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Vážení spoluobčané,

možná si někteří z Vás při jarní procházce všimli, že po letech neblahé existence byla
zlikvidována velká skládka složená převážně z trávy, ale také z větví, suchého listí a
zahradního odpadu. Pro upřesnění - jedná se o pozemek vedle řeky Moravy, podél cesty
vpravo za Leštinou směrem na Zábřeh - „Na mašině“. Někteří občané si však, bohužel,
zvykli na toto místo vozit nejen trávu, ale také komunální odpad, stavební suť a vše, co
považují za nepotřebné. Musím konstatovat, že počínání takových lidí nechápu,
poněvadž obec zajišťuje pravidelný svoz komunálního odpadu, trávy, větví,
velkoobjemového odpadu atd. Ti, kteří sem odpady vozí, si asi neuvědomují, že daný
pozemek má konkrétního majitele. Opětovně a velmi důrazně apeluji zejména na
nechápající a ničící naši krajinu nelegálně vyváženým odpadem, aby si uvědomili
nevhodnost svého jednání! Jedná se o stejný případ, jako by na jejich dvůr a jejich
pozemek zavezl odpad někdo jiný. Zároveň upozorňuji, že zakládání jakýchkoliv černých,
tedy nepovolených skládek, je opravdu trestné. A na závěr připojuji velmi důležitou
poznámku - všechno stojí finanční prostředky a také likvidace odpadů je zpoplatněna.
Každý občan platí paušální poplatek. Není těžké si domyslet, že likvidace jakýchkoliv
skládek stojí mnoho peněz a ty se budou muset promítnout do peněženek každého
z Vás, toho poctivého i mírně řečeno, nepoučitelného. Buďte proto vnímaví ke svému
okolí, poněvadž nebudou - li známi konkrétní viníci, budeme na jejich nezodpovědnost
doplácet všichni...
Přeji nám všem vlídnější jarní počasí a těm, kterým není lhostejné naše příjemné životní
prostředí, patří mé poděkování.
👤 Pavel Hojgr, starosta

Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 4. května 2016 v 17:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ bude konat
13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Leština. Hlavním bodem jednání
bude nákup a prodej pozemků na připravovanou cyklostezku. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
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Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Složenky k placení daně z nemovitých věcí na rok 2016 budou rozesílány v průběhu
měsíce května 2016 ( nejpozději by měly být doručeny asi do 25. 5. 2016). Složenky jsou
na poště bez poplatku!!! Pokud by někdo složenku neobdržel, termín pro placení daně
je 31. květen 2016. Na každé pobočce České pošty nebo na kterémkoliv územním
pracovišti finanční správy jsou bezplatné složenky k dispozici (pozor, nezaměnit
s klasickou složenkou typu A). Vpravo nahoře „doklad V/DS“, Tr.kód 113 a K. symbol
0001. Dále upozorňujeme, že pokladna na Územním pracovišti v Zábřehu byla zrušena.
Pozvánky na akce

Tradiční Leštinská 30

TJ Sokol Leština Vás zve na 42. ročník tradičního dálkového pochodu „Leštinská
třicítka“, který proběhne v neděli 8. května 2016. I letos jsou pro pěší připraveny tři trasy
- 10, 20 a 35 km, pro cyklisty středně náročná, 35 km dlouhá trasa. Všechny zájemce o
cyklotrasu upozorňujeme, že cyklistická helma je povinná! Prezence účastníků proběhne
od 6:30 do 9:00 hodin na hřišti v Leštině a ukončení závodu je v 16:00 hod. Startovné pro
všechny činí 40,- Kč. V této hodnotě dostane v cíli každý účastník občerstvení a odměnu
za zdolání některé z tras dle vlastního výběru.
Na všechny, kteří si zpestří neděli procházkou jarní přírodou, se těší pořadatelé!
!2

Pozvánka na „Májový koncert“

Farnost Lesnice, do které patří obce Lesnice, Leština, Brníčko, Strupšín, Kolšov a Obecní
úřad Lesnice pořádají v neděli 22. května 2016 ve 14 hodin ve farním kostele sv. Jakuba
v Lesnici „ Májový koncert “.Učinkují: Sólistka operety Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě Jana Kurečková – zpěv, Petr Strakoš – varhany, David
Škařůpa – trubka a zpěv, housle – jméno účinkujícího bude upřesněno až na plakátech.
V programu zazní slavné skladby našich i světových autorů. Vstupné je dobrovolné.
Pořadatelé - Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice - Vás do krásného interiéru
lesnického kostela k poslechu úžasné zpěvačky Jany Kurečkové a jejích kolegů srdečně
zvou!

Sbírka Ligy proti rakovině
Ve středu 11. května 2016 proběhne jubilejní 20. ročník
sbírky Ligy proti rakovině Praha. V Leštině jej pod
hlavičkou Ochránců přírody pořádáme již po deváté.
Veřejná sbírka, stejně jako v minulých letech, slouží
kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy proti
rakovině, ale také k upozornění veřejnosti na prevenci
onkologických onemocnění. Dobrovolníci ve žlutých
tričkách - Mladí ochránci přírody - budou nabízet tradiční
žluté kytičky, tentokrát ozdobené růžovou stužkou,
společně s letáčkem, ve kterém Liga oslovuje především
ženy s výzvou, aby věnovaly pozornost svým prsům,
nezanedbávaly možnosti preventivních vyšetření a
v případě podezření bezodkladně navštívily lékaře. Žlutou kytičku si zájemci mohou
koupit za minimální příspěvek 20 Kč, můžete si ji po celý den také zakoupit i
v leštinské pekárně. Všem dárcům Liga proti rakovině Praha předem děkuje za
podporu!
Děkuji Vám za spolupráci a za celý kolektiv Ochránců přírody přeji hodně zdraví a
krásné jaro.
👤 Marie Effenberger Rychlá
Místní spolky informují

Zprávy od místních hasičů

Členové kroužku mladých hasičů se po
běžných trénincích v místní sokolovně
odreagovali v zábřežském bazéně a zařádili
si na kolech a kolečkových bruslích na
cyklostezce Lupěné – Hoštejn. V sobotu
16. 4. 2016 navštívili akci „Hašení požáru
vrtulníkem“, která proběhla na letišti
v Šumperku. Na další měsíce je připravena
řada nových, zajímavých aktivit.
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VÝZVA:

Chlapci a děvčata ve věku 6 – 15 let!!!!
Máte-li zájem, můžete řady kroužku Mladých hasičů Leština rozšířit. Do týmu mužů rovněž
hledáme zdatné hochy od 15 let za účelem závodění v hasičském sportu. Další potřebné
informace podá Ludmila Augustinová, starostka SDH.

👤 Ludmila Augustinová
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Úryvky z leštinské kroniky

Návrat do roku 1936 – oslavy v Leštině.

7. března 1936 uspořádána byla velká oslava 86 narozenin presidenta Osvoboditele
lampionovým průvodem k vatře u mostu, kde měl výstižnou přednášku řídící učitel Jan
Kužela o našich krajanech v zahraničí. Školní oslava tohoto výročí uspořádána byla za
velké účasti obecenstva v místní sokolovně. Žáci zdejší školy sehráli divadlo „ Do Prahy
za presidentem “ od Fr. Zemana. Ovzduší oslav mělo ráz upřímné piety. Občanstvo
projevilo svou účastí a ozdobou budov úctu svému drahému presidentu Osvoboditeli T.
G. |Masarykovi.
Neméně mohutná byla též oslava DNE SVOBODY 28. října.Naše občanstvo prokázalo
nelíčenou radost z tohoto národního dne a zdrželo se naprosto vší práce. Při přednášce v
sokolovně byla tato přímo přeplněna.
V červenci vzpomínal zdejší SOKOL svého 25 letého založení v Leštině. O této
radostné oslavě má jeho kronika podrobné záznamy.
Z kapitoly Vynikající jedinci naší obce – 20. výročí smrti leg. por. S. ČULÍKA.
V časopisu MORAVSKÝ SEVER ze dne 11. 9. 1936 napsal rodák z Leštiny pan Eduard
Parma, t. č. legační tajemník tisk. sl. našeho vyslanectví v Bělehradě úvodník nazvaný
„ Jeden z nemnohých “, z něhož je zde doslovně citováno.
19. září t. r. je tomu již 20 let, co v Dobrudži na poli válečném padl leštinský
rodák, podporučík srbské armády STANISLAV ČULÍK. Všeobecná mobilizace roku 1914
jej vytrhla z právnických studií a zahnala jej do Lvova pod prapor starého rakousko uherského pluku. Šel tam nerad. Již v listopadu 1914 byl zajat Rusy a roku 1916 jej
vidíme bojovat po boku hrdinských Srbů, zadržujících vítězný postup Mackensenův v
Dobrudži. S. Čulík věděl, kde je jeho místo a svůj úkol splnil do puntíku. Padl 19. září
1916 ve věku 27 let jako podporučík srbského dobrovolnického sboru a odpočívá na
válečném hřbitově u rumunského městečka Reni na Dunaji. Srbská armáda uměla ocenit
tuto oběť položenou na oltář svobody. Podporučík Stanislav Čulík byl po své smrti
vyznamenán srbskou zlatou medailí Miloše Obiliče za chrabrost, jež byla jeho rodičům do
Leštiny zaslána 5. července 1923 naším ministerstvem národní obrany. Zábřežské
gymnasium zvěčnilo památku svých padlých studentů a profesorů deskou odhalenou v
květnu t. r. Je na ní vyryto i jméno Stanislava Čulíka. Nejvýznamnější památkou na
padlého hrdinu však bylo založení FONDU STANISLAVA ČULÍKA jeho přáteli dne 19.
ledna 1919. Koná velmi cílevědomé a záslužné poslání, pečuje o místní nemajetné
studenty. Někteřé ze zakladatelů fondu jsou již tam, odkud není návratu a ostatní to čeká,
ale fond je pomníkem trvale oživujícím vzpomínku na krásné a veliké činy našich
revolučních vojáků, vedoucím dnešní i budoucí leštinské generace za jejich jasným
příkladem a existujícím ke cti celé obce Leštinské. K tomuto článku dodává rovněž zde
působící def. učitel Boleslav Hrbek: „ Fond leg. por. Stanislava Čulíka pro podporu
nemajetných studujících koná dobré poslání. Úroky z kapitálu 5 174 Kč rozdílejí se
každého roku k narozeninám pres. Osvoboditele. Dosud bylo 11 studujícím vyplaceno od
r. 1919 hotově 1 775 Kč. Při valné hromadě bylo vzpomenuto šlechetných zakladatelů a
příznivců fondu. “
I nám, současným obyvatelům Leštiny, přísluší úcta ke všem padlým obětem válečných
let. V příštím čísle LZ nahlédneme do roku 1937.
Pěkné májové dny všem spoluobčanům přeje Anna Krušová.
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Významná jubilea
květen
Marie Walterová (85)
Karel Březina (80)
Miroslav Čulík (65)

Jaroslava Svatoňová (65)
Pavel Keprt (60)
Ivana Pokorná(50)

Všem jubilantům upřímně
blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Důlěžitá data
2. 5. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

3. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu

7. 5. 2016

• Aerobik s Luckou, sokolovna

8. 5. 2016

• Leštinská 30
- zápis účastníků od 6:30 do 9:00 hodin na hřišti
- trasy: 10, 20 a 35 km, cyklo 35km
- ukončení závodu je v 16:00 hodin

9. 5. 2016

• Svoz komunálního odpadu

10. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu

11. 5. 2016

• Český den proti rakovině

16. 5. 2016

• Svoz plastů
• MUDr. Anna Peková v Leštině

17. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu

22. 5. 2016

• Májový koncert, 14:00 h., kostel Lesnice

23. 5. 2016

• Svoz komunálního odpadu

24. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu

30. 5. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

31. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu
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