nám darˇí,
Na vesnici se spodarˇí.
když se dobrˇe ho
Nám se darˇí velice,
zkrášlujeme vesnice.

V údolícˇku Líšnice
kopeme ted vodu,
aby každý z obcˇanu°
dostal ji až dom°u.
´

LÍŠN ICE

´

Na vyšehorském kopecˇku
nové cesty a ˇctvrt máme,
z líšnického úˇradu
rozhlasem se dovoláme.

zastavte se ...

Mohelnicko

mezi Hanou a Jeseníky

místopis

Líšnice leží na úbočí Bouzovské vrchoviny asi pět kilometrů jihozápadně od města
Mohelnice v nadmořské výšce 320 m n. m. Obcí protéká
potok Podhrádek, zvaný též
Líšnička. Zástavba rodinných
domů je situována po obou
stranách potoka a podél silnic vedoucích do Vyšehorek
a do Pavlova. V obci žije 320
obyvatel. Západně od Líšnice přecházejí úrodná pole do
lesních porostů. Kromě houbařů můžete v lesích severně
od obce narazit na kamenné
zbytky líšnického hradu, který však zanikl již v 15. st. Ještě
kousek severněji jsou pak pozůstatky dřívější osady Paseky, která byla osídlena na přelomu 19. a 20. st., dnes je tam
pouze jedna rekreační chata.
Obec tvoří jeden samosprávný celek se sousední severněji
ležící osadou Vyšehorky. Zejména ve Vyšehorkách došlo
v posledních letech k rozsáhlé výstavbě rodinných domů
a počet obyvatel činí 140.
Líšnice je dobře dostupná autem, autobusem i na kole, do
Mohelnice i do Loštic jsou to
po silnici shodné 4 km.

historie

První písemná zmínka o Líšnici se objevuje roku 1348.
O století později byla ves majetkem Heralta z Kunštátu,
strýčka Jiřího z Poděbrad, který po popravě Heralta převzal
jeho majetek. Celý kraj v roce
1468 doplatil na válku mezi
Jiřím a králem Matyášem
Korvínem, kdy uherské vojsko doslova zpustošilo zdejší
panství. V polovině 17. st.
byla Líšnice připojena k panství Žádlovice. Velká pohroma potkala Líšnici roku 1846,
kdy lehla popelem po úmyslně založeném požáru skoro
celá obec. V roce 1890 byla v
obci zřízena škola. O pět let
později založili místní muži
Sbor dobrovolných hasičů.
Mezi válkami žilo v obci 400
obyvatel, z toho bylo třináct
Čechů. Po poválečném odsunu Němců osídlili ves lidé ze
severomoravských obcí.
První zmínka o Vyšehorkách
je z roku 1369. V 16. st. byla
obec převážně česká ovšem
po skočení třicetileté války
zůstala vesnice pustá a postupně ji osídlovali němečtí
obyvatelé. Dominantou obce
je kostel ze 14. století.

turistika

Obecní úřad Líšnice
Líšnice 39
789 85 Mohelnice
tel: 583 428 006
e-mail: ou_lisnice@raz-dva.cz
web: www.obec-lisnice.cz
Líšnice je společně s obcemi Klopina, Krchleby,
Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany,
Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština a Úsov
členem Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko.

Autorem fotografií je Mgr. Aleš Plhák.
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Obcí prochází červeně značená turistická trasa vedoucí
lesními cestami z Loštic na
Bouzov. Stejnou trasou vede
také Naučná stezka lišky Bystroušky. Cyklisté mohou z
Líšnice vyjet po nenářocné
5km cyklotrase č. 6205 do
Pavlova a Radnice, díky převýšení náročnější je 8km cyklotrasa č. 6236 vedoucí na
Studenou Loučku. Zdatnější
cyklisté mohou zvolit 20km
cyklotrasu č. 6204, která vede
z Krchleb přes Vyšehorky a
Líšnici do Hrabí. K odpočinku poslouží cyklistům v obci
cykloodpočívka s mapou.
Nejznámější pamětihodností
je národní kulturní památka,
kostel ve Vyšehorkách zasvěcený Všem svatým. Najdete
zde vnitřní barokní úpravu,
figurální malby ze 14. st., vymalované renesanční rodové
erby pánů z Kunštátu a náhrobní kameny. Roku 1957
kostelík vyhořel, v následujících letech byl postupně
opravován a r. 1997 byl kostel
opět vysvěcen.
Dalšími historickými zajímavostmi jsou drobnější sakrální stavby - kamenné kříže z
19. st., milníky u cest, kaplička coby doklad lidové architektury z pol. 19. st.
Přírodními
zajímavostmi
jsou líšnické rybníky a Zámecký pramen u lesa nad
obcí.

zastavte se ...

život v obci

Ač za školou, prací a službami
musí obyvatelé Líšnice dojíždět do nedalekých měst, naopak pestrá škála sportovních
a kulturních akcí v průběhu
celého roku přitahuje do obce
návštěvníky ze širokého okolí. Mezi tradiční akce se řadí
obecní a hasičský ples, maškarní karneval, turnaj v mariáši, dětský den a kácení máje,
májový košt slivovice, vítání
občánků a den matek, vítání
a loučení s prázdninami, vinobraní, lampionový průvod,
sousedské posezení, turnaj
ve stolním tenise a velkému
ohlasu se těší v posledních
letech pořádaný živý vánoční
betlém. Na bohatém společenském životě obce má nespornou zásluhu vedení obce,
stejně jako místní spolky - hasiči, myslivci, stolní tenisté či
klub seniorů. Zázemím pro
akce je v obci nově opravený
kulturní dům s kapacitou 200
návštěvníků, budova bývalé
malotřídní školy, venkovní
fotbalové hřiště a dětská hřiště v Líšnici a na Vyšehorkách.
Zvláštní pozornost si zaslouží
činnost občanského sdružení
Ryzáček hospodařící na Vyšehorkách. Zabývá se hiporehabilitací dětí i dospělých a
během roku pořádá řadu zajímavých aktivit založených na
kontaktu člověka s přírodou a
koněm.

Mohelnicko
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