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:
v únoru:

Sedlářová Liduška
Hašler Antonín
Kuba Ladislav
Polesová Jana

Novák Milan
Nejedlá Edita
Mašterová Helena
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Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme
Kdo umírá, neodchází navždy, zůstává stále živý ve
vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.

Dne 24. února 2022 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy
opustila naše milá manželka, maminka, babička paní
Dana Vašková. Věnujte ji prosím spolu s námi tichou
vzpomínku.
Děkuje rodina

Správné odpovědi testu ze str.9:

1c, 2b, 3d , 4a, 5d, 6b, 7a, 8d, 9b, 10d
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Přípravné práce pro novou výstavbu rodinných domů U kříže v Líšnici pokračují
výběrem firmy, která vybuduje inženýrské sítě. Na plánku je znázorněno rozmístění 26 stavebních parcel. Více informací na str. 2.

KŘÍŽOVKA

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Výstavba nových rodinných domů v Líšnici

Na otázky týkající se připravované výstavby nových rodinných domů v lokalitě U Kříže v Líšnici, jsme se zeptali starosty obce pana Jiřího Kvíčaly.
A.P. : Pane starosto, co je nového v akci „Výstavba rodinných domů U kříže“ ?
J.K. : V současné době probíhá proces vystavování jednotlivých stavebních povolení pro tři části výstavby infrastruktury. Jedná se o splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní řád, dále plynové vedení, přístupové komunikace a veřejné osvětlení. Elektrické rozvody včetně přípojek zastřešuje firma ČEZ, která vystaví
smlouvu. Předběžná hodnota podílu obce činí 325 000 Kč. Začátkem března se
také uskuteční výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí.
A.P. : Obec má v současnosti již všechny pozemky ve svém vlastnictví?
J.K. : Ano, obec získala do vlastnictví směnou a dokoupením za doplatek cca
1 890 000 Kč tři pozemky od Státního pozemkového úřadu ČR. Další pozemek
o rozloze 24 m² byl získán nákupem od firmy ÚSOVSKO a.s..
A.P. : Na kolik a na jak veliké parcely se mohou budoucí stavebníci těšit?
J.K.: Celkem bude k výstavbě připraveno 26 parcel, z toho 4 jsou soukromé a 22
jich bude nabídnuto k prodeji. Jedná se o parcely rozloze od 800 m² až do 1 200 m²
a jeden pozemek měří 1 400 m².
A.P. : Je o pozemky ze strany stavebníků zájem?
J.K. : Celkem evidujeme na obecním úřadě 29 zájemců. Všichni byli v nedávné
době obeslání dotazem o trvajícím zájmu o koupi a k 1. březnu jich 28 zájem potvrdilo. Prodej bude prováděn podle platného pořadníku, který byl sestaven podle
data přijetí žádosti.

19. března je dnem, kdy má svátek Josef. Původem je to jméno hebrejské Yosef - a znamená “přidávající, pokračující”. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších
jmen nejen u nás, ale i po celém světě. V České republice je celkem 211 317 lidí
se jménem Josef. Jméno Josef je u nás 6. nejčastější jméno (každý 48. obyvatel
ČR). Domácí podoby jména Josef jsou Joska, Jozífek, Pepa, Jožin, Pepča, Pepek,
Pepík, Józa, Jožka, Jožo, José, Pepánek. Ženské podoby jména: Josefa, Josefína,
Jozefa a Jozefína. Muslimové mají svého Jusufa, Španělé Josého, Rusové Osipa,
Angličané Josepha, u Italů je to
Giuseppe a v Německu Sepp a Seppl.
Anglický a americký Joe patří k těm
obecně nejznámějším. U nás všeobecné popularity dosáhl strýc Pepin, Cimrmanův němý Bobeš, Jóžin z bažin,
dobrý voják Josef Švejk… a kdo by
neznal limonádníka Joe? Nejznámější
ze všech jmenovců je svatý Josef zvaný též …………/vyluštění v tajence/.
V roce 1645 se stal sv.Josef i patronem Čech. Drží totiž ochrannou ruku
nad manželskou láskou, rodinou
a dětmi, pomáhá v zoufalých situacích.

1

2
3

4
5

6
7

8
9

A.P. : Jaká bude cena za 1 m² stavebního pozemku?
J.K. : Cena bude odvozena z ceny vysoutěžené za výstavbu inženýrských sítí
a ceny z nákladů vynaložených obcí na přípravné práce - vypracování studie, projektové dokumentace, nákupy a směny pozemků. Cenu potom odsouhlasí zastupitelé na veřejném zasedání ZO a potom budou všíchni zájemci o koupi sezvání na
společné setkání, kde jim bude vysvětlen další postup. Jedná se o sepsání smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, způsob úhrady, možnosti financování z pohledu hypoték
a půjček, harmonogram výstavby.
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A.P.:Nehrozí obci, že zaplatí výstavbu inženýrských sítí a o parcely nebude zájem?
J.K.: Ne, obec má v budoucí smlouvě se zhotovitelem inženýrských sítí podmínku, že musí být prodáno 75% parcel než se zahájí stavba sítí.
A.P. : Děkuji za rozhovor.
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Vyluštění minulé tajenky:
Názory na postavu Valentina se zakládají na osudech skutečných mučedníků
v římském impériu
Vodorovně:
1 - Bankovní konto
2 - Labe /německy/
3 - Květenství obilí
4 - Práce s pluhem
5 - Lovecký pes - český fousek
6 - Umyvadlo na mytí nádobí
7 - Palivo v jaderných elektrárnách
8 - Jakub /domácky/
9 - Srdeční tep
10- Smuteční strom
11- Puchýřek na rtu
12- Období páření jelení zvěře
13- Vzduch /zastarale/
14- Kočičí citoslovce
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POVÍDKA
Paní Jana Zámečníková si pro čtenáře Líšnických ozvěn připravila povídku, která
určitě překvapí svým rozuzlením. Autorce moc děkujeme a přejeme jí i do budoucna mnoho tvůrčích úspěchů.
Přecházel po místnosti, dnes snad už posté. Nepamatoval si to. Zvedl z dlážděné
podlahy stéblo slámy a zaujatě si ho prohlížel. Opatrně ho vložil do úst a stiskl silnými zuby, až hlučně prasklo. Pomalu žvýkal. Bezmyšlenkovitě. Ovoce, ležící opodál, ho nezajímalo. Neměl na něj chuť a navíc dnes cítil vnitřní neklid, napětí, kterému nerozuměl. Najednou se za
sklem mihl stín. Zvykl si už na
dívající se tváře, úšklebky a gesta.
Zvědavě se přiblížil k prosklené
stěně a v příšeří hledal nového
hosta. Nejdříve nic neviděl, ale v dalším okamžiku ho překvapil pohled malého
dítěte, které k němu zvedlo drobnou tvářičku. Ihned ho upoutaly jeho velké modré
oči. Jako obloha tam, kde si pamatoval svůj domov. Kontrast moře zeleně a modrost nebe, hmatatelně dýchající, dusná, nepropustná džungle. Dítěti se koulely z očí
slzy a obličej se celý zkrabatil pláčem. Pozvedl obočí do klenutého půloblouku.
Překvapení a dojatost. Prstem zaškrábal na sklo. A ještě jednou, silněji. Dítě si
otřelo nos o rukáv trička a jazykem olízlo horní ret. Pořád se na něj dívalo. Pootevřelo ústa do malé kulaté štěrbiny, začalo pohybovat rty a gestikulovat rukama.
Bylo narušeno jeho osamění, jeho klid.

KDYŽ PLÁČE DÉŠŤ
Jana Zámečníková

Zaťal pěst a udeřil jí o sklo s razancí bucharu. Jednou, dvakrát, třikrát. Začala ho
dusit agresivita,…chce vědět, co se děje. Co se stalo,…! Udeřil o sklo ještě jednou
a dal do úderu všechnu svou sílu. Sklo se konečně zachvělo a na zem se rozprskl
koláč okrajové omítky. Na dětském obličeji se v údivu ještě více rozšířily nebeské
oči a pak se malý človíček rozesmál, poskakoval a tleskal ručičkami. Pokřikoval
a pokřikoval. Zastavil svou úderovou plejádu. S úžasem se díval na tu proměnu.
Z nešťastného pláče, do světlého úsměvu, jako tichý déšť do hřejivého slunce.
Všechno se mu to v hlavě pomíchalo, minulost splynula s přítomností. Jako by byl
sám tím malým, bezbranným tvorem.
Najednou se to vrátilo! Žili si tak dobře, pokojně. Den za dnem plynul
v bezstarostnosti a bezpečí. Skotačení, nekonečné dovádění, hry a škádlení. Ano,
přímo cítil to matčino teplo, její dech a bijící srdce, když ho každý večer s láskou
houpala a uspávala ve svém náručí. Jeho svět byl nedozírně velký, jeho svět byl
přece tak nádherný.
/Pokračování příště/
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INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 31. 1. 2022 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 1/
2022.
Přítomno: 5
Omluveni: 2
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6 - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích.
a) - Kanalizace a ČOV: je podána žádost o stavební povolení na stavebním úřadě
v Mohelnici a doplňují se potřebné dokumenty, aby mohlo být vystaveno stavební
povolení. Dále pak proběhlo výběrové řízení na zhotovitele pro akci Kanalizace a
ČOV Líšnice viz. bod 9
b) - Výstavba infrastruktury pro 22 RD v lokalitě U kříže: projektová dokumentace je předána pro vystavení stavebního povolení pro jednotlivé části výstavby. Ve věci pozemků jsou již ve vlastnictví obce pozemky směňované se Státním
pozemkovým úřadem a fou. ÚSOVSKO a.s..
Dále pak starosta obce nastínil další postup ve věci prodeje pozemků a výstavby
infrastruktury v lokalitě U kříže.
- zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby infrastruktury v lokalitě U kříže
viz. bod 8
- získání stavebního povolení pro výstavbu
- rozparcelování pozemků
- stanovení ceny za m² na základě výběrového řízení a nákladů, které již obec Líšnice investovala do přípravy výstavby infrastruktury (nákup pozemků, studie, projekt atd.)
- prodej pozemků na výstavbu dle platného pořadníku zájemců – v současné době
je registrováno 40 žadatelů o pozemky, byl jim 25.1.2022 rozeslán dopis (email) o
dalším postupu a ve věci výstavby infrastruktury a zvýšení ceny za nákup pozemků s odůvodněním. Následně pak byli požádáni o potvrzení svého zájmu o koupi
pozemku v dané lokalitě. Do dneška se vrátilo 20 odpovědí a z nich dva zájemci
požádali o vyškrtnutí z pořadníku.
ad 7 - Dotace – podané, získané
Dotace na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV Líšnice
Byla získána ve výši 1 414 611 Kč již v roce 2021. V podmínkách byla uvedena
klauzule, dle které měly být práce na projektové dokumentaci včetně vydání stavebního povolení ukončeny do 31.1.2022 a následně pak vyúčtovány do
31.3.2022. Dle SZIF se termíny prodlužují na základě podání žádosti do 30.6.2022
potažmo 31.8.2022. Obec Líšnice o prodloužení termínu požádala a starosta
obce požádal zastupitele obce o pověření podpisem Dodatku č. 1 smlouvy
č. 1200300139 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Dotace knihovna
Žádost o dotaci podána, čeká se na potvrzení o získání dotace.
Průzkumný vrt Líšnice
Stále se pracuje na podkladech pro podání žádosti o dotaci na hydrogeologický vrt.
Pokud bude dotace schválena, bude se pokračovat zkouškami vydatnosti zdroje a
odběrem vzorků pro rozbory kvality vody. Navazovat by pak měly další dotace na
dostavbu vodovodního řádu, vystrojení vrtu a rozšíření kapacity vodojemu.
Technická infrastruktura
Žádost o dotaci na Podporu výstavby technické infrastruktury v lokalitě U kříže
byla podána a to na části týkající se splaškové kanalizace a vodovodního řádu. Pokud bude dotace přiznána, činí dotace 150 000 Kč/parcela.
Dotace JSDH Líšnice 2022
Dotace bude podána – termín do 7.2.2022 do 12.00 hod.
Dotace na Lesní fit stezku v obci Líšnice
Akce již dokončena – podána žádost o proplacení. Dotace činila 100% nákladů.
ad 8 - Výběrové řízení na akci Výstavba inženýrských sítí v lokalitě U Kříže
Starosta obce předložil ZO ke schválení podklady pro vypsání výběrového řízení
na zhotovitele akce Výstavba inženýrských sítí v lokalitě U kříže sestávající z:
Svazek č. 1 – Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce
Svazek č. 2 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
Obchodní podmínky – vzorová smlouva o dílo
Dále pak odpověděl na dotaz přítomných ohledně zajištění smluv ze strany obce Odpověď: ve smlouvě je napsáno, že obec musí mít prodáno 75% pozemků v lokalitě U kříže a předpokládá se, že neprodané pozemky se podaří prodat ještě během
výstavby infrastruktury.
Následně pak byly podklady schváleny.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 – Výběrové řízení na akci Výstavba kanalizace a ČOV
Starosta předložil zastupitelstvu obce doporučení výběrové komise na výběr zhotovitele na akci Výstavba kanalizace a ČOV Líšnice. Jako zhotovitele stavby doporučila Sdružení Líšnice 2021 sestávající z firmy INSTA CZ s.r.o. Olomouc IČ
25374311 a firmy EVT Stavby s.r.o. Svitavy IČ 25260766, které po splnění všech
náležitostí předložilo nejnižší nabídkovou cenu 39 497 217 Kč bez DPH . Jako
další se pak umístily Společnost Hakov a BAK pro Líšnici cena 41 537 940 Kč bez
DPH a fa. COMMADUM, spol. s r.o. cena 43 202 756 Kč bez DPH. Následně
bylo odhlasováno doporučení výběrové komise a vítězem se tedy stalo sdružení
fem. Sdružení Líšnice 2021 sestávající z firmy INSTA CZ s.r.o. Olomouc
a firmy EVT Stavby s.r.o. Svitavy IČ 25260766
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Dále pak starosta obce požádal zastupitelstvo obce o pověření podpisem s vítězem
výběrového řízení Sdružení Líšnice 2021 sestávající z firmy INSTA CZ s.r.o. Olomouc IČ 25374311 a firmy EVT Stavby s.r.o. Svitavy IČ 25260766.
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TEST

1.Co je to „kél“ ?
a/ zelí

d/ kolík

b/ sloní zub

c/ kapusta

2. Jak zní moravská obdoba slova „ospalka“ ?
a / ospalec
d/ očinec

b/ kysanec

c/ zaslepenec

3. Jak byste přeložili slovo „gebeňa“ ?
a/ koleno
d/ hlava

b/ žena

c/ televize

4. Co znamená slovo „brajgl“ ?
a/ nepořádek

b/zbytek piva

5. Co znamená slovo „fachčit“ ?
a/ smát se

b/ opíjet se

c/ bažina

d/ nedopalek

c/ kouřit

d/ pracovat

6. Jak se řekne na Slovácku „krk“ ?
a/ držák

b/ gágor

c/ hrdlisko

7. Co znamená na Slovácku slovo „bálešky“ ?
a/ koblihy

b/ obuv ke kroji

c/ stuhy do vlasů

8. Co jsou to v hanáčtině „halifakske“ ?
a/ ponožky

b/gumáky

c/ sponky

9. Jak se řekne na Hané „utekl“ ?
a/ zaječil

b/ oprchl

c/ otekl

d/ krčák
d/ baletky
d/ brusle
d/ zdéchnul

10. Na východě Moravy se říká „kotár“. Co to znamená?
a/ kotel

b / chlapec

c/ kohout

Správné odpovědi naleznete na str. 12
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d/ kopec

Pro: 4

POZVÁNKY

Proti: 0

Nehlasovali: 1

ad 10 – Směna a prodej pozemků - Výstavba kanalizace a ČOV
Starosta obce konstatoval, že během termínu, kdy je možno předložit připomínky
ke směně a prodeji pozemků nebyly podány. Předložil tedy zastupitelům obce –
směna pozemku p.č. 110/6 o výměře 43 m² a díl „c“ vzniklý oddělením z pozemku
p.č. 784/2 o výměře 6 m² za pozemek p.č. 112/40 o výměře 10 m² a díl“d“ vzniklý
oddělením z pozemku p.č. 784/2 o výměře 39 m² všechny v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Dále pak prodej díl „e“ vzniklý oddělením z pozemku p.č. 784/1 o výměře 37
m² a díl „f“ vzniklý oddělením z pozemku p.č. 112/31 o výměře 3 m² všechny
v k.ú. Líšnice u Mohelnice za cenu 20 Kč/m². Směna i prodej byly následně schváleny.
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Dále pak požádal zastupitelstvo obce o pověření podpisem smlouvy o směně a
prodeji výše uvedených pozemků
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ad 11a – Záměr prodeje pozemků – Pozemky u pana Procházky
Starosta obce předložil ZO záměr obce prodeje pozemek díl „a“ o výměře 16 m²
dle geom. plánu č. 339-383/2021.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11b – Záměr prodeje pozemků – Pozemky na výstavbu přeložky potoka
Podhrádek
Starosta obce předložil ZO záměr obce odprodat pozemky p.č 77/3 o výměře 833
m², p.č. 87/5 o výměře 308 m² a p.č.87/6 o výměře 24 m² všechny v k.ú. Líšnice u
Mohelnice,
důvodem
je
výstavba
přeložky
potoka
Podhrádek.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na odběrná místa v lokalitě U
kříže
Starosta obce předložil ZO ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na
připojení odběrných míst v lokalitě U kříže s fou. ČEZ Distribuce, a.s.. Podíl ceny
na nákladech pro vybudování připojení činí 325 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Různé
a) Darovací smlouva proplacení Dne mikroregionu na kole
Starosta obce předložil ke schválení Darovací smlouvu Svazku obcí Mikroregionu
Mohelnicko, obci Líšnice. Dar je použit pro akci Mikroregion na kole.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
b) Příspěvky obce MAS Mohelnicko na rok 2022
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Starosta obce předložil ke schválení návrh členských příspěvků do MAS Mohelnicko ve výši 5000 Kč + 5 Kč/občana
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
c) Odpady 2022
Starosta obce informoval o nákladech na likvidaci odpadů v obci za rok 2021. Informoval o zvýšení cen za likvidaci odpadů a dalších povinnostech v oblasti odpadového hospodářství.
d) Dopravní obslužnost 2022
Starosta obce informoval o každoročních nákladech na dopravní obslužnost na rok
2022.
e) Balíčky na životní jubilea
Na základě dotazu předložil starosta zastupitelům obce ke schválení návrh na zrušení obdarování šedesátníků obecním úřadem. Zastupitelé se shodli na dosud používané variantě obdarovávání a to i s ohledem na zavedené tradice.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0

POZVÁNKA

Medlovský ochotnický spolek

Vstupné dobrovolné
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SDH VYŠEHORKY

Členové SDH Vyšehorky hodnotili
Začátkem února se konala výroční valná hromada SDH Vyšehorky, na které se
hodnotila činnost sboru za uplynulý rok. Mimo jiné na něm zazněla i tato zpráva:
I v letošním roce byla činnost SDH Vyšehorky, tak jako činnost jiných spolků poznamenána nemocí COVID 19. Mimořádná opatření v jarních měsících zamezily
konání pravidelných jarních akcí jako je lampionový průvod a Ukliďme Česko. V
měsíci červenci se ve spolupráci s MS
Skalka Líšnice pořádal 5. ročník VYŠEHORSKÝCH
SPORTOVNÍCH
HER. Letošní rok se nesl v duchu mimořádných hygienických opatření.
Byly upraveny podmínky soutěže,
byly vynechány některé disciplíny.
I přes složité podmínky se celá akce
vydařila. Po hrách byl připraven karneval. K tanci a poslechu hrála kapela
NO IDEA. Akce se mimořádně vydařila. V letošním roce se členové SDH
Vyšehorské sportovní hry
účastnili brigády na sběru jablek
v sadech společnosti Úsovsko Agro
s.r.o. Všem zúčastněným patří velký
dík. Před první adventní nedělí se konala Vyšehorská adventní chvilka.
I tato akce se konala za přísných hygienických opatření a za dodržení platných omezení. Nechybělo rozsvícení
vánočního stromečku, tradiční tombola i bohaté občerstvení. Jako novinku
pro letošní rok bylo připravena akce
Vyšehorské Mikulášování. Pro všechny děti byly připraveny balíčky, které
rozdal svatý Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Všechny děti byly po básničce
spokojené s balíčkem, rodiče byly spokojení, že jim čert neodnesl děti. Poslední
akcí roku 2021 bylo setkání při živé hudbě v předposlední adventní neděli. K tanci
i poslechu hrála hudební skupina Šlapetečko z Loštic. Akce byla poznamenána
silným větrem, ale vysokou úroveň akce to nijak nepoškodilo. Všem aktivním členům SDH Vyšehorky patří v tomto výjimečném roce velký dík za projevenou aktivitu.
Ing. Jaroslav Seryn
starosta SDH Vyšehorky
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