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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 dubnu:
Bukovský František
Orálková |Justina
Lewandowská Monika
Škůrková Jarmila
Hoppová Miroslava

Černín Petr
Navrátilová Danuška
Elbl Jan
Vytopilová Daniela
Vysloužil Martin
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ŽELEZNÁ SOBOTA - 4. května 2019
Vyšehorky - od 8.00 hod.
Líšnice
- od 9.00 hod.
Železný šrot připravte prosím před domy.
Děkujeme. Hasiči Líšnice
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I o letošních Velikonocích nám hrkači připomenuli, že zvony odletěly do Říma
a jejich zvuk nahradily dřevěné řehtačky a klapače. Tento prastarý zvyk se
udržuje v obou našich obcích - na Vyšehorkách i v Líšnici. Je krásné vidět, že tyto
tradice žijí a že se přenáší dál, což dokazují děti na fotografiích.

POZVÁNKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

131.díl

Sbor dobrovolných hasičů Vyšehorky
zve všechny malé i velké na

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

Rok 1989

který se bude konat v sobotu 4. 5. 2019

Svaz požární ochrany:
Organizace bohatá na členskou základnu (53 členů) by měla napovídat, že činnost
bude taktéž na dobré úrovni. Bohužel, není tomu tak. Činnost vyvíjí jen několik
málo členů, kteří zachraňují, co se dá. Ve výboru pracují pánové: Plšek, Novák st.
a ml., Kluka, Horníček, Havlíček, Šnobl, Bartoš a paní Zbožínková a Vlčková.
Během roku provedli členové SPO preventivní prohlídky domů a rekreačních objektů, jejich protipožární zabezpečení. V květnu uspořádali požárníci taneční zábavu, které se však účastnilo poměrně málo lidí. Ze soutěží v požárním sportu lze
jmenovat účast na soutěži v Podolí.
V letošním roce došlo i k přímému zásahu při požáru a to na Vyšehorkách, kde
blesk zapálil stodolu u Míchalů. Z ostatní činnosti organizace možno jmenovat
ještě pomoc při úpravě kluziště v Líšnici, finanční příspěvky dětem při oslavách
MDD, účast na organizaci táboráků.
V organizaci je stále většina členstva důchodového věku. Pro práci s mládeží se
nepodařilo najít ochotného člena, který by organizoval činnost mladých a vychovával nové členy SPO. Již několik roků si organizace dává do plánu výstavbu nové
požární zbrojnice. Zajištění potřebných finančních prostředků přislíbil MěNV
v Mohelnici. Z této akce i letos sešlo.

Uliční organizace KSČ
Počátkem roku měla organizace 17 členů. Do 17. listopadu
plnila organizace úkoly uložené městským výborem KSČ v
Mohelnici. Od listopadových dnů až do do konce roku 1989
se činnost prakticky zastavila. MěVKSČ v Mohelnici byl rozpuštěn, přestaly docházet jakékoliv pokyny a zprávy z nadřízených orgánů. Koncem listopadu zrušili svoje členství ve straně 4 členové. Do konce roku 1989 se již členská ani výborová schůze uliční organizace nesešla.

Pohostinství
Po celý rok vedla místní pohostinství paní Vařeková z Líšnice. V prosinci byla
provozovna převzata po rozvázání pracovního poměru p. Vařekové, novým vedoucím panem Z. Salátem.
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na hřišti ve Vyšehorkách
Začátek v 18.00 hod., průvod zahájen při setmění,
občerstvení zajištěno, makrely
Těšíme se na Vás!
KŘÍŽOVKA
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Pankrác, Servác, Bonifác – období mezi
12. a 14. květnem, k němuž pranostiky
vztahují poslední jarní mrazy. Ledoví
muži - tak označují tyto dny pranostiky.
Pankrác, Servác, Bonifác - pro sadaře
Vyluštění minulé tajenky:
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Vodorovně:
1 - Podzimní měsíc
2 - Část obleku
3 - Kanál
4 - Nářadí koulaře
5 - Partner kozy
6 - Vzlétnutí
7 - Zemina
8 - Nepálené cihly /lidově/
9 - Ochucovat solí
10- Brána
11- Drobit
12- Bochník
13- Obilí seté na zimu
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TIP NA VÝLET

INFORMUJEME

Výlet podél toku Mírovky

Z veřejného zasedání

Říčka dlouhá 18 km protéká půvabnou krajinou severozápadní části Mikroregionu
Mohelnicko. Chcete-li najít pramen, vydejte se do lesů nad Maletínem. Tam v místech kdysi proslulých pískovcových lomů, vytéká hned několik malých pramínků.
U jednoho z nich najdete ve stěně lomu vytesanou plastiku trpaslíka a název místa
„pramen U dvou Janů“. Cestou z Maletína, přes Svojanov napájí říčka dvě vodní
nádrže, které byly na jejím toku vybudovány,
a které dnes slouží hlavně rybářům. Pod
Svojanovem přibírá z pravé strany Loučský
potok pramenící pod Studenou loučkou,
a poté se stáčí k severovýchodu. Následuje
ideální úsek pro cestu na kole, ale i pěšího
turistu, vedoucí po silnici úzkým údolím, mezi lesy, kde slyšíte jen šumění říčky tekoucí
souběžně se silnicí.
Řeka míří do Mírova. Na samém jeho okraji
vtéká do rybníku, u kterého stojí budova Starého mlýna, kde najdete ubytování restauraci. Mírovský grunt je část obce, která kdysi
byla jejím hospodářským centrem (pila, pivovar, papírna). Dominantou však vždy byl
a bude hradní komplex, svoji červenou barvou typický a jako věznice známý hrad Mírov. Říčka Mírovka příkrý sráz, na němž hrad
Pramen U dvou Janů
stojí, obtéká z jihu a spolu s ní můžete pokračovat po silnici a modré turistické značce dál. Tento úsek je součástí čarodějnické
cyklotrasy a hrůzu nahánějící čarodějnické procesy Vám připomenou dva památníčky (v parčíku před mírovským hradem a v mohelnickém parku). Kolem Mohelnických lomů doplyne Mírovka do Mohelnice a ještě jako nespoutaná protéká
městským parkem. Na jeho okraji, pod dnešním dálničním mostem, v místě kde
kdysi stávala městská plovárna, vtéká řeka do kamenného koryta. I v Mohelnici
v dřívějších dobách byla řeka zdrojem energie pro menší výrobny. Dodnes se zachovala budova někdejšího mlýna ve Vodní ulici. Řeka proteče městem, pod železniční tratí Praha - Olomouc, poslední kilometr pokračuje mezi poli a zahrádkami
a nakonec se vlije do odtokového kanálu bývalé vodní elektrárny. Jeho korytem,
kolem jezera s těžbou štěrkopísku, doplyne do vod řeky Moravy.
Z knihy Tepny krajiny, M. Kobza, I. Šindelářová

Dne 6. 3. 2019 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 1/
2019.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel
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Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6 - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích.
Informace směřovala k podaným dotačním titulům na KÚOK a MMR.
POV DT1 rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v Líšnici - požadovaná
částka 500000 Kč.;
POV DT3 podpora přípravy projektové dokumentace (projektová dokumentace na
výstavbu rodinných domů "U kříže") požádáno o 300000 Kč.;
POV DT4 oprava KD - žádost o 500000 Kč
POV DT 5 podpora venkovských prodejen - žádost o 24000 Kč.
V programu památkové péče v Ol. kraji obnova staveb drobné architektury místního významu - požádáno o 47.250 Kč.
Z programu na podporu JSDH 2019 žádost o 26000Kč..
Z MMR - obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů - žádost o 80000 Kč.
Starosta obce požádal zastupitele o schválení vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce Projektová dokumentace výstavby infrastruktury 26 parcel pro rodinné domy v obci Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření na vyhlášení výběrového řízení pro akci
-Projektová dokumentace výstavby infrastruktury 26 parcel pro rodinné domy
v obci Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7 - Starosta obce seznámil zastupitele a občany s informacemi o projektu cyklostezky Újezd – Líšnice. Podle předběžných plánů by měla výstavba cyklostezky
začít v říjnu 2019 a ukončení je plánované na květen 2020. Informoval o záměru
žádat společně s městem Mohelnice o dotační titul z MAS Mohelnicko, který by
měl pokrýt až 85% částky potřebné k výstavbě cyklostezky. Požádal zastupitele o
schválení podání žádosti o dotaci z MAS Mohelnicko.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření starosty a místostarostky obce zastupováním obce ve věci výběrového řízení na dodavatele prací na akci Cyklostezka
Újezd - Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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ad 8 - Starosta obce předložil návrh dotací spolkům obce Líšnice na rok 2019. Sám
se pak vyjádřil k částkám, které byly po předchozím projednání předloženy a zdůraznil, že z jejich výší nesouhlasí. Dále pak uvedl, že spolky v obci pokud fungují,
jsou hybnou silou a je tedy třeba je podporovat.
O dotace zažádalo celkem 6 spolků. ( Ryzáček, SDH Vyšehorky, SDH Líšnice,
KTS Líšnice, RELAXACE Líšnice, S band Líšnice). Následně pak proběhla diskuse na toto téma a S band Líšnice na základě této diskuse přenechala svoji částku
dotace Senior klubu Líšnice.
Starosta následně vyzval ke schválení předložených částek pro spolky.
Pro: 5
Proti: 1
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem smluv o poskytnutí dotací.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 - Starosta obce předložil zastupitelům obce Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Návrhem rozpočtu obce pro rok
2019. Celý Rozpočet obce byl sestaven zastupiteli tak, že na straně příjmu a na
straně výdajů je Rozpočet vyrovnaný v celkové výši 7.819.148,- Kč. Rozpočet je
schvalován na paragrafy.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 - Starosta obce předložil zastupitelům doporučení výběrové komise na zhotovitele akce Restaurování kamenného kříže v Líšnici – Vyšehorky, dle zadávací
dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro zadání veřejné zakázky. Jako vítěz výběrového řízení byla doporučena fa. Kamenosochař Pavel Hradilík, Podvrbí 2, 783 34 Skrbeň.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem smlouvy o dílo s Fa Kamenosochař Pavel Hradilík.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 - Starosta obce předložil zastupitelům doporučení výběrové komise na zhotovitele akce Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Líšnici – Vyšehorky, dle
zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
pro zadání veřejné zakázky. Jako vítěz výběrového řízení byla doporučena fa. Kamenosochař Pavel Hradilík, Podvrbí 2, 783 34 Skrbeň.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem smlouvy o dílo s Fou. Kamenosochař Pavel Hradilík, Podvrbí 2, 783 34 Skrbeň.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 - Starosta obce předložil zastupitelům návrh na revokaci usnesení č. 16 z VZ
č. 6/2018. Z důvodů nesprávných údajů ve směnné smlouvě. Došlo k chybnému
uvedení majitelů směňovaných pozemků.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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krytého sezení. Nákup materiálu finančně podpořil OÚ v Líšnici, přispěli hasiči
i sponzoři z řad obyvatel Vyšehorek. Všem, kteří se podíleli finančně, materiálně
a nebo svou prací na vybudování tohoto díla patří obrovský dík. Dokázali, že i dnes
se mohou lidé spojit a vytvořit něco pro sebe i druhé. Je za nimi vidět veliký kus
dobré práce, ze které budou mít radost nejen oni, ale určitě všichni, kdo na vyšehorské hřiště zavítají.

Akce Ukliďme Česko splnila svůj cíl
Do celostátní akce Ukliďme Česko se zapojili vyšehorští hasiči již po páté. V sobotu 6. dubna se dvacítka dobrovolníků vydala od hřiště po silnice směrem k Podolí.
Do igelitových pytlů postupně putovalo
vše, co do přírody nepatří. Letos se traktorová vlečka zaplňovala jen obtížně a to
je velmi potěšitelné. Vypovídá to o změně našeho chování a tím větší ohleduplnosti k přírodě. Snad to tak vydrží i do
budoucna a jednou se sousedé místo sbírání odpadků pouze společně projdou po
okolí. A letošní zapojení dětí do této
úklidové akce je tím příslibem.
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SDH VYŠEHORKY

Taneční zábava se skupinou
MOTORS ROCK
V pátek 30. března uspořádali členové SDH
Vyšehorky ve spolupráci s pohostinstvím v
Líšnici taneční zábavu. Díky výborně zvládnuté organizaci a zejména pořádkové službě
nedošlo k žádnému incidentu, který by narušil průběh této akce nebo který by měl za
následek poškození majetku obce. Hasiči
označili tuto akce za vydařenou a byli vcelku spokojeni i s návštěvností, i když se jednalo o první vystoupení kapely MOTORS
ROCK v Líšnici.

Hřiště na Vyšehorkách se stále
mění k lepšímu
Po tři dubnové
soboty bylo na vyšehorském hřišti rušno.
Pohybovala se zde technika, navážel se
stavební materiál a pracovala zde spousta dobrovolníků z řad SDH Vyšehorky i
místních občanů. Brigádníci vykopali
základy pro obrubníky, které potom zabetonovali, navozili a zhutnili štěrk, na
který položili zámkovou dlažbu ve vjezdu, před budovou a v celé pergole. Zlepšili zázemí pro výdej občerstvení, nezapomnělo se ani na terénní úpravy, úklid a závěrem došlo k instalaci osvětlení celého
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ad 13 - Starosta obce informoval zastupitele a přítomné, o Záměru směny pozemků (dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění) ve vlastnictví
obce Líšnice p. č. 274/2 o výměře 2550 m2, p. č. 382 o výměře 7342 m2, p. č. 498/1
o výměře 3550 m2, p. č. 535/2 o výměře 2139 m2, p. č. 535/3 o výměře 9918 m2, p.
č. 536/13 o výměře 1562 m2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice a pozemků p.č.485/2
o výměře 272 m2, p.č.295/3 o výměře 120 m2, p.č.295/4 o výměře 235 m2 v k.ú.
Vyšehorky za pozemky ve vlastnictví fy. ÚSOVSKO a.s. – p.č.423/2 o výměře 672
m2, p.č.423/4 o výměře 169 m2. Pozemky ve vlastnictví ÚSOVSKO AGRO s.r.o. p.č.214/2 o výměře 335 m2, p.č.214/3 o výměře 12 m2, p.č.214/4 o výměře 164 m2,
p.č.214/10 o výměře 181 m2, p.č.215/2 o výměře 5717 m2, p.č.215/3 o výměře 205
m2, p.č.891 o výměře 703 m2, p.č.889 o výměře 479 m2, p.č.887 o výměře 234 m2
v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Nabídka obsahuje návrh na směnu pozemků v poměru
1 : 3,12. Tento návrh je z hlediska zájmu obce pro její další rozvoj výhodný. Jedná
se o pozemky, které budou nadále využity pro zamýšlenou výstavbu parcel pro RD
v lokalitě Pod křížkem a pozemky v prostoru výstavby infrastruktury obce a výstavby parcel pro RD v lokalitě U zemědělského družstva.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 - Starosta obce informoval zastupitele obce o skutečnosti, že nebyly podány
připomínky k záměru uzavřít budoucí směnnou smlouvu o převodu vlastnictví
k nemovitostem, jejíž obsah bude následující: Pan R. Š. převede vlastnictví pozemku parc. č. 429 o výměře 6887 m2 v k.ú. Líšnice u Mohelnice, vedený v LV číslo 9
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, na
Obec, a to do 30 dnů ode dne její písemné výzvy formou uzavření směnné smlouvy. Obec převede v rámci této směnné smlouvy do vlastnictví pana R.Š. bezúplatně
jednu z nově vzniklých stavebních parcel dle jeho výběru. Z tohoto důvodu strany
smění pozemky bez ohledu na jejich hodnotu bez finančních doplatků. Náklady
spojené s budoucí směnnou smlouvou uhradí Obec.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Následně pak starosta předložil ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí
směnné. Ta byla poté schválena.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem Smlouvy o směnné smlouvě
s majitelem pozemku p. č. 429 v k. ú. Líšnice u Mohelnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 - Starosta obce předložil zastupitelům návrh na změnu č. 1 Územního plánu
obce Líšnice po veřejném projednání. Zdůraznil, že nebyly podány připomínky
k návrhu 1.změny územního plánu obce Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16 - Starosta obce předložil zastupitelům návrh na vyřazení poškozeného a nefunkčního materiálu obce. Tento majetek byl vyřazen v inventarizaci obce za rok
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2018. Jedná se o majetek již nepoužitelný, znehodnocený nebo nevyhovující pro
účely obce.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17- Starosta obce informoval zastupitele obce o Záměru odprodeje majetku obce – počítač Triline Profi. Prodejní cena je 3000Kč. Dále pak monitor AOC 9KLR
za cenu 500 Kč. Stáří obou 11 let.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18) Různé:
Informace o odměně za třídění odpadů: Starosta obce informoval přítomné o odměně za třídění odpadů za 4.Q roku 2018. Částka činí 13850 Kč.
Smlouvy o provedení práce zastupitelů obce: Starosta obce vysvětlil důvody, proč
jsou tyto smlouvy o provedení práce zastupitelů obce schvalovány zastupitelstvem
obce. Dále pak uvedl obecný postup pro vyplácení odměn na základě odpracovaných hodin v daném měsíci. Následně pak byly schváleny předložené smlouvy o provedení práce pro zastupitele pana Aleše Plháka.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem smlouvy o provedení
práce pro zastupitele pana A. P.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Informace o výsledku Tříkrálové sbírky: Celkem se vybralo 16.770 Kč. Starosta
obce poděkoval dárcům za jejich příspěvky.
Informace o chystaných akcích březen – červen.
ad 19) Diskuse:
Paní Draplová - Požádala zastupitele o navýšení ceny balíčku pro seniory
k životním jubileum z 200 Kč na 300 Kč. Zastupitelé pak následně schválili.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Pan Kamil Stratil – Dotaz: proč S band jako spolek dostal přidělenou nižší dotační
částku než ostatní organizace působící v obci?
Místostarostka - Bylo to rozhodnutí většiny zastupitelů. U všech žadatelů bylo
přihlédnuto na konkrétnost žádosti, na spolupráci s obcí, reprezentaci obce a význam činnosti pro občany.
Pan Stratil s důvody nesouhlasil, a proto požádal o převedení obecní dotace (částka
10000 Kč) pro spolek S band spolku Senior klub
Paní Dunovská: Upozorňuje na hromadění odpadu v příkopech v okolí obce zvláště směrem k Pasečkám. Byla by ráda, aby se občané více zajímali o krajinu, kde
žijí a neničili ji. Akce ukliďme Česko, je jistě přínosná, ale měla by se konat častěji
ne jen jednou v roce.
Pan Zapletal: Při čištění odpadu dešťové vody na jeho pozemku nalezl velké
množství odpadu, který do jímky s dešťovou vodou nepatří. Chtěl by předejít těmto
situacím.
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- Podejte připomínku na odbor životního prostředí Městského úřadu Mohelnice.
pan Škurek: Kolik stojí jeden svoz odpadů?, Dal by se posunout svoz odpadů ze
2 týdnů na 3 týdny?
- Cenu svozu můžeme propočítat a zjistit. Posunout svoz odpadů by znamenalo
další komplikace, protože při svozu se sváží více obcí najednou. Kdyby se sváželo
jen pro Líšnici byly by to náklady navíc.
pan Maštera: Kdy začne svoz bioodpadů?
- V dubnu.
pan Seryn: Budou se realizovat toalety na Vyšehorském hřišti?
- Ano budou. O realizaci už jednáme s projektantem.

CHYSTÁ SE

Den mikroregionu Mohelnicko
ÚSOV - sobota - 15. června 2019
OÚ INFORMUJE

Od 29. dubna zahájen svoz bioodpadu
OÚ v Líšnici oznamuje občanům, že zahajuje svoz BIOODPADU.

Vyváženy budou 1 krát za 14 dní - od 29. dubna /vždy v pondělí
– v týdnu, když se vyvážejí popelnice s TKO/

Proběhne odečet elektroměrů
ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje, že proběhne 2.

a 3. května v Líšnici a na

Vyšehorkách odečet elektroměrů.
Umožněte prosím pracovníkům ČEZ bezpečný přístup k elektroměru. Pokud
tak nemůžete učinit, zapište číslo a stav elektroměru a zanechte tyto údaje na
viditelném místě. Děkujeme.

Bezhotovostní platba musí nést označení
Upozorňujeme občany, kteří platí poplatky např. za vodu nebo odpad bezhotovostním bankovním příkazem, aby uváděli do variabilního symbolu číslo 1 pro Líšnici
a číslo 2 pro Vyšehorky a dále pak napsali popisné číslo domu.

Např. dům č. 66 v Líšnici = variabilní symbol 166
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