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 dožívají:
v srpnu
Šafář Miloslav
Vysloužilová Marie
Vojkůvka František
Staroštík Jaroslav

Šůstek Jiří
Plšek Miroslav
Kubová Hana
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Srdečně blahopřejeme!

POZVÁNKA

SDH VYŠEHORKY
zve děti i rodiče na akci

v sobotu 28. září 2019
od 14.30 hodin
na poli u vodojemu
Odměna pro děti s létajícím drakem.
Občerstvení zajištěno.
Za deště se akce nekoná.
Těšíme se na Vaši účast
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U příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o obci Vyšehorky vzniklo zajímavé umělecké dílo - dřevěná Boží muka, která zobrazují Marii s Ježíškem.
Podrobnosti o průběhu oslav přinášíme na str. 3-5.

ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

135.díl

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

Rok 1990
Obecní zastupitelstvo
7. prosince 1990 se sešli občané na ustavujícím zasedání, kde byla provedena volby starosty obce a jeho zástupce.
Starostou obce se stal pan Miroslav Stratil, který získal ve volbách nejvyšší počet
hlasů - 152. Ostatními členy obecního zastupitelstva se stali:
Springerová Jaroslava
zástupce starosty
Ing. Šnévajs Eduard
druhý zástupce starosty, finanční správa
Dunovská Alena
kulturní, sociální správa
Šůstek Jiří
stavební správa
Sedlářová Liduška
zemědělská, ekologická správa
Vašek Ludvík
kontrolní správa

Společenské organizace:
ČČK
V organizaci pracuje 43 členů. Činnost byla zaměřena především na péči o čistotu
obce a ošetřování zeleně, pomoc nemocným a osamoceným občanům, mezi než
patří manželé Kratochvílovi z Líšnice a paní Chmelařová z Vyšehorek.
Pro děti pořádala organizace ČČK oslavu MDD na hřišti v Líšnici, vítání narozených dětí, táboráky, Mikulášskou nadílku. Na všechny tyto akce přispěla i finanční
částkou, kterou získala pořádáním maškarního plesu.

Svaz požární ochrany
I když členská základna této organizace je početná - 50 členů, činnost v roce 1990
nebyla žádná. Podle slov členů výboru, nečinnost spočívá v nezájmu, nedostatku
času většiny členů. Také finanční otázka sehrává podstatnou roli. Co z těchto důvodů lze považovat za hlavní? Věřme, že to byl rok „výjimečný“.

DV Jednota
Ve výboru v Líšnici pracují: p. Vlčková, Balcárková, Kubová, Hoppová, Kluková.
Na Vyšehorkách: p. Navrátil, Dostálová, Orálková, Langerová, Orálková st. Během roku se konaly 2 schůze a přispívali na různé akce pořádané pro děti.
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Vysaďte - cibuloviny, které kvetou brzy na jaře /narcisy, tulipány, krokusy/.
Připravte - výsadbové jámy a zapracujte do nich organická hnojiva. Vysaďte do
nich stromy, keře, především jehličnany, rododendrony.
Přihnojte - okrasné dřeviny.
Trávník - přihnojte ho, ošetřete proti mechu a plevelu. Sekejte asi na 3 cm.
Poslední termín na výsev nového trávníku.
Ovocné stromy - sklízejte ovoce. Mechanicky odstraňte škůdce, napadené listí
spalte, suché nebo polámané větve uřízněte.
Do pařeniště - nebo pod fólii ještě můžete zasít zeleninu /ředkvičky, špenát/

KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Václav - český přemyslovský kníže,
patron české země, postava, jejíž tradice
sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu v rámci křesťanské
Evropy. Jeho zavraždění bratrem Boleslavem - 28. září si připomínáme od roku
2000 jako státní svátek. K tomuto dni se
vztahuje mnoho přísloví. Jedna z nich:
Přijede Václav,…. …… / dokončení v
tajence/.
Vyluštění minulé tajenky:
Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
Vodorovně:
1 - Téměř
2 - Prodejna masa
3 - Očistiti ve vodě
4 - Vnitřní napětí
5 - Nemohoucí člověk /hovorově/
6 - Hrot
7 - Ptačí krmivo
8 - Malá žíla
9 - Přezka
10- Sourozenec
11- Část žaludku přežvýkavce
12- Velké mouchy sající krev dobytku
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VAŠE TVORBA

AKCE MĚSÍCE SRPNA

Vážení čtenáři, paní Jana Zámečníková si pro vás tentokrát připravila povídku,
která v sobě skrývá doslova detektivní zápletku. Podaří se vám ji rozluštit? Autorce
moc děkujeme a těšíme se na další příspěvky.

Jana Zámečníková

HRÁTKY - KLÍČE
povídka s detektivní zápletkou
Rodina Klobásková měla pět dětí: Jožku, Jiřího, Julii, Jarku a Jonáše. V neděli ráno
po snídani se rozhodli, že pojedou na výlet. Máma nabalila jídlo na cestu, táta šel
ven zkontrolovat auto. Vše bylo připraveno, jen vyrazit. Máma zamkla dům a již
šla k autu, když se přihnala Julie: Mami, zapomněla jsem si vzít mikinu! Máma jí
dala klíče a šla k autu.
Sotva usedla na přední sedadlo, rozplakal se Jonášek, že
nemá své autíčko. Táta poslal Jožku, ať mu ho donese.
Mezitím Jiří zahalekal, že potřebuje ještě svůj dalekohled
a odešel za Jožkou. Julie se vrátila s mikinou a Jarka zaprosila, jestli si nemůže donést panenku s copy. Jiří se
svým dalekohledem počkal na Jožku, až se vrátí
s autíčkem. Julie šla naproti Jarce a vrátila se pro láhev
s limonádou.
Táta se rozhodl, že by bylo dobré mít sebou CD do přehrávače a poslal pro ně znovu Jožku. Nakonec si táta
uvědomil, že CD Jožka asi nenajde a šel za ním do domu. Julie se vrátila a poslala
mámu, ať se jde podívat za Jožkou, protože ani táta ani on určitě CD nenajdou.
Jarka se mezitím vrátila a rozplakala Jonáše, protože si sedla na jeho autíčko, které
se rozlámalo. Proto se rozhodla mu najít jiné, aby ho utišila. Táta a Jožka odcházeli
k autu, když máma zakopla o schod a rozbila si koleno. Nebylo to nic vážného,
Julie a Jarka ji pomohly a vrátili se s ní do domu, aby ji ošetřili.
Mezitím Jiří v autě vysypal sáček piškotů a spěchal pro ruční vysavač, aby vysál
drobečky. Když se vracel s vysavačem do domu, potkal se s Jonáškem a tátou, kteří šli za mámou, které Jarka vyčistila a zalepila odřeninu.
Když už chtěli konečně odjet, nikdo si nepamatoval, kdo má klíče od domu.
Poradíte jim?
/Řešení přineseme příště /
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OSLAVA 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI VYŠEHORKY A SRAZ RODÁKŮ
První písemná zmínka o
Vyšehorkách
pochází z
roku 1369, kdy v zemích
Koruny České kraloval
Karel IV. Letos tedy uplynulo již 650 roků od této
pro Vyšehorky významné
události. Obecní úřad v
Líšnici uspořádal ve spolupráci s hasičským sborem
ve Vyšehorkách v sobotu Oslavy zahájila mše v kostele Všech svatých
17. srpna oslavu tohoto
výročí. Tato akce byla ještě
spojena se setkáním místních rodáků.
Program oslav byl zahájen
dopoledne bohoslužbou v
kostele Všech svatých. Mši
celebroval kněz z loštické
farnosti za přítomnosti p.
Lízny. Po jejím skončení
proběhlo svěcení dřevěných Božích muk, které Autoři dřevořezby - Karel Šlouf a Petr Barták
byly prozatím umístěny
vedle kostela. Umělecké
dílo Marie s Ježíškem
vzniklo právě k této významné události. Jeho autoři pánové Karel Šlouf z
Velkých Losin, Petr Barták
z Pardubic a Jaroslav Kolouch spotřebovali při jeho
výrobě přes půl tuny dřeva.
Vysvěcen byl také nově
zrestaurovaný kříž stojící Svěcení nově zrekonstruovaného kříže
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na křižovatce cest k vodojemu a do vesnice.
Na hřišti přivítal všechny rodáky i účastníky oslav starosta obce pan Jiří Kvíčala.
Svoji práci potom předvedli řezbáři, jejichž často jediným nástrojem je motorová
pila. Pánové Karel Šlouf a
Petr Barták se věnují disciplíně speed carvingřezbářství na rychlost, kdy
v určitém časovém úseku
vyřezávají svoje dílo. Na
Vyšehorkách dostali 60
minut a diváci tak mohli
sledovat, jak se z kusu dubového polena rodí umělecké dílo. Jeden si vybral
motiv Krista a jeho soupeř
sedícího dravce. Protože se Petr Barták vytváří dravce
jedná o soutěž, vítězí ten,
jehož výtvor je vydražen za
větší částku. Na Vyšehorkách se oba umělci peněz
vzdali a získanou sumu /cca
17 000 Kč/ předali starostovi obce, který ji použije na
opravu střechy vstupní brány u kostela. Všichni přítomní s napětím sledovali
čas, jestli se soutěžící
vejdou do limitu. A oprav- Karel Šlouf dokončuje bystu Krista
du se povedlo. Šťastní majitelé si odnesli domů hodnotnou dřevořezbu a my
ostatní nezapomenutelný
zážitek.
K poslechu hrála na vyšehorském hřišti hudební
skupina TATA BAND z
Nového Města na Moravě.
Nabídla posluchačům především klasické dixielan- Hudební skupina TATA BAND z Vysočiny
dové skladby domácích
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MOŽNÁ NEVÍTE
Nad Líšnicí, směr Vyšehorky, stojí kříž z pískovce. Byl vztyčen v roce 1884. Na něm jsou
uvedena jména Franz Stenzl, Franz a Franziska
Dolakovi.
Kdo byli tito lidé a proč byl kříž vztyčen?
Franz a Franziska Dolakovi bydleli v Líšnici č.
32. Dnes zde stojí prodejna COOP. Franz Dolak pocházel z Vacetína č. 14 a do Líšnice se
přiženil. Franziska, rozená Langer, byla dcera
Franze Langera a Viktorie, rozené Stenzl z
Rozstání. Svatbu měli ve Vyšehorkách (dříve
Vyšehoří) dne 15. 11. 1864. Postupně se jim
narodili čtyři synové. V rodném domě zůstal
nejmladší syn Wilhem,
který se 1. 6. oženil s
Theresií Mathildou,
dcerou Aloise Kolba z
Újezda.
Franz
Stenzl byl bratr Viktorie a tedy strýc Franzisky Dolakové.
Proč byl kříž vztyčen se
mi bohužel nepodařilo zjistit. Po dotazu na Zemský archiv Olomouc mi bylo sděleno, že nemají
žádné informace k tomuto kříži. Nejpravděpodobnější je, že všechny spisy týkající se daného
kříže byly olomouckou konzistoří vráceny na
faru. Ani tady se ale tyto spisy nenacházejí.
Dle paní Springerové, a ta to má z ústního podání, se na tomto místě stala nehoda, naštěstí s
dobrým koncem. Zjistila jsem pouze, že u tohoto
kříže čekal pan farář na pohřební průvod z Líšnice a ten doprovodil až do kostela ve Vyšehorkách. Tento kříž byl v roce 2012 opraven z popudu Obecního úřadu Líšnice.
Alena Dunovská
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POLICIE ČR VARUJE

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY!
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a peníze se pokoušejí
získat znovu a často mnohem rafinovanějším způsobem.

SCÉNÁŘ PODVODU:
- pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za
„vnuka“, který je ve finanční tísni,
- pod záminkou platby u notáře nebo advokáta si vyžádá příslib půjčky většího
obnosu peněz,
- „vnuk“ pro peníze nemůže přijet sám, proto pošle nějakého známého,
na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí
pryč.

JAK SE ZACHOVAT:
Pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať
zavolá POZDĚJI, tak za hodinu
Ihned zavolejte na linku 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu.
OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!!
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji
se vydávají za sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se snaží zjistit, kde máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém
okamžiku připravit.
Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Velmi často ze
zahraničí. Po navázání známosti a získání důvěry Vám často nabídnou společný
život. Má to ale jeden háček! Aby za Vámi mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat
peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo zajištění dalších potřebných věcí. O peníze
se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné částky. Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po podvodnících slehne zem.

Opět ihned zavolejte na linku 158 a informujte o všem policii!
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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i zahraničních autorů. Zazněly ale i písně jdoucí za hranice tohoto stylu. Dalším
hudebním seskupením, které se na oslavách představilo, byla folk country kapela
Madalen ze Zábřeha. Zahrála tentokráte v netradičním složení a přivezla si s sebou několik hostů.
V kostele byly po celé odpoledne vystaveny k nahlédnutí farní kroniky a
kroniky bývalé mateřské
školy. O občerstvení všech
návštěvníků i účinkujících
se vzorně starali hasiči z
Vyšehorek. Nabízeli výbornou raubířskou, grilované
kuřecí steaky, grilovaný
hermelín, guláš i uzená
Folkové a country písně zahrála skupina Madalen
žebra.
Sdružení Ryzáček vsadilo
na mládí a divákům se
představily ve dvou vstupech mladé krasojezdkyně
na koních. Vítanou atrakcí
pro děti byli také poníci.
Žonglérským dovednostem
Standy Plška zatleskalo
publikum v podvečer. Závěr oslav patřil ohňové
show, se kterou přijel Jarda
z Kutné Hory. S ohněm si Ryzáček zaujal publikum krasojezdkyněmi
pohrával v nejrůznějších
obměnách a návštěvníci jen
tajili dech, nad jeho dovednostmi. Večer pak přešel
plynule do noci se skupinou
Old Premier. Kdo vydržel,
mohl zavzpomínat na starý
dobrý rock.
Akce se podle ohlasů vydařila a všem, kteří se zasloužili o její zdárný průběh Závěr večera patřil ohňové show
patří poděkování.
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TIP NA VÝLET

Střítežská myslivna, neboli „dvůr“ se nachází ve výšce 500 m.n.m.. Budova je
názornou ukázkou typického hřebečského čtvercového venkovského stavení, která
ještě v regionu dodnes tu a tam nacházíme. Myslivna je poslední zachovalou budovou kdysi významné obce, rozkládající se pod střítežským hradem. Bývala zde
řada hospodářských budov, klášter a kostel se hřbitovem. Kamenná křtitelnice,
která se z kostela zachovala, stála v zahradě myslivny ještě v minulém století a
dnes je vystavena ve vstupní chodbě mohelnického muzea. Městečko Střítež však
zaniklo již za markrabských válek mezi synovci Karla IV. Roku 1567 je prodáno
panství Střítež se dvorem a obce Svinov, Vacetín městu Mohelnici. Od těch časů
až do současnosti je budova dvora sídlem správce polesí města Mohelnice. Romantické prostranství před budovou je obklopeno staletými lípami. Každoročně se zde
v neděli po 8. září koná pouť k P. Marii Střítežské. Zástupy věřících jdou podél
jednotlivých zastavení křížové cesty. Ta jsou zhotovena z pískovce a výjevy na
nich zobrazené informují o posledních hodinách života Ježíše Krista. Na konci
křížové cesty stojí empírová kaplička, u které se koná bohoslužba. Na místě, kde
kaplička stojí, stávala počátkem 19. století mohutná jedle. Na ni byl zavěšen obraz
P. Marie, aby kolemjdoucím připomínal nějakou významnou událost. Při roku
1840 byly všechny okolní stromy vyvráceny a pouze tato jedle zůstala stát. To přivedlo zbožné občany na myšlenku postavit zde kapličku a přenést tam původní
obraz P. Marie. Kaple byla zbudována v empírovém slohu a jako církevní objekt
náleží farností do Vyšehorek. Po 2. světové válce se zde konala první mše roku
1947. Nové obrazy křížové cety na plech namaloval Petr Herzig.
Zdroj: Ctirad Štipl: Mohelnice - Střítež
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POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané!
Stále se v myšlenkách vracím na krásně prožitý den 17. srpna , kdy se konala ve
Vyšehorkách "Oslava 650 let od první písemné zmínky o obci Vyšehorky a sraz
rodáků". Od rána krásné počasí příjemně provázelo program po celý den. Na hřišti
se bylo na co dívat, hrála příjemná hudba, sešli se občané, rodáci, vládla pohoda.
Chci tímto poděkovat všem, všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav.
Představitelům obce, hasičům a všem, kteří se starali o občerstvení přítomných,
ženám, které se staraly o pozvané rodáky. Všichni jste byli výborní! Společným
úsilím jste nám umožnili prožít krásný, slavnostní den.
Ať je takových kulturních a společenských setkání v našich obcích co nejvíce!
Za všechny spokojené účastníky vyšehorských oslav děkuje
J. Springerová
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