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Teltscherová Marie
Škůrek Zdeněk
Lewandowski Miroslav
Krejbich Václav

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY
zve děti i rodiče na akci

v sobotu 13. října 2018 - od 14 hodin
na poli u vodojemu - cesta z návsi bude značena
Soutěž o nejkrásnějšího draka.
Občerstvení zajištěno.
Za deště se akce nekoná.
Těšíme se na Vaši účast
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V dnešním čísle se vracíme k pohárové soutěži, kterou pořádal SDH Líšnice.
V sobotu 11. srpna se na start postavila 2 družstva žen, 5 družstev mužů a 4 družstva veteránů. Podrobnosti na str. 7.

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

VZPOMÍNÁME

124.díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková
Dne 10. října by se dožil 100 roků náš milý tatínek
a dědeček pan Jan Škůrek.
Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou uctí jeho
památku.

Rok 1987
Organizace v obci:

Dcera Helena se sourozenci
a jejich rodiny

Knihovna:
Knihovník, který koncem minulého roku převzal knihovnu po s. Pudilovi, pan Petr
Rýznar, se obětavě stará o spokojenost občanů. Přesto však počet výpůjček klesl na
1347, což je o 1400 výpůjček méně než v minulém roce. Také počet čtenářů poklesl z 52 na 35. Čemu tento úbytek přičíst? Snad z největší míry nezájmu o knihu.
Během roku byla uspořádána pro děti literární soutěž k výročí narození Boženy
Němcové a Josefa Lady. Výpůjční doba je každé úterý od 15 do 18 hodin. Knižní
fond je obměňován 1 krát za dva měsíce pracovnicemi MěK Mohelnice.

Kino:
V letošním roce bylo sehráno celkem 131 představení, které navštívilo 1899 návštěvníků. Na vstupném bylo vybráno 6019 Kč. Pro MŠ Vyšehorky bylo promítáno 12 představení s účastí 431 dětí. 153 žáků ZŠ Pavlov shlédlo 4 představení k
oslavám výročí Února, 9. května, SNP a VŘSR. K těmto významným výročím byla
připravena také pro občany Líšnice filmová představení, avšak zájem o ně z řad
občanů byl velmi malý - počet diváků 85.

Mateřská škola:
V mateřské škole bylo zapsáno v roce 1987 25 dětí od 2 do 6 roků. Ředitelka MŠ
je stále s. Jaroslava Springerová, do 1. 9. 1987 pracovala jako učitelka s. Justina
Orálková. Od tohoto data do konce listopadu učila ve školce s. Jarka Svobodová z
Podolí. Poté nastoupila v MŠ jako nekvalifikovaná učitelka Jana Smítalová z Vyšehorek. Také došlo ke změně školnice. Za s. Alenu Ryšavou nastoupila od září s.
Justina Orálková. Funkci kuchařky vykonávala s. Stanislava Plšková.

Jednota:
Vedoucí Jednoty je i nadále s. Ludmila Vyjídáčková, funkci zástupce vedoucího
vykonává s. Zdenka Bartošová. Obě prodavačky se snaží vyhovět požadavkům
zákazníků. Jestliže někdy není sortiment zboží tak bohatý jak by měl být, nelze to
přičítat k jejich vinnně. Plán tržeb byl 1 656 000 Kč, skutečnost byla 1 625 756 Kč.
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KŘÍŽOVKA
Dnešní pranostika se vztahuje k měsíci říjnu.
Pranostika zní: Studený říjen - ……
…..
Kdy a jaké počasí způsobí studený
říjen se dovíte v tajence.

1
2
3

Vyluštění minulé tajenky:
Krásné počasí na svatého Matouše
má vydržet ještě čtyři neděle.

4
5
6
7
8
9
10
11

Vodorovně:
1 - Modř
2 - Samička od psa
3 - Mastná kapalina
4 - Část hlavy
5 - Anna /domácky/
6 - Zánět nosní sliznice
7 - Vojenský útvar
8 - Jméno zpěvačky Elefteriadu
9 - Konzervovat kouřem
10- Pořadí jídel
11- Nadutý zbohatlík
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CHCETE ZVOLIT JEDNU STRANU, ALE NESOUHLASÍTE S LÍDREM KANDIDÁTKY:

INFORMUJEME

Pokud chcete své hlasy dát kandidátům jedné strany, ale nesouhlasíte s jejím lídrem, můžete křížkovat v rámci strany jednotlivé kandidáty. Pozor, není nutné křížkem označit celou stranu, označujete jen jednotlivé kandidáty v maximálním počtu
podle počtu zastupitelů ve vaší obci, můžete tedy udělit maximálně 7 křížků. Pokud jich v rámci jedné strany dáte méně a jiné kandidáty z dalších stran neoznačujete, vaše zbylé hlasy propadají, křížky platí.

Dne 12. 9. 2018 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 4/
2018.
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluven: 2 zastupitelé

CHCETE ZVOLIT
Z RŮZNÝCH STRAN:

RŮZNÉ

KANDIDÁTY

Pokud nechcete volit stranu, ale osobnosti, které kandidují za různé subjekty, můžete křížkem označovat i kandidáty napříč stranami. Opět platí, že můžete udělit
maximálně tolik křížků, kolik je v obci zastupitelů. V našem případě tak můžete
označit až 7 osobností. Pokud jich označíte méně, tyto vaše hlasy propadají, křížky
ale platí.

CHCETE ZVOLIT JEDNU STRANU A NĚKOLIK
OSOBNOSTÍ Z DALŠÍ STRANY:
Pokud fandíte jedné straně, ale zároveň byste v zastupitelstvu chtěli i zástupce
z jiných subjektů, můžete tímto způsobem také hlasovat. V jiných stranách označíte jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak vaši oblíbenou stranu. Rozdělení hlasů bude následovné: pokud v našem případě označíte např. 2 osobnosti, dáte
každé hlas. Vašich zbylých 5 hlasů se pak odshora rozdělí straně, kterou jste označili křížkem jako celek.

KDY JE HLAS NEPLATNÝ:
Důležité je při udělování preferenčních hlasů neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Není možné například označit křížkem dvě politické strany. Hlasování je
také neplatné, pokud volič označí více kandidátů, než je volených míst
v zastupitelstvu – tedy více než 7. V tom případě propadají všechny hlasy.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky
- který má trvalý pobyt v obci
- který nejpozději 6. října 2018 dosáhne věku 18 let
- u kterého není překážka výkonu volebního práva.
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Z veřejného zasedání

Na tomto zasedání bylo projednáváno:
ad 3 Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a bylo konstatováno, že vše bylo řádně splněno.
Odpověď na dotaz vznesený na veřejném zasedání obce Líšnice 3/2018 dne 26. 6.
2018:
Jako provizorní řešení vidíme ve vybudování srážek na vodu ve svahu směrem
k pozemku ve vlastnictví obce.
Dále pak byl poptán a již kontaktován projektant, který vypracuje projektovou dokumentaci pro výstavbu místní komunikace. Ta bude následně konzultována
s majiteli sousedních pozemků.
Dále pak bude podána žádost o stavební povolení a následovat pak bude výstavba
místní komunikace na pozemku obce Líšnice.
Vše by mělo proběhnout spolu s dalšími úpravami cest v obci Líšnice během příštího roku.
Na tuto akci se bude obec snažit získat dotace – dotační tituly jsou pravidelně vypisovány.
ad 4 Starosta obce provedl kontrolu schopnosti se usnášet:
Přítomno: 5
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
ad 5 Starosta obce podal návrh na jmenování zapisovatele pana Mgr. Aleše Plháka
a ověřovatele pana Ing. Radomíra Vyjídáčka a pana Oldřicha Smítala.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 6 Starosta obce seznámil zastupitele s programem jednání a ten byl následně
schválen
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7 Starosta obce podal informaci o probíhajících akcích v obci:
Nový vrt pitné vody – starosta obce seznámil přítomné s dalším postupem ve věci
vrtu pitné vody. Uvedl postup prací, které je nutné ještě provést před zahájením
poloprovozu na novém hydrogeologickém vrtu. Vrt je již proveden do hloubky 55
metrů, voda v něm je a čeká se na povolení pro zřízení poloprovozu na vrtu Vyšehorky.
Bezpečnost silničního provozu – starosta obce seznámil přítomné s možností získání dotace na pořízení radarů na měření rychlosti pro obce Líšnice a Vyšehorky.
Konstatoval, že daná opatření vychází z ankety, která byla prováděna mezi občany
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v souvislosti s pořízením dokumentu Strategický rozvojový plán obce Líšnice 2018
– 2023. Pořízení radarů by mohlo napomoci ke snížení rychlosti na komunikacích
vedoucích obcemi. Následně pak bylo schváleno podání žádosti o dotace a to ve
výši okolo 400 tis. Kč celkové hodnoty.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Bezpečnost silničního provozu - starosta obce seznámil přítomné s možností získání dotace na opravu chodníku v obci Líšnice v rámci níž bude zřízen i přechod pro
chodce v oblasti autobusové zastávky „U kravína“. Konstatoval, že daná opatření
vychází z ankety, která byla prováděna mezi občany v souvislosti s pořízením dokumentu Strategický rozvojový plán obce Líšnice 2018 – 2023. Oprava chodníku i
s osvětleným přechodem pro chodce přispěje k bezpečnosti pohybu občanů v dané
oblasti. Následně pak bylo schváleno podání žádosti o dotace.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 Starosta obce podal informaci o jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR odbor politiky bydlení v rámci dotace „ 26 TI Líšnice, lokalita „POD DĚDINOU“ p.č 101 v k.ú. Vyšehorky“. Jednalo se o dohodu o posunutí termínu pro
kolaudaci bytových jednotek na parcelách v lokalitě „Pod dědinou“. Majitelům
pozemků, kteří nezkolaudují do 17. 9. 2018 (dle smlouvy do 31. 8. 2018), zde hrozila vratka obci ve výši 80 000 Kč. Tyto peníze by obec dle podmínek dotace musela vrátit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Bylo dohodnuto, že se termín kolaudace posouvá o tři roky a to na 17. 9. 2021. Pro majitele pozemků je to možnost,
jak uspořit nemalé finanční prostředky.
ad 9 Starosta obce předložil a následně vysvětlil Dodatek č.1 ke Stanovám Svazku
obcí Mikroregionu Mohelnicko týkající se plnění úkolů a povinností vyplývajících
z požadavků GDPR. Dodatek byl následně schválen.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 Starosta obce předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.
1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce. OZV č. 1/2018
zrušuje OZV č. 9/2002 – Řád veřejného pohřebiště. Dále již bude Řád veřejného
pohřebiště veden jako samostatný dokument a ne OZV. Zastupitelstvo obce na
základě vysvětlení a diskuse schválilo OZV č. 1/2018. Ta nabude platnost patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 Starosta obce poskytl informaci o podání žádosti o poskytnutí slevy nájemného za zvláštní užívání komunikace v rámci realizované stavby „Zřízení vodovodních přípojek – k.ú. Líšnice u Mohelnice“. Jak sdělil přítomným, žádost byla kladně vyřízena a obci byla poskytnuta sleva 70% z původní ceny, což znamená úsporu
57 371 Kč.
ad 12 Starosta obce seznámil občany s žádostí Charity Zábřeh o příspěvek na poskytované služby. V rámci diskuse bylo uvedeno, že v naší obci se stará o čtyři
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OÚ INFORMUJE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
V naší obci budeme vybírat z
kandidátů do obecního zastupitelstva pro další čtyři roky. Volby do
zastupitelstev obcí se uskuteční
ve dnech 5. a 6. října 2018. V
pátek 5. října bude hlasování
probíhat v době od 14:00 hod.
do 22:00 hod. V sobotu 6. října
bude hlasování probíhat v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. vždy v přísálí KD
v Líšnici. Dovolujeme si Vám ve stručnosti vysvětlit způsob hlasování, aby se předešlo neplatným hlasům.

Jakým způsobem se může volit:
Následující postup je stručným výtahem ze zákona Zákon
č.491/2001 Sb. přizpůsobený počtu 7 volených zastupitelů
Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek na kterém jsou všechny
kandidující strany, může být vytištěn oboustranně. Pro tyto obecní volby v Líšnici
budou tedy uvedeny kandidáti z obou volebních sdružení na jednom volebním
lístku.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. V Líšnici je to 7 zastupitelů.
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny,
ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají
zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel:

VOLÍTE JEN JEDNU STRANU:
Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě
označíte křížkem jednu stranu a vašich „7 hlasů“ dostane prvních 7 lidí na kandidátce.
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Malé zdržení na proudu, kdy se
nedařilo správně trefit nástřikový terč, nás stálo 2 bodíky, o
které nám Pavlov utekl. U žen
je situace zcela jiná. V případě,
že se líšnická děvčata zúčastní
všech zbývajících soutěží, není
již možné konečný výsledek
sezóny změnit – děvčata
z Palonína je už nepředběhnou
a to ani v případě, že budou
vyhrávat. Ale i tak jsme bojoNa startu domácí ženy
vali – domácí půda vždy riziko
– i přesto domácí děvčata měla
v obou kolech lepší čas než
Palonín, čímž si vybojovala 1.
místo a dále utíkají Palonínu
v celkovém součtu o další cenný bod. A naši muži – tak to je
zcela „jiný soudek“. Jak to tak
bývá, tak když se daří jedněm,
tak těm druhým ne. Muži Líšnice v prvním kole zaběhli nejDružstvo z Líšnice u Žamberka
horší čas, což jim přineslo další
bodový propad do celkového hodnocení Přeborníka. Svou reputaci si napravili
v kole druhém, kde dosáhli nejlepšího času. Celkové výsledky naší soutěže tedy
nedopadly vůbec špatně – Líšnice ženy – 1. místo, Líšnice muži – 1. místo, Líšnice
veteráni – 3. místo a číselnou řadu krásně doplňuje Líšnice Žamberk – 2. místo.
Soutěž to byla opět vydařená, dobrá atmosféra, správné soutěžní nasazení. O zázemí účastníků bylo jak jinak než dobře postaráno – nechybělo točené pivo, limonáda, u jídla byl výborný guláš, klobáska a uzené maso. Velké díky patří těm, kteří
nám vypomáhali ve stáncích, všem hasičům a příznivcům a v neposlední řadě i
těm, kteří nám přispěli věcným či finančním darem na zdárný průběh soutěže. Po
skončení jsme společně poseděli za zvuku reprodukované hudby. Vzhledem
k mizivé návštěvnosti „nehasičských“ účastníků jsme areál uzavřeli s příchodem
tmy. A tak si jako všechny organizace posteskneme i my – kéž by neubývalo návštěvníků našich pořádaných akcí.
A kdy se tedy můžeme zase potkat? V sobotu 9. března 2019 na hasičském plese a
zase za rok 10. srpna 2019 na hasičské soutěži.
Jitka Mošovská, starostka SDH
Foto: Jiří Kvíčala
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občany a tak požadovaná částka 4 000 Kč byla schválena zastupitelstvem obce.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné s Celostátní sbírkou na zadluženou obec Prameny. Byla vysvětlena situace, do které se obec Prameny dostala a
předložen dopis ze Svazu místních samospráv ČR. Po diskusi byla odsouhlasena
symbolické částka 2 000 Kč jako příspěvek obce.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 Starosta obce předložil k projednání směnu pozemků p.č 8/4 o rozloze 36 m²
soukromého majitele za pozemek p.č 9/2 o rozloze 53 m² v majetku obce Líšnice.
Rozdíl ve výměře pozemků bude řešen doplatkem za 17 m² tj. 340 Kč. Směna a
prodej byly schváleny.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 Starosta obce přednesl zprávu o činnosti zastupitelstva obce Líšnice
v období 2014 – 2018:
V letech 2014 – 2018 bylo v obci Líšnice realizováno okolo dvaceti větších akcí.
Bylo podáno celkem 33 žádostí o dotace z nichž bylo získáno celkem 21, což je
63% ! Celková hodnota získaných dotací byla pak 12 853 966 Kč. Největší akcí,
která se podařila realizovat, byla bezpochyby výstavba vodovodu v obci Líšnice. S
ní ovšem souvisí i další akce, jako např. výměna nádrží ve vodojemu, zařízení na
eliminaci manganu z vody, výstavba regulačních stanic v obcích Líšnice a Vyšehorky, terénní úpravy pozemku po skládkování zeminy z výkopových prací, přeložka účelové komunikace u zdroje pitné vody a zbudování ochranného pásma
vodního zdroje. Další následnou akcí pak bylo propojení nového zdroje vody
s obcí Vyšehorky a zbudování vodovodních přípojek pro občany obce Líšnice. I
zde se obec snažila podpořit své občany dotací na zpracování projektové dokumentace a následně pak 30-ti % sleva pro občana na část vodovodu v pozemcích občana. Celková částka na výše uvedené akce pak byla 14 789 244 Kč. Z této částky je
pak suma 7 699 062 Kč dotací získanou v maximálně možné výši z Mze a
1 000 000 Kč z KÚOK. Vodovod je plně funkční a voda dodávaná do rozvodné
sítě je kvalitní, o čemž se můžete přesvědčit na stránkách obce Líšnice, kde jsou
výsledky povinných kontrol.
Další akcí pak byla rekonstrukce Obecního úřadu, kulturního domu a pohostinství.
Zateplení fasády a stropů, výměna oken a dveří, stavební úpravy - to byly jednotlivé fáze této akce. Celý projekt pak stál 3 108 000 Kč a z toho byla získána dotace
2 158 788 Kč. Bylo zbudováno zázemí hřiště, které nám závidí celé okolí.
Z dalších akcí pak musím jmenovat také výměnu střešní krytiny a oken na bývalé
škole, vybudování stanovišť odpadů v obcích a výstavba krytého posezení na Vyšehorkách. Těch akcí je víc, ale co ještě musím doplnit je také údržba zeleně a prostranství v obci za pomoci pracovníků VPP z úřadu práce. Dotace získané na tyto
pracovníky také nejsou malé 682 000 Kč.
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Další samostatnou kapitolou jsou odpady. V této oblasti se nám podařilo získat
dotace na kompostéry, popelnice na tříděný odpad v celkové výši 542 116 Kč. Také občané obcí se naučili až na výjimky třídit odpady a to obci přináší zisk ve formě odměny za třídění odpadů a ta ročně činí 40 - 48 tisíc korun. Je třeba se ovšem
ještě zaměřit na bioodpad, který nám do kategorií odpadu přibyl během uplynulého
volebního období – rozlišovat, co do něj patří a co ne.
Další oblastí jsou pak projekty zaměřené na územní plánování – nový územní plán
a probíhající 1. změna územního plánu zde se také podařilo získat dotace a to ve
výši 270 000 Kč – celkem jsme zaplatili 541 000 Kč.
Obec se také starala o spolky působící v obci a poskytla jim dotace na jejich činnost a to od roku 2016 v částce 380 000 Kč. Podpora sportovních a společenských
akcí je důležitá pro celkový život v obci a proto ji doufám i nové zastupitelstvo
bude podporovat.
Jsou rozpracované projekty na výstavbu rybníka, výstavbu parcel pro rodinné domy, vrt pitné vody na Vyšehorkách, zvýšení bezpečnosti silničního provozu
s ohledem na bezpečí občanů, ale i akce další se zaměřením na zlepšení života
v obci. Větší akce provedené v obci, měly hodnotu více jak 22 000 000 Kč. Mluví
o věších projektech.
Nelze však říci, že vše co jsme chtěli, se povedlo. Myslím tím např. výstavbu autobusové zastávky v obci Vyšehorky, kdy podmínky dotace nedovolují vypsané dotační tituly získat. Jedná se také o rozpracování studie na revitalizaci návsi, jejíž
součástí je i nové osvětlení, výstavba kaple nebo vybudování přijatelných odstavných ploch.
Bylo by toho i více, ale je třeba říct, že jsme se snažili, jak nejvíc jsme mohli, abychom naše obce posunuli zase kus kupředu.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na práci obce podíleli - zastupitelům,
panu Draplovi, naší paní účetní, ale i vám všem, kteří jste ochotni s námi spolupracovat a vydržet i chvíle nepříjemné. Vždyť to děláme pro sebe a pro své děti.
ad 16 Starosta obce informoval přítomné o volbách do zastupitelstvech obcí 2018.
Konstatoval, že volby se uskuteční ve dnech 5. - 6. 10. 2018 a kandidovat v naší
obci budou dvě sdružení nezávislých kandidátů. Byly probrány způsoby jak volit,
co je a co není platný hlas, podmínky pro voliče ( platnost OP). Starosta nakonec
popřál všem kandidátům úspěch ve volbách a vyzval občany k účasti na volbách.
ad 17 Různé
Informace o odměně za třídění odpadů druhé čtvrtletí 2018 – obec za období
4/2018 – 6/2018 obdržela odměnu za třídění odpadů ve výši 12 047,50 Kč. Starosta
obce konstatoval, že částky získané odměnami jsou využívány zpětně pro likvidaci
odpadů jiných kategorii – nebezpečné, sutě atd.. Na závěr poděkoval občanům za
jejich snahu.
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SDH LÍŠNICE

Soutěžní sezóna „O přeborníka okrsku č. 10“ pro rok 2018
Od začátku soutěžního boje ročníku 2018 opět došlo k mírnému poklesu účastněných družstev proti minulému roku. Z celkového počtu 13 sborů okrsku č. 10 - 4
sbory neběhají vůbec, SDH Pavlov se účastní pouze okrskového kola a pak běhá na
jiné vyhlášené soutěži v rámci okresu Šumperk, zbývá 8 sborů. I tam se to dále
bude nutně zužovat na jednotlivé kategorie – v ženách jsou to 2 družstva a to domácí Líšnice a dále Palonín. V mužích – Pavlov výběr z hroznů, Palonín, Studená
Loučka, domácí Líšnice. Po jedné soutěži se ještě zúčastnilo družstvo mužů Žadlovice, které se účastnily pouze své soutěže obdobně jako muži Loštice a Moravičan.
Takže tady ať sčítáme, jak sčítáme, máme konečné číslo 4. A celé soutěžní pole
doplňuje 5 družstev veteránů – Pavlov výběr z hroznů, Doubravice, Palonín, Křemačov, domácí Líšnice a to nepočítáme Loštice, které se účastnily pouze několika
soutěží. Takže „trend úbytku návštěv a účastí“ se nevyhnul i našemu požárnímu
sportu.
O celkových výsledcích „Přeborníka okrsku č. 10“ rok 2018 Vás budeme informovat v příštím vydání.

Hasičská soutěž Líšnice – 11. 8. 2018
Po roce jsme opět rádi přivítali své
kolegy z Líšnice u Žamberka. Někteří z nich přijeli už ve čtvrtek a
spolu s námi obdivovali krásy našeho kraje. Navštívili Mladečské jeskyně, Olomoucké zoo a v Lošticích
ochutnali jak jinak než tvarůžkové
speciality k obědu. V pátek dorazil
zbytek jejich výpravy a všichni
jsme si spolu po přípravách poseděli na zbrojnici.
V sobotu 11. srpna se u nás na líš- Nástup soutěžících a hlášení velitele
nickém hřišti konala naše hasičská soutěž. Začátek byl opět stanoven na 10 hodin.
Před desátou bylo na hřišti přítomno 6 sborů. Do soutěže se zapsala 2 družstva žen,
5 družstev mužů a 4 družstva veteránů. Oproti loňskému i předloňskému roku úbytek o 6 soutěžních družstev. Soutěž se nesla ve skvělém sportovním duchu. Soutěžní kolektivy bojovaly ze všech sil o dobrý sportovní výkon. Naši veteráni byli před
soutěží na stejném bodovém hodnocení jako veteráni z Pavlova Výběr z hroznů.
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