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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:
v květnu:
Zámečníková Ludmila
Šnobl Rostislav
Stratil Miroslav
Vařeková Naděžda

Zbožínková Dobroslava
Fiala Petr
Míchalová Vlasta

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Květen

www.obec-lisnice.cz
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

sobota 2. června ve 14 hod. - hřiště Líšnice

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Program:

Dechový orchestr Malá Haná Jevíčko - od 14 hod.
Dětské odpoledne pro děti - klaun, balónkový klaun,
drobné odměny

Po skončení bude následovat

KÁCENÍ MÁJE

Střelecká soutěž ze vzduchovky - pro děti i dospělé

které budou mít připraveno hasiči - občerstvení: hovězí guláš,
makrely, uzená krkovice, párek v rohlíku, točené pivo, limo, nanuky cukrovinky.
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 132/18 Uzávěrka tohoto čísla 27. 5. 2018
Vydává: Obec Líšnice, tel. 583428006,
email: ou_lisnice@raz-dva.cz,
IČO: 00636002. Vychází jako periodický tisk územně samosprávního celku, zpravidla jednou za měsíc. Datum vydání: 12
31. 5. 2018. Autor fota a nepodepsaných
příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 16619

Lampiónový průvod patří mezi tradiční společenské akce na Vyšehorkách. Letos se
sešli jeho účastníci v průvodu již po třinácté. Podrobnosti na str. 4-5.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád…

120.díl

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

Rok 1987

Dne 18.5. jsme si připomenuli nedožité
78. narozeniny paní Bedřišky Šnoblové
z Líšnice.

Občanský výbor:
Stejně jako v minulém roce, scházel se OV pravidelně 1 krát měsíčně. Složení |OV
bylo taktéž nezměněné. Svoji činnost řídil OV podle celoročního plánu práce.
Z největších akcí. Které napomohly zvelebení obce, je vybudovaná část chodníku
od autobusové zastávky na rozcestí, po pohostinství. Kromě 638 brigádnických
hodin, které odpracovali převážně členové OV a SPO, napomohly této akci Technické služby města Mohelnice. I když chodník bude sloužit zvláště v jarních měsících i na podzim, kdy je vozovka blátivá, všem občanům, nesetkalo se jeho budování s ochotou občanů pomoci, ačkoliv byli mnohokráte OV vyzváni.
Z dalších plánovaných akcí pro rok 1987 byla započatá úprava hřbitova na Vyšehorkách. Byly odvezeny některé náhrobní kameny, které byly již bez majitelů
(původní němečtí obyvatelé). Konečná úprava hřbitova bude dokončena v roce1988. Taktéž vybudování kuchyně v KD, které se pro rok 1987 plánovalo, nebylo prozatím realizováno.

Vodovod:
Akce vybudování vodovodu pro obci Líšnice, která již po mnohé roky byla předmětem diskuzí na veřejných schůzích občanů, byla řešena takto: Za obcí, směrem k
Bušínu byl vyvrtán vrt, který bude zásobárnou pitné vody pro obec.

Brigády občanů:
OV organizoval v tomto roce dvě směny NF. Bylo na nich odpracováno 1256 hodin a upraveno 200 m² zeleně. Největší plánovanou akcí pro rok 1988 je stavba
garáže pro techniku SPO a vybudování požární nádrže z rybníka v Líšnici. Z dalších akcí je to oprava střechy na mateřské školce a kanalizace na Vyšehorkách. V
obci bude pokračovat úprava dětského hřiště. Bylo by však potřeba, aby se občané
více zapojovali při všech úpravách, které přispívají k zlepšení životního prostředí.

Pohyb obyvatelstva:
Odstěhovaní občané:
Šnévajs Oldřich, Šnobl Rostislav, Šnoblová Jaroslava, Šnoblová Markéta, Havlíčková Anna
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S láskou vzpomíná rodina.

KŘÍŽOVKA
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Pranostiku Medardova kápě, čtyřicet
dní kape zná asi každý. Co nám však
ještě hrozí, když na Medarda bude
prší, se dovíte v dnešní tajence.
Když na Medarda prší, nebudou toho
…. ….. ….
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Vyluštění minulé tajenky:
Den vítězství
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Vodorovně:
1 - Zabiják
2 - Značka zápalek
3 - Rýna
4 - Ústa hovorově
5 - Neobdělané pole
6 - Šťáva z ovoce
7 - Samostříl
8 - Pěvecké těleso
9 - Najedená
10- Moravská metropole
11- Překlad angl. slova Rose
12- Odplata
13-Vojenský útok
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MIKROREGION

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 9. 5. 2018 se konalo veřejné zasedání č. 2/18 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 7 zastupitelů
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:
Výstavba rybníka – probíhá příprava na získání stavebního povolení pro výstavba,
na akci bude ještě letos žádáno o dotaci na výstavbu dle původního plánu
Nový vrt pitné vody – podepsány smlouvy, podány žádosti o vyjádření na příslušné
instituce (KÚOK, Báňský úřad ….) Akce bde zahájena vyvrtáním hydrogeologického vrtu ještě v letošním roce.
Kolaudace – podání informace o kolaudacích přeložky účelové komunikace a budovy na hřišti. Vše bez problem.
Výstavba nových parcel – probíhá tvorba Územních studií Líšnice na locality “ Za
humny a U zemědělského družstva”, dale se pak řeší otazky okolo směny pozemků
s fou. ÚSOVSKO a.s.
Cyklostezka Újezd-Líšnice – byla předložena ke schválení Smlouva o spoluprávci
s městem Mohelnice ve věci výstavby cyklostezky, dale byla podána informace o
probíhajících pracech na projektu cyklostezky a o tom, že cyklostezka bude vybudována pouze v případě, že budou získány finance z dotací. Smlouva byla schválena.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 Starosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Líšnice za rok 2017. Přezkoumané období bylo od 1. 1. 2017 –
31. 12. 2017. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.). Projednáno a následně schváleno.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Účetní závěrkou Obce Líšnice
za rok 2017. Účetní závěrka obce se skládá: z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, účetní
závěrka, výkaz FIN za sledované období, zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření, zpráva o výsledku inventarizace obce, vyřazovací protokol. Projednáno a
schváleno. Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Rozpočtem obce pro rok 2018.
Celý Rozpočet obce byl sestaven zastupiteli tak, že na straně příjmu a na straně
výdajů je Rozpočet vyrovnaný v celkové výši 5 558 148,00,- Kč
Pokračování na str. 6-7
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SDH VYŠEHORKY

Tereza Havlíčková

Již po třinácté se počátkem května
konal na Vyšehorkách lampiónový
průvod. Ten letošní se neuskutečnil
v předvečer výročí osvobození,
jako tomu bylo doposud, ale již v
sobotu 5. května. Již od pozdního
odpoledne se na hřišti scházeli místní i přespolní. Zatímco děti soutěžily a hrály míčové hry, dospělí si
pochutnali na výborných makrelách, uzeném mase či klobáskách z
udírny. Samozřejmě pořadatelé
připravili i drobné občerstvení pro děti. Rekord návštěvnosti lampiónového průvodu z minulých roků se sice nepodařilo překonat, přesto se řadil
ve čtvrti Pod dědinou slušný počet
účastníků. Z dolního konce obce
se blikající had světýlek vydal na
pochod něco po deváté hodině. Po
krátké cestě dorazil zpět na hřiště,
kde pořadatelé vyhlásili několik
nejnápaditějších lampiónů. Pořadatelům ze SDH Vyšehorky se tato
tradiční akce opět vydařila.
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Lucie Drtilová

Tomáš Hopp

Sofie Navarová

Děti ze ZŠ Pavlov

Pospíšilová Ela

Pěvecký sbor občanů

Hudební skupina Menhir
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SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

V neděli 6. května jsme si v Líšnici připomenuli Svátek matek. A jako tradičně
byla tato kulturní akce spojena s vítáním nových občánků obce Líšnice. Příchozí
ženy byly již u vchodu do sálu kulturního domu přivítány květinou.
V úvodu starosta obce pan Jiří Kvíčala vzpomenul úlohu a postavení žen ve společnost a poděkoval jim za jejich práci..
Poté přivítal nově narozené občánky z Líšnice a z Vyšehorek. Byli to Tereza Havlíčková, Lucie Drtilová, Sofie Navarová, Tomáš Hopp a Ela Pospíšilová.
Starosta obce rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a popřál všem hodně štěstí,
zdraví, lásky a pohody.
S pásmem básní se představily děti ze ZŠ
Pavlov. Místní pěvecký sbor zazpíval několik nově nacvičených písní. Potom již patřilo jeviště kulturního domu hudební
skupině Menhir ze Studené Loučky, která zde vystupovala poprvé a hned slavila
veliký úspěch. Manželé Gallovi strhli svým hudebním projevem mnohé návštěvníky k tanci. Během celého odpoledne bylo v sále podáváno malé občerstvení.
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Pokračování ze str. 2
Schváleno. Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 Starosta obce přestavil zastupitelům a občanům doporučení výběrové komise ve věci výběrového řízení – Pronájem obecního bytu 3 + 1 na adrese Líšnice
66. K tomuto tématu byl podán výklad starostou obce, který popsal celý postup
výběrového řízení a hovoříl také o způsobu výběru nájemce bytu. Vítězem
výběrového řízení se stává paní Žaneta Kupka, bytem Líšnice 49. Bylo projednáno
a následně schváleno. Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
Následně pak byla předložena smlouva na pronájem bytu. Smlouva byla projednána a schválena.
Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
ad 13 Starosta obce předložil ke schválení nově zpracovanou Smlouvu na odběr
vody, reklamační řád a obchodni podmínky vztahující se k odběru pitné vody z
vodovodu provozovaného Obcí Líšnice. Konstatoval, že předložené dokumenty
byly zaslány ke kontrole na Odbor dozoru a regulace vodárenství MZe ČR. Ten
konstatoval ve svém sdělení, že dokumenty jsou v souladu s § 8 odst. 16 Zákona o
vodovodech a kanalizacích. Dále pak konstatoval, že smlouvy všech dodavatelů
budou během roku 2018 vyměněny za nové.
Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
Následně pak zastupitele obce schválili Cenu vodného na rok 2018. Ta zůstává na
27 Kč/m³.
Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
ad 14 Starosta obce předložil Záměr směny pozemků p.č 427/1 o výměře 5790 m²,
p.č 427/2 o výměře 19 m² a p.č 427/3 o výměře 243 m² v k.ú. Líšnice u Mohelnice
za pozemek p.č 534/1 o výměře 7970 m². Záměr byl vyvěšen na úřední dle zákona
a nebyly k němu námitky nebo nábídky. Z toho důvodu starosta obce nechal hlasovat o směně pozemků dle předloženého záměru. Zastupitelstvo obce směnu se
Státním pozemkovým úřadem schválilo
Pro: 7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
ad 15 Starosta obce předložil Záměr prodeje nemovitosti bývalá vodárna Líšnice –
stavba na pozemku p.č st. 100 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Záměr byl vyvěšen na
úřední dle zákona a nebyly k němu námitky nebo nábídky. Z toho důvodu starosta
obce nechal hlasovat o prodeji nemovitosti dle předloženého záměru. Zastupitelstvo obce prodej schválilo Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Následně pak byla předložena smlouva na odprodej nemovitosti. Smlouva byla
projednána a schválena.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16 Starosta obce předložil Záměr nákupu pozemku p.č st.103 v k.ú. Líšnice u
Mohelnice - pozemek pod zastávkou točna. Záměr byl vyvěšen na úřední dle zákona a nebyly k němu námitky nebo nábídky. Z toho důvodu starosta obce nechal
hlasovat o nákupu pozemku dle předloženého záměru. Zastupitelstvo obce nákup
schválilo
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Následně pak byla předložena smlouva na nákup pozemku. Smlouva byla projednána a schválena. Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17 Starosta obce předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015037/SOBS VB/1 s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.. Bylo uřesněno místo, ke kterému se smlouva vztahuje. Smlouva
byla projednána a schválena. Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18 Starosta obce obecně seznámil přítomné s nařízením GDPR, které se bezprostředně dotkne všech a především Obecního úřadu. Předložil tři smlouvy
k projednání:
Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR
Smlouva na dodávky služeb v oblasti ochrany osobních údajů
Smlouva o proškolení zaměstnanců knihoven v problematice GDPR
Všechny s Ing. Michaelou Műllerovou, Lazce 23, 783 83 Troubelice. Smlouvy
byly projednány a schváleny. Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 19 Starosta obce informoval zastupitele a občany o dvou variantách Žádosti o
vydání předběžného souhlasu Lesům ČR ve věci řešení situace, která vznikla zahlubováním toku potoka do pozemků Obec Líšnice a pozemků soukromých majitelů v prostoru hříště.Varianta první: Návrh na nákup pozemků pod stávajícím tokem
potoka (obec + soukromník) a odprodej pozemků (Lesy ČR), kde by měl potok dle
katastrální mapy vést – narovnání fyzického stavu toku potoka.Varianta druhá:
Návrh na prodej pozemků (obec) pod nově vybudovanou přeložkou koryta potoka.K těmto variantám byla podána pouze informace a následně bude ještě projednávána v rámci jednání zastupitelstva obce.
ad 20 Starosta obce předložil zastupitelům k projednání Návrh na pořízení změny
územního plánu obce Líšnice jako doplnění a zařazení do 1. Změny územního plánu. Jednalo se o návrh podaný na změnu charakteru území na hromadnou výstavbu
bytů panem Bednářem. Bylo konstatováno, že Územní plán upřednostňuje zástavbu vesnického charakteru. Stejný názor měli i zastupitelé obce. Z tohoto důvodu
naprosto nevhodného řešení výstavby nebyl návrh schválen a nebude tedy ani doporučen k zapracování do 1. Změny územního plánu obce Líšnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 21 Různé
Slovo starosty obce: Starosta obce požádal občany o zvýšenou pozornost nad psy
ve vlastnictví občanů. Konstatoval, že incidenty z minulého období se již nesmí
opakovat.
UPOZORNĚNÍ:

Dne 14. června 2018 od 8 do 17 hodin nepůjde v celé obci Líšnice
elektřina
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