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Tříkrálová sbírka pořádaná letos již po osmnácté proběhla v Líšnici i na Vyšehorkách v sobotu 7. ledna. Tentokráte na koledníky čekalo sice mrazivé počasí, ale
opět se jim dostalo vřelého přijetí u štědrých dárců. Výsledky sbírky na str.2-3.

Z HISTORIE OBCE

INFO z MOHELNICE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

106. díl

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

Rok 1984
Místní národní výbor
- hlavní úkoly volebního programu splněné v roce 1984
1. Dokončení opravy veřejného osvětlení v Líšnici, výměna starých výbojkových
těles za sodíkové. Také ve Vyšehorkách byla dokončena rekonstrukce veřejného
osvětlení.
2. Byla vyměněna vstupní brána na hřbitov a upraven celý prostor u vchodu. Již
dlouhou dobu si stěžovali občané na problém při zalévání květin na hřbitově. Museli donášet vodu ze svých domů. Proto bylo letos vyhověno požadavku na zavedení vody z místního vodovodu až na hřbitov.
3. Kulturní dům, všechny jeho prostory, kromě kinosálu byly vymalovány. Rovněž
i místnosti budovy MNV.
4. Ke konci roku se podařilo splnit jeden z dlouhodobých
úkolů obce a to zaskružení odpadní vody na cestě u hřiště.
Jen terén, který byl značně poškozen buldozerem, zbývá v
příštím roce urovnat a obnovit příjezdovou cestu na hřiště.
5. V letošním roce stála obec před problémem zrušit smetiště v Líšnici a najít nový vhodný prostor pro skládku smetí. Jelikož však při pracích na zaskružení potoka bylo použito mnoho odpadu ze starého smetiště, nebylo prozatím nutné vymezovat nový

Vodovod na Vyšehorkách:
Po mnoho roků trápil občany vyšehorek nedostatek pitné vody. V létě, když bylo
delší dobu sucho, musela být pitná voda dovážena pro obyvatele i pro potřebu MŠ
v cisternách. Tuto dlouhodobou „bolest“ vyřešilo v letošním roce napojení místního vodovodu ve Vyšehorkách na vodovod v Podolí.

Občanská výstavba:
Ve výstavbě rodinných domů pokračovali: Novák Milan ml. a Ludmila Sedlářová.
U obou domů byla ukončena hrubá stavba a domy byly zastřešeny. Nová výstavba
domů letos v obci zahájena nebyla.
2

Ve čtvrtek 16. března 2017 od 8 do 15 hodin bude probíhat v zasedací
místnosti nové budovy Městského úřadu Mohelnice výběr daňových
přiznání za rok 2016 pro veřejnost.

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky - znáte z TV Šlágr
-31. března 2017 - v 18:00 hod. - Dům kultury Mohelnice - 180 Kč
KŘÍŽOVKA
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Také na březen tu máme lidovou pranostiku ukrytou v tajence. Tentokráte
není tak známá jako ta z měsíce února.
Pokud bude na sv. ……… .…….,
neurodí se brambory.
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Vyřešení minulé tajenky Únor bílý, pole sílí
Vodorovně:
1 - Hra na trávě s malým míčkem
2 - Saze
3 - Bomba
4 - Poklop na sýry
5 - Sokolský sjezd
6 - Plazi
7 - Domácky Ivo
8 - Včelí produkt
9 - Nádoba na květiny
10-Část hromosvodu
11-Dosud nepoužité
12-Vojenský pochod
13-Hlína /slovensky/
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Mnich ovšem neměl klidný spánek. Nejenže ho sužoval opět hrůzný sen z dnešní
noci, ale i náhlý ruch v krčmě ho nemilosrdně probudil. Mžourajíce na nezvyklé
prostředí si rychle připomněl realitu. Jazyk měl přilepený k patru a nedařilo se mu
jej uvolnit. Dopil proto již chladné pivo na stole, aby se vzpamatoval. Za okny se
den schyloval ke svému konci. Dionýs ztěžka vstal, rozhlížel se a začal hledat Duška. Prodíral se přeplněnou místností a nahlížel do všech zákoutí. Chlapec ovšem
nikde nebyl. Začala v něm postupně narůstat obava jako namočená houba. „Dušku,
….“zařval hlasem padajícího ze skály.
Ruch ustal a celá krčma ztichla. Všichni se
k němu otočili a nechápali, proč je tak rozčílený. „Co tady ječíš?! Kluk je dávno v
trapu! Chrápeš tady celé odpoledne, tak neřvi a vypadni!“zostra na něj zaútočil
Čadík. Na mnicha spadla plachta černé předtuchy. Popadl oblečení a vyrazil na
prázdnou ulici, kde se rozhlížel na všechny strany a volal, křičel chlapcovo jméno.
Do obličeje ho náhle udeřil prudký vítr a sprška sněhu ho oslepila. Schylovalo se
k sněžné bouři, která se tuto zimu už několikrát přehnala a nemilosrdně zasypala
všechny cesty v okolí. Dionýs dál zmateně pobíhal, ale už cítil marnost svého snažení. Promrzl ve chvíli snad až na kost a drkotal zuby jak umrlec. Tak ho zastihl
Košíkář, který z něj nemohl dostat srozumitelné slovo. A tak jej dostrkal na kozlík,
zachumlal do houní a pobídl koníka
k návratu na Vyšehorky. Byl nejvyšší čas!
Vítr vyl jak raněné ubohé zvíře, kvílel a rval
všechno, co se mu vzepřelo. Hory sněhu se
v mžiku sesypaly a vylily se jak lavina. Než
dorazili k faře, byla už tma tmoucí. Jen blikající svíčky v oknech dávaly pocestným
naději na útulek a teplo. Košíkář jej stáhl
celého ztuhlého a modrajícího z povozu a pomohl mu dojít do kuchyně. Tady bylo
příjemně, tady byl doma a v bezpečí. Ale Dušek, kde je? Kam šel? Jestli se vydal
pěšky, tak nemohl přežít. Ta hrůza ho dostala do vibrace. „Kde je otec Jan? Musím
s ním mluvit,“ zakňoural a hřál si ruce nad plotnou. „Kde by byl, je v kostele a
chystá se na půlnoční mši. A ty? Místo abys mu pomohl, tak se jen touláš a vymýšlíš samé hlouposti. A kde je kluk? Kde máš Dionýsi Duška?!“ zaútočila hospodyně. „Nevím,“ neslyšně hlesl. „Táááák,..ty nevíš?! Kde jsi ho nechal?“ naléhala na
něj a přestala se zametáním dávno naprosto čisté kuchyně. „Já nevím,“ znovu pravdivě odpověděl. „Myslím, že dnes tě žádné obdarování nečeká,“ vyřkla pravdivá
slova Aňa. A Dionýs to věděl.
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ANDĚL V NÁS

Jana Zámečníková

PODĚKOVÁNÍ

Výsledky
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Přinášíme výsledky letošního tříkrálového koledování – v pořadí již osmnáctého.
O letošní sbírce můžeme říci, že byla mrazivá - ale naštěstí jen počasím. Z ohlasu
mnohých koledníků víme, že přijetí v domácnostech bylo naopak hřejivé a lidé byli
vstřícní a štědří. Děkujeme za to všem vzácným lidem, kteří spolu s námi žijí. Letos do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech
vyrazilo o 17 skupinek více než loni – celkem 375 – což je rekordní počet. Stejně
tak výtěžek je rekordní: zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli částku 1 416.584
Kč (o 92.112 Kč více než vloni). Zajímavosti:


Nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.187 kusů, následována padesátikorunami, kterých
organizátoři napočetli 5.335 kusů



I letos překvapila sčítací komisi bankovka nejvyšší hodnoty: „pětitisícovku“
nalezla v pokladničce č. 258 s níž se koledovalo v Pivoníně; proti loňsku se
znásobil počet dvoutisícikorunových bankovek – dárci jich věnovali 21 kusů (v Zábřeze, Mohelnici, Dubicku, Chromči, Leštině, Lošticích, Mitrovicích, Moravičanech, Bukovicích, Postřelmově)



Kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura
(41,35 €), 10 Liber, polské zloté, pence, lipa, neplatné dvacetníky, žeton do
vozíku. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do
výtěžku sbírky



Průměr výtěžku na pokladničku činil bezmála 3.777 Kč (meziročně vzrostl
o přibližně 77 Kč), celkem 9 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo



Koledníci jsou (díky věrným a štědrým sponzorům) za svou pomoc odměněni drobnými dárky - lístky na filmové představení, vstupenka na bazén
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Darované prostředky budou - kromě naplnění fondu na přímou a akutní pomoc lidem v
nouzi - směřovat například na následující
projekty:
Nákup chybějících zdravotních pomůcek pro lidi dlouhodobě upoutané na lůžko moderní elektricky polohované postele s výbavou proti proleženinám; pro rehabilitující po
úraze zase invalidní vozíky a chodítka.
Pro přepravu seniorů a lidí se sníženou
schopností pohybu nákup speciálního automobilu, pro lidi bez přístřeší a pro ty kdo o
bydlení z různých důvodů přijdou, zřízení zázemí pro jejich nouzové krátkodobé ubytování a dílničku pro jejich zapojení do pracovní terapie.

už jen na Pražském hradě. V nemovitosti se dále nachází roubená, asi 7 m hluboká studna. V prvním patře se ve dvou
místnostech dochovaly velice vzácné
renesanční fresky. Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal vlastník
se snahou o citlivou postupnou obnovu
při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou bylo i zařazení
akce obnovy objektu, a tím možnosti
čerpání dotací, do programu Záchrany
architektonického dědictví.

Objekt před a po rekonstrukci

FOTO Z VAŠEHO ARCHIVU

V obou našich obcích se koledovalo v sobotu 7. ledna 2017. Na Vyšehorkách vyšla skupinka pod vedením paní Jany Smítalové a v Líšnici vedly skupinky koledníků
paní Jana Zámečníková a paní Alena Dunovská. Na Vyšehorkách se díky štědrosti
dárců podařilo vybrat 6500 Kč, což je o
700 Kč více než v loňském roce. V Líšnici se vybralo 6557 Kč, což je o 19 Kč
více. V pokladničkách se na Vyšehorkách z bankovek objevila 1x tisícikoruna,
3xpětistovka, 11x dvoustovka a 11 x stovka.V
Líšnici to byly tyto bankovky: 13x dvoustovka,
25x stovka.
Veliké poděkování patří vám všem, kteří
jste přispěli jakoukoliv částkou na pomoc
potřebným, i těm, kteří sbírku připravili a
realizovali. Vaše důvěra zavazuje organizátory sbírky, aby poskytnuté dary byly využity co nejsvědomitěji a putovaly tam, kde je
opravdu potřebují.
Děkujeme Vám.
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Další fotografie vznikla kolem roku 1989 a je z Mikuláše. Děkujeme za ní
Pavle Novákové. Rádi otiskneme i další fotografie, které nám zapůjčíte.
Zleva vzadu : Lubor Hopp, Petr Vojkůvka, Kamil Stratil, Aleš Stratil, Luděk Zámečník, Tomáš Zámečník, Lukáš Bartoš, Roman Šůstek.
Zleva vpředu : Miroslav Zámečník, Miroslava Plšková, Marcela Vojkůvková a
Stanislav Plšek.
Příště: Foto z mateřské školy
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ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

CHYSTÁ SE

Renesanční tvrz v Podolí
Tvrz v renesančním
stylu vybudoval roku
1551 Jindřich Kobylka
z Kobylího se svou
ženou
Annou
z Kojetína. Po Bílé
hoře bylo roku 1622
panství s tvrzí Kobylkům z Kobylího zkonfiskováno a novým
vlastníkem panství se
stal olomoucký biskup
František z Ditrichštejna. Ten ves připojil
k mírovskému panství,
které bylo biskupským majetkem. Tvrz byla
změněna v hospodářskou budovu a později
v obyčejný obytný dům. Původní tvrz je obdélníková, patrová stavba s hladkou fasádou. Nad
bočním vchodem, dnes zazděným, je zachovaný
kamenný znak Kobylků z Kobylí s datem 1551.
Na budově zůstaly nepatrné zbytky renesančních
sgrafit. Rovněž unikátní jsou zbytky gotické
omítky, která se v této podobě u nás zachovala

Ačkoliv zima ještě zdaleka nekončí, již se chystá velká úklidová jarní akce.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v jeden den
v sobotu 8. dubna 2017. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České
republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři,
pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!
Do této akce se zapojila i naše obec. Oficiální registrace úklidových akcí na webu :
www.UklidmeCesko.cz

Úklid kolem komunikací z obce Vyšehorky
ve směrech k Podolí a Líšnici po katastrální hranice obce.

Dne 8. dubna 2017 od 9:00 hodin
místo srazu:Vyšehorky - náves
Akci podpořili:
OÚ Líšnice, SDH Vyšehorky, občané Líšnice a Vyšehorek
Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.

Objekt před a po rekonstrukci
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Organizátorem akce je Spolek Ekosmák
společně s Českým svazem ochránců přírody
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MIKROREGION MOHELNICKO

Plán tradičních akcí Mikroregionu na rok 2017
Stejně jako každý rok jsou pro příznivce Mikroregionu Mohelnicko, a
tedy pro všechny místní obyvatele,
připraveny čtyři tradiční akce. Máte-li
zájem dozvědět se zajímavosti z historie a geografie regionu, projít se pěknou přírodou, lépe poznat jednotlivé
obce regionu, potkat se se známými,
pobavit se, zasportovat si a zasoutěžit,
pak jste na akcích vítáni.
Na sobotu 18. března je naplánováno
Josefovské setkání obcí u kaple

Pravidelné každoroční setkání obyvatel Mikroregionu ve vybrané obci neboli Den
Mikroregionu se uskuteční 17. června v Maletíně. Stejně jako v loňském roce byla
akce spojena s významným výročím obce Mírov, tak letos proběhne společně s
oslavami 700 let od první zmínky o obci Maletín. Stánky jednotlivých obcí budou
jako každý rok nabízet informace z obcí, drobné občerstvení a výrobky od šikovných obyvatel obcí. Hlavně však budou místem pro společenské setkání a diskusi.
Součástí programu bude sportovní klání družstev v různých disciplínách, kulturní
vystoupení, návštěva památek či jiných zajímavostí v obci, výstava o historii obce,
a kdo vydrží až do konce, dočká se i překvapení.
Zdroj: informační zpravodaj 1/2017

POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ OÚ
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, že je
možno platit v úředních
hodinách na OÚ do konce března poplatky. Platí
se poplatky za pravidelný
svoz TDO, který je 500
Kč za 1 osobu trvalého
pobytu nebo 500 Kč za
stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby,
které jsou většinu roku
mimo místo trvalého pobytu za účelem studia,
zaplatí částku 250 Kč po
prokázání studia potvrzením o studiu. Poplatek za
psy činí 50,- Kč za prvního a 100,- Kč za dalšího.
Vodné pro obyvatele Vyšehorek se platí dle faktury za odběr vody. Za služby spojené s údržbou
hřbitova se vybírá částka
150 Kč.

sv.Josefa v Doubravě ve 14 hodin. Účastníci si tradičně vyslechnou pověst vázanou
k tomuto místu, sousedsky si povykládají,
připijí na zdraví a rozejdou se zpět do
svých domovů. K akci patří, a za dobrý
skutek se považuje, sběr odpadků a věcí,
které do lesa nepatří, na zpáteční cestě.
Po stopách švédských vojsk se můžete
letos vydat v pondělí 8. května z Mírova. Cílem turistické vycházky, je „švédská
cesta“ u sloupu Nejsvětější Trojice za Mírovem směrem na Krchleby. Součástí
akce je poutavé vyprávění o historii Mírova a jeho okolí nebo o místopisných zajímavostech. Chránit si ušní bubínky je třeba
během obléhání hradu Mírov švédskými
vojsky, které nám přiblíží praktická ukázka
vojenské
historické
skupiny.
Mikroregionem na kole se pojede letos
26. srpna. Společným cílem bude sportovní
areál obce Stavenice, kde se koná tradiční
Stavenický škrpál. Obě akce letos proběhnou současně. Čeká vás příjemné odpoledne se soutěžemi, hudbou, akcemi pro děti a
občerstvením.
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