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V těchto dnech také finišují všechny práce
na „multifunkčním areálu“ za KD a na hřbitově.
Zde jsou z většiny již práce hotovy (zadní vstup,
kontejnerové stání, vnitřek a vnějšek márnice
s kolumbáriem). Nyní se zhotovuje přední stěnová zídka, vstupní sloupy a plotové zídky. Toto
by mělo být dokončeno do měsíce. A to se týká
i opravy celého kostela. Do konce roku pak ještě přibude v rámci stavebních prací i kompletní
oprava stěn „kravína“. Na tyto práce jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje.
Již v loňském roce byla schválena příprava
oslav na „Setkání rodáků a přátel“ při příležitosti oslav 670 let obce. Tyto přípravy jsou nyní
v plném proudu. Přípravný výbor má připraven
kompletní program na hlavní dny, tj. pátek 31.
srpna a na sobotu 1. září, kdy bude hlavní den
oslav. K tomuto setkání se také připravují filmové materiály a historické dokumenty, které
budou prezentovány a vystaveny na obecním
úřadu a především na rychtě. V této souvislosti
prosím o informování rodáků a známých o přípravě této akce a termínu uskutečnění. V průběhu měsíce srpna si občané mohou na OÚ
vyzvednout pozvánky pro své vzdálené příbuzné. V případě, že máte navíc něco zajímavého z historie naší obce nebo i občanů, kteří se
nějakým způsobem zapsali, anebo se zasadili o naši obec, abyste přispěli svou informací
nebo poznámkou. Rádi takovou informaci zveřejníme nejen ve Zpravodaji, ale i v připravovaném bulletinu, který bude vydán při příležitosti
těchto oslav.
Na závěr Vám chci popřát v tomto letním období klidnou dovolenou a dětem a mládeži opět
ty správné a vytoužené prázdniny u vody.

Vážení občané,
Je skoro tradicí začínat úvodní slovo tématem
o počasí. Ale letošní nástup léta, který prakticky následoval, hned po zimě je v těchto dnech
již téměř na úrovni dnů opravdu letních. Srážek
mnoho v posledním období nebylo a teploty se
blíží se značným předstihem těm 30 – ti stupňovým. A jen pro zajímavost. Ještě na začátku
dubna bylo v Lesnici skoro minus 11 oC a na
konci dubna pak 29oC. Nevídané! Každopádně
již nyní se v naší vodovodní síti projevuje nedostatek vody a hromadné napouštění bazénů
i polévání zahrádek z vodovodního řadu způsobilo kritickou situaci. Ta se bude nyní řešit na
úrovni sdružení okolních obcí napojených na
společný vodovodní systém, aby nedošlo k výpadkům dodávky pitné vody. Všichni ale víme,
že problém s pitnou vodou není jen u nás, ale
v celé naší republice. Žádám proto tímto naše
občany o šetření s vodou zvláště v období léta.
K situaci v naší ZŠ a MŠ. 30. května proběhl
konkurz na ředitele školy. V tomto výběrovém
řízení byla vybrána paní Mgr. Marie Effenberger Rychlá, která bydlí v sousední Leštině. Věřím, že se bude aktivně zabývat současnými
problémy školy. Nová paní ředitelka nastupuje
do lesnické školy od 1. srpna. V rámci již končícího školní roku pak připravuje nově nastupující ředitelka ještě na červen osobní setkání se
všemi stávajícími rodiči, kteří mají v MŠ a ZŠ
své děti anebo budou teprve nastupovat do
MŠ, aby se jim jednak sama představila a také
ukázala svoji vizi lesnické školy. Obec ji v tomto
určitě bude podporovat.

Jiří Chlebníček – starosta

STŘEPINY MINULOSTI ANEB CO PÍŠE OBECNÍ KRONIKA
(doslovně převzato)
Malé nahlédnutí do kroniky
Převrat v říjnu 1918, volby, sčítání lidu,
poválečná touha
"Jak byl v obci proveden převrat?
Dne 14. října jede p. Vilém Karger do
Prahy a ví z úst Dr. Karla Kramáře, co
bude. Šušká se, aby doma byla přichys-

tanost. Dne 28. října 1918 oznámeno
prof. zábřežského gymnázia Zmatlíkem zhroucení státu rakousko-uherského a vzkříšení nového, republikánského státu československého, což
o 5. hod. ranní oznámeno bubnem.
Na večer je schůze a přednáška řeč.
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lové pozice drží i starší žáci, dlouho dobu byli
ve vedení kategorie, ale poslední zápasy nevyšly výsledkově dle představ, tak uvidíme, jakou pozici nakonec obsadí. Trenérský tandem
Roubalík-Topitsch udělá vše pro to, aby co nejvyšší!! V mladší přípravce „B“ nastupují chlapci o velikost fotbalového míče, takže dostávají
dost branek, ale těmto bude patřit budoucnost,
protože jsou kvalitně vedeni trenérským týmem
Konrádová, Blaha, Soural. Starší přípravka,
kterou od nového roku trénuje a vede Alan Balcárek, se potýká s výsledkovou krizí, ale chlapci makají, fotbal je baví, což nás těší a i oni
se dočkají slavných vítězství. Mladší žáci se
pod taktovkou Jana Smrčka v jarní části zvedli
a překvapili nejednoho soupeře.
U mužů není situace tak dobrá jako u mládežníků, což platí zejména o záložním „B“-týmu.
Zatím je předposlední a to zejména díky absenci hráčů v tréninkovém procesu, ale hlavně nedostatku chuti sportovat u hráčů, kvůli kterým
se B-tým zakládal. Trenér týmu Jirka Smrček
je z přístupu některých zklamán stejně jako
vedení. Jak jsem však psal výše, ve starších
žácích nám roste nadějná parta kluků-lesničáků, kteří snad úroveň a personální obsazení
záložního a poté hlavního mužstva pozvednou
na odpovídající úroveň. Hlavní tým po nešťastném druhém místě v loňském ročníku držel i po
zimě medailovou pozici, konkrétně třetí místo.
Momentálně je šestý, ale tabulka je vyrovnaná a tak věřím, že třetí místo nám bude patřit
i po posledním kole. Nejlepší zápas jara jsme
odehráli před rekordní návštěvou 500 lidi proti sousední Leštině, kterou jsme v derby všech
derby udolali poměrem 3:0 a naplnili jsme heslo
našich předchůdců: “kopýtko žábu vždycky rozšlápne“.
Jako každý rok, se snažíme náš areál vylepšit. I přesto, že se nám daří získávat dotace
od různých institucí, soukromých subjektů, ale
i vlastním přičiněním, zůstáváme dále řádným
hospodářem, prostředky neplýtváme a co nejvíce prací provádíme svépomocí. Letos jsme
využili možnosti získání podia zpoza KD, kde
se staví nový areál obce a hasičstva, které jsme
rozebrali a poté znovu zkompletovali v našem
areálu. Nebylo to jednoduché, ale dobrá věc se
podařila. Toto bude využito zejména při kulturních akcích. Po konci soutěže nás čeká další
náročná „chuťovka“, a to výměna stropů v kabinách. Další co musíme, dle nových pravidel zří-

Fr. Škopce. Následuje opojení radostí, která se
zvrhá v tancechtivost.
Dokonaný převrat politický přinesl s sebou
i nové rozvrstvení politické, které se ukázalo při
obecních volbách dne 15. června 1919. Proti
směru konservativnímu nabyl převahy směr socialisticko-pokrokový.
8. listopadu téhož roku resignuje nově zvolený starosta Frant. Janků a zvolen starostou
Josef Šín.
Při volbách do sborů zákonodárných v roce
1920 rozvířil se zájem o politické věci, k nimž
dosud občanstvo chovalo se dosti lhostejně, vinou nedostatečné vyspělosti politické.
Dne 15. února 1921 provedeno sčítání lidu.
Napočítáno dle národnosti 1 Němec, 1 Polák,
ostatní vesměs Čechové, celkem 815 duší. Poměry náboženské zůstávají klidné, všichni katolíci, 2 českoslovenští, 2 českobratrští. Přes
to, že severní Morava jeví odklon od církve řím.
katolické četnými přestupy k nově zakládající
československé a českobratrské, v Lesnici děje
se tak pouze případ od případu.
Z hlasů, které se po válce nejvýrazněji a nejčastěji ozývaly, byly hlasy po vyrovnání sociálních protiv a zvláště touha po půdě zejména
lichtensteinské. Usnesením okresního soudu
v Zábřeze četným žadatelům přídělem půdy na
"ovčáčce, rybníce" na parc. čís.260, 261 (dlouholetým pachtýřům po 18 letech) ve výměře
31ha 57a a 18m2 za cenu 65.479,51 K a dávku
5 % ve výši 3.273,98 K, celkem 68.753,49 K vyhověno."
Tak zapsal učitel lesnické školy - kronikář
Konrád Springer
Pro čtenáře Zpravodaje vyhledala
V. Konečná – kronikářka

TJ Sokol Lesnice

Fotbalový oddíl TJ Sokol Lesnice v letošním roce obsadil několik mládežnických i mužských kategorií. Zde
je stručné shrnutí nejen sportovní činnosti, ale
i kulturní části a rozvoje našeho areálu.
V mládežnických kategoriích se nejvíce daří
mladší přípravce“ A“ pod vedením trenérů Michala Šafáře, Martina Švába st., která se utká
o celkové prvenství s týmem Šumperka. Medai– 3–
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zvelebení sálu pro návštěvníky a vylepšení
technického zázemí pro pořadatele. Zde je na
místě potřeba poděkovat nynějšímu zastupitelstvu, že po letech dalo na připomínky a prosby
o vylepšení vnitřní častí KD z řad občanů a jednotlivých složek.
V květnu proběhly v našem areálu, vylepšeném o zapůjčený pivní párty stan z pivovaru
Litovel, dvě akce, které již mají také svou tradici. Konkrétně 12.5. třetí ročník minifestivalu
Fo.Go. fest zaměřeném na vystoupení kapel,
které hraji punk rock. Hlavní kapelou na této
akci byli SPS, kteří letos slaví 30 let existence.
Že se akce stala oblíbenou, svědčí nejen počet
návštěvníku, který se blíží třem stovkám, ale
i pozitivní hodnocení ze strany kapel (viz foto,
autorem vět je frontman a jediný aktivní zakládající člen kapely SPS Zdenek Růžička).
26.5. proběhl taktéž třetí ročník Kozel festu. Ten je věnován poněkud tvrdším hudebním
žánrům. Na této akci byly hlavním tahákem kapely X-Core a Gutalax. Zde se nám letos podařilo namíchat velmi dobrý mix kapel, neboť dorazil
rekordní počet fanoušků. Společným jmenovatelem obou akcí byla dobrá nekonfliktní nálada
a super počasí, které velmi přispělo k pohodovému průběhu obou akcí. Stejně jako u merendy,
již pracujeme na obsazení příštího ročníku. Věříme, že se trefíme do vkusu fanoušků a ti rádi
dorazí na další námi pořádané akce…..

dit, je přístřešek pro natáčení zápasů, výměna
latí u laviček, oprava schodů a renovace zábradlí. Jak vidíte, fotbalový oddíl není jen o kopání
do míče, ale je s ním spojena spousta práce
a úsilí.
Rok 2018 v kulturní oblasti0, měl jako tradičně zahájit dětský maškarní karneval. Bohužel
po několika letech, kdy se nám jej dařilo pravidelně organizovat, tomu letos tak nebylo. Hlavním důvodem bylo onemocnění stěžejních lídrů
z řad pořadatelů, ale i velké nemocnosti dětí
v naší obci. V roce 2019 s jeho uspořádáním
však opět počítáme.
Na maškarní merendu pro dospělé, již bylo
vše v pořádku a tak proběhl další ples, na kterém se proháněly, tančily a bavily rozličné masky, kterých se sešlo opět velké množství a to
nejen z naší obce, ale i okolních vesnic. Součástí večera bylo vystoupení Zdeňka Knedli alias „Železného Zekona“, který svým vystoupením pobavil v čase předpůlnočním, stejně jako
„umělecký“ výkon estrádní pohybové skupiny
Kozlik. Pořadatelé již mají program večera na
příští rok pohromadě. Můžeme prozradit, že se
účastníci merendy 2019 mohou těšit na míchané nápoje od profesionálů ve svém oboru a na
kapelu Arconat, která byla publikem přijata velmi pozitivně. Na zkvalitnění nejen naší merendy, ale i ostatních plesů pořádaných v lesnickém KD, se velmi výrazně podepsalo upravení,
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známe. Jako příklad lze uvést „hledá se žena
od Báry Polákové“, Morčata ji přetextovala na
„Hledá se děda“. Vystoupení není jen o muzice, ale je prošpikováno velkou dávkou humoru
mezi jednotlivými skladbami….Tímto všechny
zveme na fotbalová utkání a kulturní akce. Fandům, kteří chodí pravidelně, děkujeme za přízeň a podporu.
Závěrem bych chtěl připomenout důležitou
a velmi podstatnou pravdu. To, že zde můžu
psát o těchto, a věřím, že úspěšných a oblíbených akcích, není automatické, viz první věty
v úvodu článku. Nebýt ochoty a nadšení lidí
a nejen fotbalistů, kteří nám pomáhají tyto akce
spolupořádat, nebo dokonce být hlavními pořadateli (např. dětský maškarní ples a merenda),
tak tyto řádky bychom jen stěží mohli číst. Nebudu zde vypisovat konkrétní jména, ale všem
co nám pomáhají, jak při organizaci zápasů, tak
kulturních akcí za celý TJ Sokol Lesnice děkuji.

Letos nás ještě čeká „Leznické taneček“
a to v sobotu 23.6. Páni kuchaři jistě předvedou nejvyšší kvalitu, jak v provedení, tak výběru specialit a dobrot ze zvěřiny. Pivní výběr
bude jako vždy na tanečku obohacen o nějaký
speciál…Máte typ??? Klidně pošlete na naše
stránky……Součástí odpoledne bude program
pro děti malé i větší a večer, pokud bude počasí a chuť, disco pro děti veliké a dospělé.
Celým dnem nás hudebně provede Jan Čada
zvaný Čaďák!!! Takže na sobotu 23.6. neplánujte vařit, plánujte návštěvu sportovního areálu na hřišti…..
Poslední akci, která je (prozatím) naplánována naším oddílem TJ Sokol Lesnice, je vzpomínkový zápas na Richarda Loserta. Je tomu
10 let co nás opustil, proto jsme se rozhodli
uspořádat tento zápas a sportovní odpoledne.
Den odstartují zápasy našich mládežníku, v 16
hod je naplánován hlavní zápas-Dva týmy, které proti sobě nastoupí, budou složeny na straně
Lesnice z hráčů, kteří pod Ríšou hráli. Pokud
vše dobře dopadne, známe osobnosti s ligovými starty. Soupeřem bude tým Šumperka tvořen bývalými hráči Šumperka, delty Real a kamarádů……Večer bude zakončen klasickým
karnevalem, na kterém zahraje kapela Ancábl
rock a Morčata na útěku. Tato kapela je velmi
populární v celé ČR. Její repertoár tvoří předělané známé písně a songy, které všichni dobře

Jubilanti

Za TJ Sokol Lesnice, Knobloch Jan
TJ Sokol Lesnice, fotbalový oddíl, hledá
správce sportovního areálu (fotbalového hřiště). Zajímavé finanční ohodnocení, nástup
možný ihned. Více informací na tel. čísle 724
776 942 (Knobloch Jan) nebo 603 840 047
(Polách Karel).

1.6.2018 – 30.9.2018

80 let
08.08

Sittová Vlasta, čp. 81

75 let
09.06
26.08

Špačková Růžena, čp. 177
Ospálková Veronika, čp. 171

70 let
24.07
31.07
17.08
01.09
13.09
22.09

Sládek Jaroslav, čp. 137
Mikula František, čp. 176
Dvořáková Alena, čp. 100
Hirtová Jiřina, čp. 174
Špačková Věra, čp. 165
Dittrichová Jiřina, čp. 29

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Upozorňujeme občany na splatnost poplatku komunálního
odpadu a stočného:
Typ poplatku

Částka

TDO

240,- Kč

Splatnost
občan/rok

30.6.2018

Způsob platby
 na účet č. 321 791 9329/0800, VS: číslo domu
 hotově na pokladně OÚ Lesnice
Typ poplatku

Částka

Stočné

1.260,- Kč

Splatnost
občan/rok

30.11.2018 (lze platit pololetně, a to 630,do 30.6.2018 a 630,- do 31.11.2018)

Způsob platby
 na účet Svazku obcí Povodí Loučky č. 198 944 532/0300, VS: na žádost sdělí OÚ Lesnice (přidělený VS se v dalších letech nemění)
 hotově na pokladně OÚ Lesnice
Kompostéry
Občané, kteří si zažádali o kompostéry do
domácnosti, si budou moci tyto kompostéry
vyzvednout ve sběrném dvoře koncem června. O přesném termínu budete informováni
rozhlasem.
Zájezd do ZOO
Obec Lesnice pořádá zájezd do ZOO Lešná. Zájezd se uskuteční v sobotu 16.6., odjezd
je v 7:00 hod. z návsi. Zájezd je pro všechny
děti a jejich rodiče a je pojat jako náhrada za
dětský den, který se letos v obci nekoná, z důvodu stavby nového multifunkčního areálu za
KD. Proto také mají všechny lesnické děti zájezd zdarma, dospělí pak zaplatí 300,- Kč a tato
cena zahrnuje vstupenky do ZOO a autobus.
Termín nahlášení počtu účastníků spolu se zaplacením je do 12.6 na obecním úřadě.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že se mění den odvozu plastů v obci. Nově budou od července plasty každé první ÚTERÝ v měsíci.
EEE
Dále upozorňujeme občany, aby nevhazovali
velké papírové krabice do kontejneru na papír.
Krabice se tam vzpříčí, kontejner se poté ucpe
a není možné do něho nadále vhazovat. Krabice rozložte a nechejte je postavené u kontejneru. Děkujeme
EEE
V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo
již tři nové vyhlášky, které se týkají odpadů,
TDO a poplatku ze psů. Doporučujeme si tyto
vyhlášky přečíst, protože je povinností každého občana tyto vyhlášky znát ale především
se jimi řídit.
Multifunkční hřiště
Od dubna má obec nového správce multifunkčního hřiště pana Antonína Roubalíka. Telefonní číslo na objednání hřiště formou SMS je:
739 984 414. Více informací najdete na webových stránkách obce nebo na vývěsce u hřiště.

Obec Lesnice Vás zve na zájezd do ZOO
KDY: 16.6.2018
CENA:
- děti (do 15 let): ZDARMA (cizí děti 250,- Kč)
- dospělý: 300,- Kč

Přihlášky na OÚ Lesnice nebo tel. čísle 583 411 079 do 11.6.
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Den matek v KD

Dne 11.5 se v místním KD uskutečnil „Dne matek“. Vystoupily zde děti z místní školky a školy.
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Krásné léto a prázdninovou pohodu a všem žákům přejeme hodně
sluníčka, teplou vodu u moře či na koupališti, žádný úraz, hodně
báječných výletů a vzrušujících dobrodružství, mnoho krásných
večerů u táboráku, málo televize, hodně spánku, málo deště, hodně
zážitků, málo stesků, hodně dopisů, málo nudy, hodně nových
kamarádů, málo problémů, hodně lásky, málo klamu, hodně
zmrzky, málo nemocí, hodně poznání, málo učení, hodně
cestování a šťastných návratů, … prostě prázdniny,
jak mají být a s tím, s kým chcete být
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