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 srpnu

Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav
Šůstek Jiří

Plšek Miroslav
Horálková Eva
Nováková Ilona
Kučera Josef
Kvíčalová Dáša
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Srdečně blahopřejeme!
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BRUSOVY SLAVNOSTI

Kdy: sobota 10. 9. 2022 13:00
Kde: Náměstí Svobody Mohelnice
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FUPO
Trocha klidu
Jiří Schelinger revival
Petr Bende a Madalen
Žlutý pes
Queenmania

Doprovodný program: Loutkadlo, mažoreky ZUŠ, X-treme, šašek Viky, Bike
show Jana Sladkého, Mohelnická sebranka, chodci na chůdách. malování na obličej, kolotoče, skákací hrad, ohnivá show.
Otevřeme Galerii Lautner, Minimuzeum ručních řemesel a Městskou knihovnu a
sklepení pod ní, kde budou probíhat dílny pro děti.
Vstupné 50 Kč, děti vstup zdarma. Bohaté občerstvení zajištěno.
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Po horkém počasí udeřily bouřky a deště. Dne 21. srpna spadlo v naší obci téměř
50 mm srážek. Na některých místech se silnice ocitla pod nánosem bahna. O nápravu se postarali členové jednotky SDH Líšnice.

INFORMUJEME
Výběrové řízení na pronájem obecního bytu
Obec Líšnice, v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. v plném znění a rozhodnutím zastupitelstva obce Líšnice č. 3/2022 ze dne 19.07.2022, vypisuje ke dni
15.8.2022
Výběrové řízení na pronájem bytu nacházejícího se v nemovitosti č.p. 66.
Obec Líšnice vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu na adrese Líšnice 66, 789
85 Líšnice o velikostí 3 + 1 o výměrách: kuchyň 12 m², pokoje 21,7 m² ,16,3 m² a
11,3 m², předsíň 22,4 m², koupelna 6,80 m², WC 1,3 m², sklep, kůlna, dvůr, garáž,
zahrada. Započítaná plocha 76,55 m². Topení na tuhá paliva.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – pět let s výpovědní lhůtou 3
měsíce s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována, vždy o
dalších pět let.
Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:
• do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR, starší l8 let,
• pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku obce, musí se písemně zavázat, že v
případě získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí,
• zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k
obci,
• zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy.
Žádost o pronájem bytu musí obsahovat:
• nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit alespoň 55 Kč/m²/měsíc
• zájemce uvede adresu trvalého i skutečného místa pobytu, telefon případně e-mail
• zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého
dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že
žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování
dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu
nebo neužívání bytu).
Písemné žádosti se podávají na adresu: Obec Líšnice, Líšnice 39, 789 85 Líšnice, a to v zalepené obálce s heslem “Obecní byt Líšnice“ do 15.9.2022 do 12.00
hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné – např. mail.
Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:
• zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením,
• nesplňuje výše uvedené podmínky,
• žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.
O konečném pořadí přihlášených uchazečů o pronájem bytu, kteří na pronájem
bytu podali platnou přihlášku, rozhodne Zastupitelstvo obce Líšnice, přičemž má
právo rozhodnout, že smlouva o nájmu bytu nebude uzavřena se žádným z přihlášených uchazečů. Zastupitelstvo obce Líšnice bude při výběru uchazečů přihlížet
zejména k:nabízené výši základního nájemného v Kč za m2 započtené podlahové
plochy bytu měsíčně. Bližší informace podá Jiří Kvíčala (tel.: 583 428 006,
mob.: 737 254 799) starosta obce.
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KŘÍŽOVKA
Dne 28. září se slaví svátek svatého Václava, jednoho z patronů naší země. Svatý Václav (asi 903 nebo 907 – 28. září 935, příp. 929) se údajně narodil jako nejstarší syn vévody Vratislava. Podle pověsti byl vychováván svou babičkou sv.
Ludmilou (svatořečena ve 12. století) a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce od saského krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat suverenitu českého
státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Podle legendy byl
zavražděn ve ........../vyluštění v tajence/ služebníky svého bratra Boleslava poté,
co se ho sám Boleslav pokusil zabít. Boleslav díky tomu převzal vládu. České
šlechtě vadil Václavův podřízený postoj vůči německému císaři, jemuž platil poměrně vysoké roční dávky ve stříbře, zlatě i dobytku. Po smrti začal být Václav
uctíván jako svatý pro svou
v legendách mu připisovanou zbožnost
(péče o rozšíření křesťanské víry v národě, vlastnoruční pěstování
vína a obilí pro svaté přijímání, péči
o chudé, nemocné, otroky a vězně,
stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní, ap.) a posmrtné zázraky. Jelikož sehrál důležitou
úlohu při koncepci české státnosti, stal
se symbolem českého státu, např. v
Kodexu vyšehradském, na mincích
nebo na Myslbekově pomníku.
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Vyluštění minulé tajenky:
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh
bohatá zima.
Vodorovně:
1 - Vysoká tráva rostoucí u vody
2 - Židovská sobota /česky/
3 - Taška s řemeny /zastarale/
4 - Kvantový zesilovač optic. záření
5 - Hladká cukrovinka s polevou
6 - Spojovací součást se závitem
7 - Tabule s fotografiemi maturantů
8 - Zřícení stěn v dole
9 - Mládě lva
10- Vodní bahenní rostlina
11- Pobuřovatel, povstalec
12- Ohraničená doba na něco
13- Dýně
14- Starci
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POZVÁNKA

VOLBY 2022
V naší obci budeme vybírat z kandidátů do obecního
zastupitelstva pro další čtyři roky. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. V
pátek bude hlasování probíhat v době od 14:00 hod.
do 22:00 hod. V sobotu bude hlasování probíhat v
době od 8:00 hod. do 14:00 hod. vždy v přísálí KD v Líšnici. Dovolujeme si
Vám ve stručnosti vysvětlit způsob hlasování, aby se předešlo neplatným hlasům.
Jakým způsobem se může volit:
Následující postup je stručným výtahem ze zákona Zákon č.491/2001 Sb. přizpůsobený počtu 7 volených zastupitelů

10

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. V Líšnici je to 7 zastupitelů. Kandidují 3 sdružení po 7 kandidátech.
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají
zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel:
VOLÍTE JEN JEDNO SDRUŽENÍ:
Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě
označíte křížkem jednu stranu a vašich „7 hlasů“ dostane prvních 7 lidí na kandidátce.
CHCETE ZVOLIT RŮZNÉ KANDIDÁTY Z RŮZNÝCH SDRUŽENÍ:
Pokud nechcete volit celé sdružení, ale osobnosti, které kandidují za různé subjekty, můžete křížkem označovat i kandidáty napříč sdruženími. V našem případě tak
můžete označit až 7 osobností. Pokud jich označíte méně, tyto vaše hlasy propadají, křížky ale platí.
CHCETE ZVOLIT JEDNO SDRUŽENÍ A NĚKOLIK OSOBNOSTÍ Z DALŠÍHO SDRUŽENÍ:
Pokud fandíte jednomu sdružení, ale zároveň byste v zastupitelstvu chtěli i zástupce z jiných subjektů, můžete tímto způsobem také hlasovat. V jiných sdruženích
označíte jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak vaše oblíbené sdružení.
Rozdělení hlasů bude následovné: pokud v našem případě označíte např. 2 osobnosti, dáte každé hlas. Vašich zbylých 5 hlasů se pak odshora rozdělí sdružení,
kterou jste označili křížkem jako celek.
KDY JE HLAS NEPLATNÝ:
Důležité je při udělování preferenčních hlasů neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Není možné například označit křížkem dvě politické strany. Hlasování je
také neplatné, pokud volič označí více kandidátů, než je volených míst
v zastupitelstvu – tedy více než 7. V tom případě propadají všechny hlasy.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky
- který má trvalý pobyt v obci
- který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let
- u kterého není překážka výkonu volebního práva.
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PŘEDSTAVUJÍ SE SDRUŽENÍ - VOLBY 2022

OBČANÉ PRO LÍŠNICI A VYŠEHORKY
- představuje svoje kandidáty pro volby do zastupitelstva obce
Líšnice

1. Kamil Stratil - 44let / elektromechanik / Líšnice

Proč chci kandidovat:
Chci pracovat pro obě obce a jejich občany nezištně a
bez předsudků, nepřeji si politiku ani moc. Na vesnici
politika nepatří! Dovedu uplatnit svoje organizační
schopnosti a zastávám týmovou práci. Myslím si, že podpora místních spolků je velmi důležitá, stejně tak starost
o seniory a děti. Mám představu věnovat se projektům,
které budou přínosem pro obě naše obce a občané z nich
mohou profitovat. Stejně tak se věnovat a řešit otázky
ekologie, odpadového hospodářství a péči o obecní movitý i nemovitý majetek.

2. Ing. Zdeněk Koupil - 42let / obchodní manažer / Vyšehorky

Proč chci kandidovat:
Vzhledem ke své profesi chci obci pomáhat zejména v
oblasti stavebních záměrů. Mám mnoho zkušeností s
veřejnými i soukromými zakázkami, realizacemi staveb,
z jednání s investory i státními úřady.

Sdružení nezávislých občanů Líšnice – Vyšehorky

Program, který si vytýčilo na příští čtyři roky Sdružení nezávislých občanů Líšnice
– Vyšehorky je především programem směřovaným k občanovi naší obce.
Za volební období 2018-2022 se podařilo do obce přinést bez mála 7 mil. Kč
z dotací a nachystat k realizaci dalších několik akcí za 100 mil. Kč.
A co chceme do budoucna?
- dořešit otázky výstavby infrastruktury pro výstavbu RD v obci Líšnice
- vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Líšnice,
- zahájit (začátek 11/2022) a dokončit výstavbu autobusových zastávek
v lokalitě Pod dědinou
- za obcí Líšnice vybudovat posilový zdroj vody pro obě obce s ohledem na
nárůst počtu obyvatel
- provést projektovou přípravu pro výstavbu kanalizace na Vyšehorkách
- oprava místních komunikací a výstavba chodníku
- výsadba zeleně
- 2. změnu územního plánu obce Líšnice
To je jen výčet projektů, které jsme si dali za cíl kromě jiných v dalším volebním
období realizovat.
Chceme využívat všechny možnosti, které nám poskytuje dotační politika kraje,
státu a Evropské unie. Budeme využívat i zdroje, které nám nabízí Mikroregion
Mohelnicko a MAS Mohelnicko.
Dále bychom chtěli podporovat spolkový a společenský život v obci, tak aby se
tato oblast života obce stala jednou z hlavních priorit zastupitelstva obce.
Nabízíme Vám své znalosti, zkušenosti a pracovitost. Hovoří za nás naše dosavadní práce odvedená ve prospěch občanů a obce.

POZVÁNKA|

Tradiční pouť
na Střítěži
se bude konat

3. Lukáš Plesník - 30let / seřizovač / Vyšehorky

Proč chci kandidovat:
Není mi lhostejný stav věcí veřejných v mém blízkém i
širokém okolí. Vždy je něco dobré na čemž je možno
dál stavět a rozvíjet budoucnost k lepšímu. Osobně
bych se rád podílel na kulturním vyžití v obou obcích a
podporu aktivních spolků.
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v neděli 11. září
2022

- začátek je ve 14.00
hodin. Vjezd automobilem na Střítěž
je povolen.
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Sdružení nezávislých občanů
Líšnice - Vyšehorky

- představuje svoje kandidáty pro

volby

do zastupitelstva obce Líšnice

4. Jaroslav Pátek - 47let / strojní mechanik / Líšnice
Proč chci kandidovat:
Spolupráce se zástupci na dosavadních i nových projektech pro obec. Zkvalitnění veřejných služeb pro občany
obce.

1. Jiří Kvíčala, DiS.
55 let, starosta
Líšnice

5. Mgr. Kateřina Pallová - 33let / exportní manažer / Vyšehorky
Proč chci kandidovat:
Ráda bych spolu se svými kolegy pomohla s čerpáním
dotací na rozvoj našich obci, které by nám mohly velmi
pomoci v mnoha směrech. Důležitá je pro mě i podpora
místních spolků a aktivity v obcích, setkávání občanů.

2. Mgr. Aleš Plhák
56 let, učitel
Líšnice

5. Oldřich Smítal
60 let, dělník
Vyšehorky

3. Petr Podhorný
67 let, důchodce
Vyšehorky

6. Libor Zbožínek
46 let, seřizovač
Líšnice
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4. Lukáš Bartoš
42 let, technolog
Líšnice

7. František Valouch
56 let, plánovač
Vyšehorky

6. Martin Zapletal - 35let / vedoucí technologie /
Líšnice
Proč chci kandidovat:
Chtěl bych nabídnout mé komunikační a inovativní
schopnosti v modernizaci pro budoucnost občanů a vzájemnou pomoc s jejich realizací.

7. Miloslava Pulkertová - 58let / dělnice, OSVČ / Líšnice
Proč chci kandidovat:
Chtěla bych se zaměřit na zkvalitnění odpadového hospodářství - lepší třídění odpadu z domácností, zkusit tak
vyřešit, aby se odrazilo v placeni každé domácnosti za
vyprodukovaný odpad.
Pomáhat seniorům v tíživých situacích, naslouchat jejich
problémům a potřebám, podporovat je v domácí péči, při
těžké nemoci, jelikož je to veliká zátěž pro každou rodinu.
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PRO OBČANY
- představuje svoje

kandidáty pro volby
do zastupitelstva
obce Líšnice
1. Mgr. Lucie Dvořáková
Líšnice, 35 let
vychovatelka

2. Ing. Zuzana Drtilová

Líšnice, 32 let
administrativní pracovnice

PRO OBČANY
Jaké jsou naše cíle?
Chtěli bychom zvelebovat naše obce ke spokojenosti Všech občanů. Nebudeme
slibovat nereálné cíle. Naše cíle jsou reálné a dosažitelné. Jedním z cílů je zaměřit se na kvalitní a spokojený život Všech občanů od novorozenců po seniory.
Zajistit bezpečná a zajímavá hřiště pro děti všech věkových kategorií, hřiště pro
aktivní život dospělých, naučné stezky zajímavými místy našich obcí, podporovat společenský a kulturní život v obou obcích. Podporovat spolkovou činnost
v Líšnici i na Vyšehorkách.
Rádi bychom udrželi dopravní obslužnost v obcích, zvelebili a rozšířili autobusové zastávky. Chceme podporovat a zvýšit nabídku místní prodejny Jednota.
Dalším cílem bude řešení problémů s přívalovými dešti, s nedostatkem pitné
vody v suchém období. Úprava a oprava místních komunikací a chodníků. Bezpečný provoz v obcích.
Rádi bychom obnovili zeleň na hřbitově. Zaměříme se na odpadové hospodářství, aby bylo co nejefektivnější a nejhospodárnější.
Budeme pokračovat v projektech jako je kanalizace a ČOV v Líšnici a vybudování infrastruktury v plánované části „U Kříže“, kde by mělo vzniknout 22
nových stavebních parcel.
Víme, že nejde vyhovět všem, chceme s občany komunikovat a najít reálné
východisko.

VAŠE FOTO
3. Andrea Šulová

Vyšehorky, 47 let
invalidní důchodce

5. Petr Šnévajs

Vyšehorky, 34 let
OSVČ

4. MUDr.et DDDr. Tomáš Kučera
Líšnice, 29 let
zubní lékař

6. Hana Dvořáková
Líšnice, 43 let
účetní
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7. Miroslava Draplová
Líšnice, 54 let
skladový specialista

Děkujeme Standovi Plškovi za zajímavý záběr líšnické návsi ze vzduchu.
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