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OBECNÍ ZPRAVODAJ

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 říjnu:
Springerová Jaroslava
Plháková Marie
Plesník Miroslav
Koďousková Helena

Zdařilová Drahomíra
Podhorný Petr
Teltscher Miroslav
Valdesová Dana

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Říjen

www.obec-lisnice.cz
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKY

OBECNÍ ÚŘAD LÍŠNICE
Vás zve na

v pátek 6. 12. v 18 hod. - náves

v neděli 8. 12. ve 14 hod. - kult. dům
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Pěvecký sbor místních občanů, Madalen Zábřeh
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Na sobotu 2. listopadu připadla vzpomínka na všechny zesnulé - Dušičky.
Ne jinak tomu bylo i na vyšehorském hřbitově. U vstupní brány na hřbitov byly
umístěny Boží muka se sochou Panny Marie s dítětem.

KARTY

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

137.díl

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

Rok 1990

Memoriál Zdenka Neubauera

HOSTINEC LÍŠNICE - 16. 11. 2019

Společenské organizace:
OB, Sdružení za zachování obřadních tradic
Činnost pokračovala i letos pravidelným hudebním blahopřáním občanům k životním jubileím a to od 50 roků. Těm občanům, kteří dovršili 60, 65, 70, 75 let života,
popřáli členové sdružení osobně a předali malý dárek s kytičkou. V obci jsou také
občané starší 80 let. Patří k nim:
Pudilová Anna, Orálek Antonín, Jurníčková Marie, Mašterová Marie, Hoppová
Anna, Horníčková Anna, Nováková Růžena, Zámečníková Františka - ta je rovněž
nejstarší občankou a dožila se v tomto roce 90 let.
Zvláště významné jubileum oslavili manželé Hňoupkovi a manželé Škůrkovi zlatou svatbu. I těmto oslavencům přišli členové popřát a předat jim dárkový koš.
Během roku se konaly tři přednášky. Dvě se zdravotní tématikou a to: Nemoci
páteře a AIDS. Třetí přednáška byla cestopisná. Z ostatních akcí můžeme jmenovat: Oslavy MDŽ, Vítání dětí, Oslavy MDD, Lampionový průvod, Setkání s Mikulášem, Odpoledne pro důchodce - s filmem Funebráci, Beseda s dětmi o vzniku
ČSR. OB se také v letošním roce podílela na výzdobě a úpravách volební místnosti /červen, listopad/ a vysílala u těchto příležitostí rozhlasové relace.

Knihovna
Počet výtisků v knihovně se nezměnil. Obsahuje přibližně 1000 výtisků. Jsou to
knihy zábavné, naučné - jak pro děti a mládež, tak pro dospělé.
To, co je možné říci o počtu výtisků, že počet nepoklesl, není
možné konstatovat o počtu čtenářů a výpůjček. Dospělých čtenářů bylo pouze 6 a dětí 18. Během roku bylo vypůjčeno 1200 knih
a časopisů /v roce minulém 1645/.
Knihovníkem v Líšnici je i nadále pan Petr Rýznar.
Každé dva měsíce je prováděna obměna knižního fondu a to zhruba 40 výtisků. Knihovna odebírá časopisy Zdraví, Sedmička,
Ž+M, Vlasta, ABC. Časopisy kromě Zdraví platí MěKnihovna v Mohelnici. Stálo
by za zamyšlení, kde je hlavní důvod nezájmu o dobrou knihu.
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Startovné: 140,- /v ceně oběd/
Drobné peníze do hry s sebou

KŘÍŽOVKA
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Registrace hráčů: od 8 do 9 hod.
Na vaši účast se těší pořadatelé
11. listopadu má svátek Martin. K tomuto
dni se vztahuje nejznámější pranostika:
Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Existuje však i řada jiných:
Na stromech a révě do Martina listí – tuhá
zima přijde, buďme si jistí
Na svatého Martina bývá dobrá peřina
Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima
Po svatém Martinu ……..../dokončení v
tajence/
Vyluštění minulé tajenky:
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Vodorovně:
1 - Nádoba na květiny
2 - Ticho
3 - Čas /anglicky/
4 - Mužské jméno 14.8.
5 - Moravská metropole
6 - Vesnice
7 - Měkkýši v lasturách
8 - Účastník
9 - Doupata pod zemí
10- Vydavatel naučných slovníků
11- Boty
12- Přítok Moravy
13 - Místo spojení lan
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR

NAVŠTÍVILI JSTE

Zájezd: Technické muzeum Brno, pivovar v Černé Hoře

NAŠE OBEC je
NAŠE SPOLEČNÁ VĚC
aneb plánujeme společně
Jste nespokojení s tím, jak vypadá naše náves?
Něco se Vám nelíbí? Chcete se podílet na změnách
k lepšímu? Máte nápady, jak na to?
Váš názor nás zajímá a rádi si jej poslechneme

V sobotu 12. října se uskutečnil již pravidelný podzimní zájezd. Ráno jsme vyrazili
za poznáním do Technického muzea v Brně. V muzeu jsme strávili tři hodiny.
Každý měl dostatek času si všechny exponáty prohlédnout a některé se daly i vyzkoušet. Děti zaujala nejvíce dětská herna
a
možnost
vyzkoušet
si
šerm.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do pivovaru v Černé Hoře. Tady nás
čekala hodinová prohlídka pivovaru
s výkladem. Na ochutnávku jsme si však
museli počkat. Po náročném dnu se již
všichni těšili do restaurace na připravený
pozdní oběd. Vývar se svíčkovou byl již
připraven, a proto jsme na jídlo nečekali
dlouho. Po obědě si zájemci objednali i
ochutnávku piv. Podávalo se sedm druhů.
Při zpáteční cestě se v autobuse vedla
diskuze o nejchutnější pivo a spokojenost
se svíčkovou. Zjistilo se, že každý má
jinou chuť a svíčkovou má rád každý tu
svoji.
Při zpěvu lidových písní jsme v pořádku
dojeli domů. Nálada byla vynikající a
věřím, že i příští rok se s takovou partou
někam vydáme.
Za spolek RELAXACE Lucie Dvořáková

TÍMTO ZVEME VŠECHNY OBČANY
(OD 14 DO 100 LET) NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ REVITALIZACE NÁVSI

V ÚTERÝ 12. 11. 2019 v 16°°hod.
NA NÁVSI V LÍŠNICI
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ZASTUPITELÉ OBCE
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UPOZORNĚNÍ

NEZAPOMÍNEJTE

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že správce energetické sítě nahlásil
v obci Líšnice

POLICIE ČR RADÍ:

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE, které se mohou týkat i Vás:
Datum: 11. 11. 2019 od 7:30 do 15:30 hod.
Poznámka:
Č.p: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 9002

Datum: 14. 11. 2019 od 7:30 do 15:30 hod.
Poznámka:
Č.p: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 86

Datum: 19. 11. 2019 od 7:30 do 15:30 hod.
Poznámka:
Č.p: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 78,

POZVÁNKY

15. 11. 2019 - 18 hodin - KD Líšnice

Šišky jehličnatých stromů
Beseda s výstavou šišek: Jiří Kvíčala
23. 12. 2019
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Kdo je vidět – vyhrává!

Jako tomu bývá každý rok s příchodem podzimního a zimního období, věnují policisté zvýšenou pozornost pohybu
chodců a jejich vybavení reflexními prvky.
Povinnost chodců užít při chůzi mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky stanoví zákon o provozu na pozemních komunikacích takto:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené vidi-

telnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Za porušení této zákonné povinnosti hrozí nevybavenému chodci na místě až dvoutisícová pokuta.
Připomínáme, že s ohledem na bezpečnost chodců je třeba za sníženou viditelnost považovat nejen noční dobu, ale také
soumrak, svítání, silný déšť, sněžení, mlhu a další nešvary počasí, které mohou
vyvolat sníženou viditelnost.
S potěšením můžeme konstatovat, že stále
více účastníků silničního provozu dbá na
své bezpečí a používání reflexních prvků
se pro ně stalo samozřejmostí. V podstatě
každý den dochází na silnicích k vážným
nehodám. Příčinou řady z nich je nedostatečná viditelnost chodců, ale také cyklistů,
kteří při střetu nejsou ničím chráněni.
Řidiči, kteří zranili chodce nebo cyklistu
se shodují na tom, že ho neviděli vůbec
nebo příliš pozdě. A právě při správném
používání reflexních prvků a řádném
osvětlení jízdních kol mohou řidiči náš
pohyb zaregistrovat s dostatečným předstihem.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím
služby SMS InfoKanál.
Služba je určena pro občany obce Líšnice ve věku nejméně 16 let. Registrací do
služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování
o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů
a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně
doručeného na adresu OÚ Líšnice (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a
případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou
předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším
subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání,
a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování
těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích| budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány
v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.
Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat [doplnit kontakt obce, od 25. 5. 2018 také kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů obce]. Ohledně uchování provozních a lokalizačních
údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno,
a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva,
roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400

INFORMACE Z OÚ

Vážení spoluobčané,
Obec Líšnice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme
zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:








Plánovaných odstávkách vody, vzniklých havariích?
Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
Uzavírkách místních komunikací?
Termínech mimořádných svozů odpadu?
Konání kulturních a společenských akcí?
Mimořádných změnách v provozní době OÚ a apod.?
A další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE!
Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ

1. Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte
tento obrázek na úvodní straně webu:
Nebo se registrujte přímo zde:
novy.infokanal.cz/reg/LISNICE
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později
upravit nebo registraci zrušit.

2. Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
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REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera LISNICE mezera
CISLOPOPISNE

3. Jak se registrovat osobně ?
ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ODEVZDEJTE NA OÚ

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VYSEHORKY
mezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

583 428 006

Příklad:

REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVÁKmezeraLISNICE mezera123
Zasláním registrační SMS dáváte:
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování
o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU:
ODREGISTRUJ na: 583 428 006
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu:

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu
obce Líšnice. Odevzdejte na OÚ!

Telefonní číslo

+ 420

Jméno
a příjmení
Adresa
Email
(není povinný)

………………..…………………………………
Datum a vlastnoruční podpis

IK LISNICE Očkování psů proti vzteklině bude dne 16.5.2018 před budovou OÚ
v době 18:20 – 18:50. Více informací na internetovém portále obce.
IK LISNICE Ve dnech 17+19. 5. 2018 Bude v naší obci provádět kontroly a čištění
komínů na pevná i plynná paliva + periodické roční kontroly. Zájemci o kominické
práce se mohou objednat na OÚ.

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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Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační SMS
nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku.
Svým podpisem dáváte:
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby
SMS InfoKanál.
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