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Svoz komunálního odpadu dne 8. 5. 2017

Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu, který v pondělí 8. 5.
2017 připadá na státní svátek, v tento den proběhne.

Oznámení ČEZ distribuce o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu
s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/
a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
K přerušení dodávky elektřiny dojde v celé obci dne 15. 5. 2017 od 8:00 hodin do 17:00
hodin. Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na dobu nezbytně
nutnou.

Omezení v důsledku přerušení dodávky elektřiny

V pondělí 15. 5. 2017 dojde, z důvodu přerušení dodávky elektřiny, k uzavření obecního
úřadu a místní pošty. Omezení se dotkne také ordinačních hodin MUDr. Anny Pekové,
která v tento den nebude v Leštině ordinovat.
pozvánky na akce

Leštinská třicítka

Zveme všechny milovníky turistiky a příznivce tradičního pochodu
„Leštinská 30“ na místní hřiště, odkud se v pondělí 8. května 2017 můžete
vydat na pěší trasy 10, 20 a 35 km. Cyklisté prověří své síly na trase 35 km.
Prezentace účastníků proběhne od 6:30 do 9:00 hodin na hřišti. Ukončení
pochodu je v 16:00 hodin.
Sportu zdar a turistice zvlášť! Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Svátek matek
ZŠ Boleslava Hrbka a MŠ Leština zve všechny maminky, babičky, tetičky
a další zájemce z řad leštinské veřejnosti do místní sokolovny, kde v neděli
21. května od 14:00 hodin proběhne tradiční oslava Svátku maminek.
Těší se na Vás leštinská drobotina.
!1

Rybářské závody
Rybářský kroužek v Leštině ve spolupráci s OÚ Leština pořádá dne 27. 5. 2017 na
Leštinském pískáči rybářské závody pro děti. Prezentace účastníků proběhne od 7:00
hodin.
Na všechny mladé rybáře se těší pořadatelé.
příspěvky z leštinské kroniky

Z dávných dob – CESTY, Pamětní kniha, část 1.,
strana 157, 158, 159

Cesty musely býti u Leštiny v dobách dávných prabídné. Vysvitá to
zřejmě ze statě Povodně z této knihy pamětí a pak z vyprávění
nejstarších pamětníků v naší obci. Z nichž již zemřelý výměník
Antonín Flášar nejednou vypravoval, že z Leštiny vedla cesta na
blízký Vitošov lesem po Vitošovských skalách. Tomu nasvědčuje
okolnost, že cesta tato je mapována jako majetek veřejný. Přímá cesta z Leštiny na
Vitošov v nynějším směru byla prý kdysi naznačena vojskem, jež naší vesnicí
z neznámých příčin prošlo. Nelze již zjistiti, kdy tomu bylo. Vojáci – dělostřelci – chtějíce
se vyhnouti obtížím neschůdné a pro ně nebezpečné cesty přes les, prošli dvorkem
u Strašilů na čísle 14 vedle Šafářových a přímo zaměřili k Vitošovu. Ježto však byla tu
půda bahnitá, položili prvně napříč kolce dřev a po nich pak odjeli pohodlně s děly. Tak
byl dán vojáky směrový základ nové, přímé cestě. Bývalý dlouholetý cestář okresní silnice
Jan Berka pamatoval se dobře, že od Flášarové kapličky až po Polovodí byly dřevěné
lávky, po nichž jezdilo se trakaři do mlýna na Vitošov. Když pak r. 1843 budována byla
cesta již slušnější, byly lávky ty odstraněny. Teprve r. 1875 vystavěna byla z této cesty
řádná okresní silnice spojující Zábřeh s Uničovem. Podobně bylo tomu tak s cestou do
Zábřeha, jež před r. 1848 vedla k městu jako cesta polní, plná výmolů a vody. Přes řeku
Moravu nebylo vůbec mostu, neboť po mostu z r. 1528 nebylo ani památky. Jen pro
chodce byla tu pořízena dřevěná lávka, takže doprava povozy děla se přímo přes vodu
Moravy na místech mělkých, zvaných brody. Tu pak přicházelo zhusta i k neštěstím. Tak
Adolf Horký z čísla 34 jel tudy kdysi koňmo do Zábřeha za temné noci a minuv se
obvyklé cesty přes brod, utonul i s koněm. Teprve asi r. 1849 postaven byl první dřevěný
most a později na to i druhý, zvaný Dolců most poblíž splavu, přes nějž se šlo k Malému
dvoru. Nynější betonový most postaven byl r. 1901. / s poznámkou jako 1. na Moravě!!
/ Nežli byl dobudován, postaven byl vedle provizorní most nouzový a z něho zbytky
dubových pilotů odstranili dělníci při regulaci řeky Moravy. Stavba nového betonového
mostu byla událostí doby, poněvadž práce podobného druhu dosud spatřeno tu nikým
nebylo. Prováděla ji firma PITTEL BRAUSEWETTER z Vídně, jež povolala sem školené a s
betonem obeznalé dělníky ITALY. Základy opěrných obloukových zapuštění a jmenovitě
hlavního pilíře zasazeny byly neobyčejně hluboko, při čemž stále pronikající voda byla
neustále vyčerpávána parní pumpou. Práce byla provedena se vší důkladností. Škoda
jen, že nebyl most aspoň poněkud šířeji proveden, neboť dnes je již těžko vyhnouti se na
něm při setkání s nákladním automobilem. Nesmírnou vymožeností našeho kraje bylo
postavení železné dráhy z Olomouce do Prahy. Bývalý ředitel zábřežského gymnázia
Dr. Rudolf Dvořák ve svých Dějinách Markrabství Moravského píše, že 1. jízda vlakem
Olomouc – Praha vykonána byla dne 20. srpna 1845, ale pravidelný provoz zahájen byl
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teprve 1. září téhož roku. Naši občané nechtěli prostě věřiti této neslýchané novotě. Šli
se proto dívati spolu s jinými občany až z dalekých hor sem přišlými a nemálo
se podivovali železnému parku vozů, jak to jede - a bez koní! Zde již dovolávaný Jan
Berka podal při zmínce o dráze zprávu, že kdysi za velikého hladu v Leštině šel jeho otec
spolu se třemi spoluobčany z Leštiny pěšky až do Krakova, aby odtud na trakařích
přivezli trochu prosné kaše. Vrátili se teprve po 12 dnech a dlouho pak vypravovali,
co zakusili po neschůdných cestách, neboť pořádných silnic skoro ještě nikde nebylo….
Příště nás čeká další kapitola nazvaná TÍRNY čili PAZDERNY.
Vážení spoluobčané, pokud máte jakékoliv připomínky / kladné i záporné / k náplni
LEŠTINSKÉHO ZPRAVODAJE, můžete je předat přímo na OÚ – nezůstanou bez odezvy.
Děkujeme!
Pohodové, spokojené dny s vůní barevných šeříků a kaštanových svící Vám všem přeje a
za pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.

Mnozí spoluobčané vznášejí dotaz, proč se každoročně mění
data Velikonoc. Zde najdou odpověď:
Velikonoce jsou pohyblivým církevním svátkem, jehož datum se rok od roku mění.
To proto, že se stanovuje podle lunárního kalendáře - minulý rok byly již na konci března.
A v příštím roce (2018) budou Velikonoce zase o dva týdny dříve - 1. dubna, tedy na
apríla. Proč se datum Velikonoc mění a jak se stanovuje?
Strohá definice říká, že Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku
Měsíce. Počátek jara je přitom stanoven úředně na 21. března, přičemž astronomické
jaro může nastat až o dva dny dříve. Velikonoce tak mohou připadnout prakticky
na kterékoliv datum mezi 22. březnem až 25. dubnem.
Výpočet Velikonoc se u každé z církví liší. Například datum křesťanských Velikonoc
se rozchází s datem Velikonoc pravoslavných z důvodů používání rozdílného kalendáře juliánského versus gregoriánského. Pravoslaví dosud neprovedlo tzv. gregoriánskou
reformu papeže Řehoře XIII. z roku 1582, která dala do souladu postupně narůstající
rozdíl mezi občanským rokem (365 dní a 6 hodin) a tropickým rokem (který 365 dní,
5 hodin, 48 minut, 45,5 sekund).
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou vzkříšení Krista.
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara, který byl našimi praprapředky slaven
již v dobách před naším letopočtem.

Velikonoce v letech 2017 - 2022
•
•
•
•
•
•

Velikonoce 2017 - 16. duben, Velikonoční pondělí - 17. duben
Velikonoce 2018 - 1. duben, Velikonoční pondělí - 2. duben
Velikonoce 2019 - 21. duben, Velikonoční pondělí - 22. duben
Velikonoce 2020 - 12. duben, Velikonoční pondělí - 13. duben
Velikonoce 2021 - 4. duben, Velikonoční pondělí - 5. duben
Velikonoce 2022 - 17. duben, Velikonoční pondělí - 18. duben
Čerpáno z internetové WIKIPEDIE
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Všem dětem přejeme krásný Mezinárodní den dětí.
OÚ Leština
Důležitá data
8. 5. 2017

• Pochod Leštinská 30
- zápis účastníků od 6:30 do 9:00 hodin na hřišti
- ukončení pochodu je v 16:00 hodin
• Svoz komunálního odpadu

9. 5. 2017

• Svoz zahradního odpadu

15. 5. 2017

• Přerušení dodávky elektřiny v celé obci, od 8:00 - 17:00 hodin
• Svoz plastů

16. 5. 2017

• Svoz zahradního odpadu

21. 5. 2017

• Svátek matek, sokolovna, 14:00 hodin

22. 5. 2017

• Svoz komunálního odpadu

23. 5. 2017

• Svoz zahradního odpadu

27. 5. 2017

• Rybářské závody, Leštinský pískáč, prezentace účastníků od 7:00
hodin

29. 5. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

30 5. 2017

• Svoz zahradního odpadu

5. 6. 2017

• Svoz komunálního odpadu

6. 6. 2017

• Svoz zahradního odpadu
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