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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 dožili:

Leden

v lednu:
Zámečníková Jarmila
Bílíková Josefa
Vlčková Jiřina
Navrátil Jaroslav
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Míchal Karel
Vyroubal Břetislav
Míchalová Helena
Bocková Valéria
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Příloha:

Ordinační hodiny
lékařů v Mohelnici

Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME
V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo tě
měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, v srdci nám zůstane
jen tiché vzpomínání.
Dne 22. ledna 2021 uplynulo 10 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Anežka Serynová.
S láskou vzpomíná
rodina
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Kostel Všech svatých na Vvšehorkách přikrášlil po letech sníh, který k zimě
přece neodmyslitelně patří. Kéž by tedy znamenal návrat k normálnímu životu...

KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Z poznámek kronikáře …
Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Osídlení
Do obce Líšnice a Vyšehorky začali po válce přicházet občané ze všech končin
naší republiky a Češi z Volyně. Občané z vnitrozemí při osídlování donesli s sebou
různé názvosloví. Z horských oblastí od Konicka vyslovovali místo brambory zemsky, zemsky jabka, kobzole, krumfle a zkomolený německý název erteple. Z
Valašska se objevilo - chybi nam enem kůštěk /malý kousek/, z Českomoravské
vysočiny říkali krmné řepě - burda, burina. Osídlenci byli z větší části chudí lidé,
kteří zabírali zemědělské usedlosti. Náboženství zde bylo římskokatolické, československé, pravoslavné a skupina bezvěrců - přátel žehu. Pro osídlence z Volyně
byla na bývalém okresním národním výboru v Zábřeze zřízena komise na pomoc
při osídlování. Tato komise se brzy rozešla, neboť tito noví osídlenci v krátké době
splynuli se starousedlíky v jeden celek k nerozeznání.

Název obce
Před rokem 1945 se jmenovala obec Vyšehoří německy Allerheiligen. V roce 1945 se po osídlení českým obyvatelstvem přejmenuje na Vyšehoří. V roce
1952 změněna vyhláškou ministerstva vnitra ze dne
16. února na stížnost obce Vyšehoří u Postřelmova na
Vyšehorky.

Počet obyvatel
Počet obyvatel ve Vyšehoří do roku 1938 byl 230
obyvatel německé národnosti. Po osídlení roku 1945
to bylo 92 obyvatel, roku 1960 - 120 obyvatel, roku
1970 - 85 obyvatel.
Počet obyvatel v Líšnici do roku 1938 byl 300 obyvatel německé národnosti. Po osídlení roku 1945 - 246
obyvatel, roku 1960 - 218 obyvatel.

Počet domů
V obci Vyšehoří bylo roku 1945 - 35 domů, v obci Líšnice ve stejném roku 80
domů. Roku 1980 bylo v Líšnici i na Vyšehorkách dohromady 80 domů. Zbytek 35 domů bylo zbouráno pro špatný stav.

Půdní fond
Ve Vyšehorkách je 156 ha orné půdy, 4,48 ha zahrad, 6,90 ha pastvin. Louky byly
převedeny do orné půdy. V Líšnici 331 ha orné půdy, 9,20 ha zahrad, 2 ha pastvin.
/Pokračování příště/
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Na Hromnice - začíná jaro i když to tak nevypadá
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara,
podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s
ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším
příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den,
které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. Na
Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. K Hromnicím
se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je „Na Hromnice o hodinu více“. Mimochodem, měsíc únor má název podle
ledových ker, které se začínaly lámat na řekách a ponořovat pod vodu; říkalo se, že
se unořují a vznikl název měsíce únor. Ono je to dneska celé asi trochu posunuté.
Další z pranostik:
Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude
ještě větší než prve.
Na Hromnice jasná noc - bude …………..
/dokončení v tajence/
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Vyluštění minulé tajenky: ŠKAREDÁ
STŘEDA - je posledním dnem masopustu
Vodorovně:
1 - Kolektivní hra na ledě
2 - Podvečerní seriál na TV NOVA
3 - Pohádkový kocour J. Lady
4 - Pusinkovat
5 - Vyšší šlechtický titul
6 - Bájná pražská hliněná postava
7 - Masový bujon
8 - Stroj na úpravu ledové plochy
9 - Větev /hovorově/
10- Pytel /2.p., č.mn./
11- Poplatek za bydlení
12- Část koňského postroje nutná pro žokeje
13- Nejsilnější prst
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POVÍDKA
Najednou věděla, co udělá. Mlčky vstoupila do obchodu. Od neochotně a nechutně
vyhlížející prodavačky si nechala panenku zabalit do velké krabice s lesklým papírem. Zaplatila a po chvíli dohadování vypsala adresu pro doručení. Vsunula za
mašli vánoční, kýčovitý obrázek andělíčka spícího na obláčku. Když se dotrmácela
domů, byla překvapena svou neskutečnou únavou. Kila a kila tíhy z celého dne.
Jako by prožila dnes půl svého života. To se „Jí“ přece nikdy nestává!! Měla pocit,
že šlo všechno mimo ni, že je živě nepodařenou
loutkou, za kterou někdo tahá provázky. NesvlePANENKA
čená padla na postel a na všechno v umdleném
spánku zapomínala. Ticho a snad i sny. Neslyšně
padaly sněhové vločky, každá stejná a přece jiná,
bílé království v bílé pohádce. S tatínkem před chviličkou povečeřeli. Pomalu uždibovala z polovystydlého talíře kousky ryby a za kulisami koled linoucích se z rádia
se začalo stmívat.
Holčička měla přivřené oči a tiše vstoupila do setmělého pokoje, kde svítil nazdobený vánoční stromeček. Kde vánoční ozdoby vrhaly nepřirozené stíny na stěny
a tančily spolu barevný tanec. Zvedla víčka a rychle několikrát zamrkala, aby se
přivykla kontrastu světla a přítmí. Poklekla k štědrovečernímu nadělování a položila si první dáreček na klín. Začala pomalu, bez radosti shrnovat barevnou stužku.
Věděla, že tam budou nové zimní boty, které s tatínkem před týdnem koupili.
A v tom druhém dárku byla zase žlutá zimní bunda s kapucí. Ano, sama si vybírala
obojí. Líbily se jí, ale to přece není žádné překvapení, žádný doopravdický dárek!!
Zadržovala deroucí se slzičky na řasách. Jen aby taťka neviděl v očích její dnešní
trápení. Muž stál opřený o zárubeň dveří a s rukama neklidně zaklesnutýma
v podpaží se díval na dceru. Myšlenky, ach ty myšlenky, ty se toulaly! Viděl v nich
jiné vánoce. Teplé chvilky, rozesmátý pokřik, vzájemné milé doteky a očekávání
těch nejkrásnějších svátků v roce. Proč a kam se to všechno vytratilo? Proč,..proč
zrovna on? Proč je to potkalo?
Najednou zazvonil zvonek u dveří. Jednou, dvakrát,…dlouze, neodbytně. Nevěřícně převzal balíček od nevrlé obtloustlé doručovatelky. Rychlé, cupající nožky dívenky, její rozhoupaný malý copánek s modrou mašlí a natažené nedočkavé ručky.
„Nezapomněla na mě, nezapomněla,..!“ vykřikla holčička a rychle si vzala dárek
od užaslého tatínka. Roztrhala nedočkavě obal, odhodila víko krabice a přitiskla si
tu nádhernou panenku na hubený hrudníček.
Nebyl schopen se na nic ptát, nevěděl co říct. Oněměl překvapením, pochybnostmi
a neschopností něco dceři namítnout nebo vyvracet. Tajemství!?
Holčička proběhla pokojem a postavila se k oknu. Zadívala se do rozkvetlého nebe
jiskřivými hvězdami a tichounce s úsměvem zašeptala:
„Děkuji , maminečko moje,…děkuji,…!“.
Konec
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Jana Zámečníková

SDH LÍŠNICE

Uplynulý rok 2020 u hasičů Líšnice
Ani jsme se nenadáli a rok 2020 máme za sebou. Že to byl rok, kdy se vše neudálo
tak, jak bychom si přáli, snad ani nemusím připomínat. I nám se nepodařilo kvůli
všemožným omezením a nařízením v souvislosti s nemocí COVID realizovat některé každoroční akce. Nepostavili jsme májku, a tak nebylo co na konci května
kácet. Nekonal se také dětský den. Na konec června byly plánované oslavy 125ti
let od založení našeho sboru. Ty jsme také z důvodu vyhnutí se kumulace velkého
počtu lidí z různých koutů republiky raději bez náhrady termínu zrušili. A ruku na
srdce, ono opravdu nebylo kdy jindy akci vzhledem k omezením uspořádat. Obdobně to bylo s naší srpnovou soutěží, ta se nakonec z organizačních důvodů rovněž nekonala.
Ostatní akce se podařilo uskutečnit. V březnu proběhl další z řady hasičských plesů. Neobvykle se zpožděním proběhla poslední květnovou neděli železná sobota.
Poprvé v historii s dodržováním 2metrových odstupů a v rouškách. První zářijovou
sobotu se uskutečnilo dětské odpoledne ve spolupráci s obecním úřadem a ženami
Relaxace. To byla po březnovém hasičském plese další a zároveň poslední veřejná
společenská událost, kterou se podařilo v naší obci uskutečnit.
Samostatnou zmínku si určitě zaslouží uplynulá soutěžní sezóna a boj o Přeborníka
okrsku č. 10. Soutěžní zápolení o Přeborníka okrsku č. 10 za rok 2020 bylo sice
vypsáno, ale na samotné hasičské zápolení velmi negativně dolehla právě jarní
omezení v souvislosti s COVIDem. A tak se na startovních listinách pořádaných
soutěží objevovalo podstatně méně soutěžních družstev. Stálicemi této sezóny se
staly sbory – Líšnice, Moravičany a Pavlov /Výběr z hroznů/. K nim se na pořadatelské půdě vždy připojila jedno či dvě domácí družstva a stejně tak i jedno či dvě
družstva přespolní. Pravidelně se tedy účastnily 3 sbory z celkového počtu 14 sborů v okrsku č.10.
Náš sbor měl svá družstva v kategorii muži a ženy. Ženy Líšnice byly jediný sbor
okrsku, který se za účasti stabilního počtu svých členek zúčastňoval soutěží. Děvčata se tedy opět stala Přebornicemi. Takže pochvala a velká gratulace A že neměla
soupeřky? Na soutěžích byla i jiná družstva „přespolních sborů“, takže děvčata
neběhala sama. Existovala také neformální soutěž mezi ženami a muži Líšnice.
Ženy Líšnice svým výsledným časem několikrát porazily muže Líšnice. Pro líšnická družstva bylo důležité, že se dokázala sejít společně na startovní dráze a soutěže
se účastnit. Sportovní duch a dobrá nálada vždy převládala v našich řadách. Muži
se o prvenství prali s družstvem Pavlov /Výběr z hroznů/. Nakonec o jejich druhém
místě rozhodla neúčast na poslední hasičské soutěži v Křemačově. Letos svou pohárovou soutěž neuspořádal SDH Studená Loučka, SDH Palonín, SDH Líšnice
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SDH Doubravice. Doufejme, že letošní rok bude co se týká soutěžního klání lepší
nebo alespoň stejný než ten uplynulý.
Výsledky Přeborník okrsku č. 10:
Muži:
1. místo: Pavlov /Výběr z hroznů/
2. místo: Líšnice
3 místo: Doubravice
Ženy:
1. místo: Líšnice
2. místo: Podolí
Veteráni:
1. místo: Pavlov /Výběr z hroznů/
2. místo: Moravičany
V kategorii „veteráni“ bylo o konečném vítězi rozhodnuto až na poslední soutěži
v Křemačově, kdy družstva měla stejný počet bodů a o výsledku rozhodl jejich
vzájemný poslední „rozstřik“ – v sérii našich soutěží ojedinělý výsledek. Vítězem
se tedy stalo družstvo z Pavlova.
V průběhu roku se naši členové nepravidelně scházeli na zbrojnici k úklidu, údržbě
výstroje a výzbroje. Také se hlavně teď v zimních měsících musí na zbrojnici provést kontrola prostor a akceschopnosti vozidel a požárních strojů. Proto se tedy
i teď v době COVIDu na zbrojnici občas svítí a nebo jsou otevřená vrata. Zkrátka
bez přípravy není vítězství. Členy SDH a potažmo i jednotky obce jste mohli potkat třeba i na své zahradě či dvorku v souvislosti s pomocí při řešení nenadálé
mimořádné situace (voda, sršni). Na jaře se účastnili i na pomoci při povodních
v Olomouckém kraji.
Závěrem Vás vždycky rádi pozveme na další plánovanou akci SDH. Tentokráte
tomu tak nebude. Plánovaný hasičský ples 6. března 2021 se kvůli současným
omezením neplánuje a tudíž jej pořádat nebudeme. Velká škoda. A tak pevně
věříme, že s příchodem jara se situace ustálí a sejdeme se spolu zase na našem hřišti a to třeba při kácení máje.
Jitka Mošovská
starostka SDH Líšnice

INFORMUJEME

Výběrové řízení na pronájem bytu:
Obec Líšnice, v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. v plném znění bude
v měsíci únoru vyhlašovat Výběrové řízení na pronájem bytu nacházejícího se
v nemovitosti č.p. 66 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.
Zastupitelstvo obce Líšnice bude při výběru uchazečů přihlížet zejména k:
nabízené výši základního (smluvního) nájemného v Kč za m2 započtené podlahové
plochy bytu měsíčně

Platby poplatků pro rok 2021:
Platba za odvoz a likvidaci odpadů 650Kč/osoba nebo objekt/rok
Platba za údržbu pohřebiště 150Kč /hrobové místo/rok
Platba za psa 50Kč/pes/rok, každý další + 100Kč
Platba za vodu - dle odečtu vodoměru

Využijte k placení poplatků bezhotovostní platby

POZVÁNKA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNICE

Středa - 17. února 2021

OÚ informuje občany o možnosti platby všech poplatků bezhotovostně.

Číslo účtu obce: 190 268 41/0100

v 18 hodin - přísálí KD

Variabilní symbol Líšnice: 1xx - kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
Variabilní symbol Vyšehorky: 2xx- kde xx znamená číslo popisné Vašeho domu
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