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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DÍVČÍ VÁLKA - divadlo - sál MKS
FESTIVAL LOUTEK - akce pro děti
- sál MKS
DRAKIÁDA - akce pro děti
- areál za bazénem
ČIPERKOVÉ - akce pro děti
- sál MKS
"NA PLNÝ COOLE" - divadlo
- sál MKS
DAVID KOLLER - TOUR 2021 - koncert
- sál MKS
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Na hřišti v Líšnici se uskutečnila za velikého zájmu návštěvníků akce Mikroregionem na kole. Pořadatelé připravili na celé sobotní odpoledne bohatý program.
Podrobnosti o této akci naleznete na str. 8 - 9.

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Z poznámek kronikáře …

František z Assisi

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Vzdělávání v bývalém domově:

Do školy obecních tříd docházely všechny děti školou povinné. Na studie z dětí se
žádný nedostal, neboť tyto školy z nařízení německé vlády byly uzavřeny a děti
vycházející ze škol chodily do práce nebo do učení. Starší občané nuceně museli
pracovat v Německé říši. Většina občanů se vzdělávala z knih, čtení novin a denního tisku. Lidem v obci byly psány obecní kroniky.

Léčení:

Menší nemoci - nachlazeniny, kašel, otoky, se léčily v domácnosti, v těžších případech byl volán lékař, který nařídil léčení doma nebo odvoz do nemocnice. Do obce
v určitý den dojížděl pravidelně lékař.

Využívání volného času:

Po své práci každý občan využívá volného času různě. Buď využívá volný čas
v zahrádce, včelaří nebo čte knihy a denní tisk, zabývá se kutilstvím. Zajímá se
také o veřejné dění, politiku, sleduje televizi, poslouchá rozhlas. Někteří chovají
králíky, holubaří, fotografují, věnují se sportu i jako diváci.

Rekreace:

JZD každým rokem pořádá pro své členy a pro zemědělce, kteří jsou již na odpočinku, vícedenní i jednodenní zájezdy za památkami, na výstavy nebo do ciziny.
Dětem bývá zajištěna účast na letním pionýrském táboře.

Hygiena:

Mytí všech občanů se důkladně provádí každý den. Koupání se provádí často
v koupacích plechových vanách. Zuby si čistí každý den. Provádí se i péče o vlasy.

Výročí obřadnosti:

Obřadnosti vážící se k církevnímu roku po 2. světové válce úplně zanikly, pouze
zůstalo na Velikonoce barvení vajec a taneční zábava s pomlázkou. Dříve se vyháněl dobytek na pastvu, což později zaniklo. Vznikly
nové svátky a tradice - MDŽ, MDD, oslavy únorových
událostí, 1. máje, 9. května, VŘSR a SNP. Dále je to
vítání novorozeňat, slavnostní ukončení školní docházky a slavnostní předávání občanských legitimací a životní jubilea starých občanů. Byl zřízen Svaz žen, Československý červený kříž, Československý svaz mládeže - iniciátorem byl náš stát.
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Každoročně si 4. října připomínáme svatého Františka z Assisi. Světec se narodil
v roce 1182 v Assisi ve střední Itálii. Jeho křestní jméno bylo Jan. Jako syn bohatého obchodníka prožil bouřlivé mládí. V roce 1206 se rozhodl žít v úplné evangelijní
chudobě, odešel z domova a žil jako potulný mnich. Později přijal jáhenské svěcení, a když začal kázat v Assisi, přidalo se k němu několik následovníků; tak vzniklo
první františkánské společenství. Sám se na svých apoštolských cestách dostal až
do Palestiny, Sýrie a Egypta, kde kázal
před sultánem. Ke všemu, co podnikal,
si žádal souhlas církevních představených - jako např. když se souhlasem
papeže postavil na vrchu Grecciu o
Vánocích první živé jesličky. Poslední
léta prožíval v ústraní. Stigmata, která
se v samotě na hoře Verně objevila na
jeho těle, připodobnila ho ještě víc
Kristu. Zemřel 3. října 1226. Za svatého byl prohlášen už v roce 1228. Je
patronem Itálie, ekologů, tkalců.
4. říjen je vyhlášen jako …………
/vyluštění v tajence/.
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Vyluštění minulé tajenky:
Svatý Jeroným bez dřeva zatopil
Vodorovně:
1 - Autogram
2 - Podstavec pod fotoaparát
3 - Obyvatelka Řecka
4 - 19+1=?
5 - Plod jabloně
6 - Pes patřící Ondrovi
7 - Překlad z angličtiny - green
8 - Ukončení manželství
9 - Antická bohyně půvabu
10- Muslimská pokrývka hlavy
11- Rozštěp v gymnastice /hovorově/
12- Obec u Hodonína - sklepy Plže
13- Krajina kolem Labe
14- Hazardní hráč
15- Diskuze
16- Porazit strom
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LETNÍ POVÍDKA

INFORMUJEME

Letos žádný ples ani merenda nebyly,…tak proč to nezměnit a udělat něco v létě,…
nech si to projít hlavou a dej vědět, jak sis to jako starosta a hlavně jako člověk rozmyslel,..“uzavřel diskusi Muchloň. Odešli a nechali rozpolceného starostu, který
zlostí udeřil pěstí do stolu, až poskočily pera a tužky a laptop se s prásknutím zavřel,
jak vyplašená mušle. Spolek tří hřešil na tom, že nakonec stejně dostanou zelenou
pro celou veleobří akci a dál chystali a plánovali. A měli pravdu. Hned druhý den
starosta zavolal Cicmoně a pod pohrůžkami fyzického ublížení, jim s třesoucí rukou
podepsal povolení k bálu a k nájmu celého kulturního domu. Vymínil si jeho zahájení a jako vstřícný krok, daroval Spolku tří do tomboly několik cen, které byly určeny na neuskutečněný obecní ples. Teprve
teď se rozpoutala ve vsi přípravní horečka.
Zmobilizovali všechny: ženské, chlapy
i děti. Peklo se, vyvařovalo, zdobil se velký
i malý sál a navíc i prostor pod jevištěm,
3.díl
takzvané „peklo“. Musela se objednat hudba
pro oba sály a harmonikář pro prostor pod
jevištěm. Zásobit tři bary, v přísálí jídelní kout, sehnat chladící vitríny pro pití, jednohubky i zákusky a moře dalších a dalších důležitých i nicotných věcí, které dohromady zajistí vysněný bál.
Konečně nastal den „D“ a odbitím 20cáté hodiny se otevřely oba
vchody kulturního domo. Bylo načase, protože na ulici stála dvakrát
zatočená fronta nedočkavých zájemců urvat co nejlepší stoly na sále.
Vstupné bylo poněkud vysoké, ale vzhledem k tomu, že ke každé
zakoupené vstupence byla malá pozornost a večeře, to neovlivnilo
účast. Během hodiny byly oba sály přímo natřískány
a hasiči
pohotově přinesli další stoly a židle. Starosta triumfálně zahájil
Rouškový bál a mluvil a mluvil, až to hraničilo s vypískáním. Fňukal proto rychle
zakročil a mikrofon nenápadně vypnul. Než se starosta vzpamatoval, obecenstvo mu
tleskalo a hudba spustila první kousek. Bylo to úžasné, všechno klapalo jako dobře
namazaná mašina. Obrovské ovace sklidilo taneční vystoupení žen
a dívek.
Jako první přihopsaly bílé labutě a také na tuto hudbu decentně tančily, druhé vystoupení už byl odvážný a odvázaný kankán a pokřik a pískot obecenstva byl ohlušující. Ženy do tance daly vše, včetně zapůjčených kostýmů z divadla v okresním
městě. Bary byly neustále v obležení, hudby neúnavně hrály jeden kousek za druhým a harmonikář dole pod jevištěm sbíral svým zpěvem stálé zákazníky, kteří si
nechávali zahrát jen a jen tu „svou“. Tombola přímá i losovaná, každý los vyhrával
i třeba jen maličkost. Vyhrané dorty v barvě zelené a červené, tedy v barvě obce,
byly nádherné a velké, jako kolo od motocyklu. Hlavní ceny: televizor, sekačka na
trávu a bazén, měly po půlnoci své rozradostnělé majitele a to se bez velkých průtahů muselo zapít! Ještě před půlnocí bylo slavnostní odrouškování, kdy každý svou
roušku hodil do krabice s nápisem „K přímé likvidaci“ a jako stráže a dohled
z obou stran stáli místní hasiči.
/Pokračování příště/

SPOLEK TŘÍ

Jana Zámečníková
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Z veřejného zasedání
Dne 25. 8. 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 3/
2021.
Přítomno: 5
Omluveni: 2
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6 - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích:
Stavební povolení – autobusová zastávka Vyšehorky – Projektová dokumentace
byla doplněna podle výzvy a nyní se čeká na stavební povolení. Poté proběhne
výběr. řízení na firmu, která bude autobusovou zastávku realizovat. Budeme žádat
o dotaci 434 tis z MAS IROP.
Směna pozemků na stavební parcely v lokalitě „U kříže“ – stále pozemky nejsou ve vlastnictví obce. Odhad pozemků proběhne do 31.10.2021. Převod pozemků
z PFČR už řešíme 2 roky, ovšem ne naší vinou.
Kanalizace a ČOV – nyní se k projektu kanalizace vyjadřují všechny příslušné
orgány. Hlavní trasa kanalizace je již zpracovaná. ČOV bude na pozemku 140/1
v k.ú. Líšnice u Mohelnice.
Rekonstrukce chodníku v Líšnici – rekonstrukci nelze realizovat z důvodu podání žaloby o určení hranic pozemku u chodníku.
Obecní cesty – projektová dokumentace na obecní cesty k Vařekům a k Hašlerům
je již hotová.
ad 7 - Dotace – podané, získané:
Starosta obce informoval ZO o podané Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Dotace bude využita na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Líšnice.
ad 8 - Bezpečnost silničního provozu:
Obec Líšnice provedla výběrové řízení pro zlepšení bezpečnosti provozu v obcích
Líšnice i Vyšehorky. Po obou obcích budou rozmístěny značky a zrcadla pro bezpečnější provoz. Na vjezdech do obce na silnici 644/II budou umístěny měřiče
rychlostí. Realizace celé akce bude ukončena k 31.10.2021.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na realizaci a zakoupení radarů a
značek.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9 - Přeložka toku potoka – vybudování přeložky dešťové kanalizace:
Starosta obce informoval ZO a následně nechal schválit Příslib investora o investici
na akci BT – Podhrádek, Líšnice s Lesy ČR
Obec by se měla podílet na financování přeložky dešťové kanalizace (18m potrubí). Cena dle smlouvy by měla být 300 tis.Kč. Tuto částku ZO rozporuje, a proto
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nebude prozatím smlouva podepsána. Nejdříve proběhne jednání s Lesy ČR, které
budou akci realizovat. O podmínkách spolufinancování se bude jednat.
Pro: 0
Proti: 5
Nehlasovali: 0
ad 10 - Převod pozemků na obec – darovací smlouva:
Starosta obce předložil ZO darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem se sídlem
Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČO: 60609460, zastoupený Ing. Josefem Suchánkem a Obcí Líšnice se sídlem Líšnice 39, PSČ 789 85,
IČO: 00636002, zastoupená panem Jiřím Kvíčalou, DiS.
Dárce prohlašuje, že je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku parc. Č. 742/3
ostatní plocha o výměře 15097 m² v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, obec
Líšnice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, na listu vlastnictví č. 95 pro katastrální
území Líšnice u Mohelnice.
Geometrický plán č. 326-602/2020 ze dne 30.11.2020 byl z pozemku parc. Č.
742/3 ostatní plocha oddělen pozemek parc. Č. 742/8 ostatní plocha o výměře
800m², vše v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, obec Líšnice. Jedná se pozemek a zelenou plochu pod chodníkem od křižovatky směrem do vesnice.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ZO pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na převod pozemku na
listu vlastnictví č. 95 pro katastrální území Líšnice u Mohelnice.
Geometrický plán č. 326-602/2020 ze dne 30.11.2020 byl z pozemku parc. č.
742/3 ostatní plocha oddělen pozemek parc. Č. 742/8 ostatní plocha o výměře
800m², vše v katastrálním území Líšnice u Mohelnice, obec Líšnice. Jedná se pozemek pod chodníkem a navazující zelenou plochu nad chodníkem od křižovatky
směrem do vesnice.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0

propagační materiály, cyklisté se zajímali o mapy, objevil se i nový zpravodaj
Mohelnicko. Celé odpoledne hrála na hřišti hudební skupina S-|BAND. O občerstvení všech návštěvníků se zase
vzorně postarali hasiči z Líšnice
a Vyšehorek. Krasojízdu na koních
předvedl spolek Ryzáček a Standa
Plšek sklidil potlesk za svoje žonglérské kousky. Závěrem proběhlo
losování letní soutěže a výherci si
odnesli drobné ceny. Všichni, kdo na
líšnické hřiště zavítali, určitě odjížděli s pocitem příjemně stráveného
odpoledne.
Návštěvníci si do Líšnice našli cestu

Elektrokola vzbudila pozornost

O malování na obličej byl zájem

Nadějné krasojezdkyně z Ryzáčku

Skákací hrad sklidil úspěch

ad 11 - Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021:
Starosta obce informoval ZO a občany o konání voleb do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021 v termínu 8. a 9. října 2021.
ad 12 - Žádost o prodej pozemků:
Starosta obce předložil ZO žádost o odprodej 3 pozemků v katastrálním území
Vyšehorky, parc. č. 80/1, 80/2, 80/3. Žádost žadatel podal formou e-mailu.
Pro: 0
Proti: 4
Nehlasovali: 1
ad 13 - Směna a prodej pozemků:
Starosta obce předložil ZO ke schválení směnu 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 a prodej části pozemku p.č. 112/41 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o
výměře 300 m². Jedná se směnu pozemků s pozemky pod cyklostezkou.
.
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BIOODPAD
Popelnice s bioodpadem se budou pravděpodobně vyvážet do konce listopadu. Přesný termín ukončení vývozu bude upřesněn.
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kem na kole ... za malovanýu na kole hledat malované

MIKROREGION

Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 1
ZO pověřuje starostu obce vypracováním smlouvy a jejím podpisem na směnu
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 a prodej části pozemku p.č.
112/41 v k.ú. Líšnice u Mohelnice o výměře 300 m².
Pro: 4
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Od 1. května probíhala letní soutěž mikroregionu Mohelnickem
na kole - za malovanými kamínky. Úkolem soutěžících bylo hledat při cyklovýletech malované
kamínky. Nacházeli je u zajímavých míst ve 34 obcích našeho
regionu. Vyhodnocení celé soutěže proběhlo v sobotu 25. září na
líšnickém hřišti, kde probíhala
akce "Den mikroregionu na kole". Každý, kdo přivezl nalezený
kamínek se znakem Mikroregionu
Mohelnicko, byl zařazen do losování o zajímavé ceny.
Krásné téměř letní počasí přilákalo do Líšnice mnoho návštěvníků
a to nejen na kole. Svůj stánek
zde měla Policie ČR a pro děti
určitě byl největším lákadlem
policejní automobil. Hry, kvízy
a soutěže z oblasti bezpečnosti
silničního provozu čekaly na děti
také u stánku BESIPU. Všechny
děti obdržely mnoho propagačních materiálů, omalovánky, skládanky, reflexní prvky. Hitem
letošního léta jsou elektrokola.
Firma CYKLO TOMEK půjčovala zájemcům elektrokola k vyzkoušení a zájem byl veliký. Děti
využily možnost nechat si namalovat na obličej nejrůznější motivy, lákadlem byl skákací hrad
i skluzavky. U stánku Mikroregionu Mohelnicko se rozdávaly

Starosta obce J.Kvíčala zahájil akci

Hudební skupina S-BAND

Policie ČR a BESIP
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ad 14 - Revokace usnesení 2/2021:
Starosta obce předložil ZO revokaci:
Bodu 14 b – 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: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Bodu 15 b – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004119/
VB/3
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 – Různé
Smlouvy o smlouvách budoucích a smlouvy – ČEZ Distribuce
Starosta obce předložil ZO smlouvu budoucí a smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s..
Jedná se o doplněnou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-128004119/VB/3.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal ZO o pověření podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004119/VB/3.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil ke schválení dodatky smluv na akci:
Autobusové zastávky, chodníky a osvětlení v obci Vyšehorky s prodloužením do
30.8.2021- termín podání pro společné PDÚR + PDSP viz. bod IV.1.2..
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Rekonstrukce chodníku v obci Líšnice s prodloužením do 31.12.2021 - termín podání pro společné PDÚR + PDSP viz. bod IV.1.2.. – termín posunut z důvodu podání žaloby.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak starosta obce požádal ZO o pověření podpisem obou dodatků s firmou
SMART stavby.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Odměna zpětný odběr odpadů od 1.4. – 30. 6. 2021. Odměna byla 19930 Kč. Těm,
kteří odpad třídí děkujeme, ale pořád se mezi námi najde mnoho jedinců, kteří kontejnery na odpad vůbec nerozlišují. Tímto všechny vyzíváme k pečlivějšímu a řádnému třídění odpadů.
BIO ODPAD – od roku 2022 nebude svážet hnědé popelnice na bio odpad firma
Loštická lesní – ukončuje svoji činnost. Obec bude poptávat další firmy, kde lze
předpokládat, že ceny nových firem za odvoz budou mnohem vyšší, než jsme měli
nyní. Každý by se měl zamyslet nad likvidaci bio odpadu vzniklého u něj doma.

AKCE

Informační setkání
pro seniory a osoby pečující o svého blízkého

Prodloužení termínu kolaudace „Pod dědinou“:
Starosta obce projednal na MMR ČR prodloužení termínu lhůty na kolaudaci domů
Pod dědinou v návaznosti na dotaci z roku 2007 z MMR. Dva majitelé pozemků
ještě nemají zkolaudované své nemovitosti a lhůta byla těmto rodinám prodloužena
do 17.9.2022. Pokud tuto prodlouženou dobu nevyužijí a nezkolaudují, budou
muset vracet dotaci ve výši 80000 Kč. Další prodlužování není možné. Následně
pak bude dotace uzavřena a vystavena závěrečná zpráva.
Pohostinství Líšnice:
Již delší dobu se objevují nepříjemné ústní připomínky k sortimentu a otevírací
době pohostinství v Líšnici. Opakovaně chybí základní sortiment. S nájemcem
bude vedeno ústní jednání na OÚ v Líšnici.
Vítání občánků 2020 – 2021:
Vítání občánků bohužel nemohlo být provedenou slavnostní formou, proto byly
dárečky miminkům a maminkám předány osobně.
Prodloužení nájemní smlouvy :
Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.p. 66 do 30.4.2022
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Pořádané akce:
8. a 9. 10.2021
16.10. 2021
5.12. 2021
12.12. 2021
23.12. 2021

volby do PS Parlamentu ČR
zájezd Relaxace
Mikuláš na návsi v Líšnici
sousedské posezení
živý betlém na návsi v Líšnici

V úterý 31. srpna se v přísálí kulturního domu v Líšnici konalo informační setkání.
Jeho náplní bylo předávání informací týkajících se péče o seniory, rady ohledně
zajištění financí na péči o své blízké a zaškolení v této péči.
Setkání se zúčastnily Mgr. Simona Drlíková a Bc. Veronika Ziková, koordinátorky projektu podpory v oblasti dlouhodobé péče o seniory. Nabízely pomoc občanům ve vysokém věku nebo s dlouhodobým onemocněním žijícím v regionu Mohelnicko. Jedná se zejména o osoby, které nemají rodinu nebo je rodina pracovně
vytížena či není s rodinou v kontaktu. Pomáhají lidem se zorientovat v možnostech
pomoci, potřebnou pomoc zorganizovat, zařídit formality a komunikovat s úřady,
lékaři, službami. Koordinátorky nabízejí také návštěvy u seniorů v jejich domácím
prostředí.
Škoda, že zájem o toto informační setkání v Líšnici byl velmi malý a do přísáli
přišlo pouze několik občanů.

INFORMUJEME
V Líšnici je
volební místnost
otevřena v KD:

ad 19) Diskuse:
pí. Hašlerová: Stání osobních automobilů na návsi před domy v silnici je nebezpečné. Aut je tam čím dál více.
Starosta: Upozorníme majitele aut, aby parkovali pokud možno někde jinde. Zakázat stání jim nemůžeme – to bychom museli zakázat všem v obou obcích
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Pátek: 14-22 hodin
Sobota: 8-14 hodin
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