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 září
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Srdečně blahopřejeme!
UPOZORNĚNÍ

Dne 12. října 2022 v době od 7.30 do 18 hodin dojde k
přerušení dodávky elektrické energie na Vyšehorkách.
NENECHTE SI UJÍT
TS X-Treme Mohelnice a obec Líšnice zve nejen děti a rodiče na

STEZKU ODVAHY

- pátek 21. 10. 2022 - start od 17.30 do 19.30 hod.

Podmínky účasti:
- registrace 100 Kč / dítě - nutno rezervovat na OÚ v Líšnici nebo na 732625363
- vhodné oblečení a obuv, vstup na vlastní nebezpečí
Doprovodný program:
- táborák
- vystoupení TS X-Treme Mohelnice
- netradiční zážitek
Otestujte Vaši odvahu. čekají na Vás strašidla, příšery a jiná stvoření
Děti i dospělí budou v maskách vítáni. Občerstvení zajištěno.
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 184/22 Uzávěrka tohoto čísla 3. 10. 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: 6. 10. 2022. Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz
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K podzimu patří tradičně i výlovy rybníků. Rybáři z místní organizace ČRS Loštice
provedli výlov horního rybníka u lesa za Líšnicí. Kromě bohatého úlovku ryb zde
bylo také mnoho raků, jejichž přítomnost vypovídá o výborné kvalitě vody.

KŘÍŽOVKA
Co se slaví 1. a 2. října

INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 19. 9. 2022 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 5/22.
Přítomno: 7
Omluveni: 0
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
ad 6 – Informace o probíhajících akcích:
Starosta obce seznámil občany s probíhajícími akcemi:
a/ Výstavba infrastruktury pro RD – starosta obce hovořil o problémech na finančním trhu, o podmínkách pro získání hypotečního úvěru a stále narůstajících cenách
ve stavebním průmyslu.
b/ Výstavba kanalizace a ČOV – starosta obce informoval o přípravě podkladů pro
získání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. Dotace byla vyhlášena 15.8.2022
a my jsme připraveni podat žádost o dotaci. Podle dosud známé metodiky máme
nasbíráno 45 bodů, a to je dostatečná hodnota pro okamžité získání dotace na výstavbu kanalizaci a ČOV.
c/ Výstavba autobusové zastávky v lokalitě Pod dědinou – je získané stavební povolení + projektové dokumentace. Dle doporučení a také s ohledem na finanční
možnosti obce je rozdělena výstavba do 3 částí. 1. část – zatrubnění příkopů kolem
komunikace III. třídy bude zahájena ještě v roce 2022. Momentálně se chystá výběrové řízení na zhotovitele 1.části Autobusové zastávky.
ad 7 – Dotace – podané, nové:
Starosta obce informoval ZO a občany o podaných žádostech o dotace:
a/ Průzkumný vrt pitné vody – je podaná žádost na SFŽP, žádost byla doplněna
o prováděcí dokumentaci na propojení stávajícího a nového vrtu. Cena celého propojení a vystrojení je dle projektu 3.200 000 Kč, dotace pokryje 70 % uznatelných
nákladů.
b/ Závěsný štěpkovač větví za traktor – žádost o dotaci je schválena ve výši
151 250 Kč. To je 50 % z celkové pořizovací ceny štěpkovače. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stěpkovače větví.
c/ Rekonstrukce KD Líšnice – žádost byla zamítnuta. V roce 2023 budeme žádost
o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení KD opakovat.
d/ Dotace na projekt. kanalizaci a ČOV – vyúčtování na projektovou dokumentaci
na kanalizaci a ČOV je hotové. Bylo podáno a čeká se na potvrzení vyúčtování.
ad 8 - Dotace SZIF – Pořízení kompaktního štěpkovače dřevní hmoty“
Starosta obce předložil ZO Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci Pořízení kompaktního štěpkovače dřevní hmoty.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Přinášíme vám přehled informací o svátcích a významných událostech, které se
vztahují k 1. a 2. říjnovému dni.
Mezinárodní den hudby: za jeho vznikem stojí slavní skladatelé a UNESCO.
Mezinárodní den seniorů: nosnou myšlenkou vyhlášení tohoto svátku je, že
dlouhověkost s sebou nese obrovský potenciál znalosti a zkušenosti. A tudíž že
staří lidé mohou společnosti ještě v mnohém přispět. Světový den vegetariánství:
byl vyhlášen jako každoroční oslava radosti, soucitu a vegetariánství. Mezinárodní den kávy: slaví se zatím jen v některých zemích světa. Mezinárodní den lékařů: být lékařem je jedno z povolání, které si svůj svátek bezesporu zaslouží. Světový den cyklistiky: mnoho měst v
tento den pořádá různé závody a cyklovýlety. Světový den informovanosti o virové hepatitidě: žloutenka je také někdy
nazývána nemocí špinavých rukou.
Víte jaký svátek se slaví 2. října? Můžete
vzpomenout Světový den hospodářských
zvířat, Mezinárodní den nenásilí, Mezinárodní den zvonů. A ještě si připomínáme
katolický svátek oslavující ...…
……
/vyluštění v tajence/ . Všem, kdo
sedají do auta připomíná jeden známý
kněz: „Jezděte jen tak rychle, aby vám ten
váš stačil.“
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Vyluštění minulé tajenky:
Podle legendy byl sv. Václav zavražděn
ve Staré Boleslavi.
Vodorovně:
1 - Nová výplň zubu
2 - Australský vačnatec
3 - Volné dny v týdnu /so, ne/
4 - Letiště v Praze
5 - Hliníková fólie ke grilování
6 - Koupací oděv
7 - Původní neudržovaný les
8 - Tmavý hořký bylinný alkohol. nápoj
9 - Autor Rychlých šípů
10- Obec s hradem Kolštejn
11- Odcizení
12- Větší škodlivý hlodavec /v kanálech/
13- Poplatek za soukromou školu
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Jiří Kvíčala, DiS.
55 let, starosta

Mgr. Aleš Plhák
56 let, učitel

Lukáš Bartoš

42 let, technolog

ad 9 - Výběrové řízení „Pronájem bytu nacházejícího se v nemovitosti č.p.66“
Starosta obce doporučil výběrovou komisi na akci „Pronájem bytu nacházejícího se
v nemovitosti č.p. 66“.
Výběrové řízení bylo schváleno na VZ 3/2022 od 15.8.2022 – 15.9.2022 do 12
hod. Na obecní úřad byly doručeny 4 žádosti. Všechny splňovaly náležitosti
k výběrovému řízení. Podmínkou k výběru a získání nájemní smlouvy byla nabídnutá částka za m². Minimální částka byla 55 Kč/m².
Nabídka č. 1 – 60 Kč/m²
Nabídka č. 2 – 65 Kč/m²
Nabídka č. 3 – 104,5 Kč/m²
Nabídka č. 4 – 110 Kč/m²
Nejvyšší nabídku podal pan Miroslav Zámečník, bytel Líšnice 2, 78985 Mohelnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Doba nájemní smlouvy na „Pronájem bytu nacházejícího se v nemovitosti č.p.66“
bude stanovena na 5 let s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Pro: 4
Proti: 2
Nehlasovali: 1

AKCE

POUŤ NA STŘÍTĚŽ

Oldřich Smítal
60 let, dělník

Petr Podhorný
67 let, důchodce

Lukáš Plesník
30 let, seřizovač

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
OBCE LÍŠNICE
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ
2022-2026
Mgr. Lucie
Dvořáková

35 let, vychovatelka
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Střítěž byla ve 14. století lénem olomouckých biskupů, stával zde farní kostel
a dvůr s tvrzí, na níž sídlili místní vladykové. Tvrz byla zničena na přelomu 14.
a 15. století a Střítěž definitivně zanikla začátkem 16. Století. Z někdejší vsi zde
zůstala jen myslivna. Pozůstatkem zdejšího kostela je pískovcová pozdně románská křtitelnice, která dnes stojí před vchodem do expozice mohelnického muzea.
Od konce 19. století se vždy v neděli, po svátku narození Panny Marie (tj. 8.září),
konají k zdejší empírové kapličce poutě. Od myslivny ke kapli je cesta zdobená
křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, které jsou opatřeny malbou na sloupcích
z maletínského pískovce. Datum letošní střítěžské poutě připadl na neděli 11.září.
I přes nepřízeň počasí, které se neustále měnilo z dešťových přeháněk po slabé
sluneční oteplení, bylo přítomno téměř 90 poutníků. Krátce po 14 hodině zahájil
pouť u prvního zastavení křížové cesty modlitbou zábřežský děkan P.Radek Maláč.
Po čtrnácti zastaveních došli poutníci za doprovodu dechové hudby k vyzdobené
kapličce, kde se konala tradiční Mše svatá. Po jejím skončení se poutníci vrátili
k hájence, kde se mohli občerstvit, posedět s přáteli a popovídat si a zavzpomínat.
Bohužel i tady jsou bývalé smrkové lesy vykáceny v důsledku polomů i napadení
kůrovcem, takže se tvář této krajiny zcela změnila. Ale vše je k něčemu dobré
a z holin už vyrůstají zasazené mladé borovičky. Poutníci, kteří se letošní oslavy
zúčastnili, sice promokli, ale s tím se už počítá, že pokaždé nemusí být slunečno.
Velké poděkování za organizaci a zajištění laviček u kaple, její vyzdobení a přípravu na obřad patří paní Jaroslavě Springerové za její nezištnou obětavost a také
i všem farníkům z Líšnice a Vyšehorek.
Jana Zámečníková
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VOLBY

VOLEBNÍ VÝSLEDKY:
Obec Líšnice

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

název:

počet odevzdaných hlasů:

PRO OBČANY
Občané pro Líšnici a Vyšehorky
Sdr.nez.ob.Líšnice - Vyšehorky

210
358
925

Kandidátní listina - PRO OBČANY:

Ve dnech 23. a 24. října 2022 proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. V Líšnici se volilo 7 zastupitelů. O
tyto mandáty se ucházela tři
uskupení nezávislých kandidátů. Volby v naší obci provázela tradičně vysoká účast voličů.
Zatímco průměrně se v Olomouckém kraji dostavilo k
volbám 46% voličů a podobná
byla účast i v okrese Šumperk
- to bylo 46, 29 % , v Líšnici
byla volební účast 67,48 %.
Ze 326 voličů jich odevzdalo
svůj hlas 220. V okrese Šumperk tak obec Líšnice obsadila vysokou volební účastí osmé místo, v regionu Mohelnicko byla těsně druhá za Třeštinou.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Líšnice se koná ve středu 19. října 2022
v 18 hodin v přísálí KD
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Poř.čís.
Jméno
Počet hlasů
1
Dvořáková Lucie Mgr.
60
2
Drtilová Zuzana Ing.
30
3
Šulová Andrea
17
4
Kučera Tomáš MUDr. et MDDr. 41
5
Šnévajs Petr
28
6
Dvořáková Hana
17
7
Draplová Miroslava
17
8

v %:

počet mandátů

14,07
23,98
61,96

1
1
5

Pořadí náhradníků
2
3
1-1
4
5
6

-

zvolena

-

Kandidátní listina - Občané pro Líšnici a Vyšehorky:
Poř.čís.
Jméno
1
Stratil Kamil
2
Koupil Zdeněk Ing.
3
Plesník Lukáš
4
Pátek Jaroslav
5
Pallová Kateřina Mgr.
6
Zapletal Martin
7
Pulkertová Miloslava
7
-

Počet hlasů
57
62
63
46
55
40
35

Pořadí náhradníků
2
1
zvolen
3
4
5
6

Kandidátní listina - Sdružení nezávislých občanů Líšnice - Vyšehorky:
Poř.čís.
Jméno
1
Kvíčala Jiří DiS.
2
Plhák Aleš Mgr.
3
Podhorný Petr
4
Bartoš Lukáš
5
Smítal Oldřich
6
Zbožínek Libor
7
Valouch František

Počet hlasů
166
143
117
135
118
129
117
5

Pořadí náhradníků
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
1
2
-

