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OBECNÍ ZPRAVODAJ

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:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Říjen

v říjnu:
Bartošová Zdenka
Plháková Marie
Koďousková Helena
Zdařilová Drahomíra

Plesník Miroslav
Springerová Jaroslava
Springer Ladislav
Podhorný Petr

Srdečně blahopřejeme!

www.obec-lisnice.cz

101/15

Veřejné zasedání
Ryzáček v USA
Vznik SDH na Vyšehorkách
Pozvánky na akce

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na

Memoriál Zdeňka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 14. listopadu 2015
Startovné: 140,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé
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Nové stání pro kontejnery na tříděný odpad vybudovali pracovníci OÚ na Vyšehorkách na návsi. Připomeňme, že se třídí plasty, papír, sklo a od nového roku také
bioodpad. O této chystané novince informujeme podrobně na str. 5.

Z HISTORIE OBCE

POZVÁNKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Obecní úřad Líšnice zve srdečně všechny občany na

90. díl

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

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

které se koná ve čtvrtek 17. 12. 2015
v 18.00 hod. v přísalí KD Líšnice

Rok 1977
Obchod a hostinec:

KŘÍŽOVKA

Obchod v Líšnci byl během roku na delší dobu uzavřen a nebyla možnost otevřít
pro nedostatek vedoucích. Ve Vyšehorkách byl obchod uzavřen po dobu dovolené,
kdy do obce dojížděla pojízdná prodejna. V Líšnici se nachází hostinec, kde vedoucí měl způsobené větší manko, takže po dobu na pár dnů byl hostinec uzavřen
a pak předán novému nástupci.
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Kino:
V Líšnici se nachází kino, jehož návštěvnost bývá v zimní dobu dost dobrá, avšak
jakmile přijde léto, bývá slabá. Příčina je v tom, že občané v letní dobu odjíždějí na
výlety a dovolenou.

Dožínky:
Národní dožínky konaly se v Olomouci. Pro členy družstva byly přistaveny autobusy a účastníkům manifestačního průvodu bylo vyplaceno 50 Kčs na občerstvení.

Zájezdy:
V listopadu byl pro občany proveden zájezd do divadla v Hodolanech na představení Fidlovačka. Cestovné i se vstupenkou bylo 25 Kčs. Pro družstevníky důchodce
JZD zorganizovalo zájezd do Luhačovic a okolí.

Plesy a zábavy:
Národní fronta uspořádala v březnu druhý společenský ples za hojné účasti občanů.
K tanci a poslechu hrála hudba „Melodie“ z Bouzova. Vstupné bylo 10 Kčs.
ZO SSM uspořádala Velikonoční zábavu a Kateřinskou zábavu. Hrály hudby OT Loštice a MEZ Mohelnice.Osvětovou besedou bylo v prosinci uspořádáno zábavné odpoledne, kde účinkovala „Jesenická
trojka“ s vypravováním humoru, zpěvem, hudbou a
různými triky.
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Ohlédnout se za uplynulým rokem a posedět s
přáteli mohou naši občané při akci, jejíž název
ukrývá tajenka.

Vyřešení minulé tajenky - V listopadu se v
našem hostinci uskuteční již po několikáté
podzimní MARIÁŠOVÝ turnaj.

Vodorovně:
1 -Noční dravec
2 - Ves
3 - Pohodlné křeslo
4 - Řešeto
5 - Bývalá česká kola
6 - Místo u domu
7 - Krátký kabát
8 - Nástroj na sekání
9 - Název písmene É
10- Slovensky Pavel
11- Hýkavec
12- Aspik
13- Jméno novináře Kische
14- Chlad
15- Rodové znaky
16- Obloha
17- Nyní nářečně
Nápověda: EGON, ÍČKO
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INFORMUJEME

PODĚKOVÁNÍ
OÚ Líšnice děkuje tímto
členům SDH Vyšehorky
za pomoc při odstraňování
černé skládky na odbočce
na Mírov ze silnice R35
směrem na Studenou
Loučku. Tuto skládku objevila kontrola z České
inspekce životního prostředí a bylo nutné ji urychleně odstranit. V yš ehorš tí
hasiči se také postarali o
úklid skládky u hřbitova,
kde začali někteří místní
občané navážet odpad ze
svých domů a zahrad.

UPOZORNĚNÍ OÚ
Skládka pod hřbitovem slouží pouze pro uskladnění odpadu, který patří ke
hřbitovu - květiny, výzdoba, plevel… . V žádném případě neslouží jako skládka pro navážení komunálního odpadu ani bioodpadu z domácností.

CHYSTÁ SE

na návsi při rozsvěcování Vánočního

stromu

kostel Všech svatých na Vyšehorkách - S band Líšnice
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Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 15. 10. 2015 se konalo veřejné zasedání č. 5/15 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: L.Bartoš
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Starosta obce seznámil zastupitele a občany, v jakém je stavu součastná
vodárna na Vyšehorkách. Je podána žádost na ČEZ na zprovoznění elektrické přípojky. Po zprovoznění přípojky budou současné nádoby demontovány a rozřezány
odbornou firmou. Důvodem rozřezání nádob je ta skutečnost, že tyto nádoby
nejsou určené na pitnou vodu – KHS Šumperk vydala zamítavé stanovisko
k používání těchto nádrží.
ad 7 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s návrhem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti číslo 129103/2015 mezi Lesy České republiky, s.p. a
Obcí Líšnice ve věci zřízení, provozování a oprav vodovodu zajišťujícího dodávky
vody pro obec Líšnice. Projednáno a následně schváleno 6 hlasy.
ad 7 Starosta obce seznámil zastupitele občany se smlouvou o výpůjčce mezi
Svazkem Mikroregionu Mohelnicko a obcí Líšnice na 100ks popelnic, 2ks velkoobjemových kontejnerů a 100ks letáků na akci likvidace bioodpadů. Dále pak informoval o způsobu likvidace odpadů tohoto typu, následném jednání s firmou
provozující kompostárnu v Pavlově. Dále bylo dohodnuto přistavení velkoobjemových kontejnerů do lokality pod hřbitov. Projednáno a následně schváleno 6 hlasy.
Starosta obce seznámil zastupitele a občany, že zateplení KD je ukončeno. Od roku
2013 – 2015 byly prováděny práce spojené s podáním žádosti, získáním dotace a
stavebními pracemi. Celkem rekonstrukce objektu stála 3.707 263 Kč. Dotační titul
byl přiznán ve výši 2.038 856 Kč. Obecní úřad z rozpočtu obce zaplatil celkem
1.548 475 Kč.
Bude podána žádost na kolaudaci hřiště v Líšnici. Kolaudace hřiště by měla být
provedena do konce roku 2015.
ad 8 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s tím, že byla podána žádost na
vystrojení vodojemu a zbudování vrtu na Vyšehorkách. Tato žádost byla směřována do Programu Mze 129 250, podprogram 129 252 – podpora výstavba a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu. Žádost nebyla
doporučena do Seznamu akcí tohoto Programu. Z tohoto důvodu bude Obecní úřad
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Líšnice vybavení a vystrojení vodovodu hradit ze svého rozpočtu.
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o směně a prodeji pozemku
mezi obcí Líšnice a panem Kubálkem. Jedná se o směnu části pozemku p.č. 88/4
za pozemek 91/4 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 69 m2 a prodej části pozemku p.č. 88/4 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 85 m2 za cenu 20 Kč/m2 tj. za
celkovou cenu 1700Kč. Schváleno 6 hlasy.
ad 10 Starosta obce informoval zastupitele a občany se záměrem prodeje pozemků
p.č. 112/9, 112/10, 112/11, 112/18, 112/19, 112/28, 112/30 v k.ú.Líšnice u Mohelnice. Schváleno 6 hlasy.
ad 11 Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem směny pozemků
mezi obcí Líšnice a manželi Plesníkovými. Jedná se o směnu p. 33/23 za pozemek
457/1 díl v k.ú. Vyšehorky Schváleno 6 hlasy.
ad 12 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s nákupem pozemků od paní
Zbožinkové za cenu 50 Kč/m2 o celkové výměře 861 m2. Pozemky obec odkupuje
za účelem výstavby vrtu pitné vody v k.ú. Vyšehorky. Schváleno 5 hlasy.
ad 13 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým opatřením vlastním č.8 ve výši 1 425 802,05 Kč, č. 23 ve výši 4 896 473,29 Kč na straně výdejů a
č. 22 ve výši 853 602,05 Kč na straně příjmů. Schváleno 6 hlasy.
ad 14 Starosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku kontroly z České
inspekce životního prostředí z Oblastního inspektorátu z Olomouce. Tato kontrola
byla provedena dne 14. 10. 2015 za přítomnosti inspektorky Ing. Mileny Vaníčkové, inspektora Ing. Jiřího Konupky, starosty, místostarosty obce a pana Krestýna.
Závěrem bylo konstatováno, že kontrolou nebylo zjištěno ohrožení životního prostředí v lese. Bylo doporučeno lesní porosty obnovovat dřevinami, které doporučuje LHO a zakládat skupinovitě smíšené porosty.
ad 15 Různé:
Starosta obce informoval občany, že od začátku roku 2016 budou vydávány popelnice na bioodpad.
Starosta obce podal informaci o založení Spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..
Představil Zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku. Dále pak nastínil strategii
spolku tak, jak byla představena na prezentaci v Zábřehu. Poté pak přednesl návrh
na přistoupení obce Líšnice do Spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..
4

Podle potřeby a dohody s OÚ Líšnice pomohou při organizaci různých kulturních, sportovních i společenských akcích obce. V září již tato slova dokázali při zajišťováni Dnu
mikroregionu Mohelnicko. V případě mimořádných událostí v obou našich obcích jsou samozřejmě připraveni pomoci.
V diskuzi vystoupil zástupce okresního sdružení hasičů SH
ČMS Šumperk Karel Paciorek, který pozdravil přítomné
členy a informoval je o situaci a práci hasičů v okrese.
„Dnes se hasičské sbory, které nevyvíjejí činnost spíše ruší.
O to mám větší radost a jsem příjemně překvapen, že se na
Vyšehorkách
zakládá sbor nový a rozroste se tak na ŠumKarel Paciorek
persku rodina čítající přes 4200 hasičů všech věkových
skupin ,“ ocenil ve svém vystoupení vyšehorskou aktivitu pan Paciorek a popřál
členům SDH hodně úspěchů i naplnění všech daných cílů.
Účastníky valné hromady pozdravil také mstostarosta obce p. Aleš Friedl. Také on
popřál nově vzniklé organizaci hodně úspěchů při práci a vyslovil přání, aby v budoucnu dobře fungovala spolupráce s obecním úřadem a platilo heslo, že hasiči
jsou vždy obci „ku pomoci“.
Dalším bodem valné hromady bylo zvolení sídla SDH Vyšehorky. Bylo schváleno,
že oficiálním sídlem bude OÚ Líšnice. Po schválení nově vzniklého sboru na sněmu v Praze a přidělení
IČO, budou vyšehorští
hasiči žádat o živnostenský list a koncesi na
prodej alkoholu, což je
důležité při organizaci
akcí.
V diskuzi podal velitel
L. Plesník návrh, aby
se jednání např. s obcí
Členové SDH Vyšehorky při hlasování
zúčastnili vždy nejméně tři členové výboru SDH. Tento návrh byl jednohlasně schválen. Schváleny byly
také členské příspěvky členů, plán činnosti a plán práce výboru. Jednatel M. Nováková připomněla všem přítomným termín a místo konání nejbližší brigády - sběr
jablek v sadech společnosti Mohelnická Zemědělská. Po podání večeře, při které
členové i hosté živě diskutovali o budoucí práci, starosta SDH Vyšehorky J. Seryn
poděkoval všem za účast a valnou hromadu ukončil.
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SDH VYŠEHORKY

Hasiči na Vyšehorkách založili svůj sbor ustavující valná hromada
Dne 9. října 2015 se konala v přísálí KD v Líšnici ustavující valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Vyšehorky. Schůzi zahájil a všechny přítomné přivítal Ing.
Jaroslav Seryn. Za okresní sdružení hasičů SH ČMS se valné hromady účastnil p.
Karel Paciorek. Nejprve byla zvolena návrhová a volební komise, která podala
návrh na volbu výboru SDH Vyšehorky v následujícím složením:
Starosta SDH ………………... Ing. Seryn Jaroslav
Náměstek ……………………..Maštera Antonín ml.
Jednatel ………………..……...Nováková Magdaléna
Hospodář …………………….. Plesníková Milada
Velitel ……………………… Plesník Lukáš

Schváleno 6 hlasy.
Dále pak připomněl všem přítomným termín 20.10.2015, kdy se občané mohou
přihlásit na OÚ k pravidelnému vývozu septiků a revizi komínů.
Starosta obce informoval o termínu přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok
2015. Přezkum se uskuteční 18.11.2015 a provedou ho pracovnice KÚOK.

OÚ INFORMUJE

Nové smlouvy na hřbitovní místa
OÚ upozorňuje občany, že na konci roku 2015 budou všem nájemcům hrobových
míst vystaveny nové nájemní smlouvy na další období. Dojde k mírnému zvýšení
nájemného. Pokud budete chtít učinit ve smlouvě jakékoliv změny, dostavte se do
konce roku 2015 na OÚ. V lednu budou potom nájemci vyzváni k podpisu nových
smluv.

Svoz bioodpadu
Začátkem listopadu se umístí na náves v Líšnici i na Vyšehorkách velkoobjemový
kontejnér, do kterého budou moci občané uložit listí ze stromů a další drobný biologický odpad.
OÚ Líšnice začne v lednu vydávat občanům hnědé plastové popelnice určené právě na tento bioodpad a podle potřeby zajistí jejich vývoz do nově zřízené kompostárny v Pavlově.
Členové výboru: zleva J. Seryn, A.. Maštera ml., M. Nováková, L. Plesník
Za revizora SDH komise navrhla Marka Míchala. Všichni navrhovaní byli veřejným hlasováním valnou hromadou zvoleni. Jako další bod byla volba zástupců
SDH na VVH okrsku č. 10. SDH Vyšehorky budou zastupovat: Ing. Jaroslav Seryn
a Antonín Maštera ml..
Velitel sboru poté seznámil přítomné členy s plánem činnosti pro zbytek roku 2015
a rok 2016. Hasiči by chtěli pomoci při údržbě veřejných prostranství v místní části
Vyšehorky v součinnosti s OÚ Líšnice. Na Vyšehorkách zorganizují některé kulturní akce – podzimní drakiáda, lampionový průvod, kácení máje, sousedské posezení. Již se pustili do rekonstrukce místní požární zbrojnice – opravili venkovní
vzhled budovy a okolí kolem ní. V této činnosti by chtěli pokračovat i do budoucna
ve spolupráci s OÚ Líšnice. Hasiči se pokusí zprovoznit požární vozidlo AVIE.
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Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, jen omezené zbytky jídel (nikdy tekuté) atd.
Mezi bioodpad nepatří:
podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, uhelný popel,
maso, uhynulá zvířata, kosti
Váš bioodpad bude zpracován v kompostárně na kompost, který je využíván v zemědělství, pro zeleň či na rekultivaci.
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RYZÁČEK

Ryzáček se účastnil zahraniční pracovní
cesty do USA
Oficiální návštěva
Olomouckého
kraje v partnerském
regionu
Gradd - stát Kentucky v USA proběhla v termínu
10.-17.září 2015.
Jednalo se o návštěvu oficiální
delegace
Olomouckého kraje na
základě pozvání
partnerského regionu. Hlavním bodem
programu
byla účast na Mezinárodním ekonomickém summitu a účast na výroční večeři partnerského regionu.
Ryzáček měl možnost představit českou odbornou hiporehabilitaci, předat cenné
zkušenosti z praxe hiporehabilitačnímu centru Owensboro Dream Riders. Představili jsme také Českou hiporehabilitační společnost a její cíle a neopomenuli jsme
ani obec Líšnici.
Alena Fritscherová

Ryzáček již po paté pořádal akci pro děti
a jejich psí mazlíčky
26. září .nám konečně přálo počasí a rodiny s dětmi a jejich čtyřnozí
kamarádi mohli prožít skvělé odpoledne. Děti proběhly překážkovou
dráhu na čas. Následně slalom na čas a z toho se vyhodnocovalo pořadí. Návštěvníci měli možnost určit svými hlasy nejsympatičtější
dvojici.
Nechyběl ani doprovodný program v podobě agility, poslušnosti a dog dance v
podání Adély Havlíčkové a její psí smečky plemene sibiřských husky. Dále
nám Jana Paloušková
ukázala disciplínu
„tah těžkého břemene“ se svým stafordšírským teriérem
Rokym. Roky roztáhl
osobní auto a táhl ho
4metry!
Alena Fritscherová

6

7

