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 červenci:
Vašek Ludvík
Lízna František
Langerová Marie
Zapletalová Bohumila
Stratilová Ivanka

Hlaváčková Oldřiška
Míchalová Helena
Hledík Josef
Horníček Vlastimil
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Spolek žen Relaxace Líšnice pořádá:

ZÁJEZD

BRNO - ZETOR , PUNKEVNÍ JESKYNĚ
neděle 7. října 201
Program zájezdu:
8:00 odjezd z Líšnice od obchodu
10:00 zetor galerie Brno Líšeň (komentovaná prohlídka s průvodcem galerie
Zetoru)
12:00 přejezd na punkevní jeskyně
13:00 punkevní jeskyně (oběd, prohlídka okolí - volný program)
14:30 plavba lodí po punkevních jeskyních s průvodcem
17:00 odjezd domů
18:30 návrat do Líšnice
!!! časy se mohou mírně změnit!!! časy prohlídek jsou již pevně stanoveny
cena: dospělý 650,- Kč, senior 550,- Kč dítě (3 - 15 let) 400,- Kč, do 3 let zdarma
cena zahrnuje: dopravu + vstupné do galerie Zetoru a na plavbu jeskyněmi
přihlášky a platba do konce srpna
Lucii Dvořákové tel: 731 208 955, e-mail: mgr. luciedvorakova@gmail.com
!!!Peníze se nevrací. Pokud nepojedete najděte za sebe prosím náhradníka!!!
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Obecní stánky s prezentacemi úspěchů, drobnými výrobky a občerstvením - tak lze
charakterizovat další ročník Dne Mikroregionu, který se konal v Paloníně a nesl se
v duchu oslav 100. výročí vzniku republiky. Podrobnosti na str. 6

POZVÁNKA ZA HUMNA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

122.díl

TRAKTORISTÉ PAVLOV Vás zvou na

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

Rok 1987
Organizace v obci:
MS Smrčina
Do byli přijati noví členové: Antonín Kuba, Zdeněk Navrátil, Milan Nosek a Josef
Mekyska. Počet členů vzrostl na 36. Z významnějších úkolů, které byly splněny to
byly: oprava skladu v Líšnici, postavení a přemístění krmelců, výstavba krmeliště
pro černou zvěř, postavení 2 oborohů, 1 kazatelny, údržba všech mysliveckých
zařízení. V lednu byl uspořádán myslivecký ples. Na jeho přípravě i průběhu pracovali všichni členové, což je v organizacích vzácný jev. Na státní nákup dodalo
MS 11,5q sena, pro svoji potřebu zajistilo 142q. Každý člen odpracoval průměrně
91 brigádnických hodin. Chvályhodnou činností byla práce s mládeží. Ve SOU
zemědělském v Žadlovicích skupina 11 učňů vedená s. ing. Opluštilem získávala
potřebné zkušenosti z oboru myslivosti. V Líšnici se ujal vedení kroužku mladých
ochránců přírody s. Vymlátil.
Odlovená zvěř:
srnci: 5 ks srny: 6 ks
srnčata: 8 ks
siky: 87 ks černá zvěř: 43 ks

SSM a PO SSM:
Organizace SSM nevyvíjela téměř žádnou činnost. Přetrvává nezájem mladých
o dění v obci. Situací se několikráte zabýval výbor KSČ, ale ani to se kladně neodrazilo ve zlepšení činnosti organizace.
Jiná situace je v práci s nejmladšími dětmi. Již od roku 1973 pracuje
a dobrých výsledků dosahuje pionýrský oddíl Slavík - stav: 18 pionýrů.
V současné době jsou vedoucími oddílu: Blanka Bartošová a Dana Fajtová, studentky gymnázia. Pracují s dětmi od 7 do 13 roků. V zimních
měsících se schází v klubovně KD. Nacvičují kulturní pásmo k MDŽ,
zorganizují hry a soutěže při oslavách MDD. Ošetřují záhony růží před vývěsními
skříňkami a MS pomáhají sběrem kaštanů a žaludů. Vezmeme-li v úvahu malé
zkušenosti v práci s dětmi a věkový nesourodý kolektiv, je nutné snahu a práci
těchto dvou studentek, kterou s oddílem vyvíjí hodnotit velmi kladně. Kéž by se
takových mladých nadšenců našlo v naší obci více!
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11. 8. 2018 - hřiště Pavlov, sraz účastníků v 9 hod. v areálu ZD
KŘÍŽOVKA

Dnešní pranostika se vztahuje k 24. 8.
- svátek má Bartoloměj.
Pranostika zní: Krásně-li o Bartoloměji, …… .. …..
Kdo se bude radovat, když bude
24. 8. teploučko, se dovíte v dnešní
tajence.
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Vyluštění minulé tajenky:
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na
Vánoce. A letos opravdu teplo bylo...
Vodorovně:
1 - Cizí značka kosmetiky
2 - Rež /spisovně/
3 - Jinak /na Valašsku/
4 - Podnik v Prostějově - výroba míčů
5 - Před časem
6 - Plísňový sýr
7 - Jistá /slovensky/
8 - Cíl
9 - Hýkavec
10- Jméno herce SHARIFA
11- Nemluvící
12- Výsledek vnímání
13 - Fyzikální veličina
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POZVÁNKA SDH Líšnice

INFORMUJEME

Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici

Z veřejného zasedání

si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

Dne 26. 6. 2018 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 3/
2018.
Přítomno: 7 zastupitelů

HASIČSKOU SOUTĚŽ
v kategorii mužů, žen a veteránů

sobota 11. srpna 2018
hřiště Líšnice, začátek v 10 hod.
Po skončení hasičské soutěže posezení s hudební
kulisou, doba trvání bude záležet na počasí a návštěvnosti

VEČERNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE
k tanci i poslechu hraje DJ FOX
Přijďte si posedět s přáteli v krásném prostředí našeho hřiště.

Připraveno bohaté občerstvení během dne i večera – točené
pivo, točená limonáda, kofola, alko nápoje. Cukrovinky,
nanuky.
Dobroty od ohýnku – uzená krkovice, klobásky.
Dále hovězí gulášek, vepřový řízek.
Celá akce se koná za podpory Obecního úřadu Líšnice a přispění
sponzorů. Děkujeme.
Na Vaši účast a podporu místní akce se těší pořadatelé
Upozornění: Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy pro další propagaci SDH
Líšnice a obce Líšnice. Účastí na této akci berete tuto skutečnost na vědomí a udělujete tak
svůj souhlas.
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Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Starosta požádal zastupitele o návrhy na obsazení funkce místostarosty. Nebyl vysloven žádný návrh a volba tedy neproběhla.
ad 8 Starosta obce podal informaci o probíhajících akcích v obci:
- Autobusová zastávka – zastávka v obci Vyšehorky v lokalitě Pod dědinou. Z důvodu nesplnění podmínek pro dotaci z SFDI je nutné rozdělit výstavbu na dílčí
úseky dle možností získání dotace. Byla předložena Příkazní smlouva s fou.STILT
PROJECTS s.r.o na realizaci projektové přípravy a organizaci zajištění podání
žádostí o dotaci, výběr zhotovitele, výběr TDI a BOZP, závěrečné hodnocení na
akci „Autobusové zastávky, chodníky a veřejné osvětlení ve Vyšehorkách“. Starosta obce vysvětlil přítomným hlavní důvody tohoto řešení. Následně byla Příkazní
smlouva schválena a starosta pověřen podpisem smlouvy.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Výstavba rybníka – probíhá příprava na získání stavebního povolení pro výstavbu, na akci bude ještě letos žádáno o dotaci na výstavbu dle původního plánu. Starosta informoval dále o nutnosti řešit další podklady pro stavební povolení – ukládání výkopku, odnětí půdy z ZPF…
- 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
vlastního hydrogeologického vrtu ještě v letošním roce tak jak je uvedeno v podepsané smlouvě.
- Výstavba nových parcel – starosta obce spolu s Ing. Radomírem Vyjídáčkem
podali informaci o schůzce, která proběhla na MěÚ Mohelnice za účasti zastupitelů
města Mohelnice, starostů z Mikroregionu Mohelnicko a představenstva fy. Úsovko a.s.. Bylo konstatováno, že přes připomínky zastupitelů a starostů fa. Úsovsko
a.s. bude při směně pozemků postupovat obvyklým způsobem
- Obnova kostelíka-kapličky v Líšnici – starosta obce seznámil přítomné se záměrem vybudovat na návsi novou kapličku na místě v minulosti zbouraného kostelíka.
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Následně byl schválen záměr a zpracování studie.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a senátu ČR, které se budou konat 5.a 6. října 2018. Starosta vyzval
občany, aby kandidovali do zastupitelstva obce. Dále pak předložil návrh pro další
volební období 2018 – 2022, aby zastupitelstvo obce pracovalo v počtu sedmi zastupitelů. Projednáno a následně schváleno.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Dodatkem č.1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové
obslužnosti v malé obci. Jedná se o úpravu termínů plateb a vyúčtování plateb.
Projednáno a schváleno.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 Starosta obce předložil k projednání přijetí dotace dle Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova 2018 titul č.2 Podpora zpracování
územně plánovací dokumentace na akci Změna č.1 územního plánu Líšnice ve výši
70 000Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Následně byla schválena Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova 2018 titul č.2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace na
akci Změna č.1 územního plánu Líšnice ve výši 70 000Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 Starosta obce předložil k projednání Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačním programu Program na podporu JSDH 2018 Dotační titul č.1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky JSDH obci Olomouckého kraje. Následně bylo
schváleno přijetí dotace.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Následně pak bylo schváleno spolufinancování smlouvy Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky JSDH obci Olomouckého kraje..
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak byla schválena Smlouva o poskytnutí dotace z dotačním programu
“Program na podporu JSDH 2018” Dotační titul č.1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky JSDH obci Olomouckého kraje.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 Starosta obce předložil ke schválení Základní pravidla postupů souvisejících
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MIKROREGION

MOHELNICKEM na kole - nápověda ke schránkám
Klopina – navštivte koupaliště v Klopině a hledejte u laviček, případně vám poradí
v kiosku u občerstvení
Krchleby – hledejte kolem cykloodpočívky, která stojí na travnatém plácku naproti
obecnímu úřadu a Pivní škole
Líšnice – schránku najdete za křížem na cestě z Líšnice do Vyšehorek
Loštice – porozhlédněte se kolem informační cedule č. 1 Naučné stezky lišky Bystroušky u loštické židovské synagogy
Maletín – z Maletína cestou na Svojanov blízko autobusové zastávky Maletín dolní konec, odbočte doprava a sledujte potůček, který vás zavede do lesa k prameni
U dvou Janů, zde hledejte mostek se zábradlím a pod ním je ukrytá schránka
Mírov – na návsi najděte památník děkana Lautnera, schránka je ukryta za ním
Mohelnice – sledujte Mírovku až do městského parku, podejděte dálniční most,
v místě, kde se od ulice Karla Čapka odděluje doprava cesta, jsou pařezy a nařezané
kmeny stromů, zde hledejte schránku
Moravičany – v místní části Doubravice stojí na křižovatce u kovárny pumpa Jáji
a Páji a najdete tu také ukrytou schránku
Palonín – vydejte se z Palonína do Loštic po cyklostezce, která vede mezi poli a na
které narazíte na kapličku sv. Pavlíny, je nalevo od vchodu umístěna schránka
Pavlov – v Pavlově najděte kostel s modrou věží, za jeho zadní částí je cykloodpočívka s mapou a také malý stříbrný smrček, v těchto místech hledejte
Police – u silnice z Úsova do Police stojí kaplička, z levé strany kapličky najdete
schránku
Stavenice – ve Stavenici najděte kapličku sv. Floriana (přímo v obci), a po levé
straně je skrýš
Třeština – velký památník Vojtěcha Suchardy, kde socha muže nese umělcovi
vlastní rysy, nelze minout, stojí u hlavní silnice, schránku hledejte ukrytou za památníkem
Úsov – vydejte se k židovskému hřbitovu a židovské synagoze a právě u ní je skryta
schránka, hledejte zezadu za synagogou

VOLBY 2018
V rámci voleb do zastupitelstev obcí, které se konají 5. - 6. října 2018 nabízí OÚ
v Líšnici možnost kandidujícím subjektům v obci Líšnice představit svoje kandidáty
v srpnovém vydání Líšnických ozvěn. Uzávěrka příspěvků v rozsahu maximálně
2 strany A4, písmo velikosti 12 včetně případných foto zasílejte nejpozději do
20. srpna na adresu:
lisnickeozveny@seznam.cz
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něnou dílnu, která je zaměřena na ruční
zdobení svící. Na hřišti probíhaly také
sportovní soutěže ve stolním tenise,
petanque a volejbale. Také zde měla
naše obec své zástupce.
Starostka obce Palonín paní Hana Ficnarová na otázku, jak náročná byla příprava této akce odpověděla, že obec
Starostové obcí v dobových kostýmech
musela zorganizovat a zajistit občerstvení, připravit areál, technické zázemí, připravit výstavku fotografií a
další důležité věci, bez kterých by
tato akce nemohla proběhnout. Bylo
to časově velmi náročné, ale výsleJ. Kvíčala vítá hosty u líšnického stánku

K. Míchal a P. Kopáčik - stolní tenis

dek stojí za to. Největším poděkováním
jsou prý spokojení návštěvníci. V rámci
Dne Mikroregionu připravil doprovodný
program i Klub českých turistů - pobočka Loštice. V rámci pochodu na počest
100. výročí vzniku republiky a 130.
výročí založení KČT přijel z Loštic do
Palonína alegorický vůz tažený koňmi.

Na voze byli hanáci a hanačky v krojích a symbolicky legionáři, kteří se
zasloužili o uznání nově vzniklé republiky ve světě. Také starostové jednotlivých obcí Mikroregionu Mohelnicko připomenuli výročí vzniku republiky svými dobovými prvorepublikovými kostýmy.V Paloníně o návštěvníky nebyla nouze. Panovala zde
přátelská atmosféra, kterou podpořilo
A. Maštera ml. a kolektiv - petanque
krásné sluneční počasí.
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se zpracováním osobních údajů – příloha usnesení č.3/2018. Ta byla schválena.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 Starosta obce předložil Žádost o výstavbu veřejného WC v prostorách bývalého hřiště MŠ na Vyšehorkách ze dne 1.6.2018. Tato žádost je podpořena 97 podpisy občanů. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo pod názvem - Výstavbu
hygienického zázemí na hřišti ve Vyšehorkách
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 Starosta obce předložil zastupitelům k posouzení Žádosti o vydání předběžného souhlasu s prodejem pozemku dotčeného připravovanou revitalizací koryta
vodního toku Podhrádek, ř. km 4,94 – 5,09, v k.ú.Líšnice u Mohelnice, k.ú.Svinov
u Pavlova v rámci akce „ VT Podhrádek; Líšnice“. Předloženy byly dvě varianty
navrhované LČR s.p., správou toků:
První varianta nabízela prodej pozemků Lesům ČR a nákup pozemků Lesů ČR
s tím, že bude provedena revitalizace stávajícího koryta potoka. Jedná se o nápravu
fyzického stavu se stavem v katastrální mapě.
Druhá varianta předpokládala přeložení potoka ze stávajícího koryta, které bude
zasypáno do koryta nově vybudovaného na pozemcích obce Líšnice.
K danému tématu se rozpoutala diskuse mezi občany a zastupiteli obce. Po vyslechnutí názorů a podnětů k danému tématu bylo přistoupeno ke schvalování varianty provedení této akce. Zastupitelé hlasovali ve prospěch varianty dvě tj. přeložení koryta na pozemky obce.
K této variantě byly přijaty podmínky, za kterých je zastupitelstvo obce ochotno
akci akceptovat a schválit. Jedná se především o přeložení dešťové kanalizace a její
ukončení do nového koryta potoka. Starosta obce následně nechal hlasovat o druhé
variantě se zapracováním podmínky do smlouvy. Zastupitelé variantu schválili a
proto již nebyla hlasována první varianta.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16 Starosta obce předložil Záměr směny části pozemků p.č 8/1 o výměře 38 m²
v k.ú. Vyšehorky za část pozemku p.č 9 o výměře 58 m². Jedná se o směnu pozemků z důvodu narovnání fyzického stavu a stavu na katastrální mapě. Zastupitelstvo
obce záměr směny schválilo
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17 Starosta obce předložil Záměr prodeje části pozemků p.č 457/1 o výměře 70
m² v k.ú. Vyšehorky. Jedná se o prodej pozemků na základě žádosti občana. Zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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ad 18 Různé
Informace o odpadech
Starosta obce podal zastupitelům a občanům obce informace o získaných finančních prostředcích z třídění odpadů v obci. Za rok 2017 se suma vyšplhala na částku
31 961Kč.
Obec tříděním přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspory, kterých jsme dosáhli: Emise CO₂ ekv.: 8,062 tun, úspora energie:
220 445MJ. Starosta občanům poděkoval.
ad 19 Dikuse
Manželé Hašlerovi – stížnost na špatné odtokové poměry dešťové vody z okolních
pozemků, které způsobují vyplavení garáže jejich rodinného domu. Zároveň upozornění na existenci cesty v majetku obce, která leží v dané lokalitě a neplní svůj
účel. Co bude dál?
Starosta obce – s cestou počítám a nechal jsem zpracovat cenovou nabídku na zřízení komunikace k nemovitosti č.p. 55. Zároveň starosta uvedl, že kromě této komunikace jsou zpracovány nabídky na další tři účelové komunikace a to v celkové
hodnotě okolo 1 milionu korun.
Manželé Hašlerovi – sliby nám nepomůžou je třeba jednat.
Starosta obce – zastupitelstvo se po jednání odebere na prohlídku situace u rodinného domu č.p. 55.

Stánek obce Líšnice v plné sestavě

AKCE MĚSÍCE

Občerstvení - utopenci, koláčky, medovina, pivo

Na hřišti se představily mažoretky z Loštic
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Prezentace 14 obcí Mikroregionu
Mohelnicko na jednom místě - tak
se dá nazvat tradiční Den Mikroregionu, který se letos uskutečnil v
sobotu 16. června v obci Palonín.
Každá obec se ve svém stánku
snažila ukázat to, co je pro ni typické, co se podařilo a čím je známá. Již tradičně nechybělo malé
pohoštění, propagační materiály,
ukázky řemeslné výroby.

Prezentace obce
7

Na stánku obce Líšnice byli
návštěvníci přivítáni skleničkou medoviny a výborným domácím pivem, které
právě pro tuto příležitost
uvařil pan Rýznar, nabízely
se domácí koláčky, domácí
utopenci. Se svými úspěšnými hiporehabilitačními
aktivitami se pochlubil
i vyšehorský spolek Ryzáček. . Mnoho návštěvníků
se přiznalo, že medovinu
pije poprvé. K zakousnutí
se nabízeli domácí koláčky
či výborní utopenci. Bohatý
kulturní a společenský život
Líšnice se prezentoval na
vystavených fotografiích,
k dispozici byly také některé z výtisků Líšnických
ozvěn.
Návštěvníci Dne mikroregionu mohli posedět, poslouchat dechovou hudbu Loštická Veselka, coutry kapelu
Kamarádi, skupinu Pohodáři, Písklata a Šlapetečko
z Loštic, sledovat taneční
vystoupení skupiny Orda
Loštice, pohybové skupiny
DDM Mohelnice, mažoretek z Mohelnice a Loštic.
V přísálí KD proběhla výstava pohlednic, fotografií
a dalších dokumentů z historie a současnosti obce
Palonín, mohli si prohlédnout prostory kostela sv.
Josefa a palonínskou Chrá-

