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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Zveme všechny občany k volbám do
Evropského parlamentu na území České
republiky, které se budou konat v pátek 23.
května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24.
května od 8.00 do 14.00 hodin. Využijte své
právo a přijďte volit!

POZVÁNKA NA DEN MIKROREGIONU V HRABOVÉ
Dovolujeme si vás pozvat na DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO, který
proběhne v sobotu 24. 5. 2014 v Hrabové od 9:00 hod. Součástí programu
je prezentace jednotlivých obcí mikroregionu spojená s bohatým kulturním
programem. Obec Hrabová současně slaví 670 let svého založení.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
V poslední době se nám hromadí stížnosti našeho dodavatele služeb na
nevhodný odpad v popelnicích. Mějte, prosím, na paměti, že do směsného
komunálního odpadu nepatří:
 kamení a stavební suť
 tráva, zahradní odpad, drny (každé úterý svoz obec)
 větve (svoz pořádá obec)
 polystyren (patří do zvláštního pytle a sváží se společně s plasty)
 plasty (sváží obec)
 sklo (kontejnery)
Pokud některý z těchto výše uvedených odpadů najdou pracovníci svozu ve
vašich popelnicích, pravděpodobně vám je odmítnou vyprázdnit. Zároveň
upozorňujeme na zákaz „ černých skládek “ v okolí obce. Při naší kontrole
byly objeveny na několika místech – stavební suť, zahradní odpad, plasty.
Pokud bude kdokoliv při porušení výše uvedeného zákazu přistižen, bude
předán k vyšetření Policii ČR.
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OBECNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, že mohou nadále v pokladně OÚ platit obecní
poplatky na rok 2014.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Oddělení sociální péče v Zábřehu nabízí našim občanům v
pondělí 26. 5. 2014 od 8:30 do 9:30 hod v zasedací
místnosti OŮ Leština sociální poradnu. Diskutovat lze
následující témata:
Oddělení sociální péče a prevence zajišťuje:
 základní a specializované sociální poradenství
 odborné sociální poradenství osobám, které se
mohou ocitnout v konfliktu se společností
 zabezpečuje poskytnutí služby osobám, kterým je ukončena
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
 zabezpečuje poskytnutí služby osobám, které jsou v ohrožení života či
zdraví
 zajišťuje intervenci v případech „ domácího násilí “
 poskytuje informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu
předcházení
 zprostředkuje sociální službu nebo zajistí kontakt na poskytovatele
sociálních služeb
Cílové skupiny klientů:












osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
osoby ohrožené sociálním vyloučením
osoby ohrožené rizikovým způsobem života
oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházející v nejistém či
neadekvátním bydlení
nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
imigranti
rodiny s dětmi
osoby závislé na návykových látkách

Poskytovatel: Městský úřad Zábřeh
Adresa
: nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh
Telefon: 583 468 121, 583 468 117, 583 468 124, 583 468 166
OSTATNÍ DĚNÍ
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Informace ze školy 
Ani jsme se nenadáli a vstoupili jsme do předposledního měsíce
tohoto školního roku. Snad také díky množství nejrůznějších aktivit
nabírá „čas“ více na obrátkách. Opět bych Vás na tomto místě ráda
seznámila s akcemi, které máme již úspěšně za sebou i s těmi,
které nás teprve čekají:
I. Akce, které již proběhly:
V úterý 15. dubna se v budově základní školy uskutečnila výstava velikonočních
dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Jsme moc rádi, že je ze strany
veřejnosti o ni stále takový zájem, velmi si toho vážíme. Chtěla bych proto
poděkovat všem svým kolegyním jak z mateřské, tak ze základní školy za její
přípravu a spoustu krásných výrobků, které se svými malými „svěřenci“ vytvořily.
Poděkování patří též zahradnictví pana Odstrčila za zapůjčení květinové výzdoby.
V pátek 25. dubna se vypravilo 29 dětí naší školy se třemi vyučujícími na výlet do
Prahy. V hodině slohu ve 4. ročníku jsme pak na putování naším hlavním městem
vzpomínali. Tady jsou mnou vybrané postřehy několika našich čtvrťáků:
Denča Planičková: „Praha je velká a krásná. Byli jsme na Petříně, v zrcadlovém
bludišti, na Vyšehradě, dokonce i na Pražském hradě. Po Vltavě jsme jeli na
parníku, cestovali jsme ale také metrem, autobusem a tramvají. V Praze se mi moc
líbilo.“
Pája Kleiblová: „V pátek 25. dubna nás čekal výlet do Prahy. Po dvou hodinách
jsme do ní konečně dorazili. Prochodili jsme skoro celé město, viděli jsme spoustu
památek, věží a obchodů.“
Venďa Plháková: „V pátek 25. dubna jsme se vypravili na výlet do Prahy. Moc se
mi líbila plavba parníkem. Samozřejmě jsme nejeli jen parníkem, také jsme ještě
navštívili Vyšehrad, Pražský hrad s chrámem svatého Víta a Zlatou uličkou, viděli
jsme orloj a prošli jsme zrcadlovým bludištěm na Petříně.“
Natálka Brzobohatá: „Do Prahy jsme se vypravili vlakem z nádraží v Zábřehu. Po
příjezdu na pražské hlavní jsme si jeli odložit zavazadla do hostelu Marabou. Ten
byl moc hezký. První den jsme si prohlédli Pražský hrad, odkud jsme se přemístili
na Petřín. Byla jsem na rozhledně až úplně nahoře a mohla si tak prohlédnout celé
město pěkně z výšky. Potom ale začalo pršet, tak jsme spěchali na lanovku a vrátili
se na ubytovnu. Výlet se mi moc líbil.“
Pepíno Hobler začíná stejnými slovy: „Výlet do Prahy se mi moc líbil. Ve vlaku byla
legrace…V sobotu jsme se vzbudili a jeli na Staroměstské náměstí. Pak jsme jeli
parníkem. V poledne jsme šli na Vyšehrad, všude byly pampelišky. Cestou na
nádraží jsme si v hostelu vyzvedli zavazadla a vlakem cestovali domů. V Zábřehu
na nás čekali rodičové.“
Verča Balcárková: „Výlet do Prahy byl moc krásný. Ve vlaku jsme se nasmáli. Z
hostelu jsme jeli na Pražský hrad, kde jsme viděli výměnu hradní stráže….“
Eliška Sládková: „…..Po návratu do hostelu jsme šli do vedlejší restaurace na
večeři, byla moc dobrá…Byli jsme tak unavení, že jsme brzy usnuli. (Pozn.: Pravda,
ne všichni.  ) Ráno jsme se nasnídali a šli na projížďku parníkem. Bylo to moc
krásné, jeli jsme i pod Pražským hradem. ..Výlet byl fakt super.“
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Áďa Švubová: „….Šli jsme na Pražský hrad. Prošli jsme se Zlatou uličkou a
prohlédli si i Daliborku, kde byla mučírna. Ta se mi nelíbila…V sobotu jsme byli na
parníku Natalia, ze kterého jsme viděli Karlův most. Potom jsme se přemístili na
Vyšehrad, kde jsme byli na hřbitově, který se jmenuje Slavín a našli jsme zde hroby
mnoha známých osobností.“
Domnívám se, že už nemusím vůbec nic dodávat… Akce se nám prostě vydařila a
to je moc dobře. Děti byly skvělé a všichni jsme si to náramně užili!
V pátek 2. května jsme sbírali starý papír. V leštinských ulicích ho na nás čekalo
víc než pět tun. Ráda bych poděkovala všem našim občanům za pomoc a podporu.
Poděkování patří ale také dvěma obětavým pracovnicím obecního úřadu, které
všechen nasbíraný materiál pečlivě urovnaly do přistavených kontejnerů, současně
pak i našim vzorným a ukázněným školákům i všem kolegyním ze „základky“.
V úterý 15. dubna a ve středu 7. května nás letos opět navštívily studentky
stomatologické fakulty, aby dětem ukázaly, jak se správně starat o svůj chrup.
II. A nyní akce, co nás v nejbližší době čekají:
Ve čtvrtek 15. května vyrážíme na dopravní hřiště v Mohelnici.
V neděli 18. května zveme všechny maminky, babičky, tetičky a další zájemce na
oslavu Svátku matek. Odstartována bude ve 13:30 hodin na sále místní sokolovny.
V pondělí 19. května nás opět navštíví profesionální hasiči ze stanice v Šumperku,
aby nás poučili o tom, jak se zachovat v krizových situacích.
V sobotu 24. května nás budou žáci 4. a 5. ročníku reprezentovat na akci Den
mikroregionu v Hrabové.
V úterý 27. května se od 9 hodin fotografujeme.
Ve čtvrtek 29. května vyrážíme všichni na školní výlet.
Na sobotu 14. června plánujeme oslavu 111. výročí otevření leštinské základní
školy. Co nás v tento den čeká? Dopoledne budou otevřeny všechny prostory
budovy pro veřejnost. V 11 hodin proběhne slavnostní přání škole. Ve 12:30 bude
připraven společný oběd pro všechny bývalé i současné pracovníky a hosty,
odpoledne proběhne vystoupení dětí obou škol, následovat bude „dětský den“ a
večerní posezení u cimbálu. Podrobné informace najdete na plakátech a na
letácích, které dostanete do schránek těsně před akcí samotnou.
Od čtvrtku 19. do soboty 21. června bude probíhat v pořadí již druhá „Expedice
DOL-MOR“, aneb víkendový pobyt dětí základní školy na Dolní Moravě.
O akcích v posledním červnovém týdnu se dočtete v dalším vydání místního
zpravodaje.
Na závěr opět moudrost: „Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.“
(Sokrates)
Vzácná myšlenka, viďte? A úžasné je se jí řídit.  Ať Vám to jde co nejlíp, přeje
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy
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MÁJOVÉ ZPRÁVY OD OCHRÁNCŮ PŘÍRODY -„Májová vlažička – naroste
travička. Májový deštíček - poroste chlebíček“.
 Jak jsme andersenovali?
Z pátku 4. na sobotu 5. dubna probíhala celostátní
akce Noc s Andersenem. V letošním roce jsme
poprvé nabídli možnost účasti i leštinským dětem.
Společné akce v rohelské škole se zúčastnila tři
odvážná děvčata z Leštiny. Do Rohle jsme dorazili
autobusem a po krátkém seznámení se 24
účastníci rozdělili do šesti pátračských skupin. Až
do osmé hodiny večerní jsme putovali na vrchol
Bradlo a zpět. V lese jsme plnili různé úkoly, čertík
Bradlík nás seznámil s pověstí o Bradle. Každý
účastník obdržel za splnění úkolů knížku Pověsti
z Bradla a okolí. Večer na nás ve škole čekala
oblíbená pizza k večeři a poté následovaly další
pátrací akce pod vedením komisaře Vrťapky.
Pomáhali jsme mu najít lupiče. Všechny informace
jsme si zapisovali do deníků. V knihovně jsme si
přečetli pohádku na dobrou noc - O drakovi.
Tečku za aktivně prožitým večerem udělal
vypuštěný lampion štěstí. Ráno jsme se po vydatné snídani a po rozdání ocenění a
dárečků rozešli a rozjeli do svých domovů. Nejúspěšnější ze všech byla leštinská
skupina, jmenovali se Pátrači, zde je jejich pokřik: "Hej, hej, hej, pátrači jsou nej.
Vrťapkovi pomůžeme, zloděje mu přivedeme. Děláme to podle starého zvyku,
zloději, dnes vážně nemáš kliku!"
 Beseda a výroční schůze
Dne 21. 3. proběhla Beseda o CHKO Jeseníky. Děkuji všem zájemcům za hojnou
účast. Přednášející Mgr. Petr Šaj je nejen odborník, ale i skvělý vypravěč s letitými
zkušenostmi v přírodní oblasti. Pevně věřím, že jste účasti nelitovali. Po besedě
členové ČSOP pokračovali v besedování na výroční členské schůzi. Zde byla
zhodnocena a naplánována činnost na tento rok. Některé plánované akce jsme
během měsíce již stihli splnit. Zorganizovali jsme úspěšný sběr starého železa, moc
vám děkujeme za spolupráci. Možná jste zaregistrovali pravidelný jarní úklid voliér.
Projekt Senioři komunikují (výuka na počítačích pro seniory) manželů Klausových
bohužel nebyl v letošním roce pro Leštinu podpořen. Určitě se budeme snažit o
získání podpory v příštím roce. Z dalších naplánovaných akcí:
 Fotografická soutěž
Vyhlašujeme FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ, zmiňovala jsem ji i v zimním čísle
LZ.Téma: Příroda v našem blízkém okolí, tzn. příroda v okolí Leštiny. Rádi
bychom ve spolupráci s partnery vydali leštinský kalendář, který bude obsahovat
vítězné fotografie. Snad se nám to podaří. Fotografie budou vystaveny na webu, a
na výstavě, budete mít možnost i vybrat Cenu diváka. Podmínky soutěže: Soutěž
probíhá do konce října 2014. Výstava fotografií bude probíhat na webu- listopad a
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v měsíci prosinci plánujeme vystavit všechny fotografie na OÚ v Leštině. Fotografie
musí mít minimálním rozlišením 4Mpx a musí být označeny názvem a jménem
autora. Musí být ve formátu JPG (JPEG) a v tištěné formě – velikost A4. Autor se
může prezentovat až třemi snímky, které budou zaslány a vytištěny v plném
rozlišení. O vítězích rozhodne komise. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslané
fotografie, dále prohlašuje, že neporušil práva osob, které jsou na fotografii
zachyceny. Bližší informace i s adresami, kam fotografie přinést či zasílat, vám
sdělíme nejpozději v Leštinském zpravodaji v září.
Nyní tedy foťte, ukládejte, archivujte, a hlavně se dívejte, kolik je kolem nás
krás. Užívejte si je!
Přeji hodně nejen májových „ úlovků “.

Marie Rychlá

POZVÁNKA NA KONCERT
…a vzduch pozvolna se chvěl pod písní jemnou, váhavou, když hoboj a klavír
zahrály tóninu mollovou…
V neděli 15. června 2014 se v 16 hod. zasedací místností OÚ rozezní nejkrásnější
sonáty, elegie a romance významných světových hudebních skladatelů. Na hoboj
zahraje mladá umělkyně Jana Kopicová za doprovodu známé klavíristky Mgr. Alice
Voborské. Na poslední koncert letošního cyklu KPH jste srdečně zváni!

POZVÁNKA OD HASIČŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEŠTINA VÁS ZVE NA 12. ROČNÍK SOUTĚŽE
HASIČSKÝCH DRUŽSTEV ,, O PUTOVNÍ POHÁR OBCE LEŠTINA ". SOUTĚŽE
PROBĚHNOU 7. ČERVNA 2014 OD 13.00 HOD. NA MÍSTNÍ NÁVSI.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY V SOBOTU 7. 6. 2014 NEPARKOVALI SVÁ AUTA V
TÉTO ČÁSTI OBCE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
ZA SDH L. AUGUSTINOVÁ
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

SLÍBENÝ NÁVRAT DO LET MINULÝCH S NÁDECHEM NOSTALGIE.
Známou báseň Pocestný z Ohlasů písní českých F. L.
Čelakovského si mnozí jistě pamatují z dob školní docházky.
Všem smrtelníkům na vědomí dává, že se jednou všichni, pán
nepán, v jedné hospodě na nocleh sejdem…
Roku 1878 začala Leština vlastním nákladem stavěti obecní
hřbitov. Musel se celý navážeti až do současné výše. Občané tak
činili zcela dobrovolně. Materiál se dovážel z Housince u řeky
Moravy a to tak, že majitelé potahů odváželi, nemajetní nakládali
a skládali. Je zajímavé, že hned při začátku stavby zemřel majitel
darovaného pozemku Antonín Kukula. Dle jeho přání pochován byl pak již na
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hřbitově našem. Že však nebylo ještě vůbec navážky, pochován byl do hromady
hlíny narychlo navozené a místo toto bylo hned vysvěceno. Ještě podivnější je, že
druhým pochovaným byl syn výše jmenovaného Antonín, majitel gruntu, a to právě
po dohotovení a vysvěcení hřbitova. Cholera objevila se pak ještě jedenkráte, a to
v roku 1886, tentokráte se Leštině vyhnula, aby tvrdě dolehla na Bohuslavice a
Dubicko. Velmi častou nemocí u nás obávanou býval nebezpečný tyfus, zvaný
všeobecně „ hlavinka “. Nebylo snad roku, aby se tu aspoň jednou nevyskytl. Jeho
objevení a průběh byl zcela vysvětlitelný – bažiska, močály, louže, strže, vesměs
stojaté a hnijící vody byly semeništěm metly Leštiny. Uhasínal však vždy, jakmile
nastala změna povětrnostní, jmenovitě dostavivšími se podzimními mrazy. Soužení
zaniklo téměř zúplna, když prozíravé a pokročilé občanstvo přistoupilo k velkému
odvodnění Leštiny v r. 1920. Jím vysušena byla jmenovitě Boxanka, pak na
Pelclovým č. 87, t. zv. Petřéčka a 2 velké louže za stavením Františka
Brzobohatého č. 96 a Františka Linharta č. 94. Dobrodinní odvodnění uznává se
dnes všeobecně s naprostým vděkem a bude vždy ctí všech těch občanů naší
obce, jejichž snahou bylo nejen hospodářsky prospět celé Leštině, ale také
nemocemi zamořenou vesnici učiniti útulnou a zdravotně bezvadnou dědinou
okresu.
Dopis Představenstvu obce Leština od C. k. okresního hejtmana z 24. 10. 1901:
Jelikož v čísle 36 tamější obce vypuklo onemocnění tyfem, vyzývá se
představenstvo obce, by k zamezení nákazy následující zdravotní opatření přesně
provedlo a také o skutečném provedení se přesvědčilo:
1/ onemocnělé buďtéž s ošetřující osobou osamoceny, návštěvy příbuzných a
známých přísně zakázány, návštěva školy dětem u onemocněných zakázána.
2/ ošetřující osoba nechť vždy si před jídlem karbolovou vodou ruce umyje
3/ onemocnělí nechť mají vlastní náčiní k jídlu a pití
4/ výkaly nemocných budiž s vápenným mlékem smíchány a zakopány
5/ místnost musí být vydesinfikována, podlahu a postel karbolovou vodou smýt,
slamník spálit, stěny čerstvě natřít
6/ upotřebené prádlo budiž hned do karbolové vody na 24 hod. vloženo
7/ onemocnělí budiž po uzdravení vykoupáni a opatřeni novým šatstvem
8/ onemocnělé budiž pouze od uzdraveného otce ošetřovány, který nesmí udržovati
osobní styky s okolím, obzvláště aby nemoc nebyla matkou šířena
9/ studně na dvoře č. 36 budiž co nejdříve z blízkosti stáje přeložena a na vhodném
místě dle předpisu moravského stavebního úřadu zřízena, voda z nynější studně
nesmí se k pití a vaření upotřebiti
C. k. okresní hejtman v. r.
VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Květen
90 let – Anna Žáková
80 let – Emilie Riedlová
75 let – Vlasta Hojgrová
70 let – Karel Soural
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65 let – Jan Berka, Viktor Mizerák
60 let – Radoslava Vašíčková, Hana Urbanová, Vlastimil Kovařík
55 let – Jana Jurásková, Dana Augustinová
50 let – Miloslav Lepka, Antonín Štolc, Vlastimil Večeř

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

DŮLEŽITÁ DATA

23. – 24. 5 2014



Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. 5. 2014



DEN MIKROREGIONU v Hrabové

26. 5. 2014




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

2. 6. 2014



Svoz plastu

7. 6. 2014



Hasičská soutěž od 13.00 hodin na návsi

9. 6. 2014



15. 6. 2014



23. 6. 2014




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině
Koncert vážné hudby – hoboj + klavír,
v 16 hod., zasedací místnost OÚ
Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

30. 6. 2014



Svoz plastu

7. 7. 2014



Svoz komunálního odpadu

21. 7. 2014



Svoz komunálního odpadu



Leštinský zpravodaj – č. 4/14
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
e-mail:obec@ou-lestina.cz
Leština IČ:00302881
Uzávěrka tohoto čísla: 31. 4. 2014
tel.: 583 415 349
Evidenční číslo: MK ČR E 18529
Cena: Zdarma
E-mail pro odesílání příspěvků do zpravodaje: lestina.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka následujícího čísla: 30. 5. 2014

[8]

