LZ 3/15
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

INFORMACE ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 18. 3. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ konalo 4. veřejné zasedání
zastupitelstva obce (dále jen ZO). Předmětem jednání a schvalování byly kromě jiných
záležitostí níže uvedené hlavní body.
ZO schválilo:
 rozpočet na rok 2015
příjmy: 18 367 180,- Kč
výdaje: 17 287 180,- Kč
 návrh na vyřazení majetku obce dle návrhů dílčích
inventarizačních komisí ve výši 558 338,40 Kč
 rozpočet sociálního fondu na rok 2015
příjmy: 179 000,- Kč
výdaje: 179 000,- Kč
 plán prací jednotlivých výborů na rok 2015
Úplný zápis ze 4. veřejného zasedání ZO Leština najdete na www.ou-lestina.cz

SVOZ VĚTVÍ A ZAHRADNÍHO ODPADU
Dne 8. 4. 2015 proběhne avizovaný svoz větví. Větve připravte
k vjezdům svých domů, odkud je budou sbírat pracovníci obce.
V úterý dne 14. 4. 2015 proběhne sběr zahradního odpadu (po zimě
vyhrabaná tráva). Tento odpad můžete přichystat stejným způsobem
jako u předchozích svozů.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V květnovém vydání LZ se na četné žádosti široké veřejnosti opět vrátíme
k pravidelnému zveřejňování údajů o našich jubilantech. V tomto čísle
budou zpětně zveřejněni všichni jubilanti od ledna 2015. Pokud si někteří
spoluobčané zveřejnění v této rubrice nepřejí, obracíme se na ně s
prosbou o oznámení této skutečnosti pracovnicím OÚ s dostatečným
předstihem. Děkujeme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. 4. 2015 uvítáme v zasedací místnosti OÚ Leština deset nově
narozených dětí. Rádi bychom jim popřáli, aby je v životě provázela radost, štěstí,
zdraví a plná náruč lásky.
Vzhledem ke změnám, které letos nastaly v zákoně o evidenci obyvatel, žádá OÚ
Leština rodiče nově narozených dětí, aby svého potomka přišli nahlásit do evidence
obce. Děkujeme.
MÍSTNÍ SPOLKY INFORMUJÍ

ZPRÁVA OD OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY
 Na sobotu dne 11. dubna 2015 plánujeme
tradiční jarní sběr starého železa. Prosíme o
připravení železného odpadu před domy (nejlépe)
v sobotu ráno.
Děkujeme Vám za spolupráci. Peníze za sběr
budou použity na činnost organizace a oddílu Mladých ochránců přírody.
 Ve středu dne 13. května 2015 plánujeme další akci, která má
v naší obci již tradici – Květinový den, sbírku ligy proti rakovině.
Hlavní téma letošní sbírky: Nádory reprodukčních orgánů - možnosti
prevence. Více informací se dozvíte v hlášení místního rozhlasu a
na vyvěšených plakátech. Loňská celková částka ze sběrných míst
Rohle, Kamenná a Leština, kterou jsme na konto sbírky zaslali,
činila 7 444,- Kč.
Ještě jednou děkujeme a věříme, že nám i letos zachováte přízeň.
Marie Effenberger Rychlá

POZVÁNKA
Estrádní skupina VEŠ Leština Vás zve na Čarodějnický rej,
který se bude konat ve čtvrtek dne 30. 4. 2015 v 18:00 hod. na
zahradě místní sokolovny. Sraz čarodějnic a čarodějů se
uskuteční v 17:30 hod. před místním OÚ. K tanci i poslechu
zahraje skupina MENHIR, občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás! Srdečně zve skupina VEŠ.
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TJ SOKOL LEŠTINA
Víkend

Kolo

Muži A

28. – 29. 3. 2015

1.

4. - 5. 4. 2015

2.

v

Česká Ves

11. – 12. 4. 2015

3.

d

18. – 19. 4. 2015

4.

25. - 26. 4. 2015

Muži B
d

Oskava

NE 15.30

SO 15.30

v

Obědné

SO 15.30

Jindřichov

SO 16.00

d

Třeština

NE 16.00

v

Moravský Beroun

SO 16.00

v

Loučná

SO 16.00

5.

d

Štíty

SO 16.00

d

Rapotín "B"

NE 16.00

2. - 3. 5. 2015

6.

v

Loštice

NE 16.30

v

Hrabišín "B"

NE 16.30

9. - 10. 5. 2015

7.

v

Jeseník

SO 16.30

v

Písařov

NE 16.30

16. - 17. 5. 2015

8.

d

Bohuňovice

SO 16.30

d

Libina

NE 16.30

23. - 24. 5. 2015

9.

v

Černovír

NE 10.00

v

Petrov-Sobotín

SO 16.30

30. - 31. 5. 2015

10.

d

Bludov

SO 16.30

d

Ruda n. Mor

NE 16.30

6. – 7. 6. 2015

11.

v

Bělkovice

SO 16.30

v

Libivá

SO 16.30

13. - 14. 6. 2015

12.

d

Rapotín

SO 16.30

d

Hanušovice

NE 16.30

Víkend

Kolo

Mladší žáci

28. – 29. 3. 2015

1.

4. - 5. 4. 2015

2.

11. – 12. 4. 2015

3.

18. – 19. 4. 2015

4.

v

Sudkov

25. - 26. 4. 2015

5.

d

2. - 3. 5. 2015

6.

v

9. - 10. 5. 2015

7.

v

Loštice

NE 14.00

16. - 17. 5. 2015

8.

d

Libina

NE 13.30

23. - 24. 5. 2015

9.

v

V. Losiny "B" (v

NE 10.00

30. - 31. 5. 2015

10.

d

Úsov

Dorost

v

v

Kamenná

SO 13.00

d

Loštice

SO 14.00

NE 14.30

v

Oskava

SO 13.30

Ruda n. Mor.

NE 13.00

d

Dubicko

SO 14. 00

Maletín

SO 16.30

Zvole

(v Dubicku)

Loučné)

SO 13.00

NE 13.30

Utkání mladších žáků budou postupně přibývat.
Za TJ Sokol Leština Luděk Ryznar
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Z ČINNOSTI KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
Tento kroužek nyní vede nový trenér pan Vlastimil Kovařík ml.
Pod jeho vedením trénují mladí hasiči v místní sokolovně každé
úterý. Pro zpestření volnočasové aktivity vyrazili i na bazén.
Mnoho poznatků získali během exkurze u profesionálních
hasičů v Zábřehu, kde jim byla předvedena moderní technika
záchranářů. Neděle 15. 3. 2015 se stala pro mladé hasiče dnem
vydařeného výletu na kolečkových bruslích a kolech po
cyklostezce Lupěná- Hoštejn. Na další měsíce je připravena
řada nových, zajímavých aktivit.
VÝZVA:
Chlapci a děvčata ve věku 6 – 15 let, máte - li zájem, můžete řady výše uvedeného
kroužku rozšířit. Rovněž hledáme do týmu mužů mladé hochy od 15 let za účelem
závodění v hasičském sportu. Další potřebné informace podá Ludmila Augustinová,
starostka SDH.
Za SDH Ludmila Augustinová

ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Jaký byl pro Leštinu rok 1933?
Ze zápisů kronikáře se nejprve dovídáme o hospodářských poměrech.
Zima tohoto roku byla dosti tuhá jen na počátku, brzy ale polevila tou
měrou, že mírná povětrnost potrvala až do jara. Jaro však bylo
dlouho studené a nevlídné, léto pak většinou suché, protože
dešťů bylo jen poskrovnu a nikdy ne zúplna závlahových. Není
tudíž divu, že ani voda Moravy tohoto roku na přilehlá luka
nevystoupila. Krásné léto umožňovalo všecku polní práci hladce
vykonati,
zvláště když teplota letní trvala až do dalekého podzimu. Proto také práce na regulaci
řeky Moravy pod mostem pokračovala za naprosté pohody, takže bez nejmenší
příhody se regulační práce v tomto úseku dokončila. Na regulaci pracovalo mnohdy až
100 dělníků, z největší míry místních, čímž tito našli obživy po celé léto. V důsledku
chladného jara urodilo se hojně pšenice i žita, kteréžto obilniny vůbec nepolehly, a
proto také velmi vydatně sypaly, a to až 500 kg z 1 míry. Také sena byla nadprůměrná
úroda, otavy však bylo z příčin suchého léta velmi málo, takže mnohde se ani neseklo.
Jen tam, kde bylo lze zavodniti luka, jmenovitě na přídělu, posekla se chudá celkem
otava. Cena hospodářských produktů–pšenice se průměrně pohybovala od 135 – 140
Kč, žito 75 – 80, ječmen 70 – 80, oves 55 – 60, seno 45 – 50, sláma platila se po 20.
Ceny hovězího dobytka pohybovaly se za kus od 800 – 1 200 Kč, v létě i na podzim
poklesly. Jen chovné krávy se prodávaly dráže, a to za kus až 2 000, mladší kusy
průměrně po 1 600 Kč. Vyjádřeno v ceně za 1 kg živé váhy – krávy 2 – 3, jalovice 3,
50 – 4, telata 3 – 4 Kč. Příznačné je, že krávy se letos na váhu vůbec neprodávaly.
Selata prodávána byla na jaře za 280 – 300 Kč, na podzim už jen za 120 – 160 za
párek. Dle toho se také platilo na jaře až 7 Kč za 1 kg živé váhy, ale na podzim jen do
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5 Kč. Všeobecně lze říci, že s pokračujícím rokem ceny dobytka soustavně klesaly,
přičemž v obchodech a u řezníků se tento zhoršený nepoměr pro chovatele cenově
nijak neprojevil a prodáváno tak napořád maso za stejné ceny jak na jaře, po celé léto i
na podzim. Jen mlékárna, jistěže ku prospěchu dodavatelů mléka, dovedla udržeti po
celý rok cenu mléka v průměru as 83 hal. za 1l.
Živelných událostí tohoto roku naštěstí nebylo.
Nové domky postavili: Pavel Horký, č. 240, Jan Pelcl, č. 212, Vlastimil Grunta, č. 241.
Velká část dalšího zápisu r. 1933 je věnována kultuře zdejšího obyvatelstva. V příštím
čísle LZ se na stranu 108 zase vrátíme. S laskavostí pana učitele Boleslava Hrbka
zapisují se v ní pro věčnou paměť data k nadepsané hlavě:
MÍSTNÍ OSVĚTOVÁ KOMISE V LEŠTINĚ.
Krásné dny přeje A. Krušová

POZVÁNKA NA KONCERT
I mladí hudebníci dovedou podávat neuvěřitelné výkony a rádi se o radost z krásné
hudby podělí se svými posluchači.
V pátek dne 24. dubna 2015 v 17 hod. přivítáme v zasedací místnosti OÚ světově
uznávaného klavíristu profesora STANISLAVA BOGUNIU, který doprovodí mladého,
nadaného violoncellistu ROBERTA KRUŽÍKA, jednoho z nejlepších absolventů AMU a
mnoha mistrovských kurzů v ČR i zahraničí. Svůj nevšední talent prokázal v četných
mezinárodních hudebních soutěžích. Skvělou hrou oba umělci dokazují, že hudba
povznáší všechny povahy, kterých se dotkne, k ideální kráse...
Přijměte srdečné pozvání! Vstupné je jako obvykle dobrovolné, děti a mládež mají
vstup volný.

ZPRÁVA PRO HRKAČE
Nejkrásnější jarní svátky už klepou na dveře a místní chlapci
ve věku do 14. Roků se těší na tradiční VELIKONOČNÍ
HRKÁNÍ. Začíná na Zelený čtvrtek, kdy po zpěvu gloria
umlkají v celém světě kostelní zvony – jak se všeobecně
říká, že odletěly do Říma. Hrkání nahrazuje pravidelná
vyzvánění a končí na Bílou sobotu dopoledne. Hrkači pak
opět obejdou celou Leštinu a u každých dveří zahrkají,
poděkují za vajíčka i peníze a nejstarší „ kustosi “ předají do
příštího roku velení mladším kamarádům.
Místní hrkači jsou svoláváni na náves ve čtvrtek 2. dubna ve 14.30 hod.
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Ať Velikonoce přinesou sluníčko,
které vše vylepší alespoň maličko,
ať dobrou náladu celé svátky máte
a jaro se vším všudy si užíváte.

DŮLEŽITÁ DATA

1.- 2. 4. 2015

 Sběr velkoobjemového odpadu, hala Zálavčí

7. 4. 2015

 Svoz plastů

8. 4. 2015

 Svoz větví

11. 4. 2015

 Sběr starého železa – Mladí ochránci přírody

13. 4. 2015

 Svoz komunálního odpadu
 MUDr. Anna Peková v Leštině

14. 4. 2015

 Sběr zahradního odpadu

18. 4. 2015

 Vítání občánků

24. 4. 2015

 Koncert vážné hudby, 17:00 hod.,OÚ Leština

27. 4. 2015

 Svoz komunálního odpadu
 MUDr. Anna Peková v Leštině

30. 4. 2015

 Čarodějnický rej, 18:00h., zahrada sokolovny
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Leština IČ: 00302881
tel.: 583 415 349
Cena: zdarma

