LZ 9/19
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 4. 9. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu zasedání
Zastupitelstva obce Leština č. 8. Na zasedání bylo přítomno devět
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ smlouvu o dílo mezi Obcí Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština a STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ60838744 na stavbu "Obnova místní
komunikace Družstevní"
▪ kupní smlouvu mezi prodávajícími a kupující Obcí Leština na koupi pozemku p.č.
26/17 o výměře 2 414 m2 a pozemku p.č. 32/4 o výměře 73 m2, pozemku p.č.
26/16 o výměře 4 521 m2 a pozemku p.č. 32/10 o výměře 120 m2 v k.ú. Leština
u Zábřeha.
Plné znění usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
_____________________________________________________________________
Topná sezona je tu!
V posledních letech obec zprostředkovávala činnost kominíků před topnou sezonou.
Poněvadž výkon kominíků bylo velice těžké koordinovat s požadavky většího počtu
občanů, nebudeme hromadně přijímat objednávky na jejich činnost. Každý, kdo má
zájem o služby kominíků, si může individuálně domlouvat termíny a čas prací.
Kominické práce:
- Kontrola spalinové cesty
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pravidelná roční kontrola s čištěním, slouží jako doklad pro pojišťovny
-

Revize spalinové cesty -

provádí

se

při

připojení

nového

spotřebiče

- Vložkování, frézování spalinové cesty.
Objednávky provádějte na tel. č. 777 931 367 cena 450,- Kč s DPH, tuhá i plynná
paliva. Provádí revizní technik spalinových cest.
Kontrola kotle - značky Viadrus na tuhá paliva i neoznačený výrobce/neznámý výrobce
Objednávky provádějte u p. Harasteje na tel. č. 777 707 862 - cena 900,-Kč s DPH
provádí Revizní technik spalinových cest, kominický mistr a vyškolený pracovník na zn.
Viadrus/neoznačené kotle, na tuhá paliva.
____________________________________________________________________
Sběr olejů
Určitě už většina z Vás zaznamenala, že byly rozmístěny zelené popelnice s oranžovým
víkem na čtyři sběrná místa v obci. Jedná se o popelnice pouze na použité jedlé oleje
a tuky z domácnosti, tak jak je uvedeno na samolepkách umístěných na
popelnicích. V minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno, že je možno do těchto
popelnic odevzdávat veškeré oleje. Děkujeme za pochopení a věříme, že použité oleje
v dobře uzavíratelných nádobách budou v popelnicích přibývat.
_____________________________________________________________________
ZMĚNA PROVOZU V KADEŘNICTVÍ LEŠTINA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat, že od 7.10. dojde ke změně v
provozu Kadeřnictví Leština. Budou se zde střídat dvě kadeřnice, které budou mít
následující pracovní dobu:
Věra Prachařová
Středa 15,00 - 19,30
Čtvrtek 15,00 - 19,30
Pátek - po domluvě po 15. hod.

Renata Niečová
Pondělí 08,30 - 17,00
Úterý
08,30 - 17,00
Čtvrtek 08,30 - 17,00

Objednávky na tel. čísle 777 817 898
Objednávky na čísle 737 733 683
____________________________________________________________________
Čipování psů
Veterinární lékař, MVDr. Hojgr oznamuje majitelům psů, že bude tento týden ve čtvrtek
3. 10. 2019 čipovat psy. Čipování bude probíhat v případě příznivého počasí od 12 hodin
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před obecním úřadem. Majitelé psů, kteří mají zájem o tuto službu, si předem vyzvednou
na poště v Leštině registrační kartu, kterou vyplněnou přinesou k čipování.

KULTURNÍ KOMISE

Hudba nezávidí, nepomlouvá, hudba rozdává radost a potěšení…
Sobotní kytarový koncert dne 5. října v 19 hod. nám v historií dýchající svatováclavské
kapli přinese romanci, allegro, fantasii, rondo, sonátu i tango z děl
slavných hudebních skladatelů, mezi něž právem patří i Jaroslav Ježek.
„Hráli jste jako jedna bytost“, hodnotily koncert dvanácti strun KPH u nás
i v zahraničí. K nevšednímu zážitku jsou srdečně zváni hudbymilovní
posluchači i rodiče s dětmi, jimž se kytara představí v úplně jiném světle,
než ji znají ze sluchátek mobilních telefonů…
Za kulturní komisi OÚ v Leštině zve Anna Krušová.

Pohádka ŠAŠULDA A SLUNÍČKO
Kulturní komise obce Leština si Vás dovoluje pozvat na divadelní pohádku Aloise
Mikulky – ŠAŠULDA A SLUNÍČKO, kterou nastudovalo všem známé Divadlo Václav,
z.s.
Pohádka vypráví příběh chlapce jménem Šašulda, který prožije zvláštní noc. Paní tma
mu vyčaruje loupežníky, hastrmánky, Mořskou kočku, Ulízaného a obávaného
Železného Generála. Ten se snaží dostat do své moci Sluníčko, které chce zneužít
k dosažení
svých
cílů.
Podaří
se
Šašuldovi
zachránit
sluníčko?
Zveme všechny zájemce o toto představení, které se uskuteční v neděli 6.října v 15,00
v sokolovně Leština. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vás. Drobné občerstvení
bude zajištěno. Prosím, pozvěte své přátele a známé.

DRAKIÁDA
Estrádní soubor VEŠke, z.s. si dovoluje pozvat všechny děti, rodiče
i prarodiče na tradiční podzimní DRAKIÁDU. Slet všech draků proběhne v neděli 13.10.
ve 14,00 v Leštině na poli za hrází u Kolčavů. Na děti čekají různé soutěže - o
nejmenšího létajícího draka, největšího létajícího draka, nejhezčího, vlastnoručně
vyrobeného draka a další. Každé nahlášené dítě se svým drakem obdrží na závěr
Letecké oprávnění k řízení draka. Drobné občerstvení bude zajištěno.
POZOR!! Akce se nekoná jen v případě deště. Těšíme se na Vás!
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Zářijové zprávičky z leštinské školičky

Je to neuvěřitelné, ale i školní rok s letopočty 2019/2020 se už rozjel na plné obrátky. Jeho
slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 2. září v 8 hodin. Při tomto aktu bylo pasováno na žáky
naší školy deset nových prvňáčků, osm holčiček a dva chlapci. První školní den dochází již
tradičně k představení jednotlivých vyučujících a jejich přiřazení ke třídě. Letos máme třídy
rozdělené takto:
I. třída, 1. ročník: Pavlína Kubíková, 10 prvňáčků,
II. třída, 2. a 5. ročník: Olga Hojgrová, 7 druháčků a 9 páťáků,
III. třída, 3. ročník: Jana Řeháková, 14 třeťáků,
IV. třída, 4. ročník: Helena Kantorová, 18 čtvrťáků.
Ve 3. a 5. ročníku působí asistentky pedagoga. Tyto funkce vykonávají Anna Kupková a Eva
Poislová. Ve 4. ročníku je ku pomoci vyučujícím školní asistentka Helena Žáková.
Školní družina má opět dvě oddělení. 1. oddělení (30 dětí) řídí paní vychovatelka Pavla Novotná,
ve 2. oddělení (27 žáků) je „velitelkou“ její kolegyně Andrea Švecová. Práci školnice vykonává
Marcela Kratochvílová.
Všichni na prahu nového desetiměsíčního školního období pevně věříme, že se nám vydaří stejně
jako všechny předchozí. ☺
Nyní bych Vás ráda seznámila s akcemi školy.
1. Akce, které se již uskutečnily:
2. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
6. září zavítala do naší školy studentka stomatologie, aby dětem nastínila, jak se správně starat
o své zoubky.
10. září se konaly ve všech třídách úvodní třídní schůzky.
19. září jsme se vypravili po nové cyklostezce na exkurzi do Separexu Zábřeh. Hlavním důvodem
naší návštěvy bylo, abychom si připomenuli, jak důležité je dnes třídění odpadu.
20. září měli prvňáčci a druháčci možnost v kulturním domě v Zábřeze zhlédnout divadelní
představení „O popleteném kouzelníkovi“.
24. září proběhl letošní druhý sběr starého papíru. Chtěla bych opět poděkovat všem občanům,
kteří na nás pamatují, za jejich čas při přípravě této odpadní suroviny. Moc si této pomoci vážíme.
25. září měli možnost čtvrťáci a páťáci zhlédnout výstavu obrazů Diethera F. Domese, rodáka
z nedalekého Vitošova, v kostele v Hrabové. Poděkování patří nejen panu faráři Hudcovi za milé
pozvání a poutavé vyprávění, ale také našemu panu starostovi, který nám zajistil zpáteční
dopravu.
2. Akce, které pro děti v nejbližší době připravujeme
30. září máme v plánu tradičně pohodově běhat naší obcí (akce Pohodový pohodový běh).
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1. října zavítá do naší školy (resp. sokolovny) pan Radim Netopil, trenér mládeže Fotbalové
asociace České republiky pro okres Šumperk, aby v rámci projektu Škola v pohybu představil
našim dětem i vyučujícím nové trendy a metody ve výuce tělesné výchovy.
7. října se čtvrťáci vydají na dopravní hřiště v Mohelnici, kde si budou moci vyzkoušet nejenom
svou znalost dopravních předpisů, ale i to, jak zdatnými jsou cyklisty.
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 dodat na závěr ?
Ráda bych také touto cestou poděkovala sponzorům, kteří věnovali dárečky prvňáčkům při
zahájení školního roku, a sice:
Obci Leština za šerpy a krásné knížky, paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu a
společnosti Laktea, která poslala našim nejmenším školáčkům pěkné boxy na svačinku i se
„zdravým“ obsahem. Poděkování dále patří vedoucí školní jídelny Miluši Duškové a její dceři,
které upekly všem leštinským školákům sladkou perníkovou medaili s číslicí jejich současného
ročníku. Podobné medaile obdržely i všechny děti ze školy mateřské. Opožděně naše poděkování
patří ještě panu Jindřichu Hamplovi, který na konci minulého školního roku daroval všem dětem
i zaměstnancům z obou škol poukázku na zmrzlinové osvěžení. Věřte, že si všeho výše
uvedeného velmi považujeme a všem „dárcům“ moc děkujeme !
Samé příjemné podzimní dny za všechny z obou škol přeje
Jana Řeháková
HASIČI LEŠTINA

Místní hasiči se na své spoluobčany obracejí s
prosbou o předání železného šrotu, jehož sběr
proběhne v sobotu 12. 10. 2019. Začátek je v 9.00 hod. Sběr, prosím, připravte až ráno.
Jestliže potřebujete železný šrot vynést ven, domluvte se s hasiči v sobotu při sběru.
Předem děkují hasiči.

Pokračování výpisů z leštinské kroniky bude v dalších číslech LZ
nadále pokračovat. Opět se vrátíme do období 2. sv. války.
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DŮLEŽITÁ DATA

3. 10. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

5. 10. 2019

•

Kytarový koncert – kaple 19:00

6. 10. 2019

•

Divadelní pohádka – sokolovna 15:00

7 - 9. 10. 2019

•

Sběr velkoobjemového odpadu – areál bývalého
zemědělského družstva

7. 10. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

9. 10. 2019

•

Svoz plastů

12.10. 2019

•

Sběr starého železa

13.10. 2019

•

Drakiáda – 14:00

17. 10. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

21. 10. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

31. 10. 2019

•

Svoz větví
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