LZ 5/15
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 6. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština, na nějţ jsou všichni spoluobčané srdečně zváni.

OBECNÍ POPLATKY
Informujeme občany, ţe k 30. 6. je splatný nájem za vodoměr, poplatek za psy a
pronájem obecních pozemků.

ODEČET VODOMĚRŮ
Od 15. 6. do 17. 6. 2015 bude probíhat odečet vodoměrů, který provedou zaměstnanci
obce.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Tento rok plánujeme pravidelné čištění komínů aţ na měsíc září. Pokud
budete mít o uvedené sluţby zájem, můţete své poţadavky nahlásit na
OÚ jiţ nyní. O přesných termínech budete včas informováni v dalších
číslech LZ.

ČERNÉ SKLÁDKY
Díky pozornosti našich vnímavých občanů, jimţ není lhostejné, v jakém prostředí ţijí,
bylo v našem okolí objeveno několik černých skládek. Největší z nich byla nalezena v
okolí „ leštinského piskáče “. OÚ je nucen vynaloţit na likvidaci těchto skládek nemalé
finanční prostředky, které nakonec zaplatí kaţdý z nás. Je s podivem, ţe v době, kdy
je téměř všechen odpad vyváţen, cítí někdo potřebu naše okolí takto devastovat.
Ujišťujeme Vás, ţe místní obecní úřad vynaloţí veškeré úsilí ke zjištění původců
těchto skládek a zajistí jejich finanční postih. Znečištěné ţivotní prostředí se dotýká
kaţdého občana, jelikoţ v první řadě vede ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva.
Proto se na Vás všechny obracíme s naléhavou prosbou a zároveň s poděkováním:
„ Buďte všímaví ke všemu škodlivému a nekalému, co se kolem nás děje a přispějte
k ochraně našich čistých domovů, které budou slouţit i příštím generacím! “
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OHLÉDNUTÍ ZA MÁJOVÝMI AKCEMI

Letošní máj obohatil Leštinu nejen o nádheru rozkvetlých kaštanů, vůni šeříků a
rozkvetlých zahrad, ale také o události, které tento měsíc provázeli. Důstojným
pietním aktem na místním hřbitově, vzpomínkovou oslavou 70 let od konce 2. světové
války u pomníku na návsi, lampionovým průvodem dětí a následným posezením i
opékáním špekáčků u táboráku na hřišti se letošní 7. květen zapíše do kroniky obce a
k němu se přiřadí i závěrečný klavírní koncert z 15. a májová veselice seniorů 22. 5.
Za všechny akce vyslovuje OÚ Leština upřímné poděkování. Oceňuje zodpovědný,
obětavý přístup všech pořadatelů a věří v další spolupráci.
O některých akcích podrobněji:

LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA
8. května 2015 jsme se probudili do velmi chladného, ale slunečného dne, coţ nás,
pořadatele tradičního pochodu, velmi potěšilo. I účastníkům pochodu se do zimy příliš
nechtělo. Fotbalový areál se začal zaplňovat aţ kolem 8. hodiny ranní - bylo nutné
prodlouţit prezentaci téměř o 1 hodinu. V 10 hodin se konečně rozjasnilo. Zapsalo se
celkem 456 účastníků a obsazení tras vypadalo následovně:
Trasa 10 km - 351 účastník
Trasa 20 km - 20 účastníků
Trasa 35 km - 7 účastníků
Cyklo 35 km - 78 účastníků
41. ročník dálkového pochodu jsme mohli v 16 hodin, jak jsme správně
předpokládali, ukončit. V cíli chyběli pouze 2 turisté, ale díky upřesnění
prezenčních lístků o telefonní číslo účastníka, jsme s nimi byli ve spojení
a tatínka se synem jsme kolem 18. hodiny mohli v cíli konečně přivítat. Svezení z trasy
autem oba borci hrdinně odmítli a trasu 20 km statečně zdolali.
Všem sponzorům a pořadatelům této tradiční, úspěšné akce mnohokrát děkujeme a
věříme, ţe tato osvědčená parta jiţ s námi zůstane i pro příští ročníky pochodu, který
si za dobu své existence vyslouţil nemalé uznání.
Sportu zdar a turistice zvlášť!
Jana a Radek Lepkovi, hlavní pořadatelé

MÁJOVÁ VESELICE
V pátek 22. května 2015 jsme pořádali v sokolovně od 17 hodin Májovou veselici.
Kapela Tondy Brzobohatého z Bohuslavic nás hned od začátku rozveselila
dechovkami - jak říkaly přítomné dámy, jedna lepší neţ druhá. Na začátku se příliš
netancovalo, více se zpívalo, vínečko popíjelo, stoly se plnily zákusky a výbornými
chlebíčky. Jakmile první páry zaplnily parket, ostatní senioři se jiţ nenechali pobízet.
Jako pořadatele nás velmi mrzí menší účast, ale na druhé straně jsme si veselici
příjemně uţili a více jsme se všichni společně pobavili. Věříme, ţe příště se sejdeme
ve větším počtu, jelikoţ veselá nálada nám obohacuje a prodluţuje ţivot!
Jana Lepková
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DEN MATEK
V neděli 24. 5. 2015 jsme se sešli v sokolovně na oslavě Svátku matek. Paní učitelky
z místních škol nacvičily s dětmi krásný program, který maminkám i ostatním divákům
připravil pohodové záţitky a přispěl k výborné náladě po celotýdenním pracovním
shonu. Všem účinkujícím a celému pedagogickému sboru OÚ děkuje.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY

LESNÍ PEDAGOGIKA PRO ŢÁKY 1. ROČNÍKU
Krásné, slunečné dopoledne plné her prožili 28. 4. naši prvňáčci. Netradiční
vyučování v lese jim přineslo plno radosti i nových poznatků. Na vlastní oči
mohli vidět zmiji, veverku, různé druhy ptáků či brouků. Největší úspěch
sklidila hra, kdy žáci se zavázanýma očima podle hmatu hledali svůj strom.
Domů odcházeli nejen plni nadšení a zážitků, ale odnášeli si i erb, který si vlastnoručně
vyrobili z přírodnin. Ještě jednou i touto cestou děkujeme lektorům Lídě a Honzovi za
skvěle připravený program pod názvem Lesní pedagogika.
Za ZŠ B. Hrbka: Mgr. Pavlína Kubíková

MÍSTNÍ SPOLKY INFORMUJÍ

Z ČINNOSTI KROUŢKU MLADÝCH HASIČŮ
Děti z našeho krouţku mladých hasičů navštívily
v Šumperku velmi zajímavou, poutavou a inspirující
akci nazvanou ,,HAŠENÍ POŢÁRU VRTULÍKEM“.
Muţi a veteráni sezonu hasičských soutěţí zahájili
9. 5. v přátelské, druţební Leštině v okresu Ústí
nad Orlicí. Při absenci jejich sboru veteránů naši
veteráni soutěţili za muţský tým a umístili se na
1. místě! Mladí muţi obsadili bronzovou příčku.
Okrskovou soutěţ dne 17. 5. zajišťoval Zvolský
sbor. Veteráni vybojovali 3. místo a muţi skončili
pátí.
Jiţ čtvrtým rokem jsme zváni i s dětmi na oslavu MDD do Mírova. Děti z krouţku
hasičů zde předvedou hasičský útok. Mírovští pořadatelé pro děti připravují různé
zábavné soutěţe a nezapomínají ani na sladké odměny.
Rádi bychom Vás pozvali na 13. ročník pohárové soutěţe „O putovní pohár obce
Leštiny “, která se uskuteční 13. 6. 2015 od 14.00 hod na návsi. V jejím závěru
předvede svůj útok i krouţek mladých hasičů – přijďte je podpořit, děti se na Vás
jiţ těší!
Za SDH Leština starostka L. AUGUSTINOVÁ
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ZPRÁVY OD OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
 Poděkování
Ve středu 13. května 2015 proběhla v naší obci tradiční akce – Květinový den, Český
den proti rakovině 2015, s tématem: Nádory reprodukčních orgánů - moţnosti
prevence.
Ţluté kvítky nabízeli mladí ochránci přírody v ulicích naší obce, mohli jste si
je zakoupit i v místním pekařství. Mnohokrát děkuji za pomoc s organizací
i všem zúčastněným. V Leštině a v Rohli bylo prodáno téměř 400 kvítků, na
nadaci byla odeslána částka 7 639,- Kč. Je to zase o něco více neţ minulý
rok.
Ještě jednou velké poděkování, přispíváme na dobrou věc!
 Tábor u moře (příští prázdniny)
Občas se setkávám s dotazy týkajícími se táborů u moře. V letošním roce se
neuskuteční vzhledem k mým mateřským povinnostem, ale v červenci 2016 uţ mám
předběţně zamluvený termín v italském Bibione. Pokud byste o odjezdu s námi
uvaţovali, neváhejte se ozvat, případné bliţší informace podám do Vánoc 2015.
Plánuji, ţe budou moci jet děti nejen samotné, ale mohou se zúčastnit i s rodiči. Tyto
informace jsou samozřejmě velmi předčasné, blíţ jsou před námi prázdniny letošní.
Uţívejte si je v přírodě - třeba u vody, ale hlavně ať jsou plné pohody!
Marie Effenberger Rychlá
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Příspěvek od paní učitelky Milady Zábrodské, roz. Ţákové:
Vzpomínka na velitele tanku od DUNKERQUE, bratra mého dědečka.
Pan František Ţák se narodil 8. října 1914 v rodině fasádníka. Mládí proţil se svými
čtyřmi staršími sourozenci v Leštině. Po ukončení základní školy v době hospodářské
krize nesehnal zaměstnání, a proto absolvoval předvojenský výcvik. Na vojnu poté
nastoupil k 13. pěšímu pluku v Šumperku, kde výtečně ukončil poddůstojnickou školu.
Po záboru Mohelnice a okolních obcí sudetskými Němci evakuovala rodina Ţákova do
Loštic. Prapor, u kterého F. Ţák slouţil, byl přemístěn do Blanska. Po okupaci v březnu
r. 1939 nastoupil do Rychnova, kde se podílel na hlídání tratí. Přes protesty
protektorátního prezidenta Háchy bylo toto vojsko odveleno do Itálie, kde střeţilo tratě
a most přes řeku Bussoleno. Po dohodě s italskými partyzány přešli vládní vojáci k
nim. Přechod kamuflovali před Němci nahráním přepadení a zajetí. Velitel stráţe si
nechal prostřelit ruku a zůstal na místě, aby rodiny vojáků nebyly doma vystavovány
nacistické perzekuci. Těm německé úřady sdělily, ţe vojáci byli odvlečeni. V krátké
době ale německé vojsko proti partyzánům zaútočilo. Naši vojáci se v srpnu r. 1944
dověděli o čs. jednotce ve Francii a rozhodli se pro přechod přes Alpy. Byli přijati do
naší zahraniční armády a konečně dostali uniformy s označením „ČS“. Absolvovali
výcvik v dělostřelbě a tankovém boji a v síle roty byli odesláni k obléhání Dunkerque.
Tam byl F. Ţák velitelem tanku. Po několika měsících a četných proţitých vojenských
epizodách k nim došla zpráva o uzavření příměří. Po krátké přípravě nastoupili cestu
do vlasti - přes Lucemburk, rozbité Německo, Domaţlice a rozjásanou noční Plzeň do
Klatov, kde byli rozmístěni v americké okupační zóně.
Dne 30. května r. 1945 se účastnili promoklé přehlídky na Bílé Hoře v Praze. Pak se
F. Ţák dostal v hodnosti rotného do praporu nováčků o dvou rotách na zámku Smilkov
u Votic a v lednu 1946 byl povýšen na podporučíka. Téhoţ roku se prapor stěhoval do
Českého Krumlova. Zde se oţenil s paní Zdenkou a krátce potom byl přemístěn do
Ţatce v hodnosti poručíka. Poté absolvoval s výborným prospěchem tankovou školu
ve Vyškově a r. 1948 měl jiţ hodnost kapitána. V březnu r. 1949 bylo připravováno
cvičení v Plzni, na jehoţ přípravách se měl podílet i jeho kolega kapitán Sabela, který
ale údajně onemocněl. Během příprav byl tehdy F. Ţák zatčen a odvezen do Prahy,
kde po 14 dnech pobytu na samotce byl vyslýchán pro podezření z přípravy velezrady,
a to na základě výslechu kpt. Sabely. Ţádné důkazy nebyly zjištěny a podezření
nepotvrdila ani domovní prohlídka. Přesto byl 18. března F. Ţák propuštěn z armády a
dlouho nemohl sehnat zaměstnání. Pracoval pak v ústředním skladu Státních statků v
Ţatci a do důchodu odešel v r. 1977 z funkce zásobovače Technických sluţeb města
Č. Budějovice. Do tehdejšího SPB vstoupil r. 1969. Za zásluhy v
národněosvobozeneckém boji a za obětavou práci byla F. Ţákovi udělena řada
vyznamenání a medailí. V r. 1999 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.
Za největší uznání - za odvahu, obětavost a činnost během 2. světové války, v níţ
neváhal nasadit svůj ţivot v boji s nacismem, za odčinění křivdy a perzekuce reţimu
po únoru 1948 a uznání za práci v ČSBS povaţoval pplk. F. Ţák blahopřejný dopis
tehdejšího prezidenta Václava Klause k jeho 90. narozeninám, jehoţ celé znění bylo s
článkem věnovaným tomuto významnému ţivotnímu jubileu zveřejněno v tisku
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tajemníkem OV ČSBS R. Šindelářem. Zároveň mu byl vysloven dík oblastní
organizace v Českých Budějovicích s přáním dalších spokojených let, ţivotního
optimismu a radosti z mladé generace v zemi, která je svobodná a demokratická tak,
jak za ni bojoval.
OÚ vyslovuje poděkování paní M. Zábrodské za příspěvek do LZ v rámci
vzpomínkových oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.

ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po bohaté hokejové nadílce trochu kultury z minulých časů neuškodí...
VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA V LEŠTINĚ – zápis z r. 1933
V obci byla veřejná obecní knihovna zřízena r. 1921. V září se
tehdy v obecní kanceláři sešla 1. knihovní rada. Sestavena byla
podle znění prováděcího nařízení. V radě zasedali – Josef Klimeš, řídící učitel jako
předseda, Jaroslav Berka, učitel jako jednatel, František Kulhánek jako pokladník,
Josef Linhart mladší jako knihovník a Adolf Berka jako člen knihovní rady. V r. 1922
daroval místní odbor Národní jednoty obecní knihovně 39 knih, takţe celkově pak měla
98 kníţek. Od r. 1923 byl knihovníkem obecní tajemník Hynek Brachtl. Změna v
knihovní radě nastala r. 1928. Předsedou se stal zahradník František Skoumal,
jednatelem učitel Boleslav Hrbek, nově k zůstalým přibyl jako zástupce čtenářů
Leopold Potěšil. V r. 1930 byla koupena skříň, poněvadţ stará nevyhovovala, ani uţ
nestačila. O rok později za poplatek 55 Kč ročně zapůjčil místní odbor Národní jednoty
soubor 222 knih, které si ocenil na 1 100 Kč. Byl to dobrý čin. Vzrůstající počet čtenářů
vyţadoval také vzrůst knihovny, ale při nejlepší vůli není pro nedostatek financí moţné
uspokojit kaţdého čtenáře. Obec sama v příznivých letech vycházela knihovně vstříc.
Po několik let přispívala větší částkou neţli podle zákona byla povinna. Svědčí to
zajisté o vyspělém porozumění členů zastupitelstva pro českou knihu. Aţ do r. 1933
půjčovalo se kaţdou neděli odpoledne po obědě do 14 hod., pro zájem se pak
půjčovalo i dopoledne po hodině a půl. Byly půjčovány i knihy ze Zábřeha z Obvodní
knihovny, aby se náruţiví čtenáři dostali k novým svazkům. Výběr knih se děje všemi
členy rady a můţeme potvrdit, ţe jsou hodnotné. Knihovna má literaturu zábavnou,
poučnou, básně a oddíl pro mládeţ. Koncem r. 1933 bylo v knihovně 455 děl
zábavných, 150 poučných, 41 pro mládeţ, 31 básní, celkem tedy 677 děl v 776
svazcích, většinou v polokoţených vazbách. V r. 1933 četlo 66 čtenářů, t. j. 6, 7 %
občanstva. Toto číslo je stále ještě nízké. Čte se více knih zábavných neţ poučných.
Knihovní rada však věří, ţe svědomitou správou a propagací četby získá si hlavně z
mladých čtenářů kádr svých přátel a v nejbliţších letech budou zprávy pro kroniku
hodně příznivější.
V příštím čísle LZ se podíváme, jaký byl následující rok 1934.
S přáním pohodových dnů za pozornost děkuje A. Krušová.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA
červen:
60 let -Titzl Milan
55 let - Holouš Pavel
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!

DŮLEŽITÁ DATA

1. 6. 2015

Svoz plastů

2. 6. 2015

Svoz trávy

8. 6. 2015

Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

9. 6. 2015

Svoz trávy

13. 6. 2015

Pohárová soutěţ hasičů: O putovní pohár obce
Leštiny, 14:00 hod., náves

16. 6. 2015

Svoz trávy

22. 6. 2015

Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

23. 6. 2015

Svoz trávy

24. 6. 2015

5.veřejné zasedání zastupitelstva obce, 18:00 hod.,
OÚ Leština

30. 6. 2015

Svoz trávy
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