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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 dožili:
v prosinci:
Petrová Marie
Zacpalová Erika
Míchal Lubomír
Dunovský Josef

Zbožínek František
Zbožínková Marta
Dunovská Alena
Zámečníková Jana
Vytopil Jiří
Plhák Aleš

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Prosinec

www.obec-lisnice.cz

Srdečně blahopřejeme!

PŘÁNÍ NA KONEC
Právě dostáváte do rukou poslední číslo Líšnických ozvěn roku
2020. Končí rok, který byl zcela odlišný od roků předcházejících.
Celosvětová pandemie ovlivnila naše životy, zastavil se společenský, kulturní
i sportovní život. Svobody, které jsme brali jako samozřejmost, se najednou vytratily. Určitě se ale nesmí vytratit hodnoty jako je láska, přátelství, úcta a spolupráce.
Zapomeňme na všechny malicherné spory a rozbroje. Važme si toho, že jsme přátelé, sousedé a žijeme
v Líšnici a ve Vyšehorkách společně a rádi.
Co si přát do nového roku? Pevné zdraví - to si přejeme všichni a v letošním i příštím roce to platí mnohonásobně. Určitě všichni vyhlížíme „normální“ období, které
nebude plné vládních opatření, omezení a restrikcí, které ovlivňují rodinný, pracovní i veřejný život.
Stanovme si do nového roku cíle, které budou dosažitelné, ale zároveň vyžadují
určitou míru úsilí. Díky tomu pak budeme mít mnohem lepší pocit, když daný cíl či
předsevzetí splníme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví, štěstí, lásku, přátelství a řadu správných rozhodnutí na cestě ke splněným snům!
Aleš Plhák
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KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

MASOPUST neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slani-

151.díl

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

Rok 1992
OB
Jako předsedkyně OB v Líšnici pracuje paní Jana Zámečníková. Stará se o hudební
blahopřání občanům, dožívajících se životních jubileí. Pro děti OB pořádala Mikulášskou nadílku za finančního přispění MS Smrčina, ČČK, hasičů a prodejny Lena
- Alena Dunovská.
Nejstarší jubilanti roku 1992:
Zámečníková Františka 92 let, Nováková Růžena 91 let, Hoppová Anna 86 let,
Jurníčková Marie 84 let, Pudilová Anna 84 let, Orálek Antonín 84 let, Mikulička
Martin 84 let, Šůstková Jindřiška 82 let.
Zlaté svatby oslavili:
Havlíček Stanislav a Věra
Smolný Bohuslav a Marie
Vařeka František a Marie

Mateřská škola
Zapsaných dětí v tomto roce bylo 12. I přes nízký počet dětí zůstává MŠ jednotřídní školou.
Odkud docházely děti do školky:
z Líšnice 7, z Mohelnice 2, z Podolí 1, z Vyšehorek 1, ze Svinova 1
Zaměstnanci:
Springerová Jaroslava - učitelka, Foktová Ilona - učitelka, Orálková Justina školnice, Horálková Eva - kuchařka
Provoz:
Po celý rok byla prováděna běžná údržba školky - malování třídy, šatny a kuchyně.
Za stravování platí děti 9,60 Kč za den. Ve školce se vyvařuje i pro důchodce. Do
Líšnice se obědy dováží linkovým autobusem v jídlonosičích. Stravuje se 8 důchodců a za oběd platí 11 Kč. OÚ od nich nepožaduje příspěvek na provoz.
Akce:
Děti jely na školní výlet na zámek Úsov. Protože by nezaplnily
autobus, jely osobními auty. V MŠ se konala Mikulášská nadílka
a Den dětí. Ke Dni matek připravily děti kulturní vystoupení.
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nou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenním obchůzce v mrazivém vzduchu.
Je to čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí
a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy
fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto
období je ……. …… /vyluštění v tajence/, začátek půstu. Masopustní dny tedy
trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi. Počátky masopustu
a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny třináctého století. Typickou fašankovou obchůzkou je v Česku průvod masek.
Chodí se od domu k domu, účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni
penězi. Nejznámější
maskou byla maska
medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná maska
– medvědář. Další postavou byl biřic, který
průvod vedl. Ženy se maskovaly za muže
a muži za ženy.
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Vyluštění minulé tajenky: DEN SVATÉ
LUCIE - je posledním adventním svátkem připadá na 13. prosince.
Vodorovně:
1 - Hmota k vyzdívání kamen
2 - Krkonošský národní park /zkratka/
3 - Cenné papíry
4 - Hlavní město Maroka
5 - Příjmení českého hokejisty: Patrik
6 - Plody datlovníku
7 - Slovo česká /pozpátku/
8 - Ďábel
9 - Základní potřeba kuřáka
10- Snižovat koncentraci roztoku
11- Ženské jméno - svátek 13. ledna
12- Šplhavý lesní pták
13- Jednotka elektrického proudu
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POVÍDKA
Děkujeme mnohokrát za milou povídku, kterou napsala a Líšnickým ozvěnám poskytla paní Jana Zámečníková. Předkládáme čtenářům její první část.
Byla sama několik let. Nikdy na to nemyslela, každý dne pracovní, každý měsíc
uspěchaný, každý rok stále kratší a kratší. Nenahraditelná! Život velmi náročné,
nekompromisní ženy s náročným zaměstnáním, bez soukromí.Pomalu a všudypřítomně přicházel čas Vánoc. Vracela se z pracovní porady-opět úspěšná, vybojované vítězství nad kolegiálním soupeřením. Zmrzlý
sníh pod jejími kroky vrzal, křupal a vzdychal na
PANENKA
neprohrnutém chodníku. Míjela netečně a bezmyšlenkovitě proudící lidi, s kterými nechtěla
mít nic společného. Neviditelná! Ano, takový
zbytečně promarněný čas, čas Vánoc! Nekupovala žádné dárky. S rodiči se nestýkala, nechápou ji. Sourozence nemá. Přátele omezila jen na novoročenky
s otřepaným a únavným přáním klidu a pohody. Takto přemítala, když najednou
její pohled upoutala výkladní skříň velkého hračkářství. Zastavila se.
„Taťko,…jen se podívej, jak je krásná. Má opravdové vlasy a šaty! Já bych ji tak
hrozně chtěla,..!“žadonila malá holčička a pavoučí prstíky s okousanými nehty
měla opřené o studené sklo osvětleného výkladu. „Hm,..je hezká, ale vidíš tu cenu?
Tolik si teď nemůžeme dovolit,..“ odpověděl smutný mužský hlas. „Ale taťko,
prosím,..prosím, udělej to nějak, přece víš, že na dárky od Ježíška už nevěřím,..“otočila se její hlavička v červené čepici a její velkovážné oči v pohublé tvářičce hleděly vzhůru s otazníky. „Kdyby s námi byla ještě maminka, ta by mi ji
určitě koupila,…!“výčitka vyslovená z dívčích úst ho pálila. „Naty, přece jsme si
doma už řekli, že o letošních Vánocích se uskromníme,..a ty mě vydíráš!“ „Já vím,
…nezlob se taťko,…“, vzdychla. “Smím se ještě chvilku na ni dívat? Myslíš, že ji
tu budou mít i po svátcích? A proč je pro nás vlastně drahá,..? Proč ji nemůžu chtít
pod stromeček,..?“ nechtěla holčička pochopit tu těžkou situaci, do které se dostali.
Muž bezradně pokrčil rameny. Jak ji má vysvětlit, že po smrti ženy se jejich finanční situace zhoršila. Nejprve se z té zprávy zhroutil, časem přišel o práci a nová
ho čekala až za měsíc! Nebylo lehké vyjít s tím málem, které mu měsíčně přicházelo na hubené konto. „Půjdeme, je pozdě,…“. Chytil dcerku za ruku a vedl ji pryč.
„Tak taťko, proč mi neodpovídáš,..?“ Bylo slyšet ještě z dálky, jak se děvčátko
dožadovalo odpovědi.
Stála téměř vedle nich, ale ani dítě ani muž si ji nevšimli. Jako by tu nebyla. Nemohla si vzpomenout. Přemýšlela. Přece by je měla znát, určitě jsou odtud. Jistě!
Viděla je asi před půl rokem. Vycházeli z vedlejšího vchodu smutní, celí v černém
a od sousedů se náhodou dozvěděla, že zemřela mladá žena. Všechno se zdálo tak
zvláštní, ten den i ten okamžik před chvílí. Znovu se podívala do výlohy na panenku. Na její blonďaté vlásky, skleněné modré oči, její jemně vymodelované ručky,
naparáděné šatičky do pestrých volánků.
/Pokračování příště/
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Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 25. 11. 2020 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 5/
2020.
Přítomno: 7
Omluveno: 0
Ad 6 - Informace o probíhajících akcích
Žádost o dotaci na výstavbu nového rybníka je akceptována
Informace k ČOV – olomoucký kraj nepovolí změnu PRVKÚKU
Změna koryta potoka na hřišti v Líšnici – realizace v roce 2022
Autobusová zastávka Vyšehorky – čeká se na stavební povolení, žádost již byla
podána
Bioodpady – poslední svoz v pondělí 7. 12. 2020. Loštická lesní s.r.o. ukončuje
svoji činnost k 31. 12. 2020. ZO jedná o svozech bioodpadů pro příští rok.
Ad 7 – Rozpočtové provizorium na rok 2021
Starosta obce požádal zastupitele o schválení rozpočtového provizoria na rok 2021
ve formě uvolnění 1/12 celkové částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria rozpočtu minulého roku. Důvodem je vytvoření rozpočtu na rok 2021 dle
výsledků roku 2020 a s ohledem na probíhající akce a podané žádosti o dotace poskytované obcí.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 8 – Dotační tituly MMR 2020
Starosta obce předložil zastupitelům návrh dotačních titulů z MMR na rok 2021 dle
přílohy. Návrh byl přijat a žádosti o dotace budou podány.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 9 – Nové dotační tituly KÚOK 2021
Starosta obce předložil zastupitelům návrh dotačních titulů z KÚOK na rok 2021
dle přílohy. Návrh byl přijat a žádosti o dotace budou podány.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 10 – Příkaz k provedení inventarizace pro rok 2020
Starosta obce stanovil inventární komisi majetku obce k 31. 12. 2020.
Složení komise:
předseda:
Mgr. Lucie Dvořáková
členové:
Jiří Kvíčala, DiS. Libor Zbožínek, Pavla Stratilová.
Kontrola majetku zájmových organizací:
Milan Novák (SDH Líšnice)
Jaroslav Seryn (SDH Vyšehorky)
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Marek Míchal (KST Líšnice)
Pro:
7
Proti:

Záměr prodeje pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., „o obcích“v platném znění záměr obce prodat část „a“ pozemku p.č. 55/2 v k.ú. Líšnice

výzvu k doplnění resp. novému podání z důvodu nedostatečného množství nabízených metrů půdy na směnu. Na základě toho je nová žádost již nachystána a bude v
lednu opětovně podána. V současné době obec eviduje třicet žádostí o koupi pozemků v lokalitě U kříže.
Jako další akce lze jmenovat výstavbu rybníka v lokalitě u vrtu pitné vody v Líšnici. Čekáme na vydání stavebního povolení a na přidělení dotace. Bez ní nelze stavbu realizovat. Autobusová zastávka v lokalitě Pod dědinou je další akcí, pro kterou
jsme nechali vypracovat novou dokumentaci s úpravami dle stávajících norem.
Tato byla předána na vystavení stavebního povolení a bylo zahájeno jednání se
Správou silnic Olomouckého kraje z důvodu úprav vozovky v daném úseku silnice
III. třídy.
Co ještě byste chtěl zmínit, že se podařilo v roce 2020?
Byla prováděna údržba obecních komunikací, vypracována projektová dokumentace na výměnu povrchu chodníku navazujícího na novou cyklostezku v obci Líšnice, údržba zeleně v obou obcích, údržba hřbitova. Byla také pořízena novější Multicara M25 ve velmi dobrém stavu. Výčet akcí, které se podařilo v roce 2020 realizovat je poměrně rozsáhlý a nejsou zde samozřejmě všechny uvedeny.
A jak vypadá plán investic pro rok 2021?
Pokud finanční situace obce bude příznivá, na rok 2021 chystáme kromě jiného
výstavbu inženýrských sítí pro nové parcely v lokalitě U kříže, výstavbu rybníka
v obci Líšnice, výstavbu zastávky v lokalitě Pod dědinou,výměnu povrchu chodníku v Líšnici. Toto je výčet jen těch velkých projektů. Kromě nich se budeme snažit
zrealizovat i projekty menší, jako je výměna kotlů na tuhá paliva, vybudování nového stání nádob na odpady v lokalitě Pod dědinou, údržba a doplnění zeleně v
obou obcích atd.. Vše záleží na finančním krytí akcí, které bude nutno doplnit prostředky z dotačních titulů. Budeme tedy hledat možnosti pro získání dotací v co
nejvyšší míře.
Jak byste zhodnotil práci Obecního úřadu v Líšnici za uplynulý rok?
Obec Líšnice prošla v roce 2020 několika audity a výsledek všech byl pozitivní.
Nebyly tedy nalezeny žádné chyby a pochybení. Musím poděkovat pracovníkům
Obecního úřadu Líšnice, za velmi dobrou práci v roce 2020. Bez nich by chod obce
neprobíhal tak hladce. Dále pak děkuji paní místostarostce za její aktivní přístup k
řešení problémů a chuť se učit novému. Zastupitelům pak za názory k řešeným
problémům a to i ty záporné. Všem spoluobčanům jsme se snažili poděkovat alespoň malým dárkem kalendářem na rok 2021.
Co byste chtěl popřát občanům do nového roku?
Dovolte mi, abych Vám všem do příštího roku popřál hlavně hodně zdraví, štěstí a
pohody v osobním i pracovním životě. Doufám, že se podaří co nejdříve zmírnit
následky všudy přítomné nákazy a čeká nás rok klidný i úspěšný.
Děkuji za rozhovor.
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0

Nehlasovali: 0

Ad 11 – Směna pozemků Pozemkový úřad
Starosta obce předložil zastupitelům směnu pozemků dle § 39 odst. 1. zák. č.
128/2000 Sb., „o obcích „v platném znění záměr obce směnit pozemky v k.ú. Vyšehorky. Pozemek p.č 248/6 o výměře 1473 m², p.č 287/1 o výměře 3290 m².
Vlastník: Obec Líšnice. Jako dodatek k směně schválené zastupitelstvem obce na
VZ č. 2/2018 bod č. 14 ze dne 9.5.2018 za pozemky p.č 427/1 o výměře 5790 m²,
p.č 427/2 o výměře 19 m², p.č 427/3 o výměře 243 m². Vlastník: Pozemkový úřad
ČR.
Pro:
7
Proti:
0
Nehlasovali: 0
Ad 12 – Pronájem pozemků obce
Starosta obce předložil zastupitelům dle § 39 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., „o obcích „v platném znění záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Část pozemku p.č 642/1 trvalý travní porost o výměře 996 m²
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o nájmu pozemků (jedná se o
část pozemku p.č. 642/1 o výměře cca 1000 m² v k.ú. Líšnice u Mohelnice.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 13 – Informace o auditu Obecního úřadu Líšnice
Z dílčího přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Ad 14 – Žádost o proplacení telefonních hovorů za rok 2020
Starosta obce požádal zastupitele o proplacení telefonních hovorů za rok 2020.
Ve výši 300 Kč/měsíc.
Pro:
6
Proti:
0
Nehlasovali: 1
Ad 15 - Různé:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Charita Zábřeh)
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek na poskytované služby –
Charita Zábřeh ve výši 5000 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0

ROZHOVOR

se starostou obce panem Jiřím Kvíčalou:
Pane starosto, jak byste zrekapituloval skončený rok z pohledu starosty obce?
Rok 2020 – to byl rok plný nepříjemných událostí, rok zvláštní, spojený s celosvětovou nemocí COVID. Pro obec Líšnice začal rok dobře, ať už po stránce finanční,
tak i po stránce chystaných akcí. Bohužel, z důvodu vládních opatření byl skoupý
na kulturní a společenské akce pořádané obcí i spolky. Doufám, že se situace zlepší
a doženeme vše, co se nám nepodařilo uskutečnit.
Jak byla v uplynulém roce naše obec úspěšná při získávání dotací?
Podařilo se podat během roku šest žádostí o dotace na Krajský úřad Olomouckého
kraje, tak i na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Na základě žádostí
se nám podařilo získat tři dotace. Dotaci na provoz obchodu v Líšnici (48 000 Kč),
dotaci na pořízení vybavení Jednotky sboru dobrovolných hašičů obce Líšnice (7
000 Kč), a dotaci na stavbu Fit stezky v obci Líšnice (300 000 Kč). Dále se pak
podařilo získat společně s Městem Mohelnice dotaci na Cyklostezku Újezd – Líšnice (11 400 000 Kč). Tato dotace byla získána přes MAS Mohelnicko. Z dalších
žádostí o dotaci musím zmínit dotaci na Výstavbu rybníka v obci Líšnice. Tato
byla podána a byli jsme vyzváni k doplnění žádosti o dotaci. Dotace jsou pro každou obec naší velikosti důležitou součástí příjmů obce, bez které se nedají některé
akce realizovat. Zvláště v současné době, kdy si vláda vzala obce, města a kraje za
zdroj pro přerozdělení financí v době „coronavirové“. I naši obec to zasáhlo, ale
musím zde pochválit za dobře sestavený rozpočet pro rok 2020 všechny, kteří ho
vytvářeli.
Které veliké akce se podařilo zrealizovat?
Největší akcí roku 2020 byla výstavba cyklostezky vedoucí z Újezda do Líšnice.
Spolupráce s Městem Mohelnice nebyla vedena dle mých představ a problémy,
které se na stavbě vyskytly je třeba dořešit v prvních měsících rok 2021. Celá akce
dle vystavených faktur stála přes 13 a půl milionu korun. Pro Obec Líšnice to znamená 840 000 Kč platby podílu dle Smlouvy o spolupráci s Městem Mohelnice.V
současné době se řeší směny pozemků s majiteli pozemků pod cyklostezkou. Cyklostezka je zkolaudovaná, ale dodělky a řešení problémů, které vznikly stavbou je
třeba ještě řešit.
A jak pokročily další plánované investiční akce?
Z dalších velkých akcí je třeba zmínit výstavbu infrastruktury pro nové parcely na
rodinné domy v obci Líšnice. V současné době je již zkompletovaná projektová
dokumentace, která se bude podávat na Městský úřad Mohelnice, pro vydání stavebního povolení. Celá věc má ovšem jeden háček. Tím je přístup Pozemkového
úřadu České republiky k převodu pozemků na území zamýšlené výstavby.
Po roce a jednom měsíci jsme na základě mého dotazu na vyšší instanci dostali
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u Mohelnice o výměře 23 m² dle geometrického plánu 318-278/2020
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Spádová oblast pro MŠ
Starosta obce předložil zastupitelům stanoviska okolních měst a obcí Mohelnice,
Loštice a Pavlov ve věci spádové oblasti pro přijímání dětí do MŠ. Konstatoval, že
oslovené obce odmítají rozhodnutím zastupitelstev a odborů školství stát se spádovou oblastí pro přijímaní a výuku dětí z obce Líšnice. V současné době je konzultován další postup v této věci s odborem školství Krajského úřadu OK.
Zvýšení odměny místostarostovi obce
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zvýšení odměny místostarostce obce
z 9000 Kč/měsíc na 11000 Kč/měsíc (hrubého) s platností od 1.1.2021.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Odpověď na stížnost
Starosta obce seznámil zastupitele s odpovědí na stížnost ve věci odvádění dešťových vod z okolních pozemků. Konstatoval, že stížnost byla projednána na odboru
stavebním na MěÚ Mohelnice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kvůli covidu se koleduje online
Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají
Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Koledníci hledají způsob,
jak přinést do domácností po celé České republice požehnání
a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit koledu
v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 se proto tři králové
připravili na koledu virtuální.
Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz,
kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Ta bude na stránkách až do 30.
dubna. Na webu si může také každý vyslechnout požehnání z úst otce Josefa Suchára, faráře a koledníka z poutního místa Neratov v Orlických horách.
Tři krále i dárce hlídá PES
Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika krizový plán a doporučila
postup pro různé stupně omezení. V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celé území státu.
Pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je většina charit v ČR připravena na koledu
v ulicích v omezeném režimu za dodržení přísných opatření. Termín koledování
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byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. Zda se bude v konkrétní obci či
městě koledovat, záleží na rozhodnutí příslušné diecézní charity a místní charity,
které zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců
v souladu s platnými nařízeními. Podrobnosti uvádějí webové stránky jednotlivých
charit. /Rozhodnutí Charity Zábřeh uvádíme níže - pozn. redakce/. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i
zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede dodržet je i při koledování.
Všechny varianty koledy přitom mají jedno společné – ani tentokrát se Charita
neobejde bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který se bude vysílat v přímém
přenosu na ČT1 v neděli 10. ledna od 18 hodin. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Alena Antalová, Anna K., Michal Hrůza
a KAPELA HRŮZY, Pokáč a VOXEL & Spol. V průběhu koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomáhají, tentokrát z Domova pokojného stáří
sv. Františka v Javorníku a Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích
a v Meclově. Lednový koncert bohužel proběhne bez přítomnosti těch nejdůležitějších, tedy koledníků v publiku.
Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on line.
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo
87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90,
DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA
90. Letos poprvé lze přispívat také přímo na: www.trikralovasbirka.cz
kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.

MOŽNÁ NEVÍTE

Statistická čísla za rok 2020 v naší obci
- změny v obci
Narození: 3
Sňatky: 0

Úmrtí:
3
Rozvody: 1

Změna příjmení: 1
Změna bydliště: 17

- počet obyvatel v obci
Líšnice: 233
Mužů: 206

Vyšehorky: 167
Žen:
194

PODĚKOVÁNÍ
OÚ Líšnice děkuje paní Jaroslavě Springerové za práci, kterou vykonávala jako
kronikářka obce Líšnice. Svoji kronikářskou činnost ukončila k 31. 12. 2020.
Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ OÚ
OÚ Líšnice upozorňuje občany, že v prostoru za hasičskou zbrojnicí je zakázáno
ukládat jakýkoliv odpad. Vstup je povolen pouze po domluvě na obecním úřadě.
Celý prostor je monitorován kamerovým systémem. Toto opatření má zabránit
vzniku černých skládek v tomto prostoru.

OZNÁMENÍ CHARITY ZÁBŘEH
Na začátku roku 2021 se v obcích, kde tříkrálovou sbírku
zajišťuje Charita Zábřeh, fyzicky koledovat pochůzkou
skupinky dům od domu nebude. Darovat online můžete
na adrese: www.trikralovasbirka.cz
Kontakt tváří v tvář nenahradí, přesto má online kasička jednu výhodu. Přispět můžete odkudkoli, a to kterékoli charitě v
celé České republice. Třeba té, která se stará o vaši babičku,
nebo zkrátka té, jejíž záměry se vám nejvíc líbí. Pokud chcete přispět naší zábřežské charitě, uveďte směrovací číslo 789 85 a vyberte Charita Zábřeh. Plánované využití peněz ze sbírky zveřejňují charity v přehledné tabulce
na:www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.
Děkujeme za pochopení.
Charita Zábřeh
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Celkem: 400
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