemědělského intervenčního fondu za účelem obnovy veřejných prostranství. Větší část byla použita na obnovu místních komunikací na Vyšehorkách.
Připomeňme, že dále se financovala z této dotace oprava rozhlasu, výsadba zeleně,
lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a drobné hrací prvky pro děti, oprava
chodníků a dlažeb.
Zde je souhrn nákladů za tyto práce, Ceny jsou zaokrouhleny a s DPH:
Silnice
1 342 000
Kč
Chodníky
243 000
Kč
Mobiliář
257 000
Kč
Zeleň
246 000
Kč
Rozhlas
205 000
Kč
Obec obdrží zpět 87 % nákladů a sama
se tedy bude podílet 13 %. Navíc obec
financovala pokládku části balené živice,
která nebyla v projektu a nákup obrubníků, protože došlo k rozšíření části vozovek ve Vyšehorkách ve výši 326 000 Kč.
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Pokračování ze str.5
Pan Stratil zareagoval nesouhlasně na předložený projekt úprav hřiště. Navrhl vybudování mega areálu s velkým hřištěm na kopanou podobně jako v Krchlebech.
Na tuto připomínku reagoval pan Marek Míchal, který připomněl skutečnost týkající se dnešního vesnického fotbalu a ztotožnil se s předloženým návrhem starosty
obce. Starosta obce navrhl, že na příštím veřejném zasedání občanům předloží katastrální mapu s vyznačením záměru budování hřiště a s přilehlými pozemky.
Pan Škurek se zeptal, co se bude s cestou kolem jeho domu, že došlo k proražení
vany u soukromého automobilu. Místostarosta obce přislíbil, že situaci vyřeší.

CO MOŽNÁ NEVÍTE
V měsíci říjnu se v Líšnici a ve Vyšehorkách
prováděla rekonstrukce
veřejného rozhlasu. Ve
výběrovém řízení byla
vybrána firma Bártek rozhlasy z Valašského
Meziříčí. V obci byl
nainstalován bezdrátový
rozhlas, který je schopen
zabezpečit kvalitní a
včasnou informovanost
občanů. Tato technologie je plně kompatibilní
se stávající technologií v části obce. Na budově OÚ byla vztyčena všesměrová
anténa, propojená s vysílacím zařízení, která je stejně jako ovládací pracoviště
umístěno v kanceláři OÚ. Po obci rozmístila firma Bártek nové tlakové reproduktory. Celkem je v Líšnici deset nových stanic a na Vyšehorkách byly nainstalovány
dvě nové stanice a připojeny byly i čtyři stávající společně s 28 reproduktory. Celková částka za rekonstrukci veřejného rozhlasu činí 205 000 Kč a je součástí dotací, které obec obdržela.

OÚ PŘIPRAVUJE
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- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s navýšením nájemného na
obecních bytech. Finanční komise navrhla zastupitelstvu obce, že navýšení nájemného na bytu 2+1 činí 395,-Kč/měsíc na celkovou měsíční částku 1.525,-Kč a 1+k
činí 29,-Kč/měsíc a celkovou měsíční částku 611,-Kč,-. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se žádosti sdružení Maravikum umístit převaděč na obecní vodojem na Vyšehorkách. Žádost byla schválena 7
hlasy.
-Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se žádostí o funkci uvolněného starosty obce od 1. 1. 2013. Důvodem je pracovní vytíženost. Měsíční odměna starosty bude činit 31.110,-Kč. Zastupitelstvo obce žádost schválilo 6 hlasy.
-Zastupitelstvo obce rozhodlo a následně schválilo 7 hlasy nákup 15 metráků uhlí
pro otop v místnostech využívaných zájmovými organizacemi v obci.
Různé:
- Poplatky za svoz domovního odpadu zůstávají i v roce 2013 v nezměněné výši
400,-Kč za jednoho občana s trvalým pobytem.
- Starosta obce informoval zastupitele a občany, že funkci topiče a zároveň správce
KD v Líšnici bude vykonávat pan František Zámečník ml.
- Starosta seznámil přítomné s tím, že obec nakoupí dataprojektor a notebook pro
potřeby prezentací v obci v hodnotě cca 33.000,-Kč
- Starosta seznámil přítomné se skutečností, že v obci proběhla revize komínů u 15
občanů. Tuto revizi zajistil OÚ v Líšnici
- Občané byli dále seznámeni s kulturními akcemi v příštím období
Diskuse:
Paní Springerová se zeptala starosty obce proč nechal vytrhat 18 let staré chodníky
v obci. Proč se místo toho neopravil prostor před obchodem Jednota nebo proč se
raději neopravily cesty za hospodou, k Rostům a k Draplům. Starosta odpověděl,
že se jednalo o plánované předláždění chodníků v rámci jedné části dotačního titulu, bez něhož by nebylo možno dosáhnout požadovaného počtu bodů pro zisk celé
dotace. Na tuto dotaci v rozsahu prací, které byly provedeny, nebylo třeba stavební
povolení. Další limitujícím faktorem byla celková částka dotace, o kterou se žádalo. Tyto úpravy byly schváleny ZO i výběrovou komisí. Zmiňované cesty se neopravovaly z důvodu plánované výstavby vodovodu. Starosta obce poděkoval paní
Springerové za vhodnou připomínku týkající se nevhodného osazení zeleně
z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
Pan Gazda se zeptal, kolik stál jeden koník – herní prvek a kolik jich obec zakoupila. Starosta odpověděl, že koník stál cca 7.000,-Kč a obec jich nechala nainstalovat
5 ks. Pan Gazda dodal, zda-li by se nedala tato částka proinvestovat jiným způsobem. Starosta odpověděl, že se jednalo o součást dotačního titulu.
Pokračování na str.8
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AKCE V ZÁŘÍ

V sobotu 15. září se konal již po čtvrté den otevřených
dveří. V tento významný den mají návštěvníci možnost
nahlédnout pod pokličku naší usilovné práce v oblasti hiporehabilitace, zjistit pokroky, kterých se nám podařilo
dosáhnout a vidět na vlastní oči rozvoj naší organizace.
Celou akci netradičně zahájili naše nejmladší členky Kamilka (5 let) a Monička (6 let) ukázkou souhry s koněm za
doprovodu flétny, na kterou hrál Jakub (10 let). Po této
úchvatné ukázce následovalo představení koní působících v hiporehabilitaci.
V Ryzáčkovi již používáme 6 koní různého typu, které divákům představily děti
z dětského domova Černá Voda. Tyto děti následně ukázaly, co se u nás s koňmi
naučily a jak dokáží koně vodit se zavázanýma očima, přes překážkovou dráhu,
kdy je slovně navádí kamarád, kterého si sami vyberou a důvěřují mu.
Pak diváci mohli vidět vystoupení „kůň a pes, Cookie a Clowy“, toto vystoupení
většině návštěvníků vyrazilo dech a nezbývalo než obdivovat práci zvířat i lidí a
jejich vzájemnou souhru. Tanec člověka s koněm a souběžně člověka se psem nám
předvedl tým slečny Plačkové ze Zlína.
Následovala ukázka hipoterapie, která je naší hlavní aktivitou. Při hipoterapii vodíme koně zezadu na dvou lonžích a letos poprvé si diváci mohli toto vodění zezadu
sami vyzkoušet. Chvíli jsme museli diváky přemlouvat (nejspíš měli strach

postavit se koni za zadek), ale
když viděli prvního odvážlivce,
kterým byl herec Václav
Vydra, přidali se i další diváci.
Návštěvníci také měli možnost
vyzkoušet si vodění koně
v zápřahu za polní brány. Tuto
aktivitu používáme jako pracovní terapii a zjistili jsme, že
má skrytý potenciál.
Následně návštěvníci zhlédli
ukázku práce tažných koní,
kterou nám předvedl pan Sysel
ze Svinova se svou stylově
nastrojenou kobylkou Keily.
Zakončením celého odpoledne
bylo vožení dětí na rehabilitačních koních. Pro velký zájem
se ukončení prodloužilo
nejméně o hodinu, což nás
všechny velmi těší.
Celým odpolednem nás provázela odborným komentářem
magistra psychologie Zuzka
Šperlichová. Mezi jednotlivými ukázkami benefičně hrála
country kapela Pracka z Rájce,
která dokázala roztančit skoro
všechny zúčastněné. V areálu byl také po celou dobu k dispozici stánek
s občerstvením, který zajistily členky Českého červeného kříže Líšnice a
za symbolické ceny mohli všichni ochutnat domácí štrůdly a chleba s loštickými
tvarůžkami. Výtěžek z tohoto stánku byl následně věnován na provoz OS Ryzáček.
I přes chladné počasí nás navštívilo cca 100 diváků, což nás všechny velmi potěšilo
a doufáme, že se se všemi setkáme i na příštím ročníku. Váš zájem o dění v OS
Ryzáček a Vaše podpora nám pomáhá fungovat a pokračovat v mnohdy nelehké
práci.
Děkujeme!
Za o.s. Ryzáček Hana Dvořáková
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