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V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:
v březnu:
Zámečník Josef
Šafářová Anna
Kubová Marie
Dostál Jaroslav

Horálek Ladislav
Novák Milan
Dostálová Jarmila
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Srdečně blahopřejeme!
Omlouváme se tímto paní Editě Nejedlé, které jsme uvedli v minulém čísle chybné jméno. Děkujeme za pochopení.

CHYSTÁ SE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
PNEUMATIK, ELEKTROZAŘÍZENÍ
25. dubna 2020
Vyšehorky - od 8 do 9 hod. - na návsi
Líšnice - od 9 do 11 hod. - dvůr OÚ
Do nebezpečného odpadu patří: nevyužité oleje a barvy, lepidla laky, maziva, brzdové kapaliny a nádoby od nich, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu,, nádobky od sprejů, tmelů, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná
léčiva, zářivky, akumulátory, el. baterie, vybourané okenní rámy - ale bez skla,
tlakové hadice, autokabeláže, absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny, textilie, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, odpady obsahující azbest nebo sádru, asfaltové odpady.
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V sobotu 7. března se v Líšnici uskutečnil 22. ročník Hasičského plesu. Spokojení
návštěvníci se dobře bavili až do brzkých ranních hodin a nikoho z nich určitě nenapadlo, že to bude na neurčitou dobu poslední společenská akce v naší obci.

OZNÁMENÍ SDH Vyšehorky

Z HISTORIE OBCE

Rok 1991

SDH Vyšehorky oznamuje všem občanům, že plánované akce na měsíce duben a
květen se kvůli vzniklé situace letos neuskuteční.
Jedná se o akci POMOZME ČESKU a LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD.
Doufáme, že nám zůstanete nakloněni i do budoucna.
Děkujeme za pochopení
SDH Vyšehorky

Obecní úřad - zastupitelstvo

KŘÍŽOVKA

Paměti obce Líšnice od roku 1945

142.díl

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

Členové zastupitelstva OÚ se schází pravidelně 1 krát za 14 dní a zabývají se se na
svých zasedáních úkoly a potřebami obce a jejich obyvatel. V roce 1991 to bylo
zejména:
1. Převody majetku z Mohelnice
2. Dislokační poplatky ZD a Jednoty
3. Obecně závazná vyhláška přizpůsobená chodu obce, týkající se poplatků za
skladování na veřejných prostranstvích / 1 Kčs za m³/
4. Smlouvy o odvozu popela s komunálními službami města Mohelnice
5. Činnost hasičského sboru - ustanovení nájmu
6. Vyřešení provozu pohostinství, které je ve správě obce
7. Řešení užívání bytu nad pohostinstvím - uživatel nemá smlouvu
8. Soudní vymáhání neplátce domovní daně
9. Nové zákony a vyhlášky, které je nutné uvádět do podmínek obce
10. Průběžné úkoly, které zajišťují řádný a bezkonfliktní chod obce
Občané byli seznamováni s činností OÚ na dvou veřejných zasedáních, která se
konala v Líšnici i na Vyšehorkách.

Knihovna
Konstatování, že výpůjčky za rok 1991 poklesly na 579 je více než zarážející.
Srovnáme-li toto číslo s číslem v roce 1986 tj. před
pěti lety, kdy bylo výpůjček 2790, je to více než čtyřnásobek, o který poklesl zájem obyvatel Líšnice o
knihy. Stejně je tomu i s poklesem zapsaných čtenářů.
Těch bylo v roce 1986 = 56, v letošním roce = 15, z
toho jen 2 dospělí. Knižní fond je obměňován knihovnou v Mohelnici stejně jako dříve. Nedá se říci, že literatura je méně hodnotnější.
Kde tedy hledat hlavní chybu? Jisté je, že veliký podíl je nutné přičítat televizi a
videu. Pro děti i dospělé je tento druh zábavy mnohem pohodlnější. Často úplně
vytlačil z rodin čtení pohádek těm nejmenším a tím vlastně jejich první setkání s
knihou a pěstování vztahu k ní.
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Začal nám měsíc duben. Duben začíná
stejným dnem v týdnu jako červenec
a v přestupném roce jako leden.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od
16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počasí nestálé,
proměnlivé. Nejznámější pranostika: Duben, ještě tam budem. K dubnovému počasí se vztahuje i dnešní tajenka:
Studený a mokrý duben plní …… .
……. /vyluštění v tajence/
Vyluštění minulé tajenky:
Je-li na svatého Josefa…HEZKY, urodí se
MÁLO OBILÍ.
Vodorovně:
1 - Jméno hudeb. skladatele Nedbala
2 - Stupnice
3 - Světlovlasé
4 - Nadšení
5 - Jaký pytel je určený ke spaní?
6 - Lovec ryb
7 - Pevný obal knihy
8 - Hvězdicovitá podzimní květina
9 - Úsek cyklistického závodu
10- Červenomasá ryba
11- Sbohem /francouzsky/
12- Pít po locích
13- Měkký těžký kov
14- Polní hlodavec
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OZNÁMENÍ SDH Líšnice

INFORMUJEME

Sdělení k činnosti hasičů – jaro 2020

Z veřejného zasedání

Vzhledem k celorepublikovým opatřením v souvislosti s koronavirem musíme i my
přistoupit k některým omezením.
Plánovaný sběr železného šrotu, každoročně organizovaný na konci měsíce dubna
prozatímně rušíme, dle změny situace budeme plánovat na pozdější termín.
Obdobně i tradiční lidový zvyk kácení máje. Letos nebudeme stavět a tudíž nebude co kácet.
Nechceme Vás ale o pečené makrely, dobroty od ohně, točené pivo v areálu našeho
hřiště připravit. Až to okolnosti dovolí, rádi uspořádáme veřejnou akci, na které se
s Vámi rádi společně sejdeme.
A konečně, plánované oslavy 125ti let založení Sboru dobrovolných hasičů
Líšnice dne 20. 6. 2020 se ze stejného důvodu také ruší.
O dalších termínech budete včas informováni.
Aktuálně s pozdravem – buďme zdrávi se budeme těšit na další společná setkání.
Děkujeme za pochopení
SDH Líšnice

Dne 4. 3. 2020 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 1/
2020.
Přítomno: 5
Omluveno: 2

Z důvodů krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu zvažte osobní návštěvu
OÚ Líšnice, není-li nezbytně nutná. Vaše požadavky ochotně vyřídíme telefonicky /603780223, 731208955/ nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků / email, datová schránka, platby přes účet apod./.
Omezení provozu OÚ Líšnice
Po dobu nouzového stavu bude úřad ve dnech úterý, čtvrtek a pátek pro veřejnost
uzavřen.
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 11.00 hod.
Středa: 8.00 - 11.00 hod.
Dále žádáme občany, aby v těchto dnech omezili návštěvy veškerých úřadů a institucí na nejnutnější minimum a využívali telefonického kontaktu. Pokud je to možné, omezte cestování hromadnými dopravními prostředky a respektujte nařízení
vlády.

Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6
- Místostarostka obce informovala občany o probíhajících akcích.
Informace směřovala k podaným dotačním titulům na KÚOK.
- POV DT3 podpora přípravy projektové dokumentace (projektová dokumentace
na výstavbu rodinných domů "U kříže") požádáno o 300000 Kč.;
- POV DT 5 podpora venkovských prodejen – žádost o 24000 Kč.
- Z programu na podporu JSDH 2019 žádost o 8000 Kč.
- Místostarostka obce seznámila zastupitele a občany s informacemi o projektu
cyklostezky Újezd – Líšnice. Byla zamítnuta uzavírka silnice, proto se stavební
práce prozatím zastavily.
ad 7
- Místostarostka obce předložila návrh dotací spolkům obce Líšnice na rok 2020.
Sama se pak vyjádřila k částkám, které byly po předchozím projednání předloženy.
Dále pak uvedla, že spolky v obci pokud fungují a jejich činnost je vidět.
O dotace zažádalo celkem 5 spolků. (Ryzáček, SDH Vyšehorky, SDH Líšnice,
KST Líšnice, RELAXACE Líšnice).
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka obce požádala o pověření podpisem smluv o poskytnutí
dotací.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8
- Místostarostka obce předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtu obce na rok
2020. Místostarostka obce seznámila zastupitele a občany s Návrhem rozpočtu
obce pro rok 2020. Celý rozpočet obce byl sestaven zastupiteli tak, že na straně
příjmu a na straně výdajů je rozpočet vyrovnaný v celkové výši 7.862.700,- Kč.
Rozpočet je schvalován na paragrafy.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 9
- Místostarostka obce předložila zastupitelům doporučení výběrové komise na zhotovitele projektové dokumentace akce „Autobusové zastávky, chodníky a veřejné
osvětlení“. Dle zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro z adání veřejné zakázky. Jako vítěz výběrového řízení byla
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OZNÁMENÍ OÚ Líšnice
Všechny společenské, kulturní a sportovní akce, které se měly konat během měsíce dubna, května a června se ruší /Maškarní karneval pro děti, Vítání občánků
a Den matek, Den dětí/ z důvodů hygienických opatření .
Vítání občánků i Dětský den se uskuteční v náhradním termínu.

doporučena fa. Smart stavby s. r. o., Trpinky 46/7, 798 11 Prostějov.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu s vítěznou firmou Smart stavby s.r.o, Trpinky 46/, 798 11 Prostějov
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka obce požádala o pověření podpisem smlouvy o dílo s Fa
Smart stavby s. r. o.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 10
- Místostarostka obce předložila zastupitelům doporučení výběrové komise na zhotovitele akce Rekonstrukce chodníku v obci Líšnice, dle zadávací dokumentace ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro zadání veřejné zakázky. Jako vítěz výběrového řízení byla doporučena fa. Smart stavby s. r. o., Trpinky
46/7, 798 11 Prostějov.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu s vítěznou firmou Smart stavby s.r.o, Trpinky 46/, 798 11 Prostějov
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka obce požádala o pověření podpisem smlouvy o dílo s fou.
Smart stavby s. r. o.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 11
– Místostarostka obce předložila zastupitelům obce Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-8007260/K/07.
Smlouva se týká Obce Líšnice a společnosti ČEZ Distribuce a. s., zastoupená fou.
ENERGOROZVODY s. r. o. se sídlem Praha 10, Počernická 3410/1a, 108 00.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka požádalo o pověření podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Místostarostka obce předložila zastupitelům obce Smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-8007260/K/3. Smlouva se týká Obce Líšnice a společnosti ČEZ Distribuce a. s., zastoupená fou. ENERGOROZVODY s. r. o. se sídlem Praha 10, Počernická 3410/1a, 108 00.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka požádala o pověření podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12
- Místostarostka obce předložila zastupitelům nové znění veřejnoprávních vyhlášek obce. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č. 1/2020,
o místním poplatku ze psů a o Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č. 2/2020,
4

148 číslovaných přímých výher a 35
cen do hlavního půlnočního losování.
V hlavních cenách bylo tradiční selátko prasete domácího a letos i jeho lesní
bratr sele prasete divokého. Nechyběla
drobná elektronika, např. i mobilní
telefon, dárkové balíčky, uzenina, aspikové dorty, praktičtí pomocníci do
kuchyně či dílny, reklamní předměty,
ale i napodobenina hasičského automobilu – dětský hrací hasičský vůz. Bohatá tombola čekala na výherce
Tímto mi dovolte, abych poděkovala
všem sponzorům za přispění na pořízení letošní překrásné tomboly a dále
také za finanční příspěvek na pořádání
plesu samotného. To, že se tombola
líbila, potvrdil i fakt, že po zahájení
prodeje obálek s losy zůstaly za chvíli
oběma prodávajícím skupinám prázdné
krabičky. Na některé hosty díky velkému zájmu obálky ani nezbyly. I tak ale
věříme, že si při tak velkém počtu cen Hlavní ceny - tradičně sele a sele divočátéměř každý návštěvník odnášel alespoň nějakou drobnou výhru.
Z řad hasičů nechyběla účast kolegů z okolí a sousedů – z Podolí, Moravičan, Pavlova i Vyšehorek a také delegace kolegů hasičů z Líšnice okres Ústí nad Orlicí.
K jídlu byl připraven tradiční kuřecí a vepřový řízek s bramborovým salátem
a hovězí gulášek. Ten byl poctivě připraven panem Oldou Smítalem z Vyšehorek.
U obsluhy nemohli chybět Jana a František Zámečníkovi. Tímto děkujeme za přípravu a pomoc. Za šatnou jsme mohli potkat paní Bakalovou a Friedlovou
a u vstupného pana Jaroslava Navrátila. O foto a video dokumentaci se postaral
pan Aleš Plhák. Všem těmto patří také díky za pomoc.
Za barem se střídalo osazenstvo z řad hasičů. Ti si také připravili své malé vystoupení, které letos bylo v duchu parodie na fitness cvičení. I přes velkou trému účastníků a drobné chyby sklidilo vystoupení zasloužený potlesk.
Všem našim členkám, členům, rodinným příslušníkům, kamarádům, známým
a našim příznivcům děkuji ještě jednou za skvěle odvedenou práci, pomoc, chystání, úklid a realizaci celého plesu. Ples se nám vydařil a chybu udělal ten, kdo nebyl. Ten příští máme naplánovaný na sobotu 6. března roku 2021. Budeme se těšit
na setkání.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice
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SDH Líšnice

Hasičský ples v Líšnici se opět líbil
V sobotu 7.3.2020 se v kulturním domě v Líšnici uskutečnil v pořadí již 22. ples
místních hasičů. Sobotní podvečer předcházel významnému dni a to Mezinárodnímu dni žen. Při vstupu do sálu obdržela každá návštěvnice z rukou velitele Milana
Nováka malou kytičku. Všem slečnám,
paním a dámám jsme tak vykouzlili
úsměvy na tvářích a potěšili jejich
srdíčka. A s takto příjemně naladěnou
náladou začínal hned v osm hodin
hasičský ples a v tomto duchu se nesl
až do pozdních ranních hodin.
Hudba zahájila v osm hodin svou hudební produkci a s malými přestávkami končila v půl čtvrté ráno a to stále
ještě s velkým počtem hostů na tanečním parketu. Kapelník pan Vymětal Ples zahájila starostka SDH J. Mošovská
nám během plesu představil nové členy kapely a několikrát nové posily
v čele se stávajícím bubeníkem kapely
nechal vést část hudební produkce. A
tak jsme měli „malou ochutnávku“
toho, co všechno kapela umí a dokáže
zahrát. A tak i zarytým odpůrcům
vzkazujeme: „I Tóny umí zahrát pěknou „divočinu“ a přizpůsobují se podmínkám dnešní hudební scény.“
Sál kulturního domu se začal plnit už Plný sál se bavil s kapelou Tóny Konice
po sedmé hodině, kdy mnozí návštěvníci přišli raději s předstihem, aby si
zasedli ke svému oblíbenému stolu na
sále. Celkově 138 platících hostů byl
stav tak akorát. Samozřejmě někteří
hosté dorazili později, ale už bez
vstupného. Připravili se tak ale o možnost stát se vítězem 5ti drobných cen
na slosovatelnou vstupenku a i o losy
do tomboly, ve které bylo připraveno Vystoupení ve stylu fitness se líbilo
8

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak místostarostka požádala o pověření podpisem obě vyhlášky a zasláním na
ministerstvo.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13
- Místostarostka obce předložila zastupitelům návrh na vyřazení poškozeného a
nefunkčního materiálu obce a návrh na zařazení nově nalezeného majetku. Tento
majetek byl vyřazen v inventarizaci obce za rok 2019. Jedná se o majetek již nepoužitelný, znehodnocený nebo nevyhovující pro účely obce.
Dále pak předložila návrh na zařazení nově nalezeného majetku.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14
- Místostarostka informovala zastupitele obce o záměru pronájmu bytu č. p. 66,
Líšnice – škola. Možnosti zasílání žádostí o pronájem bytu budou přijímány na
OÚ od 5.3.2020 do 10. 4. 2020. Rozhodujícím faktem v žádosti bude nabídnutá
částka za m2 užívané plochy.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15
- Místostarosta obce informovala zastupitele obce o Záměru pronájmu pozemků.
Jedná se o pozemek p. č. 132/1 o rozloze 1361m2 v k. ú. Vyšehorky a pozemek p.
č. 132/3 o rozloze 761m2 v k. ú. Vyšehorky. Pronajímatelem by byl spolek Ryzáček Vyšehorky a pozemky by byly využity na pastvu koní.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 16
– Místostarostka předložila zastupitelům obce návrh žádosti o dar Mikroregionu
Mohelnicko. Jejímž obsahem je žádost o finanční podporu na pořádání akce Mohelnickem na kole, který se koná pro rok 2020 v obci Líšnice.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále pak požádala zastupitele o pověření podpisem této žádosti.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18) Diskuse:
Pan Plhák: Bylo by možné kontaktovat odbor památkové péče ohledně zanesených
okapů na kostele? Místostarostka /M/: bude kontaktovat příslušný odbor památkové péče a upozorní je na stav zničené omítky.
Paní Nováková: Stížnost na popeláře – popelnice jsou poničené a promáčknuté.
M: Kontaktujeme firmu, která pro naši obec sváží TKO a předáme stížnost.
Paní Zámečníková: V čekárně je při deštích uprostřed voda, pravděpodobně je
děravá střecha. M: požádáme p. Drapla, aby střechu zkontroloval.
5

OÚ INFORMUJE
Drazí spoluobčané,
V této nelehké situaci, ve které se právě nacházíme, bych ráda upozornila na skutečnosti, které se týkají i nás samotných.

Veřejný rozhlas:
vzhledem k tomu, že obecní rozhlas je propojen s veřejným osvětlením, které se
rekonstruuje, tak není možná jeho oprava. Tedy rozhlas bude fungovat až po dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení. Pro informace z OÚ si prosím zařiďte
INFOKANÁL, je to forma komunikace s občany pomocí sms zpráv. Naše obec
má již 100 přihlášených občanů, kterým sms zprávy chodí.
Stačí pouze vyplnit formulář se jménem, adresou a telefonním číslem a vhodit jej
do schránky na OÚ. Nebo zavolejte na tel: 603 780 223 nebo 731 208 955 a rádi
Vám poradíme a zaregistrujeme Vás.

Bio odpad:
od dubna by se měl svážet bio odpad. Vzhledem k tomu, že firma, která bio odpad
sváží je z Nasobůrek u Litovle, které jsou v karanténě, tak se svozy uskuteční až to
bude možné. Budete informování smskou z INFOKANÁLU.

Sběr olejů:
na dvoře OÚ v Líšnici je popelnice pro sběr olejů.
I přesto, že se celá republika nachází
v nouzovém stavu, tak se práce v našich obcích nezastavily. V druhé polovině března
byly opraveny cesty místních komunikací
asfaltovým recyklátem. Byly to cesty okolo
hřiště v Líšnici, cesta pod hospodou, cesta u
kontejnerů v Líšnici směrem k Žádlovickému
parku, cesty na návsi a na Vyšehorkách pří- Oprava cest na návsi
stupová cesta k Ryzáčkovi.

Nouzový stav:
Předem chci poděkovat všem spoluobčanům,
kteří pomáhají ať už formou šití roušek pro
kohokoli, nebo sháněním rukavic, desinfekcí,
nabídkou jakékoli pomoci, pomoc v prodejně
s potravinami atd.
Záměrně nebudu tyto občany jmenovat, Opravená cesta na hřiště
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protože každý ví, co dělá a jeho pomoc
nebude mít větší význam, když si jeho jméno přečtou ostatní. Proto děkuji všem, co
mají snahu a chuť pomáhat. I malá pomoc
má smysl.Vy ostatní, co nemáte možnost
pomáhat, buďte alespoň k těm ostatním
tolerantní a slušní. V této ne příliš lehké
době se kromě dobrých vlastností projevují
i ty méně dobré. Proto si snažte udržet
dobrou náladu a optimismus abychom to
společně zvládli. Smíchu a dobrých zpráv
není nikdy dostatek.
Ochranné látkové roušky
Pokud by kdokoli potřeboval pomoc, ať už
s nákupem nebo vyzvednutím léků, zavolejte si na OÚ v Líšnici, rádi Vám pomůžeme.
Pavla Stratilová: 603 780 223
Lucie Dvořáková: 731 208 955
Lucie Dvořáková

INFOKANÁL OBCE
Vážení spoluobčané,
k odběru SMS zpráv /např. o termínech svozu odpadů, odstávkách vody při haváriích, termínech kulturních a společenských akcích atd./ z infokanálu obce se stále
můžete přihlásit třemi způsoby:

osobně na obecním úřadě


on line na: novy.infokanal.cz/reg/LISNICE



pomocí SMS zprávy: zaslat na číslo 583 428 006

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera LISNICE
mezera CISLOPOPISNE
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VYSEHORKY mezera CISLOPOPISNE
Vážení občané, zavedením SMS infokanálu se snažíme zkvalitnit život v naší
obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Líšnice
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