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
Navrátil Jaroslav
Kučerová Zuzana
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů v Líšnici
si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

HASIČSKOU SOUTĚŽ
v kategorii mužů, žen a veteránů

sobota 10. srpna 2019
hřiště Líšnice, začátek v 10 hod.
Připraveno bohaté občerstvení – točené pivo, točená limonáda, točená kofola. Cukrovinky, nanuky.
Dobroty od ohýnku – uzená krkovice, klobásky
a dále hovězí gulášek.
Celá akce se koná za podpory Obecního úřadu Líšnice, finanční podpory Olomouckého kraje a přispění sponzorů. Děkujeme.
Na Vaši účast a podporu místní akce se těší pořadatelé
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 146/19 Uzávěrka tohoto čísla 30. 7. 2019
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V sobotu 13. července se sešli na vyšehorském hřišti soutěžící, aby si zasportovali
při 3. ročníku Vyšehorských sportovních her. Na fotografii jsou stupně vítězů ve
starší kategorii. Podrobné informace z této akce přinášíme na str. 8-9.

SRPEN NA ZAHRADĚ

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

134.díl

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

Rok 1990
Rok bohatý na události. Nejen ve státě, ale i v naší obci. Rok, kdy občané volili své
zástupce do zákonodárných sborů. Lidé měli možnost demokratickou cestou vyjádřit svůj názor, schválit či neschválit navržené kandidáty. Ve dnech 5. a 6. června se
konaly volby do nejvyšších zastupitelstev ČSFR a 23. listopadu proběhly volby do
obecních úřadů měst a vesnic.

Volby
Také naši obec poznamenala rodící se demokracie. 15. února 1990 se konala veřejná schůze občanů, na které byl OV v Líšnici vysloven požadavek na dezintegraci
obce. Na schůzi byli přítomni i zástupci MěNV v Mohelnici. Touto otázkou osamostatnění Líšnice se zabývala i druhá veřejná schůze, svolaná na 15. března. Zde
byl předložen návrh, aby byla dána možnost všem občanům obce vyjádřit se k dezintegraci. Na základě výsledků referenda, které se konalo 24. března a kterého se
účastnilo 131 občanů /z toho 5 hlasů bylo neplatných, 25 pro pokračování v integraci a 101 hlas pro osamostatnění / bylo rozhodnuto, že Líšnice se stane opět samostatnou obcí. 14. listopadu se konala v Líšnici předvolební schůze, na které byli
představeni kandidáti do zastupitelstva Obecního úřadu v Líšnici.
Navrženi byli tito kandidáti:
Stratil Miroslav, Springerová Jaroslava, Plšek Miroslav, Vojkůvka František, Šnobl
Rostislav, Dunovská Alena, Zámečník František ml., ing. Šnevajs Eduard, Horníček Vlastimil, Rýznar Petr, Vašek Ludvík, Sedlářová Liduška, Šůstek Jiří, Novák
Milan ml.
Samotné volby se konaly 23. listopadu 1990. 190 platnými hlasy bylo o navrhovaných kandidátech rozhodnuto občany Líšnice a Vyšehorek takto:
Stratil Miroslav
ing. Šnevajs Eduard
Šůstek Jiří
Vašek Ludvík
Springerová Jaroslava
Dunovská Alena
Sedlářová Liduška

152 hlasů
143
135
126
125
98
94

Zámečník František ml.
Šnobl Rostislav
Horníček Vlastimil
Vojkůvka František
Rýznar Petr
Novák Milan ml.
Plšek Miroslav
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76
70
54
48
37
33
19

Živý plot - je vhodné období na prořezání - hlavně jehličnanů, aby nové přírůstky
stihly do zimy vyzrát.
Bylinky - máta, meduňka, majoránka - seřízněte jim natě, aby
znovu obrazily.
Vysazujte - sazenice jahodníků, řízkujte skalničky.
Přesazujte - pivoňky, ale pozor, nemají to rády, možná dva roky
nepokvetou.
Ovocné stromy - větve mohou být přetížené úrodou, proto jim poskytněte oporu.
Prořezávejte - keře rybízu a angreštu.

KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tradiční pouť u kaple sv. Rocha v
Úsově se letos koná 18. srpna. Světec
žil na počátku 14. století a je vzýván
jako patron zajatců, nemocných a nemocnic, lékařů, lékárníků, chirurgů, sedláků, zahradníků, kartáčníků, truhlářů a
dlaždičů. Pranostika říká: Když prší na
svatého Rocha/16.8./, je pak ….. …….. /
dokončení v tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá
Anna vlasy.
Vodorovně:
1 - Univerzita Palackého Olomouc /zkr./
2 - Sevřená dlaň
3 - Vojenské opevnění
4 - Aneta /domácky/
5 - Vyhřeznutí břišních orgánů
6 - Hudební skladba
7 - Bývalé německé hlavní město
8 - Zbožňovaný vzor
9 - Místo spojení lan
10- Šicí potřeby
11- Mužské jméno /22.5/
12- Projev nesouhlasu
13- Trnovník
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CHYSTÁ SE

INFORMUJEME

SPOLEK RELAXACE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁJEZD DO

TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
A
PIVOVARU V ČERNÉ HOŘE
datum zájezdu: SOBOTA 12. ŘÍJNA 2019
program: 8:30 hod odjezd (Líšnice u obchodu)

10:00 hod prohlídka technického muzea v Brně
(volný program)
14:00 hod odjezd do pivovaru v Černé Hoře
15:00 hod prohlídka pivovaru
16:00 hod pozdní oběd v pivovarské restauraci,
pro zájemce možnost degustace
(oběd: vývar + svíčková)
20:00 hod předpokládaný návrat
Zájezd je pro všechny věkové skupiny (asi od 3 až do 100let).
cena:
dospělý 550 Kč

Senior + dítě (6 – 18 let) 450 Kč
Děti do 6 let zdarma
V ceně zájezdu je:

doprava, vstupné do muzea, prohlídka pivovaru a oběd.
Přihlášky a platba do 14. 9. 2019
u Lucie Dvořákové (tel: 731208955).
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Z veřejného zasedání
Dne 10. 6. 2019 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 3/
2019.
Přítomno: 7 zastupitelů
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6) Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích.
Informoval o získaných dotacích:
- Dotace pro JSDH Líšnice ve výši 26000 Kč. Příjemce je oprávněn dotaci použít
pouze na pořízení 5 kusů přileb pro hasiče, 3 kusů zásahových oděvů a 10 kusů
rukavic pro hasiče. Schválení přijetí dotace o výši 26000 Kč pro JSDH Líšnice od
Olomouckého kraje. Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schválení spolufinancování dotace z dotačním programu “Program na podporu
JSDH 2019” Dotační titul č.1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schválení smlouvy o přijetí dotace z dotačním programu “Program na podporu
JSDH 2019” Dotační titul č.1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o přijetí dotace z dotačním programu
“Program na podporu JSDH 2019” Dotační titul č.1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2019
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2019“, v dotačním titulu „Podpora venkovských prodejen“,
(dále jen „program“) na činnost „Podpora prodejny v obci Líšnice“ na příspěvek na
mzdy zaměstnanců prodejny ve výši 24 000 Kč bylo vyhověno.
Schválení přijetí dotace o výši 24000 Kč na podporu venkovských prodejen podpora prodejny v Líšnici.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schválení smlouvy (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/02388/OSR/DSM) o
přijetí dotace na podporu venkovských prodejen - podpora prodejny v obci Líšnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali:0
Pověření starosty obce podpisem smlouvy (Smlouva o poskytnutí dotace číslo
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2019/02388/OSR/DSM) o přijetí dotace na podporu venkovských prodejen - podpora prodejny v obci Líšnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Dotace v dotačním titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu
ve výši 47250 Kč v Olomouckém kraji. Na Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na Restaurování kamenného kříže v Líšnici – Vyšehorky na parc. č.
26/2 v k. ú. Vyšehorky. Schválení přijetí dotace o výši 47250 Kč na obnovu staveb
drobné architektury místního významu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schválení smlouvy o přijetí dotace na obnovu staveb drobné architektury místního
významu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na obnovu staveb drobné
architektury místního významu.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Starosta obce informoval zastupitele a občany obce o možnosti podání žádosti o
dotační titul „ Přívětivý úřad Líšnice u Mohelnice - nástroje komunikace s veřejností".
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Schválení příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: Přívětivý úřad Líšnice u Mohelnice - nástroje komunikace s veřejností s fa ARTEDR
s.r.o..
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Pověření starosty obce podpisem příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci: Přívětivý úřad Líšnice u Mohelnice - nástroje komunikace s veřejností s fa ARTENDR s.r.o..
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Starosta obce informoval zastupitele a občany obce o možnosti podání žádosti o
dotační na rekonstrukci a úpravu knihovny. Konstatoval, že je třeba provést úpravy
v knihovně jako je vymalování, pořízení nových regálů a vybavení knihovny.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Informace o nevyhovění dotačních titulů:
- poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“, (dále jen „program“) na akci „Výstavba a rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Líšnice“ na výstavbu a opravu veřejného osvětlení v
obci Líšnice ve výši 460 000 Kč
- poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy
venkova Olomouckého kraje “, v dotačním titulu „Podpora přípravy projektové
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Pro všechna družstva byly
nachystané věcné ceny, pro
nejlepší medaile a putovní
pohár. Velikým překvapením byla cena pro absolutní
vítěze - sele divočáka.
Po skončení oficiálního programu her proběhly na hřišti
ještě soutěže pro družstva,
která byla složena narychlo
z řad návštěvníků. Každý si
tak mohl zažít pravou olympijskou atmosféru a vyzkoušet na vlastní kůži některé Soutěžící plní disciplínu „pásovec“
disciplíny - včetně starosty
obce J. Kvíčaly. Ten při
vyhlašování výsledků olympiády kladně zhodnotil vysokou úroveň této akce
a vyslovil přání, aby se Vyšehorské sportovní hry staly
tradiční společenskou akcí
obce. Po celé odpoledne
bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení.
Pekla se raubířská, grilovaly
kuřata a hermelín, nechybě- Šplh na totem
Plnění vodního sloupce
ly klobásky z udírny a párky
v rohlíku. V přátelské atmosféře se sedělo až do pozdních nočních hodin.
Pořadatelé děkují všem,
kteří na hřiště zavítali
a zvláště děkuji těm, kteří se
zapojili do sportovních bojů. Všichni se už těší na
shledání příští rok při
4. ročníku této podařené
akce.
Stupně vítězů v mladší kategorii
Jaroslav Seryn
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AKCE NA VYŠEHORKÁCH

Druhá červencová sobota se
na Vyšehorkách nesla ve
znamení olympijských bojů. Na místním hřišti se
konal 3. ročník Vyšehorských sportovních her.
Akci pořádal SDH Vyšehorky ve spolupráci s MS
Skalka Líšnice. Po zahajovacím ceremoniálu, jehož
součástí bylo i zapálení Rozhodčí dozírali nad regulérností soutěží
olympijského ohně, se do
sportovního klání pustilo
8 družstev ve dvou kategoriích. Každé družstvo se
skládalo vždy ze dvou dospělých a dvou dětí. Na
sportovce čekalo 12 soutěžních disciplín. Oproti loňskému ročníku byl nově
zařazen do programu vodní
slalom. Pořadatelé disciplíny vybrali tak, aby si každý Střelba z luku - velmi atraktivní disciplína
z družstva našel tu svoji, ve
které může vyniknout.
A tak se střílelo ze vzduchovky i z luku, šplhalo na
totem, házelo míčkem na
cíl, plnil vodní sloupec
a běžel vodní slalom, sprintovalo s balíkem slámy,
pochodovalo na desce, chodilo v obřím pásu, skákalo
přes lano a jezdil slalom ve
stavebním kolečku. Pro Sprint s balíkem slámy dal zabrat všem soutěžícím
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dokumentace“, (dále jen „program“) na akci „Projektová dokumentace výstavby
infrastruktury 26 parcel pro rodinné domy v obci Líšnice“ na pořízení Projektové
dokumentace výstavby infrastruktury 26 parcel pro rodinné domy v obci Líšnice ve
výši 300 000 Kč
- poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019“, v dotačním titulu „Rekonstrukce a oprava
kulturních domů“, (dále jen „program“) na akci „Rekonstrukce kulturního domu v
obci Líšnice“ na opravu WC – výměna všech rozvodů, oprava topení v KD, oprava
přísálí – pokládka nové krytiny, oprava osvětlení v sále KD ve výši 500 000 Kč
Starosta obce podal informace o Průzkumném vrtu - studny - na parcelním čísle
452/3 katastrální území 685127 Vyšehorky obec 540161 Líšnice. Na vrtu byla provedena čerpací zkouška a odebrány vzorky vody. Vydatnost zdroje je dle zkoušky
13m³/den. Ve vzorku vody se vyskytlo větší množství železa a manganu. Starosta
konstatoval, že stopové prvky nejsou překážkou a to z důvodu existence už pracujícího zařízení na úpravu vody ve stávajícím vodojemu. Dále bylo konstatováno, že i
přes nižší vydatnost zdroje bude tento vystrojen, protože pokryje 1/3 denní spotřeby obou obcí.
ad 7) Starosta obce informoval zastupitele a občany o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2018. Přezkoumané období bylo od 1. 1. 2018 – 31.
12. 2018. 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 8) Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Účetní závěrkou Obce Líšnice
za rok 2018. Účetní závěrka obce se skládá: ze závěrečného účtu obce, rozvahy,
výkazu zisku a ztrát, účetní závěrka, výkaz FIN za sledované období, zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření, zpráva o výsledku inventarizace obce, vyřazovací protokol.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9) Starosta obce informoval zastupitele obce a občany o vývoji na projektu Cyklostezka Újezd - Líšnice
a) Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
– sjezdu
b) Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
c) Smlouva o právu provést stavbu
d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – plyn
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Schváleno ad 9) a,b,c,d /přesné znění naleznete na www. obec-lisnice.cz/
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10) Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice
Obec Líšnice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19
citovaného zákona
Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice, pohřebiště místní část Vyšehorky
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12) různé
Odpadové hospodářství: Starosta obce informoval o hospodaření obce s odpady odměna za tříděný odpad, která činila za rok 2018 51 319Kč. Konstatoval, že občané třídí odpad a následně pak pomáhají svojí činností životnímu prostředí.
Žádost MAS Mohelnicko: Starosta obce informoval zastupitele a občany o žádosti
spolku MAS Mohelnicko o navýšení členských příspěvku na rok 2019. Nová výše
příspěvku se skládá z původních 5.000,- Kč + nově 5,- Kč/obyvatele.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13) Diskuse
Pan Koupil + pan Trunečka: Dotaz se týkal množství vody a možnou úpravu čerpaní vody z důvodu napouštění bazénů v obou obcích.
Starosta obce odpověděl, že se skutečně citelně projevuje na zásobě vody ve vodojemu současné napouštění více bazénů. Je tedy třeba i po dohodě s přítomnými
vytvořit pravidla pro napouštění bazénů.
Pan Koupil: Dotaz na množství pitné vody v případě výstavby nových parcel pro
26 RD v lokalitě „U kříže“
Starosta obce: Budeme se snažit hledat další možnosti pro zbudování dalších zdrojů pitné vody. Byl mimo jiné podán i návrh na provedení čerpací zkoušky a rozboru pro vrt na louce pod cestou směrem na Bušín.
Pan Seryn: Dotaz na možnou výměnu bojleru na teplou vodu.
Starosta obce: Ano, obec při výměně pomůže. Zároveň pak starosta podal informaci o objednání sanitárního kontejneru pro hřiště na Vyšehorkách a konstatoval, že
do 13.7. by měl být kontejner na místě.
Pan Koupil: Dotaz na možnost umístění značky Průjezd zakázán v lokalitě Pod
dědinou.
Starosta obce: Starosta zjistí zda a jak je to možné. Podá průběžně informaci. Konstatoval, že je třeba upravit značení směrovek ke spolku Ryzáček z.s..
Pan Koupil: Dotaz na opravu silnice Podolí – Vyšehorky – Líšnice.
Starosta obce: Bylo již požadováno – bez odezvy ze strany vlastníka silnice tj.
SSOK. Starosta provede opětovný dotaz a podá žádost o opravu
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POZVÁNKA
OBECNÍ ÚŘAD LÍŠNICE VE SPOLUPRÁCI S SDH VYŠEHORKY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

OSLAVU 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O OBCI VYŠEHORKY
A
SRAZ RODÁKŮ

SOBOTA - 17. SRPNA 2019
Program: 9:30 mše v kostele
svěcení nově zrestaurovaného kříže
11:00 hudební skupina Tata band
ukázka řezbářské práce
14:00 vystoupení místního spolku Ryzáček
15:00 hudební skupina Madalen
16:00 vystoupení místního spolku Ryzáček
17:30 žonglérské vystoupení
18:00 hudební skupina Old Premier
21:30 ohňová show
Program od 11 hod se uskuteční na místním hřišti.
Vynikající občerstvení a pitný režim během celého dne je
zajištěno.
Výstava fotografií
vstupné dobrovolné
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