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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

OBECNÍ POPLATKY
 pitná voda: 26,- Kč za m3 včetně DPH
 nájem vodoměru: 260,- Kč/rok včetně DPH, splatnost 30.6.2015
 odpady: 360,- Kč/osoba/rok včetně DPH, splatnost 15.11.2015
(student 240,- Kč/rok včetně DPH, třetí a každé další dítě v domácnosti
180,- Kč/rok včetně DPH)
 odvádění a čištění odpadních vod:1100,- Kč/osoba/rok včetně DPH
 (student 550,- Kč/rok včetně DPH, třetí a každé další dítě v domácnosti
 550,- Kč/ osoba/ rok včetně DPH), splatnost 31.12.2015
 poplatek za psa: 100 ,- Kč/rok včetně DPH, splatnost 30.6.2015
V letošním roce dochází ke změně pouze u poplatku na odvádění a čištění odpadních
vod. V minulých dvou letech došlo v naší obci k přestavbě čistírny odpadních vod
v rámci projektu výstavby kanalizace v obcích Hrabišín, Brníčko, Dlouhomilov s
následným napojením na kanalizaci v obci Lesnice a čistírnu odpadních vod v Leštině.
Na tento projekt byly získány dotace. Za první půlrok společného čištění odpadních
vod se efektivita tohoto projektu prokázala. Náklady na čištění se oproti minulým letům
snížily. Přesto musí dojít k navýšení tohoto poplatku. V rámci projektu výstavby
společných kanalizací jsme se zavázali k vytváření rezervního fondu na opravy a
obnovu kanalizací. Do tohoto fondu budou ukládány finanční prostředky ve výši, která
je stanovena v podmínkách pro získání dotace. Výběr poplatků je pro všechny obce
účastnící se tohoto projektu stejný.
OSTATNÍ DĚNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem spoluobčanům za finanční
příspěvky do tradiční Tříkrálové sbírky. Poděkování patří také
koledníkům, kteří této ušlechtilé akci věnovali svůj volný čas. Letos bylo
v Leštině do kasiček nasbíráno 29 518,- Kč.
[1]

První letošní zprávičky z leštinské školičky 
V úvodu dnešního příspěvku bych Vám ráda popřála do nového roku
2015 za všechny malé i velké z obou škol především pevné zdraví.
Říká se ale, že i ten nejzdravější člověk potřebuje také kapičku
štěstí a štěstí není tam, kde není láska. Ať Vás tedy vše zmiňované
novým rokem provází. 
Chtěla bych Vás i dnes seznámit s děním naší školy, s akcemi, které proběhly v měsíci
prosinci, i s těmi, co nás v nejbližší době čekají.
1. Co se událo v prosinci
5. prosince zavítal do naší školy Mikuláš s čerty a anděly. Všechny děti si výše
uvedení návštěvníci předem prověřili, hodné pak pochválili, zlobivé pokárali, ale když
slíbili, že se polepší, nakonec nadílku dostali úplně všichni.
6. prosince se část našich žáků (pod vedením paní vychovatelky Novotné) podílela
na kulturním programu na již tradiční akci „Posezení se seniory“.
10. prosince jsme měli možnost zhlédnout krásné divadelní představení Lotrando a
Zubejda, které secvičili žáci ZŠ Dubicko.
12. prosince se na sále sokolovny rozpoutal pravý Zimní rej. Jako vždy se v pestrém
programu objevily prvky mikulášské i vánoční a určitě všechny přítomné potěšil.
18. prosince jsme se vypravili do kina Retro na pohádku Tři bratři.
19. prosince proběhly poslední loňské akce. První z nich byl Bleší trh, na který se
místní školáci vždy velmi těší. Předvánoční atmosféru nám skvostně navodila
odpolední výstava betlémů pana Zábrodského. Za její upořádání patří majiteli
nádherných exponátů velký dík. Příjemným zakončením roku 2014 bylo Rozjímání u
vánočního stromu. Ani v tuto dobu nezvykle vydatný déšť, který se během něj na nás
seshora sypal, nám na sváteční náladě neubral.
2. A co nás čeká v nejbližší době?
21. ledna se uskuteční třídní schůzky, jejichž hlavní náplní bude hodnocení prospěchu
a chování za 1. pololetí školního roku 2014/2015.
Pro žáky 3. až 5. ročníku připravujeme od pondělí 26. do pátku 30. ledna v pořadí již
čtvrtou zimní školu v přírodě. Pokud nám počasí dovolí a budou pro její uskutečnění
potřebné podmínky, opět se děti se svými učitelkami vypraví do Loučné nad Desnou,
kde budou všichni ubytováni v Domečku. Poděkování za součinnost při této akci patří
panu Miroslavu Bílému a jeho týmu lyžařských instruktorů.
Ve čtvrtek 29. ledna dostanou všichni školáci, kteří se neúčastní lyžařského kurzu,
vysvědčení. Nepřítomným dětem je mohou rodiče ve škole v tento den vyzvednout
nebo jim bude předáno po návratu z výše uvedené školní akce.
V pátek 30. ledna mají všechny děti základní školy pololetní prázdniny.
Ve středu 4. února budou mít možnost nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd změřit své
síly ve školním kole soutěže Dětská scéna. Vítězové jednotlivých kategorií nás budou
reprezentovat v kole okrskovém 19. února 2015.
Ve čtvrtek 5. února budeme besedovat s chovatelem hadů na téma „Plazi – jak je
neznáme“.
Od pondělí 9. února si budou žáci základní školy užívat prázdniny jarní.
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3. Pozvánka k zápisu do 1. třídy
Zveme také touto cestou všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do první třídy.
Zápis se koná v budově základní školy v úterý 3. února od 13.30 do 16.30 hodin.
Týká se dětí narozených od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 a dětí s odloženou školní
docházkou. K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného
zástupce.
4. Pozvánka na obecní a školní ples
Další dnešní pozvání je na již pátý společný Obecní a školní ples, který se
uskuteční v sobotu 24. ledna 2015. K tanci i poslechu bude hrát skupina
S-Band. Připravena bude tradičně bohatá tombola (hlavní cenou je nákup
zboží ve výši 10.000 Kč v prodejně Elektro Urbášek), chybět nesmí ani
předtančení - tentokrát se nám představí Klub sportovního tance Next
Šumperk, ani bohaté občerstvení. Vstupné je 80 Kč, předprodej a
rezervace stolů budou probíhat od pondělí 19. ledna v pokladně místního
OÚ. Výtěžek této akce bude stejně jako v předcházejících čtyřech letech
použit pro potřeby a aktivity dětí obou leštinských škol. Těšíme se, že ji právě
proto svou hojnou účastí podpoříte.
Na závěr si opět dovolím jednu „moudrost“:
Ptá se láska přátelství: „Proč jsi tu ty, když jsem tu já?“ A přátelství odpoví:
„Abych vykouzlilo úsměv tam, kde ty necháváš slzy...“
Rok plný úsměvů s minimálním množstvím slz přeje
Mgr. Jana Řeháková
ředitelka školy
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Rok 2014 už dokraloval – ať žije nový 2015 a je nám příznivě
nakloněn...
V 1. čísle Leštinského zpravodaje se opět vrátíme do časů,
které už v Leštině pamatuje jen málo vyvolených. Jaký byl rok
1932?
V odstavci Hospodářské poměry se dovídáme, že tehdejší
suchá zima bez sněhu zle ublížila polím, jmenovitě pozdní
pšenici, jež pro stálé podzimní deště nemohla se ani včas
zaseti. Byla pak na jaře velmi slabá, takže část se musela
namnoze zaorati. Zbylá pak byla před dozráním napadena rzí, jíž byla tak zničena, že
výnos dostoupil sotva 100 až 150 kg z měřice. Cena její se pohybovala od 150 – 160
Kč za q, špatná a červená sláma placena nejvýše po 18 Kč za q. Zato žito však po
vymrznutí dalo sklizeň velmi dobrou, bohužel světová světová úroda stlačila jeho cenu
za pouhých 90 i méně Kč. Sláma žitná placena po 20 – 22 Kč za 1 q. I ječmen dal
úrodu nadprůměrnou. Dobré zrno a pěkná sláma nepřišla však u nás v úvahu při jeho
nepatrném osevu. Rovněž oves byl dobrý, ale cena kolem 60 Kč nevyvážila ani
náklady výrobní. Seno i otava co do sklizně byly ucházející, rovněž brambory se
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urodily. Prodány byly průměrně po 20 Kč za 1 q. Naskýtá se otázka, kterak vysvětliti
tak rapidní pokles zemědělských výrobků? Zapříčinily to velké úrody v Evropě hlavně v
posledních letech a nadvýroba ve státech Dunajských, cenové podbízení Ruska,
nejvíc však ohromné sklizně zámořských zemí , jež v pravém slova smyslu zahrnovaly
evropské státy množstvím všeho obilí. To vše způsobilo, že ceny zemědělských
výrobků u nás byly pořád ztrátové. A dále: Spotřeba obilí se pořád menší, abstinentní
snahy v severských státech Evropy a v Americe odvratem od moučných jídel k
zelenině a masu zavinily menší odbyt obilovin. Konečně prudký rozvoj motorismu, aut
zmenšil nepoměrně i chov koní, čímž snížila se výrazně spotřeba ovsa. Podivno jest
proto, že i přes velkou spotřebu masa a jeho výrobků klesla proti létům předcházejícím
cena hovězího na živou váhu hluboko. Tak krávy na chov i na zabití platily se od ruky
za 800 – 1 800 Kč, přičemž starší kusy nebyly placeny vyšší cenou jak 2 Kč/ 1 kg živé
váhy. Jalovice nejvýše kolem 3 Kč, telata kolem 5 Kč, rok stará jalovice dokonce stála
kolem 1 000 Kč.
V odstavci Poměry sociální se dovídáme o nezaměstnanosti. Trvalé obmezování práce
pro nedostatek odbytu tovarů vyřazuje z výrobního procesu stále víc lidí. Nastává tíseň
o peníze, jelikož ubývá z oběhu pomalu, ale vytrvale. Dostavuje se tak nezaviněná
nouze i do rodin velmi přičinlivých občanů, kteří s největší obavou hrozí se dnů
budoucích. Proto ministerstvo sociální péče vyplácí ve zvýšeném měřítku pro stále
větší okruh nezaměstnaných podporu v nezaměstnanosti. V Leštině vyplatilo se
nezaměstnaným tento rok již 20 000 Kč oproti loňsku, kdy vyplaceno bylo 5 770 Kč.
O dalších událostech roku 1932 si přečteme v příštím čísle LZ. Budou trochu
příznivější – nové obytné domky, regulace řeky Moravy, ale dovíme se i o ničivém
požáru v Zálavčí u Meitnarů.
Vánoční a novoroční čas při vzájemných návštěvách určitě patřil hodování i milým
vzpomínkám. Ráda bych jednu přidala i já. Před 9 lety ji přenesla na dopisní papír paní
Chourová, zdravotní sestřička, kterou si, věřím, s úctou většina spoluobčanů ráda
připomene.
Paní Olinka vzpomíná:
„ V roce 1893, když byl v Leštině ten velký požár, byl mé mamince 1 rok. Bydleli tehdy
v dnešní Lomené ulici, dům teď patří rodině Brzobohatých / Blankovi /. Vedle jejich
domu začínala PETŘÉČKA, rybník, který zabíral značnou část obce. Na druhé straně
byly pozemky, kde si lidé mohli dělat JAME, říkalo se tam Na jamách, tehdy to byly
něco jako sklepy. Když došlo k požáru a chaloupka mé babičky začala hořet,
zachraňovalo se, co se dalo. Byla tam chlebová harmárka, která už také začínala
hořet. Rychle ji tedy hodili do Petřéčky a tím ji zachránili. Byla sice mírně ohořelá, ale
ještě k použití se hodila. Když bylo po požáru a všichni hleděli, co by se dalo honem
zachránit, zjistili, že jim schází roční děvčátko. Nastalo zděšení, kde že je dítě, nikdo
nic nevěděl, až prý přišel jakýsi děda, jméno už nevím, a řekl, že když viděl malé
děcko, vzal je a zanesl do jedné z jam, aby se mu nic nestalo, ale nikomu o tom
neřekl. Babička vždycky vyprávěla, jak tam rychle běžela, děvčátko zabalila do houní,
pak honem podojila kozu a když se maličká napila mléka, bylo dobře. Harmárka se
vysušila, stěhovala se s rodinou do nového bydliště, kde dál sloužila svému účelu až
do povodně v r. 1997. kdy se zbořil domek, ve kterém stála pod schody. Měla ohořelý
roh, jinak byla netknutá. Je mi líto, že jsem ji nechala vyvézt. Když přežila požár,
vydržela 104 roky a byla stále pěkná, mohla sloužit ještě dodnes...
Paní Chourové posíláme pozdrav na obláček a děkujeme za milou vyprávěnku.
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Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s výzvou – prosím, pokud se s námi chcete
podělit o Vaši vzpomínku, kterou by odvál čas, stačí, když se na mě obrátíte / pokud
jste už zapomněli, kdo proháněl místní drobotinu ve škole, stačí se jí zeptat :-) /, ráda
Vaše vyprávění zveřejním a obohatím tak výpisy z kroniky, u nichž se, podle reakcí
místních, Váš zrak vždycky zastaví. Děkuji a těším se!
A. Krušová

POZVÁNKA NA KONCERT
1.měsíc roku 2015 otevře v Leštině přátelům krásné hudby nový pohled do světa tónů.
V zasedací místnosti OÚ přivítáme vynikajícího violoncellistu
Jiřího Bártu, který ve svém oboru patří k evropské špičce. Je
skvělým sólistou i komorním hráčem. Jako doprovod se
představí mladá pianistka Terezie Fialová, jedna z
nejtalentovanějších klavíristek nastupující generace, významná
hudební partnerka mnoha předních českých umělců.
Na koncert jste srdečně zváni před večerním plesovým rejem v
sobotu dne 24. ledna již ve 14 hod. Zazní díla uznávaných
světových velikánů – A. Dvořáka, J. S. Bacha, S.
Rachmaninnova. Vstupné tradičně dobrovolné, děti a mládež zdarma.

ZPRÁVY OD HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů Leština
přeje svým spoluobčanům vše nejlepší do roku 2015.
Rádi bychom poděkovali našim příznivcům, kteří svou účastí podpořili
kulturní a sportovní akce SDH. Velký dík patří také všem sponzorům za
podporu naší činnosti.
Těšíme se na další setkávání i v dalším období.
Za SDH Ludmila Augustinová

[5]

DŮLEŽITÁ DATA

19. 1. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině
 Svoz komunálního odpadu

24. 1. 2015

 Obecní a školní ples
 Koncert vážné hudby, od 14:00 hod., sál OÚ

31. 1. 2015

 Ples zdravotně postižených, od 19:00 hod. v
sokolovně, hraje skupina ALBATROS

2. 2. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině
 Svoz komunálního odpadu

3. 2. 2015

 Zápis dětí do 1. třídy, od 13.30 do 16.30 hodin

9. 2. 2015

 Svoz plastu

14. 2. 2015

 Pochovávání basy

16. 2. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině
 Svoz komunálního odpadu

2. 3. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině
 Svoz komunálního odpadu
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