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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 dožili:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Červen

v červnu:
Vyjídáčková Ludmila
Zapletalová Věra
Kuba Josef
Hňoupková Anna
Kajnarová Jana

Šůstková Anna
Zámečník František
Vojkůvková Marta
Šlejmarová Ladislava
Rýznar Petr
Škůrková Lenka

www.obec-lisnice.cz

157/20

Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2020
O putovní pohár SDH
sobota 11. července 2020
areál hřiště na Vyšehorkách
Zahájení soutěží od 15 hodin
Bližší info na str. 8
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 15620 Uzávěrka tohoto čísla 2. 7. 2020
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: 8.7.2020. Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma.
12 Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz

Líšnici s Újezdem spojuje nová cyklostezka. Je již položen asfaltový koberec
a probíhají další stavební práce. Zbývá ještě zrekonstruovat autobusovou zastávku, osázet zeleň . Celá akce by měla být dokončena do konce měsíce srpna.

KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

145.díl

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

Rok 1991
OB, Sdružení za zachování obřadních tradic
O tuto oblast dění v Líšnici a na Vyšehorkách se stará paní Jana Zámečníková. Po
celý rok byla vysílána v místním rozhlase hudební blahopřání občanům dožívajících se 50 a více roků. Občané starší 75 let jsou k životnímu jubileu navštíveni, je
jim osobně pogratulováno a předán dárkový koš v hodnotě 100 Kč. V letošním
roce se nekonala žádná přednáška, nebylo rovněž odpoledne pro důchodce.
Nejstarší občané:
Zámečníková Františka
91 let
Pudilová Anna
83 let
Nováková Růžena
90 let
Mašterová Marie
83 let
Hoppová Anna
85 let
Orálek Antonín
83 let
Jurníčková Marie
83 let
Mikulička Martin
83 let

Mateřská škola
V MŠ bylo zapsáno 12 dětí, z toho 5 dětí předškolního věku.
Zaměstnanci:
J. Springerová - ředitelka, I. Foktová - učitelka, J. Orálková - uklízečka, A. Springerová - kuchařka, od 5. 4. 1991 M. Draplová - kuchařka.
Rozpočet školky: 36 000 Kčs
Rozpočet stravovny: 35 000 Kčs
Provoz:
V tomto roce se pro nedostatek finančních prostředků nic nového nepořizovalo,
prováděla se pouze běžná údržba.
ZD v Mohelnici, které mělo doposud patronát nad MŠ, již smlouvu neobnovilo. Rovněž družební MŠ na Slovensku se již neozvala.
Stravování:
Lze říci, že mělo dobrou úroveň. Rodiče odhlasovali nepodávání
odpoledních svačinek. Cena stravy tak činila 9, 60 Kčs za den.
Školní jídelna vaří od 1. 9. 1991 také pro důchodce, kteří mají
zájem. Oběd stojí 11 Kčs. Do Líšnice se obědy dopravují v jídlonosičích autobusem hromadné dopravy. Občané Vyšehorek si je
odnášení domů osobně.
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26. červenec: Svatá Anna, chladno z rána….Léto sice teprve pořádně
začíná, ale tohle rčení asi zná skoro každý. Málo kdo ví, o jakou Annu se to vlastně
jedná. A proč je svatá. Svatost té "naší" Anny je tak trochu výjimkou - jde o osobnost z počátků křesťanství, která však nezahynula násilnou smrtí - naopak život
stvořila, a to život, který ovlivnil další dějiny lidstva. Anna je jméno pradávné, dá
se říci z úsvitu lidského věku. Podle nejranější křesťanské tradice se tak jmenovala
matka Panny Marie, která porodila Ježíše Krista. Avšak ve starých písemných památkách můžeme najít Annu i v kulturách tak odlišných, že o hebrejské jméno jít
nemohlo. Snad vůbec nejstarší známou Annou je mladší sestra královny Didony,
podle pověsti zakladatelky Kartága. Známe je však také z ranných dějin Říma.
Jedna z bohyň se jmenovala Anna Perena. Byl jí zasvěcen háj na levém břehu
Tibery, kde se na její počest konala po
staletí veselá slavnost; věřilo se, že každý
má před sebou tolik let života, kolik tu
vypije pohárů vína.
Pranostiky: Jakub načeše, Anna napeče.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
Svatá Anna žito žala.
Svatý Jakub dává… ……. /dokončení
v tajence/, svatá Anna vlasy.
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Vyluštění minulé tajenky:
Sv. Medard je patronem sedláků, pastýřů,
vinařů, sládků a METEOROLOGIE
Vodorovně:
1 - Indiánský člun
2 - Povím - jinak
3 - Mozol
4 - Opět
5 - Dentista
6 - Obuvníci
7 - Geometrické těleso
8 - Konkurenční nápoj coca cole
9 - Mrak
10- Dudlík
11- Zahnutý kovový hřeb
12- Zátěžová situace
13- Sport se šišatým míčem
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

INFORMUJEME

„Tooo annno, …ale nejdeto tooo!“ zatutala zaskočená dívčina a její koktání se viditelně zhoršilo. „Ale jde to, …její nákup stornujte,…“ mladík strčil razantně do
vozíku a odsunul ho bokem. „A navíc o nic nejde,…na ochranku si může počkat a
pokud nemá peníze, tak si její zboží vrátíte,..ne?? “ vyplivl argumenty a číhal na protiúder. „Běžte si paní někde sednout,…nákup
tu nechejte a pokud trváte na krádeži, za rohem jsou dveře pro zaměstnance, tam se ohlaste,..O.K.??“ ukončil situaci a s pocitem
vítěze ukázal Filoméně záda. V pokladně
uraženě zarachotilo storno a dívčina se zabíjejícím výrazem začala snímat kódy na
novém zboží.
7.díl
Filoména zašátrala rukou do kapsy pro kapesník, aby jím setřela celou tu hořkost dnešního dne. A ouha! Pod kapesníkem
v pravém rohu je něco dalšího. Ztuhla. Do ruky jí vklouzla známá věc. Její ošuntělost a tvar patřil bezpochyby peněžence! Pomalu vytáhla ruku z kapsy a kapesníkem si přejela oči i najednou zpocené čelo. Opatrně se otočila a využila okamžiku
úniku, kdy vzplanul na pokladně další incident. Mladému manažerovi se nedařila
platba platební kartou. Nešťastná slečna se marně snažila zvoněním přivolat vedoucí a kolem narůstalo dusno jako magnetické pole. To je ovšem už jiná zápletka.
„No co,..“ mudrovala Filoména,“…nic se v podstatě nestalo.
Peníze se mi neztratily,..“ majetnicky pohladila kapsu
s peněženkou,“ nákup oželím, stejně nic z toho nepotřebuji“.
Uvědomila si, že pořád zůstává váženou zákaznicí se svými
nároky a právy! Do marketu půjde až po novém roce,…
panečku, to budou slevy!! Dnes si koupí v ulici naproti jejímu
domu v malé prodejně vánočku a puding. To ji k celým Vánocům stačí. Tak jen popřát: Šťastné a veselé!!
KONEC

Z veřejného zasedání
Dne 3. 6. 2020 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 2/
2020.
Přítomno: 6
Omluveno: 1

To byl poslední díl povídky FILOMÉNA, kterou nám zaslala paní Jana Zámečníková. Chtěl bych autorce ještě jednou poděkovat za všechny čtenáře Líšnických
ozvěn. Děkujeme za zajímavý příběh, který se klidně může odehrát kolem nás. Těšíme se na vaši další tvorbu.
Své příspěvky ale můžete zasílat také vy ostatní. Určitě je uveřejníme!

Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 6a
- Starosta obce informoval ZO a občany o popobíhajících pracích na cyklostezce,
vybudování propusti na kanalizaci, která byla v nevyhovujícím stavu byly označeny jako vícepráce. Dokončení prací na cyklostezce je v plánu na 8/2020. Termín se
posunul o 2 měsíce díky nouzovému stavu v ČR.
ad 6b
- V červenci 2020 bude projednáno schválení finální verze projektové dokumentace. Finalizuje se převod pozemků s pozemkovým úřadem – převod pozemků. Je
podáno 21 žádostí o stavební parcelu v této lokalitě.
ad 6c
- Projektová dokumentace na autobusovou zastávku je již předána. Nyní bude obec
postupovat dle zákona k realizaci projektu.
ad 6d
- Projektová dokumentace je již předána. Po ukončení prací na cyklostezce bude
obec postupovat k přepsání pozemku pod chodníkem do majetku obce.
ad 6e
- Bylo zahájeno řízení o přerušení stavby a odstranění stavby veřejného osvětlení
v obci Líšnice na žádost občanů z obce. Veřejné řízení bude 2.7.2020 na místě
stavby.
ad 6f
- Žádosti o změnu ÚP byly předány zastupující p. Filipové s žádostí o předběžné
vyjádření. U 3 žádostí bylo konstatováno, že nebude vyhověno ke změně ÚP. Odůvodnění: v obci je mnoho ploch vhodných ke stavebním parcelám. Obecní úřad
bude toto vyjádření rozporovat a bude žádat o další vyjádření. Většina ploch vhodných ke stavbě je již zastavěno nebo v soukromém vlastnictví.
ad 7a
- Přijetí dotace z dotačního programu (DP) „Program na podporu JSDH 2020“ Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
Obec Líšnice žádala celkem o 8000 Kč, v Dotačním programu č. 1 dostala 7000Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7a - smlouvu o poskytnutí dotace v DP „Program na podporu JSDH 2020“
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Filoména

Jana Zámečníková

Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7b
- Přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2020, titul č. 5 Podpora venkovských prodejen
Na podporu venkovských prodejen získala obec Líšnice celou žádanou částku tj.
48 000 Kč
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7b
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2020, titul č. 5
Podpora venkovských prodejen
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 7c
- Dotace na projektovou dokumentaci – POV 2020.
Obec Líšnice žádala o částku 300000 Kč. Dotaci nebylo vyhověno. Nyní jsme zařazeni v pořadníku náhradníků na získání dotace.
ad 8
- Zpráva o výsledku hospodaření obce Líšnice za rok 2019
Přezkoumání proběhlo on-line. Díky nařízení vlády (COVID-19) nebylo možné
provést kontrolu na místě.
Výsledek: nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce Líšnice za rok
2019
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9
- Protokol o účetní závěrce obce Líšnice k 31.3.2019 s přílohami
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10
- Starosta obce informoval ZO a občany o následku Nouzového stavu v ČR
(COVID-19) na finanční stav obecního rozpočtu. V letošním roce by naše obec
díky této krizi měla dostat o 1,1 mil Kč méně než v předchozích letech. Tento finanční deficit by mohl trvat i 3 roky. Tato finanční ztráta se projeví v plánech obce
na další roky. Nebude možné realizovat všechny chystané projekty. V realizaci se
ZO zaměří na nejdůležitější projekty potřebné pro občany.
ad 11
- Doporučení výběrové komise ve věci výběrového řízení – Pronájem obecního
bytu 3+1 na adrese Líšnice 66. Vítězem výběrového řízení se stává A. M., bydlištěm Vodní 17, MOHELNICE 789 85
Pan A.M. byl jediný, kdo v daném termínu doručil žádost o pronájem bytu č. 66,
Líšnice. Nabízená částka byla 95 Kč/m²
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PODĚKOVÁNÍ
Když se přehnala v neděli
7. června večer bouřka nad našim
regionem, nikdo ještě netušil, že
brala lidské životy a ničila majetky. Nejvíce postiženi byli obyvatelé v okolí Uničova. Obec Šumvald a jeho místní části byly zaplaveni bleskovou povodní. Na
místě pomáhali hasiči, armáda,
dobrovolníci. Za okrsek č. 10 se
účastnily
JSDH Mohelnice,
JSDH Loštice, JSDH Moravičany, JSDH Pavlov a JSDH Líšnice. Líšničtí hasiči Petr Valdez,
Josef Malý a Jakub Kraus od 9.
června pomáhali v koordinaci s
krizovým štábem obyvatelům
Šumvaldu. Za jejich pomoc byli
místní obyvatelé velmi vděčni.
Dokazuje to i poděkování na
sociálních sítích jednoho z občanů - pana Jana Hejného: “V domě č.p. 109 pracovali úžasní
hasiči z Líšnice a dobrovolníci ze
Zábřeha. Skvělá parta neúnavných dříčů, co si pořádně mákla.
Moc děkujeme“. Poděkování si
zaslouží také ti, kteří přispěli peněžní částkou nebo jiným způsobem. Děkujeme!
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POZVÁNKA

VYŠEHORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2020
O putovní pohár SDH
SDH Vyšehorky ve spolupráci s MS Skalka
Líšnice zve všechny malé i velké na soutěžní
klání o putovní pohár, medaile a věcné ceny do
areálu hřiště bývalé mateřské školky
na Vyšehorkách
- sobota 11. července 2020
Soutěží:
4 členná soutěžní družstva ve 3 kategoriích (2 dospělí + 2
děti do 8 let), (2 dospělí + 2 děti 9 - 16 let) a volná kategorie bez omezení věku členů.
Vlastní prapor a náhradní oblečení výhodou.
Program:
13:00 – 15:00 Registrace sportovních družstev
15:10
Slavnostní zahájení her – zapálení ohně,
vyvěšení vlajky, nástup družstev
15:15
Soutěžní klání
18:30 – 19:00 Předpokládané ukončení soutěže
Soutěžní disciplíny:
Střelba ze vzduchovky - Střelba z luku - Hromadný pochod
na desce - Hromadný pochod „pásovec“ - „Totem“ Sprint s balíkem - Vodní sloupec - Vyšehorský háček
a další
Bohaté občerstvení zajištěno:
Makrely, raubířská pečeně, grilovaný hermelín, speciality
z udírny
Srdečně zvou pořadatelé
Upozornění: Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy pro další propagaci SDH
Vyšehorky a obce Líšnice. Účastí na této akci berete tuto skutečnost na vědomí a udělujete
tak svůj souhlas.
Akce bude pořádána za zvýšených hygienických opatření.
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Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11
- Smlouvu na pronájem obecního bytu 3+1 na adrese Líšnice 66
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12
- Pronájem pozemků p.č. 132/1 o výměře 1361 m² a p.č. 132/3 o výměře 761 m²
oba v k. ú. Vyšehorky spolku Ryzáček z.s., Vyšehorky 16 na dva roky s roční výpovědní lhůtou za cenu 100 Kč/rok
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12
- Smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 132/1 o výměře 1361 m² a p.č. 132/3 o výměře 761 m² oba v k. ú. Vyšehorky spolku Ryzáček z.s.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13
- Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Líšnice u Mohelnice dle geometrického plánu
č. 302-75/2019
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14
- Uzávěru prodeje pozemků ve vlastnictví obce Líšnice, týkající se ploch a cest
s možností řešení jednotlivých konkrétních nutných případů a stavebních parcel
obce
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 2
ad 15
- Schvaluje členství ve spolku Odpady Olomouckého kraje na rok 2020
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Odměna získaná za třídění odpadů je 16 631 Kč
Černá skládka: za kravínem vzniká černá skládka. Tento prostor bude monitorován
kamerovým systémem! ZO vydává zákaz tam cokoli skladovat a ukládat.
Bioodpad: pouze rostliny, tráva. Haluze NE!
ad 16
- Že obec Líšnice je zařazena svým územím do územní působnosti MAS Mohelnicko, z.s. na období 2021 – 2027
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Různé:
Informace o odběru vody: za rok 2019 bylo z obou vrtů odebráno 14742 m³, za
každý odebraný m³ obec platí státu 2 Kč.
Plánované akce: společenské akce jsou povoleny pouze za dodržení všech opatření
nařízení vlády ČR
11. 7. 2020 Vyšehorské olympijské hry
5. 9. 2020 Dětské odpoledne v Líšnici
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Diskuse:
p. Hašler: Prosím o vyjádření k prodeji cesty u Hašlerů
- obecní cesty se prodávat nebudou
p. Vašek: Prosím o vyřešení situace při průtrži mračen. Při vydatnějším dešti stéká
voda z cesty od vodojemu do mé zahrady.
- situace bude vyřešena úpravou cesty

POLICIE ČR RADÍ

Než odjedeme na dovolenou…

Dvě lavičky s pohádkovými postavičkami zdobí nově areál hřiště v Líšnici. Zhotovili je řezbáři, které jsme mohli v loňském roce vidět při práci na Vyšehorkách
a z jejichž dílny pochází i dřevěná socha umístěná před vstupem na hřbitov.

Ať už se vydáte na výlet za humna nebo kamkoli dále, mějte
prosím na paměti, že v letních měsících často dochází k nárůstu
případů vloupání do obydlí. Krádeže vloupáním tvoří více než
jednu pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatele vloupání zajímají šperky, finanční hotovost, elektronika a jiné drobné předměty, ale také zbraně, které mohou být zneužity k páchání další trestné činnosti. Pachatelé si objekty tipují podle lokality, v níž se nachází a podle jejího vzhledu. Často také na základě informací získaných ze sociálních sítí. Zabezpečení domu může
každý z nás ovlivnit už jen tím, že bude dodržovat jednoduchá organizační opatření, která navíc nevyžadují žádné finanční náklady.
Na co bychom neměli zapomínat?
Řádné uzamykání objektu:
Když odcházíte z domu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a zamykejte dveře. Nikdy neschovávejte klíče pod rohožku nebo třeba do květináče. Tyto
skrýše lupič snadno odhalí.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost:
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nedávejte na dveře vzkazy o své nepřítomnosti. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí - větrala, zalévala květiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Dům se nebude jevit jako prázdný.
Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své dovolené, neuvádějte
termín ani místo, kde dovolenou hodláte strávit. Nevkládejte aktuální příspěvky
přímo z místa pobytu. Dům můžete také zabezpečit elektronickým zařízením, které
v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi atd.
Přehledný prostor před objektem a úklid:
Důležité je dobré osvětlení před domem. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu. Zloděje odrazuje od pokusu se vloupat, protože by mohl
být viděn. Nenechávejte na zahradě volně ležet věci - např. žebřík. Vše uzamykejte
do kůlny.
Nedávejte na obdiv, že vlastníte cenné věci
Nechlubte se před sousedy, na sociálních sítích. že máte doma něco cenného.
Pořiďte si trezor. Večer zatahujte závěsy, žaluzie. Poznačte si sériová čísla svých
cenných předmětů. Cenné věci také vždy vyfotografujte.
Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy. Všímejte si podezřelých osob v okolí. Do bytu
dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před
lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a něco nabízejí. Mohou to být tipaři.
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OÚ UPOZORŇUJE

Poplatky
Obecní úřad v Líšnici upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazené poplatky,
aby tak učinili do konce měsíce července. Platba je možná v úředních hodinách na
OÚ nebo bankovním převodem.Číslo účtu obce: 190 268 41/0100
Variabilní symbol Líšnice: 1xx - kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
Variabilní symbol Vyšehorky: 2xx- kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
Platby poplatků pro rok 2020:
Platba za odvoz a likvidaci odpadů 650Kč/osoba nebo objekt/rok
Platba za údržbu pohřebiště 150Kč /hrobové místo/rok
Platba za psa 50Kč/pes/rok, každý další + 100Kč
Platba za vodu - dle odečtu vodoměru

MOŽNÁ NEVÍTE

