SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.
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Srdečně blahopřejeme!
POZVÁNKA

Vážení senioři z Líšnice a z Vyšehorek,
po delší covidové odmlce zahajujeme opět
naše pravidelné setkávání.
Zveme Vás na první setkání, které se uskuteční dne 9. června ve 14 hodin v přísálí
KD v Líšnici. Těšíme se na Vás!
J.Springerová a J.Dostálová
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 180/22 Uzávěrka tohoto čísla 31. 5. 2022
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: 1. 6. 2022. Autor fota a nepodepsaných
příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma.
Evidenční číslo: MK ČR E 16619
12
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz

Lampióny v rukách dětí rozzářily Vyšehorky. V předvečer státního svátku 7. května
se konal další ročník oblíbeného lampiónového průvodu, který pořádali členové
SDH Vyšehorky. Počasí letos návštěvníkům přálo a akce se vydařila. Více na str. 6

POZVÁNKA Z MIKROREGIONU

TŘEŠTINA

Dne 11. června 2022 v 10.00 hodin
Hlavní program:
10.00
10.15
10.45
11.00
12.30
13.00
13.45
14.00
14.20
14.40
15.00
18.00
20.00

Slavnostní zahájení
Prohlídka stánků obcí
Zahájení soutěží obcí
Soutěž škol „Obecní znak“
Vystoupení dětí z MŠ Třeština
Vystoupení skupiny historického
šermu „Mohelnická sebranka“
Vystoupení mladých hasičů SDH Třeština
Vyhlášení tomboly
Soutěž starostů obcí
Vyhlášení výsledků soutěží
Oficiálně neocifiální ukončení programu
Mše v kostele sv. Antonína Paduánského
Karneval se skupinou HERRGOTT

Doprovodný program:

9.00 - 17.00 Den otevřených dveří v elektrárně v Háji
10.00-14.00 Den otevřených dveří bioplynové stanice Třeština
Prohlídka Plhákovy vily v Háji - po dohodě s majitelem
Volně přístupná prohlídka pomníku padlým v 1. sv. válce
Prohlídka kostela sv. Antonína Paduánského - opravené věžní hodiny
Pamětní deska pana Aleše Šišmy umučeného nacisty - na domě č.p.30
Výstava historie elektrárny, pomníku a dění v obci - stan na hřišti
V osadě Háj bude probíhat jezdecký závod „Hobby cup 2022“
V areálu hřiště bude skákací hrad, skluzavka, Bumber boule. Myslivecká kuchyně.
Těšíme se na vaši účast - pořadatelé.
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KŘÍŽOVKA
Svatojánská noc je nocí z 23. na 24. června. Tajemná noc je plná kouzel,

zvláštních jevů a chvil, kdy člověk může vstoupit do kontaktu s nadpřirozenými
silami. Tradice mystéria této noci sahají hluboko do temnot středověku. Ale v čem
vlastně byl okamžik slunovratu tak důležitý? Kolem jednadvacátého června slunce
vstupuje do znamení Raka a také vrcholí období jeho vlády. Od toho okamžiku
začíná slábnout a dny se pomalu zkracují. Přesto teprve začíná léto, dlouho očekávaný čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu, na které závisí přežití v blížící
se chladné části roku. Dnem slunovratu
ztrácí slunce svou moc - to si lidé dobře
uvědomovali. Ale jeho životodárná síla a
moc jsou ještě potřeba k dozrání a sklizni
úrody a všech k obživě potřebných plodin,
i k dostatečnému vzrůstu a vykrmení domácích zvířat. Lidé se proto snažili ubývajícímu slunci nějak pomoci; proto zapalovali ohně s nadějí, že teplo a světlo ohněm
vydávané slunce přijme a posílí tak vlastní
síly. O tom, že se slunovrat slavil po celém
světě, máme krásný důkaz v díle anglického dramatika Williama Shakespeara, který
atmosféře tohoto svátku zasvětil svůj Sen
……………….. /dokončení v tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
Obývala rodinné sídlo - asi dva a půl kilometru od Jablonného je zámek Lemberk
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3

4
5
6
7
8
9
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15

Vodorovně:
1 - Odmítač živočišné stravy
2 - Kovbojská slavnost
3 - Prst se dvěma články
4 - Hlemýždi /hovorově/
5 - Česká značka sportovní obuvi
6 - Karotka
7 - Ohrazený les
8 - Říkat někomu VY
9 - Rozhlasový přijímač /hovorově/
10- Řeka v Bratislavě
11- Provdaná
12- Koupací plášť
13- Židovský sváteční den
14- Opak epika
15- Poplatek za užívání mostu
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POVÍDKA

INFORMUJEME

Přinášíme první část nové minipovídky, kterou pro vás napsala paní Jana Zámečníková. Děkujeme a těšíme se na další tvorbu.

Z veřejného zasedání

Líza se těšila na pálení čarodějnic už od rašení prvních lístků na planých švestkách
nebo třešních. Letos si to chtěla pěkně užít! Ale co, přece nevadí, že jí táhne na
čtyřicet šest let a je sama, tedy po našem „single“. Ve volných chvílích milovala
toulky po horách s čubičkou Pipinou. No a hned na druhém místě
byly všechny akce, které se na
vesnici děly. Nikdy nikde nechyběla. Třicátého dubna se kvapem
blížilo a Líza finišovala s přípravou na čarodějnice. Místo černého kostýmu zakoupila temně fialový, na který si našila ve třech kruzích super blikající hvězdičky a
dva odporné pavouky. Vynechala línající vycpanou kočku,
které už vypadaly skleněné oči a v zadní části se drala výplň. Nejvíce záležet si nechala na klobouku. Ten musel být
jako třešnička na dortu! Vylepšila jej protáhnutím a zpevněním špičky, takže brachu měřil téměř sedmdesát centimetrů!! To bude paráda, to budou všichni zírat, až se objeví
v plné své čarodějnické kráse!! A taky doufá, že ji hned tak
nikdo nepozná!! Nastal den „D“ a Líza od sobotního rána
dělala poslední úpravy rukávů, vyhrabala po dědovi pletené
černé rukavice a po babi zase velké stříbrné kruhy do uší –
ale pro efekt použila jen jednu a do druhého lalůčku si zabodla po domácku vyrobenou kudlanku nábožnou. Obličej si nalíčila šedou barvou,
aby vynikly rudě namalované rty a oči zvýraznila černou dvojlinkou. Paruka byla
také černá a korunou byl ultra veliký zakřivený umělý nos, který si přilepila na ten
svůj. Začernila si levý přední řezák a oba dva dolní řezáky. Dokonalé! Líza si
v předsíni nazula černé baleríny a jak se vztyčila, lekla se sama sebe, protože
v zavěšeném zrcadle na ni čišela zrůda. Fuj,…zasípala a sáhla si hrudník, protože
něco tak ohavného ještě neviděla. Pipina kolem ní poskakovala a zuřivě štěkala.
Když ji Líza chtěla uklidnit, zakousla se jí do rukavice, kterou ji strhla s ruky a
rychle odběhla do pelíšku! Uklidnila se, až když ji dala pár piškotů a pak teprve
slavnostně dovolila paničce vzít si rukavici zpět. Rázně vykročila z chaloupky a
rychle přeběhla do zastíněné úzké uličky mezi zahradami, aby ji někdo ze sousedů
nezahlédl. To by bylo připomínek: že se nestydí, v jejím věku, trapná ženská, neví
roupama, co by vyvedla, chlapa na ni!
/Pokračování příště/
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LÍZA

Jana Zámečníková

Dne 20. 4. 2022 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 2/
2022.
Přítomno: 6
Omluveni: 1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ad 4 – jmenování zapisovatelem zápisu paní Lucii Dvořákovou a ověřovatele zápisu pana Lukáše Bartoše a pana Františka Valoucha.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 5 - Program veřejného zasedání č.2/2022
Pro: 6
Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 8 – doporučení výběrové komise pro akci Výstavba infrastruktury v lokalitě U
kříže. Dodavatelem stavby se stala fa. COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření podpisem smlouvy s fou. COMMODUM,
spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ:
46577238.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 – doporučení výběrové komise pro akci Výstavba infrastruktury v lokalitě U
kříže. Poskytovatelem TDI a BOZP se stala fa. STAVING engineering s.r.o., Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany, IČ:25334107.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10 – doporučení výběrové komise pro akci Výstavba infrastruktury v lokalitě U
kříže. Dodavatelem geodetických prací se stala fa. Litovelská geodezie s.r.o., Kysucká 345/15, 784 01 Litovel, IČ:03464351.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11 – doporučení výběrové komise pro akci Kanalizace a ČOV Líšnice. Poskytovatelem TDI a BOZP se stala fa. STAVING engineering s.r.o., Bylinková 365/14,
783 01 Olomouc – Nemilany, IČ:25334107.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 - doporučení výběrové komise pro akci Kanalizace a ČOV Líšnice. Poskytovatelem manažerského řízení projektu se stala fa. Ing. Klára Calábková, Dolany
573, 783 16 Dolany, IČ:73223085
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Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Smlouvu č. 1000016369/2022/40000243548 o podmínkách napojení,
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě
nájemní s fou. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 - Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
akci Výstavba infrastruktury v lokalitě U kříže s fou. Správa silnic OK, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČ: 70960399
Pro:
6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8007260/
VB/18 s fou. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
Pozemek u chodníku v Líšnici. Věcné břemeno na sloupy veřejného osvětlení.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 941/4/2022/BVB s fou. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové, IČ: 42196451
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17 – návrh na prodejní ceny pozemku za m² pro prodeje pozemků v lokalitě U
kříže.
Cena za m² stavebního pozemku včetně sítí, tj. kanalizace dešťová a splašková,
přípojky plynu, přípojky pitné vody, přípojky el. energie, VO a komunikace činí
1990
Kč/m².
Pro: 5
Proti: 1
Nehlasovali: 0
ad 18 – účetní závěrku obce za rok 2021 skládající se: z návrhu 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.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 19 - Návrh rozpočtu obce Líšnice na rok 2022
Pro: 6
Proti: 0

Nehlasovali: 0

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

HASIČSKOU SOUTĚŽ
v kategorii mužů, žen a veteránů

sobota 25. června 2022
hřiště Líšnice, začátek v 10 hod.
Po skončení akce cca od 14 hod. –

POSEZENÍ NA HŘIŠTI
Pro děti skákací hrad a skluzavka zdarma od 14 –
17 hodin. Hry pro děti, malování na obličej,
k prohlednutí malý zoo koutek.
Připraveno bohaté občerstvení – točené pivo, točená limonáda, točená kofola. Cukrovinky, nanuky.
Dobroty od ohýnku – uzená krkovice, zvěřinový gulášek, párek v rohlíku, makrely.
Celá akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje, Obecního úřadu Líšnice a přispění sponzorů. Děkujeme.

ad 20 - záměr prodeje pozemků p.č. 752/4 o výměře 144 m², p.č. 753/2 o výměře
553 m² a p.č. 753/4 o výměře 25 m² za cenu 30 Kč/m²
Pro: 0
Proti: 5
Nehlasovali: 1
ad 21a – prodej pozemek díl „a“ o výměře 16 m² dle Geom.plánu č. 339-383/2021.
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Na Vaši účast a podporu místní akce se těší pořadatelé
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RYZÁČEK

prodej pozemku manželům Procházkovým. Pozemek vznikl skutečným zaměřením
plotu u sousedního pozemku.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 21b – prodej pozemků 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: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 22 – Dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze 6.5.2021, kterou se prodlužuje doba nájmu obecního bytu v domě čp. 66 od 1.5.2022 do 31.7.2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali:0
ad 24 - revokaci usnesení č. 4/21 bod 13 - cena pitné vody na rok 2022 z důvodu
přechodu od jednosložkové na dvojsložkovou cenu za odběr pitné vody.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Přechod z jednosložkové na dvojsložkovou cenu za odběr pitné vody.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Nový návrh na cenu vody. Z 35 Kč za m ³ na 33 Kč / m³.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Vyhlášku za vodoměrnou soupravu ve výši 350 Kč vodoměr /rok s platností od
1.6.2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

SDH VYŠEHORKY

Nejdelší tradici ze společenských akcích má na Vyšehorkách lampiónový průvod. Pouze
dvouroční covidová pauza přerušila každoroční květnové setkávání dětí i dospělých na vyšehorském hřišti. Tradici založili
Oldřich Smítal a Tonda Maštera
st., v organizaci pokračují v
posledních letech členové SDH
Vyšehorky. Ten letošní lampionový průvod se konal za jarního

Areál na vyšehorském hřišti se rozšířil
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Po setmění se děti vydaly na cestu

S lampióny hrdě vykračovaly po Vyšehorkách
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počasí v sobotu 7. května
a jeho účastníci se sešli již
v podvečerních hodinách.
Zejména děti netrpělivě
čekaly, až budou moci
rozsvítit své lampióny. Než
se setmělo, dováděly na
dětském hřišti, dospělí zase
využívali možnost poklábosit, ochutnat něco dobrého z udírny, či zahnat žízeň. Samozřejmě tím očekávaným vrcholem byl
lampionový průvod, který
se již tradičně řadil v nejspodnější části Vyšehorek ve čtvrti Pod dědinou. Letos jsme mohli napočítat
přes 40 účastníků průvodu,
kteří se vydali na trasu.
Samozřejmě nejdůležitěji
se tvářily děti se svými
rozzářenými
lampiony.
Všechna světýlka došla
v pořádku zpět na hřiště
a pořadatelé chtěli vyhlásit
vítěze. Každý lampion byl
nejlepší pro toho, kdo jej
hrdě držel nad hlavou, takže vítězi byli všichni.

POMÁHÁME

Sběr nebezpečného odpadu

V obou našich obcích se uskutečnil v sobotu 21. května 2022 sběr nebezpečného
odpadu. Barvy, pneumatiky, elektrozařízení, baterie, chemikálie, hnojiva a další
nebezpečný odpad byl svezen na dvůr obecního úřadu a roztříděn. O likvidaci se
postarají pracovníci odborné svozové firmy. Letos se podařilo shromáždit zatím
nejmenší množství odpadu za celou dobu existence sběru. Jen doufejme, že občané
odevzdali opravdu vše, co se jim doma nashromáždilo a nesetkáme se s nebezpečným odpadem během roku v popelnicích.
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