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 říjnu

Springerová Jaroslava
Plháková Marie
Zdařilová Drahomíra
Podhorný Petr
Teltscher Miroslav

Valdesová Dana
Nevímová Irena
Škůrek Zdeněk
Ležanská Renata

Srdečně blahopřejeme!

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Listopad

www.obec-lisnice.cz

185/22

2.
ílka
3. 1 á nad si k
v
ášs na ná n
l
u
Mikšnice hodi
Lí v 18

POZVÁNKA|

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 17. 11. 2022
Startovné: 200,-Kč /v ceně oběd/
Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Cena pro každého účastníka
1. místo = selátko
Drobné peníze do hry s sebou
Přihlášky: tel. 732 855 590
Na vaši účast se těší pořadatelé
Líšnické ozvěny - obecní zpravodaj č. 185/22 Uzávěrka tohoto čísla 30. 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: 4. 11. 2022. Autor fota a nepodepsaných příspěvků: Mgr. Aleš Plhák. Cena: 12
zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 16619
email redakce: lisnickeozveny@seznam.cz

Malí i velcí se mohli krásně bát na strašidelné stezce, která se konala v Líšnici na
hřišti a v jeho okolí . Čekali tam na ně čerti, bílá paní, upíři i bludičky. Další příležitost ke strachu budou mít děti už za pár týdnů při mikulášské nadílce.

INFORMUJEME

KŘÍŽOVKA

Z veřejného ustavujícího zasedání

O svatoondřejských tradicích

Dne 19. 9. 2022 se konalo veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 6/22.
Přítomno: 7
Omluveni: 0

Svátkem sv. Ondřeje začíná období adventu. Snad právě proto je tento den lidmi
považován, stejně jako Štědrý den, za den příhodný pro věštění budoucnosti.
Apoštol sv. Ondřej (jeden z dvanácti apoštolů) se narodil v Galileji v Palestině.
Stal se učedníkem Jana Křtitele a potom i Ježíše Krista. V řeckém městě Patrasu
byl ukřižován. Kříž, na kterém skonal, měl ramena do tvaru písmene X; takový
kříž se proto dodnes nazývá ondřejským křížem.
Pokud si chcete jeden ze starých zvyků věštění vyzkoušet, připravte si čtyři hrnky,
trochu země, kousek chleba, hřeben a prsten. Každou z těch věcí přiklopte hrnečkem. Každý člen rodiny, pak jeden hrnek
odklopí. Hlína znamená smrt. Hřeben pak
nemoc, chléb majetek, prsten svatbu. K
známým ondřejským tradicím patří také
třesení bezem. Za kterým plotem se ozval
pes, tam je budoucí ženich. Jestli však
místo psa zakokrhal kohout, znamenalo to,
že se děvče vdá mimo svou vesnici. Také
se házelo přes rameno pantoflí směrem ke
dveřím – když pantofle směřovala špičkou
ke dveřím, znamenalo to, že ten, kdo hodil, opustí z nějakého důvodu dům. Večer
se, podobně jako na Štědrý den, by mohlo
zkusit …. ….. .. ….. /vyluštění v tajence./
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Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo:
Zasedání Zastupitelstva obce Líšnice bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Kvíčalou, DiS.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Líšnice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a
podpisem na připraveném archu.
Dále se rozhodovalo hlasováním mimo jiné o těchto bodech:
- návrh na formu hlasování pro ustavující zasedání zastupitelstva obce jako hlasování veřejné
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- návrh na zvolení pouze jednoho místostarosty
Pro: 7
Proti: 0

Nehlasovali: 0

- návrh, aby byl mandát starosty jako dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
- návrh zvolit do funkce starosty obce Líšnice pana Jiřího Kvíčalu, DiS.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
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Vyluštění minulé tajenky:
Svátkem si připomínáme anděly strážné.
Vodorovně:
1 - Závin s jablky
2 - Ozdoby jelenů
3 - Polít horkou vodou
4 - Jméno spisovatele Basse
5 - Plod jabloně
6 - Část Prahy s televizní věží
7 - Umělecký sloh v 17. století
8 - Velmi riskantní jednání
9 - Podbradky
10- Sousední stát
11- Belgická metropole
12- Ouško k zavěšení kabátu
13- Část obce Pavlov
14- Generátor
11

POVÍDKA
Děkujeme paní Janě Zámečníkové za další milé povídky, které si připravila pro
naše čtenáře. Dnes přinášíme první z nich.
„Milko, kde mám ten svetr,“ volal z ložnice. „Neslyším tě, teď nemůžu, chystám
na štrúdl,“ netrpělivě odpověděla vyrušena ze soustředění na právě vyráběný sladký
zázrak. „No přece můj svetr, ten hnědý s oranžovými nitkami, ten co mi loni k vánocům koupila máma,“ stál mezi dveřmi do kuchyně a dožadoval se manželčiny
pozornosti. „Jo ten, tak ten je přece ve skříni,“ myslela si svoje o manželově nedostatečné koncentraci při tak banální věci,
jako si vzít ze skříně svetr. „Není tam. Ani
v předsíni není,“ tvrdohlavě přesvědčoval
Milku o závěru svého snažení. Povzdechla,
otřela si zaprášené ruce od mouky a vyrazila
na pomoc k hledání. A ouha! Ani ona nebyla úspěšná. Mračila se a snažila si vybavit, kdy ho viděla naposledy. „No vidíš, já ti říkal, že nikde není,“ vítězil. „To není
možné, někde tady musí být!
Tak si zatím obleč ten modrý,“ nechtěla to vzdát! „Jo to myslíš ten, co jsi mi kupovala ty? Ten nechci. Škrtí mě u krku a kouše!“ začínal být netrpělivý. „Fakt nevím, kde by mohl být. V klidu se potom podívám ještě jednou. Já ho najdu,“ potřebovala se vrátit do kuchyně. „Ne, najdi ho hned! Nedávala jsi teď před vánocemi
obnošené ošacení charitě? No jo, jasně, jasně, ty jsi obdarovala mým nejoblíbenějším a nejmilejším svetrem bezdomovce! To snad není možný! Ano, už vidím, jak
ho potkám, jak zahřívá úplně cizího člověka! Jak se v něm natřásá! Hlavně, že
z tebe je samaritánka a dobrodinka! Jak já to vysvětlím mámě, co ji mám říct? Proč
mi to děláš?“ zhroutil se do křesla zničený a nazlobený. „Ale já jsem ho nikam nedala! Nic takového jsem neudělala a mám toho dost!“ zvýšila hlas.
Vstal a ignorujíc manželku, hodil na sebe v předsíni kabát a práskl dveřmi. Milku
přešla chuť něco péct. Teď si sedla ona do křesla a přemýšlela. Přece by ten svetr
jen tak nedala charitě. Nedala? Možná omylem? Manžel nahlodal její jistotu. Až do
rána na Štědrý den vládla u nich tichá domácnost.
Tchýně Kordula ohlásila svou návštěvu a padla do bytu jako uragán. Proletěla
bytem jako inspektor hygieny a teprve potom strčila šokované Milce krabičku
s cukrovím a cukrovatě řekla: „Tak děti, spěchám! Na stole máte dárečky! Pod stromeček si je už dejte sami. Nemusíte děkovat, uvidíme se po svátcích. Abych nezapomněla - Bernýsku, posledně jsi u nás zapomněl svetr,“ vytáhla z tašky „ten svetr“! Mistrně vytočila otočku ke vchodovým dveřím a s halasným: „Pa,pa, děti,
práskla dveřmi. Strnuli oba jak dva solné sloupy. Milka v tichosti otevřela krabičku
a pomalu a labužnicky si vsunula do úst jeden vanilkový rohlíček. Zamlaskala a
řekla: „No tak Bernýýýýsku, co s tím uděláme?“ vychutnávala si malé vítězství.
„Ha, ha,…promiň,“ bylo jediné, na co se zmohl a z krabičky vylovil malou laskonku. Milka ho láskyplně, bez výčitek objala a jako správná manželka začala
s něžným udobřováním.
/Konec/

SVETR

Jana Zámečníková
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- návrh zvolit do funkce místostarosty obce Líšnice pana Mgr. Aleše Plháka
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- návrh zvolit do funkce předsedy Kontrolního výboru obce Líšnice pana Lukáše
Plesníka
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- návrh zvolit do funkce předsedy Finančního výboru obce Líšnice pana Lukáše
Bartoše
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- návrh na počet 3 členů kontrolního a finančního výboru
Pro: 7
Proti: 0

Nehlasovali: 0

- návrh zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana Oldřicha Smítala a pana
Františka Valoucha
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- návrh zvolit do funkce člena finančního výboru paní Mgr. Lucii Dvořákovou a
pana Petra Podhorného
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 2
- návrh zvolit do funkce předsedy kulturní komise paní Mgr. Lucii Dvořákovou
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- návrh zvolit do funkce předsedy komise životního prostředí pana Petra Podhorného
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
- Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s
§ 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna v hrubé
částce: místostarosta obce 11000 Kč/měsíčně, předseda výboru 2800 Kč/měsíčně,
předseda komise 2800 Kč/měsíčně, člen výboru 500 Kč/měsíčně
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
16) Slovo nově zvoleného starosty obce
Po provedených volbách si vzal slovo nově zvolený starosta obce pan Jiří Kvíčala.
Ve svém projevu zhodnotil činnost a poděkoval členům zastupitelstva, kteří pracovali v minulém volebním období. Poděkoval také voličům za jejich přístup k volbám do zastupitelstva obce Líšnice – přišlo celkem 67,48% voličů obce Líšnice.
Poděkoval také za důvěru, kterou občané obce nově zvolenému zastupitelstvu dali.
17) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3

18) 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.
d) 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.
e) 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.
f) Dotace na projekt. kanalizaci a ČOV – vyúčtování na projektovou dokumentaci na kanalizaci a ČOV je hotové. Bylo podáno a čeká se na potvrzení vyúčtování.

stezky moc spokojeni. Prokázat svoji odvahu přišlo na trať přes 140 dětí . Škoda
jen, že mnoho dětí z Líšnice či Vyšehorek zůstalo doma.
Naše obec poskytla pořadatelům akce zázemí na hřišti, členové SDH Líšnice zajišťovali požární dozor v lese. Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této akce
patří veliké poděkování.

19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RH elektro, s.r.o.
Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby na parcelách p.č. 771, 773/2 a 112/8 v k.ú.
Líšnice u Mohelnice.
Stavba přípojky NN se provádí k parcele p.č. 114/1.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
20) Výběrové řízení TDI a BOZP - posilový zdroj vody
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení doporučení výběrové komise na výběrové řízení Výběr TDI a BOZP – Posilový zdroj vody na parcele
p.č.642/5 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. Jako vítěznou, výběrová komise doporučila
firmu SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc Holice, IČ
28571690. Vysoutěžená cena je 104 000 Kč bez DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
21) Zadání výběrového řízení na výstavbu autobusové zastávky Pod dědinou
Starosta obce požádal zastupitele obce o schválení vypsání výběrového řízení na
4
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odsouhlaseny před zahájením letošního ročníku
Přeborníka jako jeden
z možných prostředků
pro zvýšení motivace
k účasti na soutěžích.
Zda tento prostředek
motivace byl tím správným krokem či nikoliv,
se teď v zimních měsících vyhodnotí, kdy se
vyjádří všichni zástupci
jednotlivých sborů a budou se opět plánovat
pravidla a hodnocení pro
ročník 2023. Naše družstva si tedy „vyběhala“ odměnu ve výši 2 krát 3.000 Kč. Tato částka bude použita
na doplnění výstroje – dokoupení ochranných helem a opasků pro požární sport.
Závěrem bych ráda poděkovala všem našim zástupcům jednotlivých družstev za
výborné sportovní výkony. Velkým přáním je se na jaře opět sejít v co největším
počtu a účastnit se a potkávat se na dalších soutěžích.
Jitka Mošovská, starostka SDH Líšnice

AKCE MĚSÍCE

Stezka odvahy

Taneční skupina X-Treme Mohelnice uspořádala v pátek 21. října na líšnickém hřišti pro děti a rodiče 2. ročník stezky odvahy. Po setmění se účastníci vydali do
blízkého lesa Háječek, kde na ně čekali hodní i zlí čerti,
museli prokazovat svoji odvahu u obřího pavouka a
potom se ještě provlékali jeho sítěmi. Po cestě se potkali s oběšencem i upírem, utíkali před strašidelnými zvuky a bludičkami. Z lesa je vyvedly dvě bílé paní a nakonec prokazovali své znalosti o Harry Potterovi. Za splnění jednotlivých úkolů byly děti již po cestě odměňovány drobnými odměnami. Po návratu na hřiště na ně
ještě čekalo malé občerstvení. Došlo i na vystoupení
členek TS X-Treme a celá akce byla zakončena táborákem. Podle odezvy na sociálních sítích byli účastníci
8

výstavbu autobusové zastávky v lokalitě Pod dědinou. Stavba bude rozčleněna na
fáze výstavby, které budou popsány v zadávací dokumentaci a budou i samostatně
naceněny.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
22) Příspěvek obce zaměstnancům na penzijní připojištění
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o příspěvek obce zaměstnancům
na penzijní připojištění. Jedná se o tři zaměstnance obce starostu, účetní obce a
pracovníka údržby a správy obce. Příspěvek obce 600 Kč/měsíc. Platba prvního
příspěvku za měsíc říjen.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 1
23) Různé
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
a) Kupní smlouvu na odkup pozemků pod cyklostezkou Újezd – Líšnice s panem
Mgr. Janem Krůzou. Jedná se o nákup čtyřech parcel p.č. 216/2, 278/2, 279/2 a
284 v katastrálním území Líšnice u Mohelnice o celkové výměře 583 m2 za cenu
100 Kč/m2.
Pro: 7
Proti: 0
Nehlasovali: 0
b) Obec Líšnice na základě získané dotace z Mikroregionu Mohelnicko vlastní
nové pasporty a to Pasport hřbitova a Pasport vodovodu obce Líšnice
24) Diskuse –
Paní Pallová – dotaz na opravu krajské silnice Podolí – Vyšehorky.
Starosta obce – každý rok je urgován stav komunikace a to nejenom této. Odpověď
ze strany SSOK je vždy stejná – argument, že nejsou peníze nebo ještě to není nejhorší. Je faktem, že Olomoucký kraj vlastní 1430 km silnice třetí třídy v podobném
stavu. Starosta přislíbil opětovnou urgenci při jednání s SSOK.
Paní Pallová – dotaz na vítání občánků.
Starosta obce - bude se konat v pravidelném termínu v květnu příštího roku spolu
s oslavou Dne matek.

PŘIPRAVUJEME

3. 12. Mikulášská nadílka Líšnice na návsi - v 18 hodin
18.12. Setkání u vánočního stromu
14. 1. Obecní ples - KD
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SDH Líšnice

Jak letos dopadl hasičský boj
o Přeborníka okrsku č.10?

V sobotu 3. září se uskutečnila na hřišti
v Křemačově poslední soutěž v rámci vypsaného
ročníku 2022 o Přeborníka okrsku č. 10. Zrekapitulujme si letošní ročník.
Na začátku sezóny se první soutěže okrskového
kola zúčastnila 3 družstva mužů, 3 družstva žen a 7
družstev veteránů. Tyto družstva se tedy mohla zapojit do bojů o toho nejlepšího. Jak to tak ale bývá,
všechny kolektivy se neúčastní a tak v ženách bojovaly domácí ženy se ženami z Palonína. Družstvo
žen Pavlov se účastnilo jen okrskového kola.
V kategorii veteránů se pravidelně účastnilo družstvo Moravičan, následováno Doubravicemi a do
třetice družstvo z Palonína. Dalším družstvem
s vysokou účastí bylo družstvo
z Křemačova. Družstva veteránů
z Loštic a Pavlova se účastnila pouze
okrskového kola. A domácí Líšnice se
účastnila celkem 3 soutěží. Dvakrát
jsme startovali na začátku sezóny a pak
jsme se potýkali se závadou na PPS 8,
která byla vyřešena a opravena před
závěrem v Křemačově. Tady naši veteráni nastoupili a zamíchali alespoň
s pořadím pohárové soutěže.
Potkat jsme se tedy mohli na okrskovém
kole a dále na 7 soutěžích, z nichž jedna
byla jen veteránská - v Doubravicích.
Základem úspěchu je účastnit se všech
soutěží, aby byly započítány tabulkové
body. Za neúčast je bodové skóre 0, což
se při účasti konkurenčního družstva na
každé bodované soutěži dá těžko napravit a dohnat. Přesně to se stalo našich
děvčatům, které se jedné soutěže neúčastnila a tak se letošními Přebornicemi
stala děvčata z Palonína. Neměla to ale
zadarmo, protože celkové vzájemné
skóre bylo 3 vítězství a 3 druhá místa na
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každé straně. Rozhodovala by tedy okrsková soutěž, kde jsme děvčata z Palonína
v požárním útoku porazily, ale právě neúčast na jedné soutěži nám nakonec
v součtu bodů vynesla „jen“ druhé místo.
V kategorii mužů vynechalo jednu soutěž družstvo Palonína a tím pádem nemohlo
bodovou ztrátu dotáhnout na dvě zbývající družstva a to Studenou Loučku a Líšnici. Muži ze Studené Loučky si zapsali 6 vítězství a stali se tak Přeborníky
v kategorii mužů.
Kategorii veteránů ovládlo jasně soutěž družstvo z Moravičan svými čtyřmi vítězstvími a pokud přidáme účast na všech letošních soutěžích, je z toho vítězství. Důstojnými soupeři jim byla družstva Doubravice a Křemačova, která získala každé
po dvou vítězstvích, ale neúčastnila se všech soutěží.
Výsledky Přeborníka okrsku č. 10 ročník 2022
Ženy:
Muži:
Veteráni:
Palonín 65 b
Studená Loučka 69 b
Moravičany
Líšnice 57 b
Líšnice
63 b
Doubravice
Palonín
49 b
Křemačov

73 b
61 b
45 b

Vítězná družstva z každé kategorie obdržela poháry a dále jim byly okrskem vyplaceny finanční poukázky určené k odběru hasičského materiálu – výzbroje, výstroje
ve výši 5000, 3000 a 2000 Kč. Tyto finanční příspěvky byly okrskovým výborem
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