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 říjnu:
Bartošová Zdenka
Plháková Marie
Koďousová Helena
Zdařilová Drahomíra
Valdesová Dana

Plesník Miroslav
Springerová Jaroslava
Springer Ladislav
Podhorný Petr
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Na své místo na návsi se vrátil zrekonstruovaný kříž z počátku 19. století. Podle
slov odborníků se jedná o velmi unikátní stavbu, kterou se nemůže chlubit žádná
obec v okolí. Více informací naleznete na str. 6-7.

Z HISTORIE OBCE

ZADÁNO PRO ŽENY

Paměti obce Líšnice od roku 1945

78. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1974
Beseda s pionýry
Ředitelství ZDŠ Líšnice potvrzuje, že kronikář s. Chmelař z Vyšehorek provedl
s pionýry Slavík besedu nad kronikou obce spojenou s výstavou fotodokumentace.
Beseda se konala 20. února 1974, počet účastníků 32. Beseda byla velmi hodnotná
a zajímavá. Rovněž poutavě vyprávěl pionýrům a zároveň je provedl kostelíkem ve
Vyšehorkách.

Zájezd do Polska:
27.-30. června uspořádalo JZD zájezd do Polska. Zájezdu se
zúčastnilo 48 osob, z toho 5 z Vyšehorek. V Polsku navštívili
Krakov - krakovský hrad Wavel a navštívili nedaleké solné
doly a sfárali do hloubky 600 m do štol, kde se již sůl nedobývá. Nový důl je otevřen nedaleko od Věličky. Cestou domů
zastavili se ještě na Slovensku.

Pochoutka ze zbylého chleba
Suroviny:
ztvrdlý chléb, vejce, pepř, sůl, kmín, majoránka, usmažená cibulka, salám nebo
anglická slanina
Postup:
Ztvrdlý chléb namočíme ve vedě, vymačkáme přebytečnou vodu, přidáme sůl,
pepř, majoránku, kmín, usmaženou cibulku a salám nebo anglickou slaninu. Hmotu
pořádně smícháme a po lžičkách dáváme na rozpálený tuk, vytvarujeme na tenké
plátky. Osmažíme po obou stranách. Hotové placičky zdobíme zeleninou dle chuti
a možností.

SMÍCH - NEJLEPŠÍ LÉK
V sále KD probíhá přednáška o škodlivosti alkoholu. Přednášející říká: „ Alkohol
je metla lidstva, která způsobuje rodinné problémy, problémy v zaměstnání, finanční problémy, má zhoubný vliv na zdraví a dokonce jsou známy případy, kd
takovému pijanovi utekla i manželka!“
A ze sálu se ozve: „ A kolik se toho musí vypít?“
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Oprava domu:
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Na svém domě prováděl opravu Orálek Jan z Vyšehorek č.3. Po odstranění staré
omítky byl dům znovu omítán. Při této práci pomáhal s. Ouhrabka z Líšnice.
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Úraz:
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16. prosince doma na dvoře, kde bylo náledí, upadl Martin Mikulička z Vyšehorek
a zlomil si nohu. Byl ihned odvezen do nemocnice, kde byl delší dobu.
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Zákaz používání vody:
Od 16. listopadu byl z nařízení MNV a zdravotního ústavu vydán zákaz až do odvolání používat vodu z vodovodu, ve které byla zjištěna močůvka. Vodu musí dovážet JZD na vlastní náklady ze Zábřeha tak dlouho, až se voda vyčistí a nebude
ohrožovat zdraví. Dále se JZD zavázalo, že hnůj bude každý den odvážet, nebude
se skládat na hnojiště a bude dbát o čistotu v okolí, aby močůvka nestékala do nádrže a nehrozilo nebezpečí vážnějšího onemocnění. Za pár dní byl zasypán silážník, aby voda a močůvka nemohla znečistit vodu ve vodárně.
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V dnešní tajence se dovíte, které období je
nenávratně pryč a jen připomínáme, že i to
právě probíhající období může být stejně
krásné.
Vodorovně:
A – Hokejový brankář /Dominik/
B – Mluvení
C – Pěkná
D – Hluk
E – Velký pes
F – Návštěvníci
G –Ubytovací zařízení
H –Drsné
I – Planout
J – Vedro
www.lusk.cz
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
S Dionýsem se čtenáři Líšnických ozvěn rozloučili ve chvíli, kdy společně s Ulou
objevili zloděje vína na nově založené vinici na Vyšehorkách. „Na, vezmi si tuhle
hůl! Rozdělíme se, já jdu vpravo, ty vlevo a sevřeme ho do kleští. Buď velmi, velmi
opatrná, nesmí nám uniknout, ztrestáme toho ničemu“. V tuto chvíli Dionýs nemohli ještě tušit, jak si s nimi náhoda zahraje na honěnou a jak jim ztropí jednu
pernou chvíli za druhou. Paní Jana Zámečníková nás nenechala dlouho čekat a
připravila si rozuzlení celé záhady. Za všechny čtenáře Líšnických ozvěn jí mnohokráte děkujeme a těšíme se na další pokračování poutavých příběhů z okolí našeho
bydliště.

DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

KNIHOVNA

KRONIKA OBCE LÍŠNICE 1974:
„Místní lidová knihovna v Líšnici měla za rok 1974 půjčeno celkem 2039 knih.
Z toho pro dospělé 1306 knih a pro děti 733 knih. Naučná literatura pro dospělé
237 knih a pro mládež 43 knih. Časopisů půjčeno celkem 1437 čísel. V roce
1974 bylo půjčováno celkem 50 týdnů po třech hodinách, to je celkem 150 půjčovacích hodin. Knihovnu navštěvovalo celkem 57 čtenářů.
Pro mládež byly uspořádány 3 besedy a výstavky, 7 návštěv čtenářů a 8 nástěnek.
V okrsku střediska Mohelnice se umístila místní lidová knihovna Líšnice na 1.
místě.“

Skutečně. Někdo tu byl!
Nepatrné šustění a při bedlivém pozorování, téměř
hmatatelný důkaz o přítomnosti vetřelce. Dionýs se plížil velmi pomalu a snažil se
neudělat žádný chybný krok po úzce vyšlapané pěšince. Místy vkročil do rozbředlé
zeminy po včerejším vydatném dešti a cítil, jak mu sandály podkluzují. Měsíc se s
výsměchem nechal zaclonit cáry mlhoviny a tak se mohl orientovat jen odhadem.
Bytostně cítil, jak ho anděl strážný drží vzadu za kutnu, aby ochránil jeho kroky.
„Mňo, mňo, uf, uf,“ zarazily ho podivné mlaskavé zvuky. Ano, odmění toho vínožrouta! Pevně sevřel kus sukovité hole a pak udeřil postavu, které stála k němu
zády. „Já ti ukážu, zloději zlodějská!“ dal průchod ublíženým emocím. Ula mezitím přiskočila a skláněla se nad zhroucenou postavou. Neobratně otočila bezvládné
tělo na záda, aby se mu podívala do tváře. „ Pane na nebi, tys zabil Jiříka Poděbradského! To není žádný lapka. Dionýsi,....to je neštěstí.“ Přiložila si ruce na
tvář, cítila jak v ní stoupá horkost z rozčílení. „Nesmysl,...co by tady dě-dědělal?“ mnichovi přeskočil hlas z poznání mrazivé skutečnosti. „Co by tady dělal,
co by tady dělal, byl se strýcem Heraltem na mši a potom přece všichni šli na večeři ke knězi Janovi,“vzlykla Ula. „Jo, to jo a všichni se asi pořádně taky opili, včetně toho usmrkance. Ale ......nic mu není,… dýchá pravidelně, jen bude mít bouli
na hlavě,“ rozsypal se mu krunýř strachu z hrudi. „Otoč se, dítě, už jsem zjistil,
proč tu Jiřík zavítal. Příliš mnoho tekutin ho donutilo vyprázdnit měchýř, upravím
jeho oděv,...hm, hm,..potřísnil si halenu. To nebudu řešit, s tím si bude muset mladý pán poradit sám, až vystřízliví.“

SOUČASNOST 2014:
Knihovna v Líšnici stále existuje. Každé pondělí od 16.30 hodin do 17 hodin si
můžeme vypůjčit knihy v prvním poschodí kulturního domu. Statistické údaje
z let minulých lze dnes jen závidět. Knihovnice paní Rýznarová potvrdila, že knihy
si půjčuje 9 čtenářů, z toho 3 děti.
Za rok 2013 měla knihovna 149 výpůjček, což je 0,45 výpůjček na 1 obyvatele.
Tato skutečnost řadí Líšnici na předposlední místo ze 14 srovnatelných obcí v okolí. Jen 2,4 % obyvatel naší obce jsou čtenáři a chodí do knihovny.
Knihovnický fond se obměňuje čtvrtletně a vždy se jedná asi o 30 knih. Tyto knihy
distribuuje Městská knihovna Mohelnice mezi jednotlivými knihovnami na Mohelnicku. Také Obecní úřad v Líšnici přispívá každý rok na zakoupení nových knih
finanční částkou cca 2000 Kč.
Nejvíce jsou v Líšnici žádané románky z tzv. červené knihovny, historická literatura, knihy z prostředí zdravotnictví. Ze spisovatelů vedou knihy Vlasty Javořické
a Danielle Steelové.
Z nových knih můžeme v regálech knihovny objevit tituly: Robin Cook - Agonie,
Stanislav Češka - Hořká smrt, Jacqueline Wilson - Lekce lásky, Joy Fieldingová Zachráníš mě ráno, Slavomíra Kašpárková - Olomoucké podzemí, Rainer Crummenerl - Vikingové, Astrid Lindgrenová - Zlodějíček Bubla, Pierre Coran - kde
zůstal medvídek Bobík?, Zdeněk Šmíd - Jak jsme se nedali a mnoho a mnoho dalších titulů.
Časopisy líšnická knihovna již neodebírá. V poslední době se knižní fond rozrostl
o knižní dary od občanů, kteří věnovali své knihy zdarma knihovně. Pokud vás
nebaví jen pasivní sledování televizních pořadů a rádi čtete, určitě zavítejte do naší
knihovny. Jste srdečně zváni!
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OÚ INFORMUJE

STALO SE
VYSAZEN VÁNOČNÍ STROM
I na Vyšehorkách se dočkají svého
„živého“ Vánočního stromu. Na
návsi byl koncem října zasazen asi
devítiletý smrk omorika. Jedná se
o druh otužilého smrku, který dokáže žít i na sušších stanovištích a netrpí chorobami a škůdci. Jeho koruna je štíhlá. V budoucnu by měl rozzářený v době Vánoční zdobit vyšehorskou náves.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. V naší
obci se volilo 7 zastupitelů. O tyto mandáty se ucházela dvě uskupení nezávislých
kandidátů. Volby v naší obci provázela vysoká účast voličů.
Zatímco průměrně se v České republice i v Olomouckém kraji dostavilo k volbám
44 % voličů, v Líšnici byla volební účast 82,5 %. Ze 280 voličů jich odevzdalo
svůj hlas 231. V okrese Šumperk tak obec Líšnice obsadila vysokou volební účastí
třetí místo.

počet odevzdaných hlasů:

SNK Líšnice-Vyšehorky
SNK občanů Líšnice-Vyšehorky
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UPOZORNĚNÍ

Sousedské posezení se letos v obvyklém termínu nekoná z důvodu opravy

VOLEBNÍ VÝSLEDKY: Obec Líšnice
název:

S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
NEJEN V PÁTEK
Od listopadu již nemusíme chodit
s tříděným odpadem jen v pátek.
V obci Líšnice se počátkem měsíce
rozmístí kontejnery na plast, papír
a sklo. Jejich umístění bude na návsi
u obchodu a v zatáčce směrem na
Svinov. Občanům Vyšehorek kontejnery přibudou také ve čtvrti Pod
dědinou.

kulturního domu.
v %:

počet mandátů:

407

26,83%

2

1 110

73,17%

5

Mikulášská nadílka se bude konat na návsi při rozsvěcování Vánočního
stromu.

Společenské plesy:
PLES OÚ - 10. ledna 2015 - hudba - Tóny Konice
Okrskový ples SDH - 31. ledna - hudba - S band Líšnice
Hasičský ples - 28. února - hudba Tóny Konice
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ZJISTILI JSME ZA VÁS

V letošním roce vrcholí realizace projektu
„Separace bioodpadů v Mikroregionu Mohelnicko“. Jedná se o projekt v celkové výši 4,6 mil Kč,
z čehož 90 % prostředků pokryje dotace Evropské
unie z Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu je přispět ke zlepšení systému
sběru biologicky rozložitelného odpadu, což je
v souladu se závazkem České republiky snížit
množství bioodpadů ukládaných na skládky.
Do projektu se zapojilo šest obcí mikroregionu –
Mohelnice, Líšnice, Mírov, Stavenice, Třeština a
Police. V rámci projektu bylo pořízeno 1 425
kompostérů o objemu 900 l.
Jedná se o kompostéry určené pro rodinné domy
se zahradou. Na základě smlouvy o výpůjčce budou kompostéry na dobu 5 let zapůjčeny zájemcům z uvedených obcí. Každý vypůjčitel obdrží brožuru „Průvodce kompostováním“ s informacemi o správném
kompostování. Po pěti letech bude posléze možné zažádat o bezplatné převedení
kompostéru do vlastnictví.
Z projektu bylo dále pořízeno do obcí celkem 16 velkoobjemových kompostérů o
objemu 2 000 l, určených pro veřejnou zeleň. Ty budou umístěny na veřejných
prostranstvích, jako jsou hřiště, hřbitovy, školy či u bytových domů.
Do Líšnice byly pořízeny dva velkoobjemové kompostéry. Poslední součástí projektu je pořízení mobilních drtičů větví po jednom do každé obce.
Veškerý vzniklý kompost bude využit v rámci jednotlivých domácností a na pozemcích obcí.
Obec Líšnice získala 140 kusů kompostérů a budou po podpisu smlouvy zapůjčeny občanům na dobu 5 let za symbolickou cenu 1 Kč. Zájemci o tyto
kompostéry si je mohou vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě v
Líšnici do konce měsíce listopadu. Kompostéry jsou v rozloženém stavu a jednoduchou montáží si je doma sestavíte.
Více informací lze získat a samotnou zápůjčku pak lze vyřídit na obecním úřadě.

Kompostéry si vyzvedněte do konce měsíce
LISTOPADU na Obecním úřadě v Líšnici
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Sdružení nezávislých kandidátů Líšnice Vyšehorky
- vylosované číslo 1
Do Zastupitelstva obce Líšnice byli zvoleni:
Bartoš Lukáš
Fritscher Martin

69 hlasů
54 hlasů

Náhradníci:
Stratil Miroslav
Koupil Zdeněk Ing.
Pátek Jaroslav
Pospíšilová Lenka
Zámečník Miroslav

52 hlasů
53 hlasů
59 hlasů
58 hlasů
62 hlasů

Pan Fritscher Martin písemně rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva
obce Líšnice. První náhradník pan Stratil Miroslav rezignoval také.
Zastupitelem obce se stal pan Koupil Zdeněk.

Sdružení nezávislých občanů Líšnice-Vyšehorky
- vylosované číslo 2
Do Zastupitelstva obce Líšnice byli zvoleni:
Kvíčala Jiří DiS.
Plhák Aleš Mgr.
Smítal Oldřich
Friedl Aleš Bc.
Zbožínek Libor

176 hlasů
156 hlasů
156 hlasů
142 hlasů
147 hlasů

Náhradníci:
Valouch František
Vyjídáček Radomír Ing.
Dvořáková Lucie Mgr.

151 hlasů
138 hlasů
44 hlasů

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná v
neděli 2. listopadu 2014 v 18 hodin v přísálí KD
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LÍŠNICKÉ KŘÍŽE

Nejprve trochu z historie. Kříže byly vztyčovány na připomínku mučednické smrti Ježíše
Krista. Nejprve byly zhotovovány ze dřeva,
ale vzhledem k tomu, že nebylo možné je
uchovávat kvůli povětrnostním podmínkám,
byly postupně nahrazovány kříži kamennými,
které se v naší oblasti začaly objevovat ve
druhé polovině 18.století. Kříž je ve své typické podobě tvořen z několika stupňů, na
sokl nasedá podstavec, často reliéfně zdobený, na podstavci je umístěn zpravidla vysoký
hranolový či volutový dřík zakončený vlastním křížem s plastickým korpusem Krista.

Kaplička s křížem na návsi

Náves v Líšnici měla v minulosti několik nepřehlédnutelných dominant. Kaplička zmizela za
podivných okolností v padesátých letech, pískovcová zídka kolem školy nepřežila rok 2010 a tak
nejvýznamnější stavbou líšnické návsi v současné době je pouze kamenný kříž . Jeho vznik se datuje do roku 1802 a je zhotoven z
velmi kvalitního pískovce. Tyto informace nám potvrdil pracovník odborné firmy
Hradílek z Olomouce, která kříž kompletně zrestaurovala a koncem měsíce října
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opět vrátila na své místo. Předcházelo tomu vykopání
a vybetonování nového základu a zpevnění základního pískovcového podstavce. Restaurátoři dále uvedli: „Kříž z
líšnické návsi patří mezi ty výjimečné
kříže v okolí. Velmi zajímavý je hlavně
spodní podstavec s reliéfy dvou lvů. S
tímto motivem jsme se nikde nesetkali.
Na přední straně dalšího podstavce je
reliéf Panny Marie Bolestné a dále srdce - symbol víry. Je zde mnoho ozdob, které se
zachovaly právě díky kvalitnímu maletínskému
pískovci. Celý kříž byl již velmi nestabilní, proto jsme museli vyměnit spojující dříky mezi
jednotlivými částmi kříže. Také bylo nutno někde doplnit výplň kříže - hlavně v jeho horní
části, kde se zub času podepsal nejvíce. Na hlavě Krista byla zhotovena zcela nová trnová koruna z pozlaceného měděného plechu. Po důkladném zakonzervování, které provedeme již
zde, vydrží kříž na tomto místě stát dalších
nejméně sto let“, rozloučil se s námi pracovník
firmy Hradílek. Jen doufáme, že poslední připomínka historie na návsi nebude v budoucnu
někomu překážet a snad se někdy dočká i důstojnému návratu kapličky.
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