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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 únoru:
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Novák Milan
Nejedlá Erika
Mašterová Helena

Sedlářová Liduška
Hašler Antonín
Kuba Ladislav
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LÍŠNICE
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

HASIČSKÝ PLES

SPOLEK RELAXACE LÍŠNICE VÁS ZVE

v NEDĚLI 10.3. v 15 hod
do KD v LÍŠNICI na

sobota 9. 3. 2019
KD Líšnice - 20 hodin
Hrají: Tóny Konice
Tradiční kulturní vystoupení
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bohatá tombola, fotokoutek, skvělá zábava, spousta her,
vynikající občerstvení

Jednou z nejvíce navštěvovaných kulturních akcí v naší obci je dětský maškarní
karneval. Na ten letošní se mohou děti těšit druhou neděli v březnu.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Dne 24. února uplynul rok, co nás navždy opustila naše milá manželka,
maminka a babička paní Dana Vašková z Vyšehorek.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni společně s námi.
Manžel s rodinou

129.díl

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

Rok 1988

POZVÁNKA

Jednota:
Ve druhém pololetí roku 1988 se zhoršilo zásobování obyvatelstva některým spotřebním zbožím - hlavně hygienickými potřebami. Protože dodávky tohoto zboží
do obchodů byly kráceny, vznikaly před prodejnami fronty,
v mnoha případech ne zrovna malé. Spotřebitel jako by v
takových situacích zvýšil spotřebu.
Také v prodejně v Líšnici tohoto zboží byl nedostatek. Například při rozvozu zboží jednou za měsíc obdržela prodejna jen 20 kusů zubní pasty. Tento neuspokojivý stav zásobování přetrval až do konce roku. Proč došlo k takové situaci, nikdo zákazníkům zodpovědně nevysvětlil. Je pravdou,
že někteří lidé hned zpočátku, kdy stav nebyl tak kritický,
podlehli panice z možnosti většího nedostatku zboží a začali shromažďovat zásoby,
aniž by všechno nakoupené zboží upotřebili pro svoji okamžitou spotřebu.
Vedoucí prodejny v Líšnici v roce 1988 byla i nadále Ludmila Vyjídáčková, zástupce vedoucí Zdenka Bartošová. Plán tržeb na tento rok byl 1 656 000 Kčs, skutečnost 1 628 342 Kčs.

Mateřská škola:
K 1. září 1988 bylo zapsáno v MŠ Vyšehorky 25 dětí od 2 do 6 let. Z Líšnice
7 dětí, z Vyšehorek 7 dětí a 11 dětí z Podolí. Do ZŠ odešlo 5 dětí.
Pedagogičtí pracovníci:
Jaroslava Springerová - ředitelka, Jana Smítalová - nekvalifikovaná učitelka, která
nastoupila za J.Svobodovou, v srpnu 1988 nastoupila na její místo Ilona Foktová.
Provozní zaměstnanci:
Stanislava Plšková - kuchařka, Justina Orálková - uklízečka.
Děti z mateřské školy se během roku účastnily několika akcí pro veřejnost. Byl to
kulturní program na oslavách MDŽ, soutěživé hry na MDD. Stále trvá družba
s MŠ na Slovensku. S mateřskou školou spolupracuje také patronátní závod JZD
Nový život Mohelnice. Poskytuje finanční pomoc při výletu, opravuje dětem hračky a zařízení na školní zahradě.
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SDH Vyšehorky pořádá 30. března 2019 v KD Líšnice

TANEČNÍ ZÁBAVA - sk. Motors rock
KŘÍŽOVKA
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Začátkem měsíce března se v Líšnici
uskuteční další významná společenská
akce, která má již dlouhou tradici. Její
název …… /vyluštění v tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje,
slunce pozře závěje, nad polem si
SKŘIVAN ZAPĚJE.
Vodorovně:
1 - Mlýnský kanál
2 - Město v ČR s více než 1 mil. obyv.
3 - Škraboška
4 - Lidoop
5 - Malý míč
6 - Bujón do polévek
7 - Značka kotlů
8 - Pápeří
9 - Domácky Josef
10- Žena sedláka
11- Přípravek na mytí oken
12- Vyvýšené myslivecké stanoviště
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VAŠE ZÁŽITKY Z CEST

Stanislav Plšek:

Na kole do Rumunska

Na Slovensku ještě u řeky Moravy jsem se potkal s Irkou Laurou, která putovala z
Irska do Bratislavy. Cyklostezky kolem Dunaje pak byly plné cyklistů z různých
míst Evropy, kteří velmi často využívali tuto trasu k cestě k Černému moři. Němců
a Rakušanů bylo nejvíce, ale potkal jsem i Španěla a Srba. Celkově mě překvapilo
jak je dálková cyklistika populární.
Na Slovensku a v Maďarsku se střídali asfaltové cyklostezky s úseky po polních
cestách vedoucích na povodňových hrázích. V Srbsku pak jen více či méně frekventované silnice a obtížně sjízdné povodňové hráze. V Rumunsku mě čekali uz
jen silnice a navíc úplně zmizelo značení evropské trasy 6. - dunajské trasy.
Naštěstí to bylo v místech, které jsem už dobře znal.
Z Líšnice do Gerniku mi cesta trvala asi 12
dni a ujel jsem něco přes 1200 km. Projel
jsem přes 7 zemí. Původně jsem nechtěl
tolik spěchat, ale nakonec mě jízda na kole
pohltila natolik, ze jsem nikde nestrávil více
než jednu noc. To jsem si pak vynahradil v
Rumunsku, kde jsem zůstal na jednom
místě přes měsíc a jen párkrát do týdne jsem
podnikl vyjížďku po okolí. Většinu času
jsem tam trávil čtením a různou prací v
hospodářství. Staral jsem se o krávu Anabelu, o prase, slepice a k tomu občas přibyly práce na poli a nebo v lese. Taky jsme s
Frantou začali stavět novou chalupu, ve
které chce ubytovávat turisty. Gernik patří
mezi jednu ze šesti českých vesnic v rumunském Banátu. Většina těchto vesnic včetně
Gerniku je velmi špatně dostupna po rozbitých silnicích a lidem často nezbývá než si
vystačit hlavně s tím, co si sami vypěstují. Celkově je toto místo obrazem českého
venkova před kolektivizací a zachovávají se zde české tradice a zvyky, které u nás
už ani neznáme. Většina lidi je zde věřících a pravidelně navštěvují kostel. Díky
dlouhodobějšímu pobytu ve vsi jsem se mohl začít cítit jinak než jen jako turista a
byl jsem rád, že mohu pomoci i ostatním lidem ve vsi než jen Frantovi. A to třeba i
s nastavením počítače. Pomáhal jsem lidem, kteří mají většinu svých blízkých v
Čechách a Skype nebo Facebook jsou pro ně jedinou cestou, jak s nimi být v kontaktu.
/Pokračování příště/
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NAVŠTÍVILI JSME

Putování Zábřežskem s Miroslavem Kobzou
Miroslav Kobza je novinář, fotograf, autor dramatických a písňových textů, spisovatel, rozhlasový dokumentarista. Pracoval jako šéfredaktor v týdeníku Region,
později jako redaktor týdeníku Moravský Sever. Od
roku 2002 je vedoucím slovesné redakce Českého
rozhlasu Olomouc. Vytvořil několik desítek rozhlasových dokumentů zaměřených na technické památky,
historii Moravy a Slezska, přírodní zajímavosti, cestování atd..Napsal několik knih - Tepny krajiny : putování podél řek za památkami, přírodou a lidmi Olomouckého kraje (2007), Povídánky od nitěných knoflíků (2014), Cestou necestou za tajemstvím Hrubého
Jeseníku (2015), Řeky moravskoslezského kraje
(2016), Putování Zábřežskem po stezkách legend a
příběhů (2018).
Téma jeho zatím poslední knihy bylo obsahem zajímavé přednášky, která se uskutečnila v líšnickém kulturním domě v pátek 22. února.
Miroslav Kobza poukázal na rozmanitost krajiny okolo Zábřeha, stavebních stylů,
folkloru i naturelu místních obyvatel. Zábřežsko vždy bývalo krajem na pomezí.
Přesně se neví, kdy bylo poprvé
osídleno. Rozkládalo se na pomyslné i faktické hranici Čech
a Moravy, na rozhraní podhůří
Jeseníků a Hané, na předělu německého jazykového ostrova Hřebečska, českého osídlení severozápadní Moravy a sudetoněmeckého
pohraničí. Střetávala se tady kultura, zvyky i životní styl obyvatel
úrodných rovin, kopcovitého podhůří i horských planin. Poukázal
na hanácké prvky návsi tzv. ulicovka kolem cesty v obci Zvole a dále na sever již
má rozmístění domů jiný ráz. Samotné město Zábřeh leží za břehem řeky Moravy,
odtud vznikl název města. Nebyl to kraj bohatý, ale ani úplně chudý. Lidé zde žili,
jak mohli. Posluchači byli seznámeni s osudem některých osad , která dnes již na
mapě nenajdete, např. Závořice. Jednalo se o zaniklou středověkou osadu, která se
nacházela mezi Zábřehem a Postřelmovem a v roce 1480 musela ustoupit stavbě
rybníka. Ten však neměl dlouhé trvání kvůli malému přítoku a častému zatopení
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z řeky Moravy. K rybníkářství a regulaci vodních toků se vztahuje jméno rodiny
Tunklů, kteří v okolí zbudovali velké množství rybníků. Dodnes se zachoval rybník Zámecký čili Oborník. Z ostatních můžeme dnes obdivovat pouze zbytky mohutných hrází v blízkosti Zábřeha, Leštiny, Lesnice a Kolšova. Osada Pobučí zase
podle legend stávala na kopci, časem se však posunula ze strategických důvodů do
údolí.
Zajímavá byla i informace o hradu, který se v minulosti tyčil nad vesnicí Hoštejn. Celý areál prý měl na délku přes
300 metrů a šířka dosahovala v nejširším bodě přes 100 metrů. To podporuje
myšlenku, že se jednalo o velmi významný objekt. Bohužel nám z něho
mnoho nezůstalo.
Miroslav Kobza zmínil také tvrze, které Zbytky hradního paláce v Hoštejně. V pobyly v okolí Zábřeha. V době, kdy vy- zadí památník k dokončení železnice.M.K.
hořel starý dřevěný hrad v Úsově, se
centrem stala tvrz v Dubicku. Další tvrze stávaly v Lesnici, Zvoli, Rájci, Kolšově a
Postřelmově. Oblast Zábřežska bývala bohatá i na těžbu nerostných surovin. Kromě vápence, který se dodnes těží na
Vitošově, se zde těžila železná ruda. K
nejvyznamnějším lokalitám těžby železné rudy patří okolí obcí Vlachov a
Květín. K dalším lokalitám těžby železné rudy patří Úsov, Zborov, Rovensko,
Rájec, Hrabová, Police. Z těchto míst
byla ruda dodávána do blízkých i vzdálených železáren. Ložiska železné rudy
byla poměrně rychle na mnoha místech Vypouklá hřbitovní zeď by mohla dokazovyčerpána a těžba postupně začala ztrá- vat existenci tvrze v Dubicku. M.K.
cet na významu. Před první světovou
válkou dolovaní železné rudy zcela zaniklo.
Miroslav Kobza ve svém poutavém vyprávění připomenul, že Zábřežsko je kraj,
kde se patrně nebudete prodírat davy turistů. O to více si ale užijete túru po horské
hřebenovce nebo pohodový výlet rovinatým říčním údolím. Jsou zde sjezdovky
i běžkařské trasy, značené turistické stezky i cyklotrasy. Kdo se rád toulá, určitě
využije stovky polních a lesních cest a pěšin, které lákají k objevování tajemných
zákoutí, jež vás chytnou za srdce.
„ Pokud vás tento kraj jednou okouzlí, zůstanete zamilováni až do konce života,“
uvedl autor.
Zdroj: M.Kobza, Putování Zábřežskem
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AKCE MIKROREGIONU

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 650 Kč za 1 osobu trvalého pobytu nebo 650 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia, zaplatí částku 325 Kč po prokázání studia potvrzením o studiu.
Poplatek za psy činí 50 Kč za prvního a 100 Kč za dalšího. Za služby spojené
s údržbou hřbitova se vybírá částka 150 Kč.
Dále je možno platit vodné dle odebraného množství vody.
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MAS MOHELNICE

PODĚKOVÁNÍ

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice si
pro všechny milovníky četby připravila MAS Mohelnicko ve spolupráci s Městskou knihovnou Mohelnice v rámci podpory rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti
dětí a žáků „Mohelnickou čtenářskou výzvu“.
Čtenářská výzva je určena pro všechny, kteří chtějí zábavnou formou objevit nové
a zajímavé knihy a nebojí se čelit výzvám. Podmínkou účasti je trvalý pobyt na
území Mikroregionu Mohelnicko. A jak na to? Stačí splnit tři jednoduché kroky:
- bezplatně se k výzvě zaregistrujte od ledna do konce prosince osobně v Městské
knihovně Mohelnice nebo e-mailem na adrese: mohelnickavyzva@email.cz
- přečtěte knihu (audioknihu, e-knihu), která náleží do některého z témat
- po přečtení knihy vyplňte jednoduchý soutěžní list a odevzdejte ho v knihovně,
případně zašlete e-mailem na adresu: mohelnickavyzva@email.cz
Více informací jako např. seznam témat, přihlašovací formulář, soutěžní list naleznete na stránce MAS Mohelnicko
http://www.masmohelnicko.cz/nova-stranka/nova-stranka-4/
nebo na stránce Městské knihovny Mohelnice
http://www.knihovna-mohelnice.cz/clanky/817-ctenarska-vyzva.
Motivace pro všechny čtenáře:
Bonus 1: po přečtení a zaregistrování 5, 10 nebo 15 knih vás čeká drobná odměna,
připravená k osobnímu předání v Městské knihovně Mohelnice.
Bonus 2: prvních 10 čtenářů z kategorie děti a žáci a prvních 10 čtenářů z kategorie
starších 15 let obdrží po přečtení a zaregistrování 20 knih poukázku na nákup knih
podle vlastního výběru v knihkupectví (poukázka ve výši 200 Kč).
Bonus 3: všichni účastníci výzvy, kteří přečtou minimálně 20 knih, postoupí do
slosování o hodnotné ceny.
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Výsledná letošní částka Tříkrálové sbírky pořádané v oblasti
spravované Charitou Zábřeh je rekordní a hovoří sama za sebe
– lidé byli vstřícní a štědří. Otvírali dveře a svá srdce, protože
ví, jak je důležité myslet na ty, kteří si sami pomoci nedovedou. Podařilo se vybrat částku 1 597.909 Kč, což je o 91.424
Kč více než vloni. Z výtěžku sbírky se bude - kromě přímé
pomoci potřebným a chudším lidem v našem regionu - financovat rozvoj služeb, na které se neseženou prostředky jinde například: přispět na zřízení a provoz nového chráněného pracoviště v Zábřehu,
kde najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním handicapem, na
trhu práce jinak neuplatnitelní. Také se
doplní zásoby zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, které jsou nejčastěji využívané a chybějící.
Finance mají pomoci
uhradit náklady za
ztrátovou
mobilní
specializovanou paliativní péči, která umožní lidem na sklonku
života, u kterých je
ukončena léčba, dožít
doma v kruhu blízkých se zajištěním
kvalitní zdravotní i
Dvě skupinky koledníků v Líšnici
lékařské péče. Vaše
příspěvky se budou podílet na financování vytvoření zázemí a provoz služby zabývající se distribucí potravinové a materiální pomoci, přerozdělováním a dalším
využitím darovaných věcí – nábytku, elektrospotřebičů, vybavení domácností, ošacení.

Několik zajímavostí z výsledků sbírky:
Bankovkou nejvyšší hodnoty byla letos dvoutisícikoruna - dárci jich věnovali 23
kusů – z toho se jedna objevila v kasičce na Vyšehorkách. Kromě českých mincí
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a bankovek byly v pokladničkách nalezeny
také eura, 12 liber, polské zloté a groše, lipa,
neplatný dvacetník, knoflíková baterie a 3
rybí šupiny – ty byly vhozeny do kasičky
v Líšnici. Nejčastějším platidlem byla dvacetikoruna, následována padesátikorunami.
Výtěžek nejbohatší pokladničky 19.855 Kč
byl v Mitrovicích.
Koledování po Líšnici
V Líšnici a na Vyšehorkách se Tříkrálová
sbírka konala v sobotu 5. ledna. Celkem chodily tři skupinky koledníků. V Líšnici byly
dvě - pod vedením paní Zámečníkové a paní
Dunovské a na Vyšehorkách jedna. Tu vedla
paní Smítalová. Je již dobrým zvykem v obou
našich obcích, že lidé většinou na koledníky
čekají a kromě štědrého příspěvku do pokladničky často přidají dětem i drobnou sladkost.
Vyšehorská tříkrálová skupinka
V Líšnici se letos vybralo 7 599 Kč /v minulém roce 7 773 Kč/ a na Vyšehorkách rekordních 9 171 Kč / v min. roce 9 125 Kč/.
Celkem se tedy za obě naše obce vybralo 16
770 Kč. Tímto chceme poděkovat všem dárcům i koledníkům za to, že podpořili dobrou
myšlenku a pochopili smysl celé této dobročinné akce. Děkujeme za Vaši štědrost i volbu
Kasička a rekordní částka 9 171Kč pomáhat potřebným prostřednictvím Charity.

SDH LÍŠNICE
Dne 19. ledna se konala v prostorách hasičské zbrojnice výroční schůze SDH Líšnice, na které se hodnotila činnost sboru v uplynulém roce.

SDH VYŠEHORKY
Ve stejný den proběhla v hospodě v Líšnici výroční schůze SDH Vyšehorky.

Ze zprávy o činnosti za rok 2018:
Na jaře letošního roku se členové SDH Vyšehorek spolu s dalšími občany obce
zapojili do celostátní akce „UKLIĎME ČESKO!“. Byl proveden úklid kolem komunikace od hranice obce Vyšehorky po hranici obce Podolí a Líšnice a odpočívadlo u státní silnice směrem na Studenou Loučku. Součástí této akce byl i velký
jarní úklid na hřišti. V květnu proběhla akce Lampionový průvod. Akce byla vydařená, účast hojná, hodnocení účastníků dobré. V červenci členové SDH Vyšehorky
ve spolupráci s MS Skalka Líšnice pořádali 2. ročník VYŠEHORSKÝCH SPORTOVNÍCH HER. Akce byla rozšířena na 12 soutěžních disciplín. Odpolední program byl doplněn o volné soutěže pro dospělé. Pro všechny soutěžící byly připraveny věcné ceny, pro vítěze pak putovní pohár a medaile. V srpnu se konalo
„Letní sousedské posezení s živou hudbou Old premiers“. Hudba hrála do nočních
hodin. V říjnu proběhnula akce „ Vyšehorská drakiáda“. I v letošním roce nám
přálo počasí. Vítr foukal, svítilo slunce a nad loukou u vodojemu se vznášelo na 40
draků. Koncem roku bylo uspořádáno „Zimní sousedské posezení při zabíjačkových specialitách“ a proběhl 1. ročník Adventní chvilky. O úspěchu této akce svědčila mimořádná účast. Ve dvou stáncích bylo podáváno občerstvení a pro všechny
bylo připraveno překvapení v podobě Vánoční tomboly s hlavní cenou živým kaprem.
Plán pořádaných akcí na rok 2019 schválený na členské schůzi:
30. března
- Taneční zábava
6. dubna
- „UKLIĎME ČESKO 2019“
4. května
- Lampionový průvod
13. července
- Vyšehorské olympijské hry
17. srpna
- Letní sousedské posezení
21. září
- Vyšehorská drakiáda
30. listopadu
- Vyšehorská adventní chvilka
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