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BLÍŢÍ SE KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY
V termínu 10. a 11. října se v naší obci uskuteční komunální a
senátní volby. První den voleb začíná hlasování v 14:00 a končí
ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin
a končí v 14:00 hodin. V případě konání druhého kola voleb do
senátu PČR voliči budou moci hlasovat ve dnech 17. a 18. října
2014 ve výše uvedené době.
V komunálních volbách v naší obci kandidují dvě strany a dvě
sdruţení nezávislých kandidátů – konkrétně:
KDU-ČSL
SNK-hnutí za prosperitu obce
SNK
KSČM
Občané jsou k volbám srdečně zváni.

NOVÉ SMLOUVY NA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH ČIŠTĚNÍ
Ţádáme občany, kteří doposud nedoručili na OÚ Leština podepsanou novou
smlouvu na stočné, aby tak učinili v co nejkratším termínu. Děkujeme.

OZNAMÁMENÍ
Od 1. 9. do 12. 9. 2014 bude pošta Leština, PSČ 789 71 z personálních důvodů
uzavřena. Náhle onemocněly dvě administrátorky, které zastupují na poštách. V
současné době uţ nemáme personální kapacity na pokrytí nemocí, zaplacených
dovolených a ostatních absencí u všech vedoucích pošt obvodu Šumperk.
Nejmenší provozovny jsme nuceni uzavírat. Veškeré uloţené zásilky k
vyzvednutí budou v této době ukládány na poště Zábřeh. Veřejnost bude o této
skutečnosti informována informačním plakátem na vstupních dveřích pošty.
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Doručování zásilek zůstává v obci beze změny. Děkujeme Vám za pochopení
této sloţité situace. S pozdravem
Bc. Kamil Svačinka
manaţer obvodu
obvod Šumperk
OSTATNÍ DĚNÍ

Zprávičky z místní školičky
Jistě neuniklo Vaší pozornosti, ţe letní prázdniny jsou nenávratně
pryč. Sice se nám zpátky do školy vůbec nechtělo, nicméně i tak
jsme s vervou a nadšením zahájili nový školní rok 2014/2015.
Vstoupili jsme do něj v pondělí 2. září v 8 hodin. Při slavnostním
aktu jsme přivítali (pasovali) 15 nových prvňáčků.
V prvním příspěvku nového školního roku uvedu jen několik odpovědí na jiţ
tradiční otázky:
Jak to vypadá s organizací školního roku 2014/15?
I v tomto školním roce bude výuka probíhat podle vlastního školního
vzdělávacího programu „ Putování s ţabkou Leštinkou “.Po delší době má naše
škola pět samostatných tříd, nedochází tedy ke sloučení dvou ročníků. Školu od
1. září navštěvuje74 ţáků (z toho dvě ţákyně dojíţdějí z Lesnice).
Jaké je „sloţení“ v jednotlivých třídách a koho můţeme v základní škole
ještě potkat?
I. třída, 1. ročník: Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka,
15 ţáků,
II. třída, 2. ročník: Mgr. Marie Čvančarová, učitelka,
22 ţáků,
III. třída, 3. ročník: Mgr. Helena Kantorová, učitelka,
12 ţáků,
IV. třída, 4. ročník: Mgr. Olga Hojgrová,
učitelka,
10 ţáků,
V. třída, 5. ročník: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka,
15 ţáků
Školní druţina
: Pavla Novotná,
vychovatelka,
30 dětí.
Jako učitelka působí ve 2. aţ 4. ročníku. Ve školní druţině probíhá výchovně
vzdělávací proces dle vlastního programu, nazvaného „ Všichni za jednoho,
jeden za všechny “.
V novém školním roce pracuje v naší škole v 5. ročníku opět asistentka
pedagoga Helena Keslerová. Na vytvoření tohoto místa získala škola dotaci od
krajského úřadu.
Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.
Jaké je personální obsazení v MŠ ?
Vedoucí učitelka Radomíra Kochwasserová a učitelky Zdeňka Kolčavová,
Helena Novotná.
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MŠ bude navštěvovat v tomto školním roce 47 dětí. Výchovně vzdělávací
proces probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Od pulců po
ţabičky “. Jiţ v MŠ mají děti moţnost navštěvovat krouţek angličtiny a
pokračovat v krouţku i v 1. a 2. ročníku ZŠ. Na krouţek pak navazuje výuka AJ
ve 3. ročníku. Šárka Balcárková vykonává v MŠ práci školnice.
Koho můţete spatřit ve školní jídelně ?
Ve školní jídelně pracuje vedoucí Miluše Dušková a kuchařky Ludmila
Augustinová a Lýdie Sitová. V kuchyni se vaří denně cca 110obědů pro děti MŠ
a ZŠ, 14 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.
Co dodat na závěr?
Dovolím si touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali
dárečky dětem při zahájení školního roku, a sice:
Obci Leština – zřizovateli školy za šerpy, školní potřeby a DVD, na nichţ bude
díky paní Ludmile Augustinové zachycen zahajovací slavnostní akt,
Občanskému sdruţení Vesník, z jehoţ prostředků byly zakoupeny krásné
kníţky,
Zahradnictví pana Odstrčila za kytičky,
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu, to vše pro prvňáčky.
Dále pak Pekařství Leština za sladké číslice pro celou školu. Moc,moc
děkujeme !!!
Nyní uţ nezbývá neţ věřit, ţe školní rok 2014/2015 bude stejně úspěšný jako
všechny předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, rodiči
a veřejností bude stále skvělá.
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

ZPRÁVY HASIČŮ
Na rozloučení s prázdninami jsme připravili noční pochod kolem Leštiny.
Kvůli nepříznivému počasí na začátku pochodu jsme byli nuceni upustit od her
na PÍSKÁČI. Pochod absolvovalo přes 120 účastníků, coţ nás mile překvapilo.
Děti při příchodu určitě potěšil dáreček a všechny pobavil i závěrečný ohňostroj,
který znamenal úspěšnou tečku za zdařilou akcí.
L. Augustinová

Rádi bychom Vás pozvali na naše webové stránky: www.sdhlestina.websnadno.cz

SBĚR STARÉHO ŢELEZA
Sbor dobrovolných hasičů Leština pořádá v sobotu 20.
září sběr starého ţeleza. Pokud vám doma ţelezný
šrot přebývá, můţete ho připravit před své domy
nejlépe v sobotu ráno. Sběr začne v 9 hodin v Zálavčí.
Za Váš čas i přípravu děkují hasiči.
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DEN S DOPRAVNÍ POLICIÍ
Chcete se přesvědčit, jestli nemáte na svém vozidle příliš
tmavá skla nebo sjeté pneumatiky? To vše si můţete ověřit a
spoustu dalších cenných informací získat na prezentační akci policistů
dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ČR Šumperk, která se
uskuteční ve středu 17. září 2014 v době od 14:00 do cca 18:00 hodin na
parkovišti u Hypermarketu Albert v Šumperku.
Akci pořádáme ve spolupráci s SBS autoškolou Šumperk, ČSOB Pojišťovnou,
Generali Pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR.
Kromě změření propustnosti skel a hloubky dezénu pneumatik si můţete také
vyzkoušet otočný simulátor nárazu, díky němuţ zjistíte, proč je nutné se ve
vozidle připoutat bezpečnostním pásem.
Navíc ještě získáte informace o tom, jak se chovat při dopravní nehodě, jak
správně vyplnit formulář pro pojišťovnu, co je nového v zákoně o silničním
provozu, na co si dávat pozor v provozu na silnicích apod. A mimo informací a
záţitků si určitě odnesete i malou pozornost.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař

UPOUTÁVKA NA MIMOŘÁDNÝ KONCERT WIHANOVA KVARTETA
Wihanovo kvarteto vzniklo v roce 1985 a
za dobu své existence si vybudovalo
pověst mimořádného tělesa, které
interpretuje díla z období klasicismu a
romantismu, ale nebrání se ani moderní
hudbě. Hudebníci se účastní předních
evropských festivalů, znají je i na
Dálném východě, v Austrálii i na Novém
Zélandu. Kvarteto kaţdoročně hostuje v
Japonsku. Tři nominace na cenu
královské filharmonické společnosti ve Velké Británii také vypovídají o mnohém!
Wihanovo kvarteto u nás v Leštině přivítáme v sobotu dne 6. září na místním
OÚ v 16,30 hod. V podání známých umělců vyslechneme skladby světových
velikánů a dokonce i legendárních BEATLES doprovázené poutavým slovním
doprovodem. Vstupné dobrovolné, děti a mládeţ mají tradičně vstup zdarma.
Jste srdečně zváni!
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ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

PŘÍJEMNÝ POPRÁZDNINOVÝ ČAS, VÁŢENÍ LEŠTINŠTÍ :-)
V dnešním LZ se vrátíme hluboko do minulosti, abychom se
přesvědčili, ţe větru, blesku ani dešti ještě nikdo nikdy
nedokázal poručit ...
Naše obec byla velikými poţáry několikrát postiţena. Podle
zápisu v kronice se tak stalo poprve 30. 4. 1852. K ránu o půl 5
hodině vyšlehl oheň v domě č. 9 u Kordasů a v dalších
hodinách hořela dědina jiţ po obou stranách. Strana západní
lehla popelem aţ k výměně na č. 2, jeţ jsouc dřevěná, byla občany v pravém
slova smyslu rozebrána a odnesena. Tu teprve houba poţáru zanikla aspoň na
této straně, zatímco nenasytný ţivel ničil na opačné straně obytná stavení
šmahem aţ do č. 14 u Jana Strašila. Po tomto poţáru bylo úředně nařízeno,
aby kaţdý majitel stavení opatřil si ruční stříkačku a u komína na půdě aby měl
vţdy přichystanou putnu s vodou jako nejnutnější opatření k okamţitému pouţití
v případě neštěstí. Aby nařízení bylo dodrţováno, přicházela občas kontrola
četnická, jeţ tu a tam se přesvědčila o dodrţování příkazu. Rokem následujícím
byla na připomenutí velkého ohně celebrována v místní kapli mše a bylo tak
činěno i nadále. Za 2 roky pak zakoupila obec vozní stříkačku, 1. tohoto druhu v
okolí. Novinka přivábila lidi z kraje a ačkoliv její zařízení i funkce byly prostinké,
vzbuzovala podiv všech, kteří ji zhlédli – voda se do ní musela nalévat. Po
poţáru r. 1852 vyšla obec vyhořelým občanům vstříc. Mohli na obecním
pozemku na Boksance dělati si potřebné cihly k budování obydlí. Jeţto se
ukázalo, ţe jest tu vydatné loţisko dobré hlíny, dělali si tu pak i jiní občané cihly
napořád, aţ vznikla veliká louţe aţ 2 m hluboká, do níţ se z příčin postupného
zanášení vpustil potok Vesník. Ale opatřením tím se stal z louţe rybník, který
postupem času zarostl palachem, sítinou a jinými vodními rostlinami, takţe
Boksanka zbahnila a z ní se šířil nesnesitelný zápach po celém okolí. Bahnisko
stalo se domovem vodního ptactva, kachen, ryb a ţabí havěti, jeţ od časného
rána se ozývala do dálky přímo značné. Odtud nás potom nejen v okolí přezdili
na „ lechčenská konkadla “. Ţabí stehýnka stala se lahůdkou dětem i dospělým.
Ale hromadné ubíjení ţab dělo se začasté způsobem ukrutným, nohy jim byly
uříznuty zaţiva a takto zohavené vyhazovaly se na hromady na břeh, kde bídně
hynuly. Hniloba mrtvol způsobila opět zápach a není divu, ţe se lidé Boksance
zdaleka vyhýbali. Konec toho učinilo odvodnění obce v r. 1920 a z Boksanky
učiněno pole plodící potřebné produkty hospodářské. Za 10 let bylo však
rozparcelováno na místa stavební, a tak po čase vyroste tu nová čtvrť Leštiny.
Podle zápisu v kronice nás čeká ještě popisování pětice velkých poţárů – k nim
se vrátíme příště. Pěkné babí léto všem spoluobčanům přeje Anna Krušová.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná ţivotní jubilea:
Září
75 let – Josef Šebesta
65 let – Ludmila Doleţelová
60 let – Rudolf Šebesta
55 let – Alena Sládková, Anna Voráčová
50 let – Miroslav Majstryszin

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

6. 9. 2014

Koncert Wihanova kvarteta, 16,30 OÚ

8. 9. 2014

MUDr. Anna Peková v Leštině

15. 9. 2014

Svoz komunálního odpadu

20. 9. 2014

Sběr starého ţeleza – od 9,00

22. 9. 2014

Svoz plastu
MUDr. Anna Peková v Leštině

29. 9. 2014

Svoz komunálního odpadu

6. 10. 2014
13. 10. 2014

MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz komunálního odpadu
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