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Vážení spoluobčané,
čas utíká velice rychle a stejně rychle uplynulo i čtyřleté období
fungování současného zastupitelstva, které jste zvolili v roce 2014.
Domnívám se, že je dobré si připomenout, co se za toto období podařilo
v obci vybudovat, zrekonstruovat nebo změnit. Snad největší radost
mám z toho, že se podařilo i díky ochotě mnohých z Vás vykoupit
potřebné pozemky na budoucí cyklostezku do Zábřehu a po velkém úsilí
jsme získali platné stavební povolení. Chtělo by se tedy vykřiknout
CYKLOSTEZKA BUDE. Ano, skutečně bude, výstavbě nestojí nic
v cestě, je už i vybraná firma, která cyklostezku vybuduje a doufejme, že
do 30. 6. 2019 ji předá do užívání. Ale vraťme se k uplynulým čtyřem
rokům, kdy proběhla v obci výměna starých vitrín a na hřbitově byla
provedena kompletní obměna zeleně. V kapli Svatého Václava proběhla
výměna všech oken a dveří a bylo nainstalováno ústřední vytápění.
Občané, kteří kapli navštěvují určitě vnímají tuto změnu pozitivně a nejen
díky této úpravě se opět vrátily některé koncerty právě do těchto prostor.
Vzhledem k častým poruchám hodin na věži kaple, byla provedena
generální oprava hodinového stroje. Pro zvýšení bezpečnosti dětí byly
v mateřské škole vyměněny hlavní vstupní dveře s nerozbitnými skly a
stejně tak v sokolovně byly vyměněny křídlové dveře v přísálí. Na části
obecního bytového domu byla vyměněna střešní krytina a u dvou bytů
střešní okna. Rovněž byla zvýšena pasívní bezpečnost na poště, byl zde
nainstalován nový systém ochrany a zajištění prostor. Pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů obce bylo pořízeno nové zásahové vozidlo,
FORD TRANSIT. Co se týká techniky, obec pořídila nový traktor
s nakladačem a nutno dodat, že to byla výměna na poslední chvíli.
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Doposud používaný traktor byl starý více jak 30 let a následníka si
vzhledem k častým poruchám zasloužil. Je dobré se také zmínit, že byly
občanům rozdány kompostéry na bio odpad, celkem obec zakoupila 290
ks. O kompostéry byl zájem a věřím, že zpracováním trávy a dalších
odpadů rostlinného původu na vlastních pozemcích se podstatně sníží
nutné finance na svoz a likvidaci bio odpadu, které musí obec vynaložit.
Ve stejné době byl pořízen i velkokapacitní štěpkovač, takže i tady si
obec vyrábí štěpku pro vlastní potřebu sama. V posledním období byl
opraven chodník u Pensionu a nově vybudována část chodníku na ulici
7. května. I mateřská škola se dočkala kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení v prvním patře a bylo současně opraveno i zázemí pro učitelky.
Mnozí si také mohli všimnout nového radaru od Vitošova, od kterého si
slibujeme zvýšení bezpečnosti, hlavně na přechodu od školy do Zálavčí.
Úplně poslední akcí bylo vybudování dětského hřiště v Zálavčí, které
teprve čeká na své otevření a na které bude navazovat nový chodník
z ulice Polní.
Je dobré také zmínit, že bude úkolem nového zastupitelstva
pokračovat v započaté práci a to hlavně na dokončení splaškové
kanalizace, jejíž realizaci předchozí zastupitelé a hlavně starostové
bohužel nezvládli. Projektová dokumentace a stavební povolení pro celé
Zálavčí už máme k dispozici. Dobudování splaškové kanalizace se také
následně bude týkat ulice Komenského, 7. května a čísti ulice Sokolské.
Určitě je také dobré informovat, že na část výše zmíněných
projektů se podařilo získat dotace, ať už státní nebo resortní. Finanční
prostředky takto získané byly ve výši 1,5 mil. Kč. Na závěr pak nezbývá
než popřát budoucímu zastupitelstvu, které vzejde z voleb, konajících se
5. a 6. října, aby se podařilo připravené akce dokončit a vytvořit i projekty
nové.
Pavel Hojgr starosta
___________________________________________________________________________

Upozornění pro voliče.
Vzhledem k tomu, že naše volební místnost nemá
bezbariérový přístup, chceme upozornit občany, kteří jsou
v době voleb pohybově indisponováni, na další možnost
účasti ve volbách. Pokud nechcete, aby členové volební
komise přišli s přenosnou urnou k vám domů, což bývá v sobotu mezi
9,30 až 11,30 hodinou, mohou za vámi přijít s urnou před budovu OÚ,
abyste nemuseli absolvovat schodiště do 1. patra, kdykoliv v době voleb,
mimo soboty 9,30 až 11,30 hodin.
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Sběr velkoobjemového,
nebezpečného a elektroodpadu

Sběr proběhne 8. 10. od 8:00 - 17:00 hodin a 9. 10. od 8:00 - 12:00
hodin na hale v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat
odpad pracovníci OÚ. V jinou, než výše uvedenou dobu není možné
odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní přístroje zdarma,
nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá dle platného
ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce apod. objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• nebezpečný odpad
• stavební odpad (stavební suť apod.)
__________________________________________________________

Čištění komínů
Kominictví Vrabec oznamuje všem občanům, že termín pro
čištění a zpráva o stavu komínů bude v pondělí 8. a v úterý
9. října za cenu 350,- Kč včetně zprávy.
Zájemci o tuto službu se mohou hlásit nejpozději do středy
3. října na pokladně nebo kanceláři OÚ, tel. 583415349, email:
obec@ou-lestina.cz
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Přeložení autobusové zastávky u obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových
slavností bude od středy 26.9. do úterý 2. 10. 2018
včetně přeložena zastávka od obecního úřadu k moštárně.
Další důležité upozornění se týká dočasného, krátkodobého zrušení
autobusové zastávky u mostu ve dnech 29. 9. až 2.10. včetně z důvodu
opravy kruhového objezdu v Zábřehu. Ve stejném termínu bude silnice
na Zábřeh úplně uzavřena.
_____________________________________________

Pozvánka k muzice
Tradiční hodové veselí vám v neděli 30. 9. zpříjemní dechová hudba pod
vedením pana Jana Pelcla. Muzikanti budou hrát už od 9 hodin u kaple
sv. Václava v Leštině

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zářijové zprávičky ze školy
Letošní školní rok nám začal krásným slunečným
počasím, ze kterého jsme se radovali letos opravdu
nadstandardně dlouho. S prvním podzimním dnem ale nastoupila
bohužel povětrnost chladná, sychravá a deštivá. Věřím však, že nám
náladu nezkazila. Pojďme se tedy místo „láteření“ podívat na to, co už se
v tomto novém školním období událo a co nás v nejbližší době čeká.
Školní rok 2018/2019 byl odstartován slavnostním zahájením v pondělí
3. září v 8 hodin. Při tomto aktu bylo pasováno na žáky naší školy sedm
nových prvňáčků, čtyři holčičky a tři kluci. První školní den dochází již
tradičně k představení jednotlivých vyučujících a jejich přiřazení ke třídě.
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Letos to máme rozděleno takto:
I. třída, 1. ročník:
Pavlína Kubíková, 7 žáků,
II. třída, 2. ročník:
Jana Řeháková, 14 žáků,
III. třída,3. ročník:
Helena Kantorová, 18 žáků,
IV. třída, 4. ročník:
Veronika Císařová, 9 žáků,
V. třída, 5. ročník:
Olga Hojgrová, 15 žáků.
Ve 4. a 5. ročníku působí asistentky pedagoga. Tyto funkce vykonávají
Eva Poislová a Andrea Švecová.
Školní družina má opět dvě oddělení. 1. oddělení (28 dětí) řídí paní
vychovatelka Pavla Novotná, ve 2. oddělení (25 žáků) kraluje její
kolegyně Michaela Buchnarová. Práci školnice vykonává Marcela
Kratochvílová.
Všichni pevně věříme, že se nám ve výše uvedeném složení nový školní
rok vydaří stejně jako všechny předchozí. ☺
Nyní bych Vás ráda seznámila s akcemi školy.
Akce, které se již uskutečnily:
3. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
5. září se čvrťáci a páťáci vydali na dopravní hřiště v Mohelnici, kde si
vyzkoušeli nejenom svou znalost dopravních předpisů, ale i to, jak
zdatnými jsou cyklisty.
Ve stejný den se vypravili do zábřežského muzea třeťáci na program
„Hrátky se zvířátky“.
6. září tentýž program absolvovali žáci 1. a 2. ročníku.
11. září se konaly ve všech třídách úvodní třídní schůzky.
24. září prvňáčci a druháci měli možnost v kulturním domě v Zábřeze
zhlédnout divadelní představení „Dášeňka čili život štěněte“.
Akce, které pro děti v nejbližší době připravujeme – od 27. září (po
uzávěrce tohoto vydání)
27. září proběhne letošní druhý sběr starého papíru. Chtěla bych opět
poděkovat všem občanům, kteří na nás pamatují, za jejich čas při
přípravě této odpadní suroviny.
1. října máme v plánu tradičně pohodově běhat naší obcí (akce
Pohodový pohodový běh).
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18. října pojedou děti ze 4. ročníku do Vily Doris v Šumperku, kde pro
ně bude připraven program s názvem „Den stromů“.
Ani v naší škole nezapomínáme na sté výročí založení republiky. Proto
na pátek 25. října připravujeme projektový den s názvem „Všechno
nejlepší, republiko !“
29. a 30. října si budou všechny děti základní školy užívat podzimní
prázdniny (vyjma těch, které budou přihlášeny na tyto dny do školní
družiny, která bude standardně v provozu).
31. října vypukne další Dýňový den, který v podvečer tradičně
zakončíme uspáváním broučků a loučením se světluškami. Tady bych si
opět dovolila obrátit se s prosbou na naše občany. Pokud máte doma
nějakou nepotřebnou dýni, kterou nevyužijete, věnujte ji, prosím, našim
dětem na jejich tvoření a dopravte ji do místní mateřské nebo základní
školy. Za případné „tykvovité dary“ moc děkujeme.
Tolik k nejbližším připravovaným akcím.
A co je třeba ještě dodat ?
Ráda bych také touto cestou poděkovala oběma sponzorům, kteří
věnovali dárečky prvňáčkům při zahájení školního roku, a sice:
Obci Leština za šerpy a krásné knížky a paní Aleně Šebestové za
poukázky na zmrzlinu. Poděkování patří i našim „kuchařinkám“ z jídelny
a naší paní školnici, které upekly všem leštinským školákům sladkou a
voňavou číslici s označením jejich současné třídy.
Všem výše uvedeným moc děkujeme!

Také dnes jsem na závěr vybrala jednu moudrou větu:
„Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.“
(Francis Bacon)
Jistě mi i dnes dáte za pravdu, že k této vzácné myšlence není třeba
komentář.
Příjemné podzimní dny přeje za všechny z obou škol
Jana Řeháková
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KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Upoutávka na slavnostní koncert
V neděli 28. října 2018 vyvrcholí oslavy 100. výročí vzniku samostatného
Československého státu. U nás v Leštině si tuto slavnou událost
připomeneme v neděli dne 7. října v 15,00 hod. v důstojném prostředí
svatováclavské kaple při koncertu uměleckého Tria Bel Canto. Přijměte
naše srdečné pozvání!

Trio Bel Canto
Repertoár Tria Bel Canta zahrnuje skladby skladatelů z období baroka
a klasicizmu / G. F. Händel, J.S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart /
Kombinace zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená,, poskytuje
delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku. Vystoupení tria je proto
vhodné zejména pro komorní koncerty v menších prostorách /
prostředí zámků, kostelů, atd. / Trio Bel Canto vystupuje po celé
České republice i v zahraničí / Rakousko, Německo, Slovensko / na
koncertech a hudebních festivalech / např. Musiksommer Klaus,
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Fockenfeld Schlosskonzerte, Hudební léto Trenčianské Teplice atd.

Aneta Podracká Bendová – soprán
absolvovala Konzervatoř Brno a hudební vědu na Masarykově
univerzitě, ve studiu zpěvu dále pokračuje u H. Kaupové na JAMU.
Zúčastnila se pěveckých kurzů s E. Tubb, I. Bittovou, I. Mikeskovou a J.
Galatenkem. Participuje na projektech experimentálního jazzu a
improvizace. Pravidelně spolupracuje s brněnskými studenty kompozice
a skladateli, zejména s P. Z. Novákem, jejichž díla často uvádí v
premiéře. Od roku 2014 působí v divadle Radost jako Pamina v
Kouzelné flétně (ar. V. Peška). Vystupovala s filharmonií Brno, na
festivalech zaměřených na soudobou hudbu Forfest v Kroměříži,
Setkávání nové hudby plus v Brně, Hudební současnost v Ostravě. V
roce 2016 debutovala na NODO světovou premiéru opery pražského
skladatele P. Cíglera. Zúčastnila se také Institutu Ostravské dny nové
hudby 2017, během kterého provedla českou premiéru části opery
Here Be Siren autorky nominované na Pilitzerovu cenu K. Soper.

Mariia Mikhailova – flétna
studovala hru na flétnu na hudebním učilišti v Togliatti (Ruská
federace ). Ve studiu dále pokračovala na konzervatoři Sobinova v
Saratově. Od roku 2012 působila v symfonickém orchestru ve městě
Ryazan. Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů a
rovněž se zúčastnila mnoha soutěží (international competition
woodwing instruments v Togliatti atd.) Hrála v různých hudebních
projektech ( např. Mládežnický symfonický orchestr Powolžia, Řeka
Talantov ( Petrohrad ), music alp ( Francie ). V současné době studuje
na Jamu v Brně a věnuje se koncertní činnosti v různých komorních

Libor Janeček – kytara
Absolvent brněnské konzervatoře. V letech 1992-2008 účinkoval
v koncertním duu INSTRUMENTAL TANDEM ( kytara-akordeon )
se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly i dalších
jihoamerických skladatelů. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek
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pro Český rozhlas i rádio Prohlas.(CD s hudbou A. Piazzolly : Tango
nuevo – debutové CD v roce 2000, Tango porteňo r. 2006
)V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti
a v
komorním duu. Byl spoluzakladatelem souboru barokní a klasické
hudby TRIO BEL CANTO, které významným způsobem umělecky
podporoval na mnoha koncertech v České republice i v zahraničí.
Sólisticky působil i s Tišnovským komorním orchestrem. Jeho
repertoár zahrnuje především skladby období baroka a klasicizmu,
jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů.

Trio Bel Canto - program
Aneta Podracká Bendová – soprán, Mariia Mikhailova - flétna
Libor Janeček – kytara
Adam Michna z Otradovic
( 1600 - 1676 )

Andělské přátelství

František Benda
( 1709 - 1786 )

Adagio G dur pro flétnu a kytaru

Leoš Janáček
( 1854 - 1928 )
Josef Mysliveček
( 1697 - 1749 )
Claudio Monteverdi
( 1567 - 1643 )
Wolfgang Amadeus Mozart
( 1756 - 1791 )

Moravská lidová poezie v písních ( výběr )
Obrázek milého - Tužba - Svatba komáří
Slzy útěchou - Psaníčko
Adagio A dur pro flétnu a kytaru
Si dolce e´l tormento

Ave verum

Johann Sebastian Bach
( 1685 - 1750 )
Charles Gounod
( 1818 - 1893 )
Giuseppe Giordani
( 1744 – 1798)

Ave Maria

Caro mio ben

Astor Piazzolla
( 1921 - 1992 )

Tango etude

Camille Saint - Saëns
( 1835 - 1921 )
Heitor Villa Lobos

Ave Maria
Bachianas Brasileiras
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(1887 – 1959)
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK LEŠTINA

Rybářský kroužek Leština - Harmonogram schůzek pro rok 2018
místo konání klubovna penzion
Termín
3.10.2018 – 16׃30
zápis nových členů
17.10.2017 – 16׃30
31.10.2017 – 16׃30
14.11.2017 – 16׃30
28.11.2017 – 16׃30
12.12.2017 – 16׃30
Vedoucí rybářského kroužku Zdeněk Brzobohatý

HASIČI LEŠTINA

HASIČI Rádi bychom poděkovali spoluobčanům, kteří při
sběru železného šrotu podpořili naši činnost. Z jeho výtěžku
tradičně financujeme nejen hasičský kroužek, ale i různé
akce pro leštinskou drobotinu, také jsme odeslali částku
5000,-Kč na veřejnou sbírku na podporu rodin příslušníků
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, kteří
byli účastníky dopravní nehody u obce Libivá.
Již byl zahájen kroužek mladých hasičů. Chlapci a děvčata, kteří mají
zájem, se mohou do tohoto kroužku nahlásit u paní Augustinové.
Kroužek máme každý pátek v 17.00 hod.
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Za SDH AUGUSTINOVÁ

Sté výročí vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

1918 – 2018
Rok 2018, označovaný jako rok osmičkový, bude pro naši Českou
republiku znamenat mnoho příležitostí k různým vzpomínkovým
oslavám. Nezáleží na tom, zda budou rozsáhlé, velkolepé, nebo zda si
tyto významné události našich národních dějin důstojně připomene
každý z nás, jak mu zavelí jeho srdce. Události let 1918, 1938, 1948 či
1968 k nesmazatelným milníkům historie našich národů nesporně patří.
Na letošní 28. říjen, Den vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU připadá neopakovatelné, slavné výročí 100 LET. Právě tohoto
dne se v roku 1918 začala psát nová kapitola našich národních dějin.
Dějin, ve kterých byl náš stát svědkem nebo dokonce přímým
účastníkem mnoha klíčových historických událostí. Světlá údobí střídaly
doby temna. Období klidu a pokoje se měnilo v období ohrožení, strachu
a nejistot. Úvodní euforii ze vzniku samostatného státu Čechů a Slováků
vystřídaly hrůzy 2. světové války. Krutou válku s desítkami milionů obětí
vystřídala další válka, tentokrát studená, politická. Po Sametové revoluci
se naše republika rozdělila na dva samostatné státy, aby se následně
opět spojily v daleko větším společenství Evropské unie. Je toho mnoho,
čím si naše země musela za dobu sta let projít, co na této dlouhé cestě
čekalo její občany, čím vším si museli vybojovat cestu k tolik vytoužené
svobodě.
TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK, první president Československé
republiky, na jejímž vzniku měl v památném roce 1918 mimo jakoukoliv
pochybnost největší podíl, má navždy pevné místo v dějinách naší
kultury, vědy i politiky, v historii českého myšlení. A právě ve vědomém a
tvořivém navazování na národní minulost tkvělo jeho hledání smyslu
dějin národa, jejich náležitého poznávání a chápání. I proto by pro náš
celý národ mělo letošní slavné, stoleté výročí znamenat cenné, podnětné
a posilující vědomí mravní opravdovosti a lidské existence.
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DŮLEŽITÁ DATA

30. 9. 2018

•

Tradiční živá hudba u svatováclavské kaple
Nedělní dopoledne cca 9:15 hod

3. 10. 2018

•

Zápis nových členů rybářského kroužku
klubovna penzion 16:30 hod

3. 10. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

5 - 6. 10. 2018

•

Komunální volby – zasedací sál OÚ

7. 10. 2018

•

Koncert TRIA BEL CANTO
15:00 svatováclavská kaple

8. 10. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

8. 10. 2018

•

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu – hala OÚ 8 – 17 hod

9. 10. 2018

•

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu – hala OÚ 8 – 12 hod

8 - 9. 10. 2018

•

Čištění komínů

10. 10. 2018

•

Svoz plastů

17. 10. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

22. 10. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

31. 10. 2018

•

Svoz zahradního odpadu
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