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V naší obci se malé děti konečně dočkaly svého hřiště. Od října mohou využívat ke
svým hrám hrací prvky na Vyšehorkách /na hřišti bývalé MŠ a ve čtvrti Pod dědinou/ a na líšnickém hřišti. Podle prvotního zájmu můžeme soudit, že se hřiště líbí.

Z HISTORIE OBCE

AKCE NEJEN PRO DĚTI

Paměti obce Líšnice od roku 1945

77. díl

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

Rok 1974
Výstavba obce
Největší výstavbu v obci Líšnice prováděl MNV
na výstavbě kina a areálu kulturního domu. Pracovalo se plným proudem uvnitř kina. Na výstavbě pracovalo mnoho brigádníků i poslanců
národního výboru, kteří měli zájem, aby kino
bylo co nejdřív dobudováno s dáno do provozu.
Při dokončovacích pracích často pršelo a pro
špatné počasí byly práce zastaveny a odloženy
na příští rok k dobudování.
Přehled odpracovaných hodin na akci Z - kino v Líšnici za roky 1972 - 1974:
Akce Z - kino

Rok:
1972

Odpracováno:
14 769 hodin

1973

14 292 hodin

608 hodin

1974

10 780 hodin

75 hodin

39 841 hodin

4 142 hodin

Celkem:

Zdarma:
3 459 hodin

Oprava mostu:
Dělníci ze silniční správy opravovali most před farou na Vyšehorkách. Most se
pomalu rozpadal. Objížďka nebyla možná, proto bylo postaveno půl mostu a doprava se přesunula na novou část a potom zahájena stavba druhé části.

RYZÁČEK OPĚT V AKCI
V letošním roce o.s. Ryzáček pořádal
čtyři veřejné akce. Děti a jejich psi proběhli dráhu 26.7. 2014 a to již ve čtvrtém ročníku akce Děti a psi. Letos měli
tři dráhy v různém stupni obtížnosti.
Poprvé museli překonat i živou překážku. Vysoké teploty účastníky neodradily, přesto chceme další ročník přesunout
na září a doufáme, že nás navštívíte.
Poslední akce s tématem Strašidelný les
se konala v pátek 29. srpna. Akce začínala v 18. hodin, kdy byly pro děti nachystány atrakce jako skákací hrad,
tancování, výtvarné aktivity a nemohla
chybět jízda na koni. Ve 20 hod. vypukla velkolepá večerní show, ve které
návštěvníci shlédli „školu čarodějnic“,
ve které svým tancem čarodějnice vykouzlily jednorožce, zlatohříváka s
princeznou, artisty na koni, ohnivou
show a na závěr vykouzlily bezhlavého
jezdce. Po skončení show návštěvníci sebrali odvahu a vyrazili za doprovodu bludiček do strašidelného lesa, v kterém překonali nástrahy víl, hejkalů, bludiček, čarodějnice a bezhlavého jezdce. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří i přes mírný
deštík při show, zůstali až do pozdní černé noci.
Za o.s. Ryzáček Bc. Eliška Helekalová, A.Fritscherová

Sportovní odpoledne:
23. června měla pořádat Národní fronta sportovní odpoledne pro děti. Při projednávání bylo dohodnuto mezi ředitelkou školy a požárníky, že letos tuto slavnost nebudou konat pro nejisté a nestálé počasí. Přesto se rozhodla Národní fronta tuto
sportovní odpoledne uspořádat, ale bylo pokaženo, neboť přihnala se bouřka s přeháňkami a občané, kteří se přišli podívat, museli záhy odejít. Sportovní odpoledne
se nevydařilo.
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OÚ INFORMUJE
Záleží vždy na konkrétní situaci a okolnostech, zejména pokud není podpora ze
strany nadřízených orgánů. Jmenoval např. zřízení autobusové zastávky v lokalitě
Pod dědinou.
ad 14 Různé
- Starosta obce přednesl žádost o příspěvek na činnost Hospice na Svatém Kopečku
ve výši 2000 Kč.
Schváleno šesti hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany s termínem konání dílčího auditu
přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2014. Termín byl stanoven na
19.11.2014.
- Místostarosta obce pan Friedl se obrátil s dotazem na zastupitele obce pana Stratila, aby vysvětlil, kde je uložena nerezová nádrž zakoupená od fy. Ivana Zwesperová, Zábřeh v roce 2009 za částku cca 50 000 Kč. Pan Stratil odpověděl, že neví, že
se podívá.
- Dále místostarosta obce oznámil občanům, že splnil svůj slib daný na veřejném
zasedání zastupitelstva obce č.4/2014 z července a podal po poradě se starostou
obce trestní oznámení na neznámého pachatele. Oznámení se týká proúčtovaní
zpomalovacího retardéru, který však fyzicky nebyl vybudován a nesrovnalostí při
výběrovém řízení akce Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Pod dědinou.

MOŽNÁ NEVÍTE
Houba pečárka polní je pod názvem žampion k dostání
často jako jediný zástupce houbového světa v hypermarketech. Je to, stejně jako její „sestry“ pečárka ovčí a polní,
chutná jedlá houba. Rostou na loukách, v zahradách, kolem
cest a na okrajích lesa většinou ve skupinách. Při houbaření
si ale jedlé druhy pečárek snadno můžete splést s jinou, ale
jedovatou pečárkou zápašnou. Tato houba roste v hojné
míře i na loukách kolem Líšnice, na hřišti, hřbitově a u bývalého kravína. Jak ji poznáme? Vzhledem je téměř totožná
s jedlým žampionem. Stačí však rýpnout do klobouku nebo
do spodní části třeně a uvidíte okamžitou barevnou reakci. Zatímco třeba pečárka
ovčí pomalu zežloutne a změna barvy je trvalá, zápašná zežloutne výrazně chromově žlutě, ale za chvíli zase zbělá! Při tepelné úpravě výrazně páchne po karbolu, jako kdyby se pálila umělá hmota. Příznaky otravy jsou pocení a zčervenání, doprovázené nepříjemnými žaludečními křečemi a urputné zvracení .
10

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
V naší obci budeme vybírat z kandidátů do obecního
zastupitelstva pro další čtyři roky. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. V
pátek 10. října bude hlasování probíhat v době od 14:00
hod. do 22:00 hod. V sobotu 11. října bude hlasování
probíhat v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Přinášíme Vám kandidátní listiny pro tyto volby. O 7
míst v obecním zastupitelstvu Líšnice se uchází 15 kandidátů, kteří jsou zapsáni na 2 kandidátních listinách. Dovolujeme si také 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:

Když volič označil křížkem jednu stranu a nic jiného:
- hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do
pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí. V Líšnici 7.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
3

Když volič označil křížkem jednu stranu a navíc její jednotlivé
kandidáty až po číslo 7:
- hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do
pořadového čísla 7 - k takto voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
Pokud by označil více kandidátů než 7, byl by hlas neplatný.

Když volič označil křížkem jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran:
- hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních
stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu 7 (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě
označených).
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu),
je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran:
- hlas se započte každému označenému kandidátu.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.

Neplatné odevzdané hlasy jsou v těchto případech:
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky
- který má trvalý pobyt v obci
- který nejpozději 11. října 2014 dosáhne věku 18 let
- u kterého není překážka výkonu volebního práva.
Ve volbách může hlasovat občan jiného členského státu EU
- který má trvalý pobyt v obci
- který nejpozději 11. října 2014 dosáhne věku 18 let
- u kterého není překážka výkonu volebního práva,
- který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
4

ad 11 Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Dodatek č.1 smlouvy, které se týkají nového
systému odvozu-výkupu odpadů v našich obcích. Do nově zbudovaných míst
v Líšnici budou umístěny bezplatně kontejnery a tyto budou vyváženy po naplnění
k dalšímu zpracování. Jedná se o plast, sklo, papír. Na základě hmotnosti a přepočtu pak bude obci účtována částka za odkup těchto odpadů. Schváleno šesti hlasy.
ad12 Starosta obce předložil v souladu se směrnicí o výběrovém řízení obce Líšnice návrh dodavatele Stavebního dozoru pro akci Zateplení obecního domu
v Líšnici. Následně byla odhlasována jako firma doporučená fa.ASA Expert, a.s.,
Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava.
Schváleno pěti hlasy.
ad 13 Starosta obce přednesl souhrnnou zprávu o činnosti Zastupitelstva obce
za volební období 2010-2014. V této zprávě konstatoval, že i když působil první
dva roky funkčního období jako starosta neuvolněný, podařilo se mu nastavit cestu,
která obci přinesla přes 8 mil. Kč v dotacích. O dalších 8,5 mil. Kč v dotacích je
zažádáno a tato částka je přislíbena. Cesta dotací významně doplňuje rozpočet obce. Upozornil na některé aktivity, které je nutno i vdalších letech pro obec zachovat. Jsou to např. veřejně prospěšné práce, kde se podařilo nejen zaměstnat občany
obce z úřadu práce a za jejich pomoci zvelebovat obec, ale i získat dotaci
v souhrnné výši 666 tis. Kč. Obec platila pouze dle schválení zastupitelstvem sociální a zdravotní odvod ve výši 220 tis.Kč. Dále pak starosta mluvil o opravě silnice
na Vyšehorkách, obnově rozhlasu, doplnění a výměně mobiliáře obce, o výsadbě
zeleně, rekonstrukci veřejného osvětlení, zateplení obecního domu atd. Vzpomněl
také drobnější akce, jako opravu křížů v obci, příspěvky pro JSDH Líšnice. Tyto
uvedené akce byly také provedeny na základě dotací. Nezapomněl připomenout
akce v rámci obce, které prováděli pracovníci VPP – oprava autobusových zastávek, vstupu do hřbitova a další drobné práce v rámci obcí - např. vybudování stanoviště odpadů atd.Starosta také mluvil o kulturních akcích v obci, které se podařilo udržet a rozvíjet do současné podoby.
Jako veliký úspěch současného zastupitelstva označil vyřešení letitého problému
skládky Líšnice – Újezd. Obec se zbavila ekologické zátěže a finanční částka za
prodej pozemků pod skládkou výrazně posílí rozpočet obce na další období.
Následně pak poděkoval zastupitelům za jejich práci a konstatoval, že sice se názory všech nemusí vždy shodovat, ale pokud mají konstruktivní základ, dá se o nich
jednat.
Starosta také připomněl, že ne vše se v uplynulém volebním období podařilo.
9

PŘEDSTAVUJÍ SE KANDIDÁTI
proběhlo veřejné projednání návrhu nového Územního plánu obce Líšnice. Pokud
zde byly vzneseny nějaké připomínky, bylo na ně na místě odpovězeno. Pokud vše
bude probíhat ve lhůtách bez problémů, nové zastupitelstvo by mohlo nový Územní plán schválit na předvánočním veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Dále pak starosta obce informoval přítomné o postupu prací na akci Zateplení
obecního domu v Líšnici. Bylo konstatováno, že po dodání nové prováděcí dokumentace na tuto akci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele prací souvisejících s touto akcí. O výběru firmy rozhodne výběrová komise složená z členů zastupitelstva obce.
Pak následovala krátká informace ohledně dotace na kompostéry a drtič větví. Bylo
konstatováno, že kompostéry a drtič by měly být dodány ještě do konce roku 2014.
Další informace se pak týkala dotace na Zateplení objektu č.66 - bývalé školy. Starosta obce seznámil občany se stavem výběru firmy pro pořízení projektové dokumentace. S firmou je již jednáno a v dohledné době navštíví Líšnici. Dále pak bylo
řečeno, že část objektu, která nebude financována z dotací, bude pořízena
z rozpočtu obce Líšnice.
K otázce týkající se dotace na zbudování vodovodu Líšnice uvedl starosta obce
informace o podpisu smluv a dodatku s dodavateli pro tuto akci, informace o odevzdání požadovaných dokladů na Mze ČR. Dále pak bylo konstatováno, že pokud
vše proběhne v pořádku, je zde veliká šance dotaci obdržet a o této skutečnosti
budeme informováni koncem měsíce října.
ad 8 Starosta obce seznámil přítomné s doporučením výběrové komise ve věci výběrového řízení na akci Vrt pitné vody Vyšehorky pro projekt Výstavba vodovodu
Líšnice. Výběrové řízení vyhrála firma STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední
Novosadská 202/48, Olomouc. Schváleno pěti hlasy.
ad 9 Starosta obce předložil ke schválení zastupitelům Rozpočtové opatření vlastní
č. 2 a to
na straně příjmu +-380 000 Kč, na straně výdejů +- 95 000 Kč. Schváleno šesti
hlasy.
ad 10 Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem. Z této
smlouvy vyplývá, že se jedná o nový systém příspěvků nastavených tak, že příspěvek na jednoho obyvatele kraje za rok je pro všechny obce stejná. Z tohoto důvodu
některé obce stejně jako ta naše ušetří, ale naopak některé budou platit víc něž platily doposud. Pro naši obec úspora činí asi 45 000Kč.
Schváleno šesti hlasy.
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Kandidátní listina:Sdružení nezávislých kandidátů
Líšnice-Vyšehorky
- vylosované číslo 1
poř. číslo, příjmení, jméno, titul, věk, politická příslušnost, povolání, bydliště
1 Fritscher Martin
2 Stratil Miroslav
3 Koupil Zdeněk Ing.

39
67
34

BEZPP
BEZPP
BEZPP

4
5
6
7

39
34
44
30

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Pátek Jaroslav
Bartoš Lukáš
Pospíšilová Lenka
Zámečník Miroslav

Kandidátní listina:

Líšnice-Vyšehorky

OSVČ
důchodce
manažer
ve stavebnictví
mechanik
technolog
dílenský plánovač
řidič profesionál

Vyšehorky
Líšnice
Vyšehorky
Líšnice
Líšnice
Vyšehorky
Líšnice

Sdružení nezávislých občanů
- vylosované číslo 2

poř. číslo, příjmení, jméno, titul, věk, politická příslušnost, povolání, bydliště
1 Kvíčala Jiří DiS.
47
2 Friedl Aleš Bc.
39
3 Plhák Aleš Mgr.
48
4 Zbožínek Libor
38
5 Valouch František
48
6 Smítal Oldřich
52
7 Vyjídáček Radomír Ing.53
8 Dvořáková Lucie Mgr. 27

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
5

starosta
Líšnice
státní zaměstnanec Líšnice
učitel
Líšnice
prodavač
Líšnice
plánovač
Vyšehorky
dělník
Vyšehorky
soukromý zemědělec Vyšehorky
nezaměstnaná
Líšnice

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 19. 9. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 5/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 7 Starosta obce seznámil přítomné s doporučením výběrové komise ve věci
výběrového řízení na Dodavatele stavby vodovodu Líšnice. Výběrové řízení vyhrála firma MS-stavby, s.r.o., Jilemnického 5/51, Olomouc. K dané tematice se přihlásil pan zastupitel Stratil s příspěvkem, ve kterém se snažil vysvětlit přítomným
proč nebude hlasovat pro tuto firmu. Následně se do diskuse zapojil pan Ing. Koupil, který z pozice své profese vznesl připomínky ke smlouvě s firmou MS-stavby.
Starosta obce vyzval pana Ing. Koupila zda by bylo možno po zasedání upřesnit
tyto námitky a přítomným sdělil, že tyto budou řešeny dodatkem smlouvy č.1
s firmou MS-stavby, s.r.o.. Následně bylo schváleno čtyřmi hlasy.
Jako další požádal starosta obce o pověření zastupitelstva k podpisu smlouvy
a dodatku s vítěznou firmou. Bylo schváleno pěti hlasy.
ad 8 Starosta obce seznámil přítomné s doporučením výběrové komise ve věci
výběrového řízení na Poskytovatele stavebního dozoru pro projekt Výstavba vodovodu Líšnice. Výběrové řízení vyhrála firma KAOD – INŽENÝRING, spol.s r.o.,
Železniční 469/4, Olomouc. Schváleno šesti hlasy.
Jako další požádal starosta obce o pověření zastupitelstva k podpisu smlouvy
a dodatku s vítěznou firmou. Bylo schváleno pěti hlasy.
ad 9 Starosta obce seznámil přítomné s doporučením výběrové komise ve věci výběrového řízení na Poskytovatele koordinátora BOZP pro projekt Výstavba vodovodu Líšnice. Výběrové řízení vyhrála firma SAFETY PRO s.r.o., Chvalkovická
145/60, Olomouc. Schváleno šesti hlasy.
Jako další požádal starosta obce o pověření zastupitelstva k podpisu smlouvy
a dodatku s vítěznou firmou. Bylo schváleno pěti hlasy.
ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s průběhem výstavby dětského
hřiště. Bylo konstatováno, že odvedená práce neodpovídá standardům a proto byla
starostou obce reklamována u vítězné firmy výběrového řízení a to firmy Alestra
Kuřim. Starosta informoval o jednání s touto firmou.
Následně pak starosta obce podal informace týkající se projektu Územní plán obce
Líšnice. Seznámil přítomné s datem, kdy bude probíhat v KD veřejné projednání
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návrhu Územního plánu obce Líšnice tj. 29.9.2014 v 16.00hod.. Všechny občany
srdečně pozval na toto projednávání.
Jako další pak byla starostou obce podána informace k projektu Zateplení obecního
domu. Zde bylo uvedeno, že prováděcí dokumentace na tuto akci neodpovídala
skutečnosti a byla starostou obce reklamována. Následně se zpracovává nová prováděcí dokumentace a díky tomu došlo ke skluzu ve výběrovém řízení.
Starosta obce informoval občany o získání dotace Mikroregionu Mohelnicko na
pořízení kompostérů pro občany obce, dvou velkých kontejnerů a drtiče větví.
Konstatoval, že výběrové řízení je ukončeno a byl vysoutěžen dodavatel materiálu
pro tento projekt. Kompostéry a drtič by měly být dodány ještě do konce roku
2014.
Další informace se pak týkala dotace na Zateplení objektu č.66 - bývalé školy. Starosta obce seznámil občany se stavem výběru firmy pro pořízení projektové dokumentace.
ad 11 Dotaz pan Bartoš – Kdo bude platit a proč mostek u paní Dvořákové?
Odpověď starosta obce – Platit bude půl na půl obec a Dvořákovi dle rozhodnutí
a schválení předešlého zastupitelstva obce. Cesta bude sloužit jako účelová komunikace a propojí v budoucnu vodojem Vyšehorky a Líšnici.
Startosta obce seznámil ještě přítomné se stavem účtů obce a konstatoval, že toto
zastupitelstvo obce zanechá novému zastupitelstvu na účtech obce částku minimálně 1 – 1,2 milionu korun.

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 3. 10. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 6/14 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
ad 7 Starosta obce seznámil přítomné s postupem prací ve věci reklamace – špatně odvedené práce na herních prvcích na nově budovaných dětských hřištích. Bylo
konstatováno, že proběhla návštěva jednatele fy. Alestra Kuřim, která je dodavatelem dětských hřišť v Líšnici a na Vyšehorkách. Po jeho obhlídce byla reklamace
plně uznána a dnes je již vše vyřešeno, herní prvky jsou nově nainstalovány a hřiště jsou převzata obcí Líšnice do řádného užívání.
K dotaci na Územní plán obce Líšnice starosta obce uvedl, že dne 29. září 2014
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