LZ 2/14
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

INFORMACE Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 3. 3. 2014 se konalo 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zde jsou hlavní
schválené body. Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočet na rok 2014
příjmy
18 900 334,- Kč
výdaje
17 820 334,- Kč
 rozpočet sociálního fondu na rok 2014
příjmy
163 000,- Kč
výdaje
137 000,- Kč
 účetní závěrku obce Leština za rok 2013
 plány prací jednotlivých výborů na rok 2014

SVOZ VĚTVÍ A ZAHRADNÍHO ODPADU
Jako každý rok i letos organizujeme svoz větví,
který proběhne v úterý 25. 3. Větve připravte
k vjezdům svých domů, odkud je budou sbírat
pracovníci obce. V úterý 1. 4. proběhne sběr
zahradního odpadu (po zimě vyhrabaná tráva).
Tento odpad můžete nachystat stejným
způsobem, jak jste zvyklí z předchozích svozů.

PÁLENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU
V posledních dnech se na zdejším OÚ sešlo několik stížností na pálení zahradního
odpadu, které obtěžuje sousedy. Někteří občané pálí nejen vlhký zahradní odpad,
ale dokonce ho pálí velmi blízko domů, garáží a kůlen svých sousedů. V poslední
době už došlo v obci ke 2 požárům. Snažme se, aby se dosavadní číslo nezvýšilo.
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Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
v platném znění stanoví v § 3 povinnosti právnických a fyzických osob. Jedna
z těchto povinností stanoví, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Chtěli bychom apelovat na občany, aby pro likvidaci zahradního odpadu primárně
využili svých kompostů, případně obcí organizovaný sběr. Nebudete znečišťovat
životní prostředí a hlavně si ušetříte nepříjemná řešení sousedských rozepří.
Pokud se rozhodnete na zahradě spálit některý z výše uvedených, povolených
materiálů, žádáme vás, učiňte tak za bezvětří, v dostatečné vzdálenosti od
sousedního pozemku či stavby a pokud možno v odpoledních hodinách během
pracovního týdne, aby nedošlo k narušení odpočinkového víkendu ostatních
spoluobčanů.
Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně)
 Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věk 18 - ti let.
 Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
 Volte takovou velikost ohniště, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy
je na místě přítomen dozor.
 Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se
zakládat nejlépe na hliněném podkladu.
 Mějte vždy k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou,
lopatu a písek, a pod.
 Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
 Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je
inverze nebo silný vítr.
 Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů - domů s ploty, aut, a pod.
 V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je
osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár příslušnému
operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.

ROZHLAS
Obracíme se na občany s prosbou o oznámení případné špatné slyšitelnosti
místního rozhlasu v místě bydliště. Postupně se snažíme ve spolupráci s firmou,
která rozhlas instalovala, o odstranění těchto nedostatků. Bez vašich informací však
nejsme schopni závady odstranit. Předem děkujeme za spolupráci.

PLACENÍ VODY
Připomínáme občanům, že v této době je už možné uhradit poplatky za vodu za 2.
pololetí roku 2013. Cena je stanovena dle cenových předpisů z roku 2013.
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OSTATNÍ DĚNÍ

Druhé letošní zprávičky z leštinské školičky 
Píše se 12. březen 2014. Jaro už nám dává silně najevo, že převzalo
vládu, ale ani zima se ještě tak úplně vzdát nechce. Než si „to spolu“
vyjasní, pojďme se podívat, co je „u nás“ nového…
I. Informace o uskutečněných akcích i jedné zrušené…
30. ledna se konal zápis do 1. ročníku základní školy. Dostavilo se k němu
sedmnáct dětí. Budoucí školáčci putovali jako každý jiný rok od žabky Leštinky ke
Kuňkalce, přes Skákalku ke Kvákalce a plnili u nich různé úkoly. Zápis probíhal jako
vždy v příjemné atmosféře, za což si dovolím poděkovat svým milým kolegyním i
rodičům a jejich „prvňáčkům čekatelům“.
Do 1. třídy ve školním roce 2014/15
bylo přijato všech sedmnáct předškoláků. Rodiče mají ale stále možnost do 30.
května požádat o odklad povinné školní docházky.
Ve středu 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí: 1. místo: Sára Lukasová
2. místo: Patrik Lepka
3. místo: Veronika Vepřková
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo: Linda Balcárková
2. místo: Lucie Šoustalová
3. místo: Pavlína Skopalová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:

1. místo: Tereza Franková
2. místo: Andrea Harciníková
3. místo: Vendula Plháková

Všem vítězům srdečně blahopřejeme!
V okrskovém kole v Zábřehu, které se konalo ve středu 6. března, „naše barvy
hájily“ Sárinka, Linduška, Terezka a Andrejka. Z každé kategorie postoupilo do
okresního kola pět nejlepších. Z naší čtveřice se do okresního kola probojovala
stejně jako loni Linda, která v okrskovém kole skončila na krásném 4. místě.
V okresním kole, které proběhlo 12. března, naše „borkyně“ získala už jen diplom
za účast. Ale není přece důležité vyhrát, stačí „se tam dostat“ ! 
Od pondělí 24. února do pátku 28. února se měla konat čtvrtá zimní škola
v přírodě. Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám jsme ale tuto akci
nemohli k naší velké lítosti uskutečnit.
Ve středu 5. března se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Moravský
zvoneček“. Zde vše dopadlo následovně:
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V 1. kategorii (1. a 2. ročník):

Ve 2. kategorii (3. až 5. ročník):

1. místo: Pavlína Skopalová
2. místo: Rozálie Švubová
3. místo: Sára Lukasová
1. místo: Tereza Franková
2. místo: Kristýna Ruprechtová
3. místo: Lucie Šoustalová

I zde všem jmenovaným gratulujeme!
V okrskovém kole, které se koná 20. března v DDM Krasohled Zábřeh, nás budou
reprezentovat Pavlínka, Rozárka, Terezka a Kristýnka. Držme jim pěsti, ať mají
„holky
na okrsku“ štěstí ! 
II. V nejbližší době nás čeká…
Ve čtvrtek 13. března mají žáci 4. ročníku v plánu strávit noc ve škole. Kromě
spousty her, stezky odvahy a pohádkového čtení před spaním, na ně čeká příprava
vlastní večeře i snídaně.
V pátek 21. března se také žáci naší školy zapojí do soutěže „Matematický klokan“.
V tentýž den přivítáme u nás jaro prostřednictvím akce „Papoušci – létající
barevné klenoty“. Děti se dozví spoustu zajímavostí o životě a chovu osmi druhů
papoušků (Ara, kakadu, amazoňan a další) a zhlédnou také jejich letovou ukázku.
Ve středu 2. dubna se vypravíme do Šumperka do Vily Doris na velikonoční dílnu,
kde si vyrobíme pravý velikonoční věnec.
V úterý 15. dubna od 14 do 17 hodin se v budově základní školy koná již tradiční
výstava velikonočních dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“.
Prohlédnout si zde můžete výrobky dětí z mateřské a základní školy i těch
z keramického kroužku. Pokud by někdo ze široké leštinské veřejnosti chtěl
prezentovat své umění a rozšířit tak množství vystavovaných výrobků, může přinést
ten svůj nejpozději v pondělí 14. dubna odpoledne do školy. Budeme samozřejmě
velmi rádi. Vstupné na akci je dobrovolné, zveme k hojné účasti!
Ve středu 16. dubna navštívíme divadelní představení v KD Zábřeh „Princové
jsou na draka“.
Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna mají žáci základní školy velikonoční
prázdniny.
V úterý 22. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
V ten samý den se uskuteční od 16 hodin třídní schůzky.
V pátek 25. dubna se vypraví žáci 3. až 5. ročníku se svými vyučujícími na
dvoudenní výlet do stověžaté matičky Prahy. Čeká nás tam toho spousta, ale o tom
až po absolvování akce samotné. Už se ale nyní všichni moc těšíme.
V pátek 2. května (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu sběr starého papíru,
díky němuž se nám v loňském roce podařilo vylepšit rozpočet školy o částku 7.695
Kč. Za „vydělané penízky“ jsme zakoupili venkovní trampolínu a několik her do tříd
i školní družiny. Obracím se tedy touto cestou opět na všechny naše občany, kteří
jsou ochotni nám pomoci a zapojit se do této akce tím, že staré časopisy, noviny a
kartony posvazují tak, aby se s nimi dalo manipulovat a připraví je ve výše uvedený
den před své domy. Děkujeme!
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III. Úspěchy v soutěžích
O krásném 4. místě Lindušky v recitační soutěži jsem se již zmínila, ale máme ještě
jeden důvod „k pochlubení se“. Ve výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“, kterou
vyhlašuje pravidelně Vila Doris, získala žákyně 2. ročníku Rozálie Švubová
úžasné 1. místo. Odborná porota vybírala v kategorii žáků 1. stupně základní školy
z 305 došlých prací. Vyhrát v tak obrovské konkurenci je opravdu nádherné.
Nicméně oběma dívenkám patří kromě obrovské gratulace také poděkování za
vzornou reprezentaci školy.
IV. Zápis dětí do mateřské školy
Vedoucí učitelka mateřské školy oznamuje, že zápis dětí na školní rok 2014/2015
se koná ve čtvrtek 3. dubna od 10 do 15 hodin v budově mateřské školy.
Tiskopis pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si může zákonný
zástupce dítěte či jím pověřená osoba vyzvednout v mateřské i v základní škole.
V. Informace o zrušení pevných linek
Oznamujeme rodičům, že od 1. dubna budou v základní škole a ve školní jídelně
zrušeny pevné linky. Nebudou tedy funkční tato telefonní čísla: 583 415 779 a
583 456 194. Pokud budete potřebovat telefonické spojení s výše uvedenými
složkami naší organizace, používejte pro základní školu telefonní číslo 739 028 500
(event. telefonní čísla třídních učitelek), nové telefonní číslo pro školní jídelnu
zveřejníme na vývěskách a dětem zapíšeme do konce měsíce března.
Dnes na závěr nevolím citát „od klasika“, ale zabrousím do perliček leštinských
školáků. Pravda je, že si je všechny nestačím psát, nicméně pár se mi jich uchovat
podařilo. Tady jsou:
Na louce se páslo hejno krav.
Houby se rozmnožují trusem.
Čím krájíme rohlík ? Chlebem.
Barikády jsou velké koule sena.
Jak se jmenuje strom, na kterém rostou žaludy ? Žaludovník.
Ve slově mrkev napíšeme v, protože jsou dvě mrkevi a ve slově konev
napíšeme v, protože jsou dvě konevi.
Ve slově než napíšeme „z“ s háčkem.
Za větou napíšeme tečku, protože tam není vykřičník.
Paní učitelko, náš tatínek má ukrutnou sílu. Takovou, že by nad hlavu zvedl i
krávu – asi tak velkou jako jste vy.
Ta poslední perlička je „nejčerstvější“. Když mi kolegyně situaci popisovala, jak jí tu
ukrutnou sílu jeden z druháčků s očima navrch hlavy líčil, musela jsem si ji zapsat,
abych se teď s Vámi o ni mohla podělit.
Samé úspěšné jarní dny přeje
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

[5]

JARNÍ ZPRÁVY OD OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Přímo úměrně s probouzející se přírodou se
probouzí k aktivitě i naše organizace.
 Již první jarní den, 21. března 2014
(pátek)v 15, 30hod., vám nabízíme v budově
obecního úřadu Besedu o přírodě. Mgr. Petr
Šaj je připravený podělit se s vámi o
zajímavosti z CHKO Jeseníky, kde pracuje.
Jak jsem již zmínila v minulém čísle, je to
velký odborník v ornitologii a jeho velkým
koníčkem je fotografování. Jeho originální
fotografie si můžete prohlédnout na webové
adrese:
http://www.birdphoto.cz/.
Během
besedy proběhne i vyhlášení fotosoutěže na
téma: Příroda v našem blízkém okolí, tzn.
příroda v okolí Leštiny. Těšíme se na vaši
účast nejen v soutěži, ale i na besedě!
Po besedě proběhne členská schůze naší
organizace.
 Sběr starého železa plánujeme na sobotu, 22. března 2014. Prosíme o
připravení železného odpadu před domy (nejlépe) v sobotu ráno. Děkujeme vám za
spolupráci, peníze budou použity na činnost organizace a oddílu Mladých ochránců
přírody.
 Noc s Andersenem
V noci z pátku 4. 4. na sobotu 5. 4. je celorepublikově vyhlášena akce Noc
s Andersenem. V letošním roce se mohou zúčastnit i malí Anderseni z Leštiny. Ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Rohle je pro ně připraven zábavný program. Plakát najdete
ve vitríně v parku. Letošní ročník akce je pod patronátem komisaře Vrťapky. Sraz
zájemců
bude
na
zastávce
u
OÚ
v pátek
4.4. v 18.35 hod., autobusem odjedeme do Rohle, kde proběhne zábavný program.
Nocování proběhne ve spacácích ve škole. Na večeři je možné domluvit pizzu.
Ráno po snídani se vydáme zdolat Bradlo a zpět do Leštiny dorazíme v 12.45 hod.
Z důvodu organizace této akce je potřeba se přihlásit do 23. března 2014.
Přiloženou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky: Marie Rychlá, Prof.
Sklenáře 160, Leština; nebo informace odeslat mailem: marie.rychla@seznam.cz;
můžete zaslat i SMS: 731 163 111. Bližší informace budou zaslány přihlášeným do
konce března. Cena: jízdné za autobus do Rohle (poloviční 2 x 8,- Kč) + 25,- Kč na
pomůcky (MOPíci zdarma) + případně pizza.
 Děkuji vám za spolupráci a těším se na setkání na některých nabízených
akcích.
Přeji vám všem krásné jaro, užijte si jeho vůně, barvy a dobrou náladu.
Marie Rychlá
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka: PŘIHLÁŠKA na Noc s Andersenem, 4. 4. – 5. 4.
Přihlašuji svého syna/svou dceru,
jméno::............................................................................,
věk: ......................,
telefonní číslo na rodiče, zákonného zástupce:.....................................,
e-mail:..................................................................
podpis:
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

DÁVNO, HODNĚ DÁVNO,

zažila Leština i časy, které, doufejme, už navždy
zůstanou pouze jen v zápisech starých kronik…
Pokud nejstarší pamětníci mohou vzpomenout, prošlo prvně Leštinou vojsko ve
výzbroji bojové, když táhli na bojiště do Čech v roku 1866.
Byli to vojáci téměř napořád naši, pěkně vyzbrojení, veselí a
boje žádostiví. Podruhé prošli vesnicí, když řízní Prušáci u
Králova Hradce rakouskou armádu rozprášili. Ale to byly již
jen trosky kdysi českých vojínů generála Benedcka. U nás
pokusili se prý zdržeti nepřítele, jehož čekali od Skaličky,
Svébohova a Postřelmova – ale místo Prajzů přikvačil další
prchající oddíl armádní a pak již vše utíkalo dál směrem
k Úsovu. Přestrašení obyvatelé obce téměř všichni uprchli
z dědiny před čekaným bojem mezi lesy na polní úlehli
patřící číslu 19, aby chránění byli proti dělovým střelám
Rusů v tak zvaném mrtvém bodě. Rakouští dělostřelci měli své kusy zakopány za
hrází, ale bez výstřelu opustili dědinu s ostatním utíkajícím vojskem. A za nimi hned
v patách přirazili vítězi, pyšní Prušáci. V roce 1876 byla u nás přes zimu posádkou
celá škadrona rakouských dragounů v počtu asi 40 mužů. Každý soused měl u sebe
2 vojáky a pár koní. Pobyt veselých hochů, většinou ze Slezska, vyvolal tu dosud
nebývalý rozruch, jmenovitě mezi mládeží obdivující bezstarostný život vojenský a
pak mezi děvčaty. Když pak na jaře přišla velká voda, odtáhli od nás na rozkaz, prý
aby se tu neutopili! Ale než odjeli, 2x vesnici objeli a za krásného zpěvu se vzdálili,
aby se na čas ubytovali v Zábřehu. Při loučení s nimi celá vesnice plakala, protože
to byli hoši hodní, kteří nikomu neublížili. Snad jen dívčím srdcím spáti nedali, a
proto děvčata prý pro ně nejvíc lkala. Téhož roku byl tu v okolí celý oddíl těchto
dragounů – 1 škadrona u nás, 1 v Rájci, 1 v Lukavici a hlavní štáb ve Zvoli. Na rok
1877 byli ubytování v Postřelmově, Chromči a Bludově huláni, dle národnosti
Poláci. Posledně tu bylo vojsko za války světové. Byl tu pěší pluk č. 100. Ubytována
byla celá setnina o 250 mužích, dokud neprodělala výcvik. Byli ve škole, v hospodě
u Keprtů, na obecním hostinci a v rychtě u Vrtků. Vzpomínka na tyto vojáky je
trapná. Pro srbský nápis na krabičce sirek, jemuž nikdo nerozuměl, udali a zatkli 3
občany: Hostinské Františka Keprta a Františka Kruše, obchodníky Karla Pecháčka
a Jana Mikulu. Jmenovaní byli postaveni před válečný polní soud v Moravské
Ostravě a jen tak tak byli osvobozeni. Škola má památku na vojáky dosud. Zničili
pískovcové schody, rozebrali úplně žákovskou knihovnu a i jinak školu poškodili.
Jest příznačné pro tehdejší dobu, že velitelství bylo tehdy na čísle 9 u Čulíků a ve
škole v bytu učitele bylo vězení, kde vojáky začasto pro maličkost týrali bitím a
uvazováním.
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Příště opět nahlédneme do hluboké minulosti naší obce. Většina tehdejších zápisů
přináší hlavně smutné vzpomínky. Nás, současníky, při nedávném Pochovávání
basy naopak velmi potěšila estrádní skupina VEŠ, jejíž námořnické dovádění vneslo
i do běžných dnů radost, pohodu a tolik potřebné úsměvy. Děkujeme a těšíme se na
další zábavná vystoupení! S přáním hezkých dnů už vonících jarem se loučí A.
Krušová.
VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Březen
70 let – Karel Neumann
60 let – Josef Daičar
50 let – Eva Žáková

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

17. 3. 2014



Svoz komunálního odpadu

22. 3. 2014



Sběr starého železa

24. 3. 2014



MUDr. Anna Peková v Leštině

25. 3. 2014



Svoz větví

31. 3. 2014



Svoz komunálního odpadu

1. 4. 2014



Svoz zahradního odpadu

7. 4. 2014




Svoz plastu
MUDr. Anna Peková v Leštině

14. 4. 2014



Svoz komunálního odpadu
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