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 dožili:

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Květen

v květnu:

Zámečníková Ludmila
Šnobl Rostislav
Stratil Miroslav
Vařeková Naděžda

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Zbožínková Dobroslava
Fiala Petr
Míchalová Vlasta

www.obec-lisnice.cz
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Očkování psů: středa 9. 6. 2021
- Líšnice
- 17.20 hod.
- Vyšehorky - 17.50 hod.

Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 18. května jsme si připomenuli nedožité
81. narozeniny paní Bedřišky Šnoblové
z Líšnice.
S láskou vzpomíná rodina
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Po dlouhé odmlce způsobené vládními opatřeními zahájily svoji činnost spolky a
sdružení v naší obci. Členové SDH Líšnice uspořádali pravidelnou sběrovou akci
„Železná sobota“ Více o dalších chystaných akcích na str. 7 - 8.

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Z poznámek kronikáře …

Ve dnech kolem jednadvacátého a dvaadvacátého června dosahuje Slunce při svém
realativním pohybu vůči Zemi své nejsevernější polohy – severní konec zemské
osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází………/dokončení v tajence/ - začíná léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na obratník Raka.
Na severní polokouli je nejdelší den a nekratší noc. Slunce bude vstupovat do trojice tzv. letních znamení – Raka, Lva a Panny. České slovo slunovrat vzniklo podle
ročního pohybu vycházejícího Slunce nad obzorem. Poté, co Slunce dospělo k
nejsevernějšímu bodu východů a západů, se nyní bude přesouvat - vracet - po obzoru na jih. Na nejjižnější bod své pouti dospěje za zimního slunovratu. Přestože
by se teď už měly vlastně dny zkracovat a tím i celkově ochlazovat, teprve začíná
ta nejteplejší část roku. Délka dnů a nocí se
v průběhu června mění jen velice málo.
Slunce stále vychází před pátou hodinou
letního času a zapadá po jednadvacáté hodině. K zajištění štěstí a blahobytu dejte v
noci do oken zapálené svíce. Dveře příbytku
ozdobte malým věncem s letními květy. Sbírejte léčivé byliny – byliny sbírané v den
slunovratu mají nejvyšší účinnost.

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Život v obci
Představení byli navrženi v předvolební schůzi
a ve volbách řádně zvoleni. Po volbách se zvolení
kandidáti sešli, aby si zvolili předsedu obce, tajemníka, předsedu zemědělské, sociální, kulturní
a školské, finanční, stavební komise a předsedu
veřejného pořádku. Zbytek volených členů jsou
jako přísedící a rozhodující při různém řešení
a budování obce.
Hrobařem v obci je občan, který se o hrobařství ucházel. Odměna za vykopání a
úpravu hrobu byla stanovena na 150 Kč.
Vliv církve v obci nehraje žádnou roli, lidé jsou mezi sebou přátelští a snášenliví.
Při budování obce a jarních úklidů účastňují se brigádnicky.
Učitel je oslovován pane učiteli i soudruhu učiteli, farář je oslovován pane faráři
anebo důstojný pane.
Rozepře v obci dříve řešil soud, dnes je řeší komise veřejného pořádku. Většinou
tyto pře bývají uzavírány smírem. Styk se sousedními obcemi bývá přátelský.

Kulturní a společenský život
Taneční zábavy v zimním období pořádají organizace: ČSČK - maškarní ples,
myslivci - myslivecký bál, požárníci - ples a časem svaz žen - maškarní ples. Na
hody bývá v kinosále taneční zábava. K odvodu s mládenci dříve
jezdíval starosta obce, dnes mládenci k odvodu dochází na předvolání.
Ke konci roku byl v obci pořádán na hřišti mezinárodní den dětí
s různými hrami a atletikou. Návštěva byla velká.
V Líšnici je kino, které hraje během roku dvakrát v týdnu a to ve
středu a v neděli. Poslední dobou bývá návštěva slabší. Mládež
chodí do kina v neděli odpoledne, večer dochází do kina starší
lidé. Dříve jezdili občané v zimní dobu do divadla v Lošticích.
Podzimní hony konají se každým rokem. Na ukončení honů bývá
v hostinci při hudbě taneční zábava s občerstvením. Požárníci pořádají časem požární cvičení s ukázkami, jak jsou připraveni při vzniku požáru.
Mikulášská zábava se nekoná, jen se koná taneční zábava na Štěpána. Ze starého
cyklu zmizely schůzky u studní, trhy, jarmarky, procesí. Zaniklo i stavění májů,
1. května chodí se do Mohelnice do průvodů.
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Vyluštění minulé tajenky:
O svátku sv. Floriána bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu
Vodorovně:
1 - Závin s jablky
2 - Finanční podpora z evropských fondů
3 - Jméno komentátora Záruby
4 - Mužské jméno (9.10.)
5 - Ozdoba jelena
6 - Tác
7 - Lázeň
8 - Chocholatý papoušek
9 - Večírek /hovorově/
10- Největší část dolní končetiny
11- Úžina, průplav
12- Jeden ze tří králů
13- Kovová pečeť
14- Rakouský hudební skladatel
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INFORMUJEME

INFORMUJEME

Nabízíme vám nákup
online

PROČ SI VYBRAT NÁS?
- Rozvoz každý všední den
- Doprava 0 - 29 Kč
- Vyzvednutí na prodejně ZDARMA
- Potraviny od místních výrobců a dodavatelů
- 100% záruka čerstvosti

Objednat na další den je možné do 13:00 předchozího pracovního dne. Nákup
vám dovezeme až ke dveřím nebo si ho vyzvedněte ZDARMA na vybraných
prodejnách každý všední den Po – Pá.
Objednání je možné i mimo otevírací hodiny prodejny. Platit je možné v hotovosti
i platební kartou online.
Kvalita nabízených potravin je pro nás na prvním místě a pokud nám něco unikne,
ihned pište na info@potravinyodsouseda.cz, volejte expedici +420 737 379 991 nebo přímo vedoucímu +420 604 571 554.
Děkujeme a přejeme Vám příjemný nákup.

www.potravinyodsouseda.cz

POMOC PRO VÁS

Podpora v oblasti dlouhodobé péče

Každý z nás se v životě setkává s náročnými situacemi, a ne vždy si se všemi
dovede poradit. Pokud se k tomu přidá ještě například chronické duševní nebo
tělesné postižení, může to jít o to hůře. A pokud jste třeba osobou ve vysokém
věku, které chybí podpora okolí, spoustu věcí bez pomoci druhého zvládnete jen s
obtížemi.
Nyní se můžete obrátit na pracovníky projektu Charity Zábřeh zaměřeného na podporu v oblasti dlouhodobé péče. Jejich koordinátorka ve spolupráci
s pracovníkem vaší obce se bude snažit pomoci vám
tyto situace řešit. Přijede za vámi domů nebo se spoChcete-li poradit nebo se dovědět více informací, obraťte se na koordinátorky projektu:
Bc. Veronika Ziková (tel. 739 524 393, dlouhodoba.pece@charitazabreh.cz) nebo
Mgr. Simona Drlíková (tel. 605 403 832, dlouhodoba.pece2@charitazabreh.cz)
Projekt „Case management jako metoda koordinace podpory v oblasti dlouhodobé
péče“ je podpořen z Evropského sociálního fondu.
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Z veřejného zasedání
Dne 26.5. 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 2/
2021.
Přítomno: 6
Omluveno: 1
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 6 – Informace o probíhajících akcích
Starosta a místostarostka obce informovali občany o probíhajících akcích:
- Autobusová zastávka v lokalitě „Pod dědinou“ na Vyšehorkách – podaná žádost
na vydání stavebního povolení, čekáme na vydání, chystáme výběrové řízení na
zhotovitele stavby, stavební dozor a dozor BOZP.
- Výstavba infrastruktury pro stavební parcely v lokalitě „U kříže“ – směna pozemků s Pozemkovým úřadem probíhá – směna pozemků je schválena a čekáme
na ocenění pozemků.
- Výstavba rybníka – tato akce je pozastavena z důvodu nezařazení žádosti o dotaci do programu 129 390, doporučeno podat opětovně v druhé polovině roku 2021
- Veřejné osvětlení – provedena druhá fáze výměny el.vedení v obci Líšnice, probíhá výměna sloupů a je nutno převěsit VO a rozhlas na nové (viz. bod č. 17).
- Bezpečnost provozu v obcích – 31.5. proběhne jednání o umístění radarů rychlosti a zrcadel pro zvýšení bezpečnosti provozu v obou obcích.
- Kanalizace Líšnice – proběhlo první jednání nad plánem umístění kanalizačního
vedení.
- Místní komunikace – „U Hašlerů“ a „U Vařeků“ – zpracovává se projektová
dokumentace fa Smart stavby s.r.o..
ad 7 - Dotace – informace o získaných dotacích
Starosta obce informoval o podaných a získaných dotacích na rok 2021.
- Dotace na projektovou dokumentaci – Kanalizace a ČOV Líšnice. Získaná dotace ve výši 90% uznatelných nákladů - 1 414 611 Kč, konec projektu 1/2022.
- Dotace na výstavbu - Lesní fit stezka Líšnice. Získaná dotace ve výši 100%
uznatelných nákladů – 349 958 Kč, konec projektu 12/2021.
- Dotace z krajského úřadu – POV2021 Podpora vesnických obchodů. Získaná
dotace ve výši 50% nákladů – 48 000 Kč. Starosta obce předložil zastupitelům ke
schválení Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu prodejny v obci Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o schválení přijetí dotace na podporu prodejny.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
na podporu prodejny.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- Dotace z krajského úřadu - „Program na podporu JSDH 2021“ Dotační titul č. 1
Získaná dotace ve výši 11 000 Kč, žádáno 15 000 Kč.
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Starosta obce požádal zastupitele o přijetí dotace z dotačního programu (DP)
„Program na podporu JSDH 2021“ Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2021
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal o pověření podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
na podporu jednotky JSDH Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 – Rozpočtové opatření č.1
Starosta obce předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č. 01/2021 na částku
1 414 611Kč. Jedná se o částku přijatou na akci Kanalizace a ČOV Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 - Protokol o účetní závěrce obce Líšnice k 31.12.2020
Starosta obce seznámil zastupitele a občany s Účetní závěrkou Obce Líšnice za rok
2020. 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.Starosta obce informoval ZO a občany o auditu hospodaření obce v roce
2020. Výsledkem kontroly je zpráva o správném a bezchybném hospodaření obce
Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 – Knihovní řád obce Líšnice
Starosta obce předložil ZO ke schválení nový Řád knihovny v obci Líšnice. Platnost knihovního řádu nabyde dnem jeho schválení.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření zveřejnit Řád knihovny v obci Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

SDH LÍŠNICE

Tradice železných
sobot se nepřerušila ani v roce
2021. Sběr se
konal dne 15.
května a jednalo
se v letošním roce
o první veřejnou
akci v naší obci.
Členové
SDH
Líšnice
nejprve
posbírali
staré
a nepotřebné železo ve Vyšehorkách a potom také
v Líšnici. Podařilo
se opět naplnit téměř dvě traktorové vlečky. Občané dostali příležitost uklidit si ve
svých dvorcích a zahradách. Hasiči použijí získaný výtěžek za železný šrot na financování atrakcí a občerstvení pro děti při akci Posezení na hřišti dne 26.června.
Tímto občanům děkujeme za poskytnuté sběrové železo a hasičům za jeho odvoz.

ad 11 – Darovací smlouva – Mikroregion Mohelnicko – popelnice
Starosta obce předložil ZO ke schválení darovací smlouvu mezi Mikroregionem
Mohelnicko a Obcí Líšnice. Darem je: 100 ks popelnic na bioodpad o objemu 240
l, 2 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad o objemu 7 m3 a 100 ks letáků
s informacemi o pravidlech sběru tříděného odpadu.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření podpisem darovací smlouvy mezi Mikroregionem Mohelnicko a obcí Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce podal ZO návrh na vyřazení z majetku obce 100ks popelnic a 100 ks
návodů na jejich používání.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
4
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SDH LÍŠNICE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v LÍŠNICI
si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

v kategorii mužů, žen a veteránů

sobota 26. června 2021
hřiště Líšnice, začátek v 10 hod.

Po ukončení soutěže cca ve 14 hod. se uskuteční

Pro děti skákací hrad a skluzavka
od 13.30 – do 15.30 hodin
Soutěže s hasičskou tematikou,
k prohlednutí malý zoo koutek.

Ad 12 – Dohoda o ukončení nájemního vztahu na pozemek
Starosta obce předložil ZO ke schválení Dohodu o ukončení nájemního vztahu na
pozemek a odstupném za předčasné ukončení nájemní smlouvy. Dohoda je mezi
firmami ÚSOVSKO a.s., MOHELNICE AGRO s.r.o. a Obcí Líšnice. Předmětem
dohody je ukončení nájemního vztahu na pozemek a odstupném za předčasné
ukončení nájemní smlouvy jsou pozemky: p.č. 248/6 v k.ú. Vyšehorky a výměře
1473 m² a dále pozemek p.č. 287/1 v k.ú. Vyšehorky o výměře 3290 m². Smluvní
strany se dohodli na ukončení pronájmu pozemků ke dni 30.9.2021. Důvodem je
směna pozemků s Pozemkovým úřadem ČR.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta požádal o pověření podpisem dohody o ukončení nájemního
vztahu na pozemky: p.č. 248/6 v k.ú. Vyšehorky a výměře 1473 m² a dále pozemek
p.č. 287/1 v k.ú. Vyšehorky o výměře 3290 m².
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Prodej nepotřebného majetku – Multicar M25
Starosta obce předložil ZO ke schválení prodej nákladního automobilu sklápěcího
– Multicar M25, r.v. 1967. Na základě vyvěšení záměru přišla jedna nabídka a to
za cenu: 36000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
NehlasoStarosta
obce požádal ZO o pověření vypracování prodejní smlouvy na Multicar M25.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření podpisem prodejní smlouvy na Multicar
M25.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Na Vaši účast a podporu místní akce se těší pořadatelé

ad 14 - Pozemky obce – záměr prodeje a směny, prodej a záměr prodeje
Starosta obce předložil ZO záměry směny a prodeje pozemků:
Záměr obce směnit a odprodat pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice – pozemky pro
cyklostezkou:
Směna: pozemek p.č. 280/2 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 148 m² za část
pozemku p.č. 112/41 v k.ú. Líšnice u Mohelnice v poměru 1 : 1
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali:1
Prodej: část pozemku p.č. 112/41 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 300 m².
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Záměr obce směnit a nakoupit pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice – pozemek pro
umístění čistírny odpadních vod
Směna: Pozemek p.č 140/1 o výměře 856 m² a p.č 140/3 o výměře 47 m² v k.ú.
Líšnice u Mohelnice za část pozemku p.č. 143/1 v k.ú. Líšnice u Mohelnice
v poměru 1 : 1
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Nákup: část pozemku p.č. 143/1 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 636 m².
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Připraveno bohaté občerstvení:
točené pivo, točená limonáda, točená kofola, cukrovinky,
nanuky, dobroty od ohýnku – uzená krkovice, makrely,
zvěřinový gulášek, párek v rohlíku
Obě akce se konají za podpory Obecního úřadu Líšnice a přispění
sponzorů. Děkujeme.

Starosta obce informoval ZO o žádosti o odkoupení další části parcely č. 55/2 ve
vlastnictví obce Líšnice.
Odprodej pozemku v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Část „a“ pozemku p.č. 55/2 v k.ú.
Líšnice u Mohelnice o výměře 23m².
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Odprodej pozemku v k. ú. Vyšehorky. Pozemek p.č. 457/21 v k.ú. Vyšehorky o
výměře 35m².
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 – Smlouvy o smlouvách budoucích a smlouvy – ČEZ Distribuce. Starosta
obce předložil ZO smlouvu budoucí a smluv s ČEZ Distribuce, a.s.. Smlouva o
budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu:
„Líšnice-Vyšehorky, propojení VN 53-92,VNv“ IE-12-8006982.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004119/VB/3
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004119/VB/16.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16 – Výběrové řízení – VO fáze II.
Starosta obce předložil ZO podklady k výběrovému řízení – VO fáze II. Jako nejvhodnější nabídka byla komisí doporučena firma MSEM, a.s. Collo-louky 126,
Místek, Frýdek-Místek
Starosta obce požádal ZO o schválení nejvhodnější nabídky na realizaci akce VO
fáze II.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

c) Starosta obce předložil ZO žádost o znovuzařazení do evidence žádostí o stavební pozemky budované v Líšnici „U kříže“. Byl podán návrh na zařazení zpět do
pořadníku žadatelů, ale na místo, které odpovídá datu, kdy přišla jeho „nová“ žádost.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
d) Starosta obce informoval občany o nutnosti třídit pečlivě odpady. Dále podal
informaci o odměně za Q 2021.Starosta obce informoval občany o problému do
budoucna – svoz bioodpadů. Je velká pravděpodobnost, že svoz bude možné zajišťovat pouze ve velkých kontejnerech. O svozu bioodpadů stále ZO jedná.
Kontejner na Vyšehorkách bude přesunut ke hřbitovu.
e) Starosta obce předložil ZO návrh na nové pojištění obecního majetku.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
f) Akce v následujících měsících
12. – 13.6. Dny španělských koní – Nové Zámky
26.6.
Den otevřených dveří – Ryzáček
26.6.
Hasičská soutěž Líšnice a zábavné odpoledne pro děti
10.7.
Vyšehorské olympijské hry
25.9.
Den mikroregionu na kole - Líšnice

RYZÁČEK VÁS ZVE

ad 17 – Starosta obce předložil ZO ke schválení podklady k vedení elektřina
k chatové oblasti s projektovou dokumentací dodané fou. SUNFIN PRAHA s.r.o..
Pro: 0
Proti: 6
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření informovat firmu SUNFIN PRAHA s.r.o. o
výsledku hlasování ZO. Dále podat návrh, že by se mohlo elektrické vedení
k chatové oblasti vést cestou, kterou poté firma uvede do původního stavu.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18 – Různé:
a) Starosta obce předložil ZO ke schválení nájemní smlouvu na obecní byt
v Líšnici č. 66, podle této smlouvy je uvedený byt a příslušenství (garáž, dvůr, zahrada, přístřešek na dřevo). Starosta obce požádal ZO o schválení této informace.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
b) Starosta obce předložil ke schválení žádost obyvatele z Vyšehorek na stavbu
přístřešku pro osobní automobil na obecním pozemku za kostelem.
Pro: 0
Proti: 6
Nehlasovali: 0
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