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INFORMACE

Z 15.
VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 11. 9. 2013 se uskutečnilo 15. veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Z hlavních bodů jednání zastupitelstvo
obce schválilo rozpočtovou změnu 1/2013, rozpočtový
výhled na roky 2014 - 2017, obecně závaznou vyhlášku
1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování komunálních odpadů (výše poplatku
zůstává stejná). Kompletní usnesení ze zasedání naleznete
na obecních stránkách www.ou-lestina.cz

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Oznamujeme občanům, že avizované čištění komínů bude
probíhat 8. 10. 2013. V případě velkého zájmu o tuto službu
vypíšeme další termín.

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Nový rozhlas je již v provozu. V posledních dnech proběhly opravy nefunkčních
amplionů, takže v současné době by měl rozhlas fungovat správně. Pokud si
všimnete nefunkčního nebo méně funkčního amplionu, můžete tuto skutečnost
oznámit na OÚ. Děkujeme.

OBECNÍ POPLATKY
Žádáme občany, kteří nemají zaplaceno vodné a stočné, aby takto v nejbližším
termínu učinili. Dále upozorňujeme i na včasné platby dalších obecních poplatků.
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ.
 letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 látky (minimálně 1-2 m, nevkládejte odřezky a zbytky látek)
 domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME.
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace
organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Za pomoc děkujeme.
Více na www.diakoniebroumov.org
V Leštině se sbírka uskuteční 21. 10. 2013 od 9 - 17 hodin v přísálí sokolovny
sokolovny.

OSTATNÍ DĚNÍ

DROBNÉ PODZIMNÍ ZPRÁVIČKY
ZPRÁV
Z LEŠTINSKÉ ŠKOLIČKY
LIČKY
1. Pohodový pohodový běh
Pohodově po hodech běháme už spoustu let. Takže jsme i letos
vyrazili v pondělí 30. září k místnímu hřišti, abychom změřili své
síly v první letošní sportovní disciplině.
discipli
Počasí
sí nám naštěstí bylo
nakloněno, tak mohli všichni toho dne přítomní školáci
nastoupit na start. „Ke startu, připravit, pozor, TEĎ!“ Těmito
povely byl zahájen velitelkou akce Mgr. Helenou Kantorovou
již tradiční „Pohodový pohodový běh“ žáků leštinské
školy. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií – zvlášť
soutěžili chlapci a dívky 1. a 2. ročníku, druhou kategorii
tvořili opět odděleně kluci a holky 3. až 5. ročníku. Všichni běželi jako o život,
komu síly nestačily, běh vystřídala rychlá chůze. Skutečnou (ne jen pomyslnou)
cílovou pásku protnuli všichni startující!
Na pomyslných stupních vítězů stanuli tito školáci a školačky:
1. kategorie – chlapci
1. místo: Víťa Hroch
2. místo: Ondra Smital
3. místo: Tomášek Polák

1. kategorie – dívky
1. místo: Linduška Balcárková
2. místo: Šárka Nováková
3. místo: Hanička Vanýsková
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2. kategorie – chlapci
1. místo: Erďa Lepka
2. místo: Vojta Balcárek
3. místo: Pepíno Hobler

2. kategorie – dívky
1. místo: Denča Planičková
2. místo: Vendulka Plháková
3. místo: Pája Kleiblová

Zvolání „SPORTU ZDAR!“ ukončilo letošní ročník „Pohodového pohodového
běhu“ a my se už všichni těšíme na ten následující! (Fotografie z akce budou ke
zhlédnutí ve vývěsní skříňce na návsi.)

2. Pozvánka na „Dýňový den aneb uspávání broučků a loučení se
světluškami“
Chtěla bych Vás jménem všech dětí MŠ a ZŠ i celého pedagogického sboru
pozvat na další tradiční akci s názvem „Dýňový den aneb uspávání broučků a
loučení se světluškami“, která se uskuteční ve čtvrtek 31. října. Dopoledne
budou děti pracovat v dílničkách, budou si vyrábět svého broučka, lampičku pro
večerní pochod, svítilny z dýní, dojde opět i na pečení dýňových buchet a
ochutnávku „kouzelných lektvarů“. V 16.30 pak zveme všechny, kteří si nechtějí
nechat ujít vystoupení dětí z obou škol či večerní osvětlený pochod obcí, na
zahradu mateřské školy.
3. A co se děje a bude dít v nejbližší době?
1. října zahájily svou činnost zájmové kroužky při základní škole.
17. října se vypraví prvňáčci do KD Zábřeh na divadelní představení
„Rákosníček a jeho rybník“. Pro žáky 3. až 5. ročníku je na tentýž den
připravena beseda s názvem „Aby pes nekousl“.
29. a 30. října mají žáci základní školy podzimní prázdniny.
19. listopadu se konají třídní schůzky.
Dnešní zprávičky jsou u konce. Přeji Vám všem pohodou provoněné a pokud
možno aspoň trošku prosluněné podzimní dny. A usmívejte se, úsměv má prý
magickou moc….
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

POZVÁNÍ

KONCERT
HUDEBNÍHO
FESTIVALU 2013 za účasti i podpory 21 obcí a
Nadace Českého hudebního fondu v rámci regionu
Olomouckého kraje.
Jiří Pilka – citace z knížky věnované hudbě:
„ Orientace na skutečné hodnoty, ochota se za ně
zasazovat a předat je dalším generacím zůstává
v současnosti nanejvýše důležitá. Aktivita v tomto
směru nemá nikdy přestat, ani když se jeví
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beznadějná. Myšlenky jsou někdy jako semena, jejichž klíčivost neznáme.
Některé se ujmou hned, jiné po letech. Dobré snahy však překrývá problematická
popularita sportovních i rockových hvězd, soutěží krásy a realit show, které jsou
prezentovány množstvím skandálů, oslňujícími příjmy, výstřednostmi v oblékání
nebo aférami s užíváním drog. Právě hudba může posílit naši naději, že se
neztratíme v konzumním bahnu…“
V sobotu dne 19. října ve 14 hod. přivítáme v sále místního OÚ velmi nadějnou a
světově uznávanou violistku Kristinu Fialovou, mladou umělkyni s vytříbeným
hudebním projevem a bohatou fantazií. Vystoupí v doprovodu vynikajícího
kytaristy Patrika Vacíka, profesora pražské konzervatoře, který ve svých 29 letech
úspěšně absolvoval mnoho koncertních vystoupení a soutěží v ČR i na celém
světě. Program bude zveřejněn na plakátech a pozvání na koncert uslyšíte
v hlášení místního rozhlasu.
Na závěr koncertní upoutávky si dovolím připomenout několik doporučení
z oblasti hudebního minima základních škol - v hodinách Hv je třeba v dětech
vytvářet pocitový vztah k hudbě, naučit je vnímat hudební díla, toleranci ke vkusu
jiných, vést k návštěvě koncertů a vypěstovat v nich zásady společenského
chování.
Děti mají vstup na koncerty zdarma, dospělí vstupné dobrovolné. A. Krušová

POZVÁNÍ NA PIETNÍ KONCERT
2. 11. ve 14. 00 se u příležitosti Památky zesnulých uskuteční na místním hřbitově
koncert dechové hudby. Přijměte naše pozvání.

ČÍŠE PLNÁ OPERETEK
V pátek 18. 10. po delší době do místní sokolovny opět zavítají známí umělci
Opavského divadla, kteří nás potěší pásmem nejkrásnějších operetních melodií.
Začátek je stanoven na 17, 00 hod. Všichni občané jsou srdečně zváni.

DRAKIÁDA
Vyrobte draky, dobře se nalaďte a přijďte v sobotu 12. 10. od 13:30 na tradiční
drakiádu za hrází u Kolčavů. Čekají vás opět zajímavé soutěže, vždy dobře
naladění pořadatelé a samozřejmě příjemné občerstvení.

PODĚKOVÁNÍ
Členové Cykloklubu Morava vyslovují poděkování všem obětavým občanům,
členům hasičského sboru Leština i cyklistům z daleké Ukrajiny, kteří ochotně
pomáhali s organizací letošního, tradičně úspěšného 12. Moravského
bikemaratonu.
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ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

ROK 1930 je v památné kronice zaznamenán na straně 78.
I tehdy Leštinu trápily rozmary počasí, které se staly
předzvěstí hospodářské krize.
Tento rok se zdánlivě vyznačuje oproti roku loňskému mírnou
zimou a jarem velmi příjemným. I žně začaly počasí krásným,
ale pak se povětrnost tak změnila, že jen s obtížemi byly
ukončeny. Zejména ovsy trpěly dešti. V polovici září nastala
taková porucha povětrnostní, že nepřestalo pršet takřka až
do poloviny prosince. Proto polní práce se velmi opozdily, že
nebylo možno dobře ani otavy skliditi, ani brambory vybrati a
ani ozim zaseti. Bylať půda již tak rozbahněna, že jakákoliv práce na poli byla
nemožná. Selo se tudíž jen s obtíží a to skoro napořád v deštích namnoze i
v listopadu, ba mnohý ani všecko nezasel. Daleko hůře by bylo u nás, ať nebylo tu
odvodnění, jehož ohromná výhoda teprve letošním nepříznivým podzimem plně
mohla býti oceněna. Třebaže stále pršelo, přec jen účelné odvodnění dovedlo
zmoci nadbytek spadlé vody, kterou rychle odvedlo. Nebylo však možno ubrániti
se přívalům spadlých vod v horách, odkud přihrnuly se právě před svátkem 28.
října. Toho dne se Morava a hlavně Sázava vylila do daleka a široka, takže luka i
s nově postavenou silnicí do Rájce byla zúplna pod vodou až do 4. 11. Sotva
voda opadla, znovu se Morava vylila po prudkém lijáku 21. 11. Když vzteklému
živlu povolil u splavu břeh Moravy v délce asi 15 metrů, zatopila voda tudy deroucí
se celé území od Leštiny až po Lesnici. Bouřlivé vlny za stálých větrů hlučely pak
ještě více jak týden až při samém vrchu ochranných hrází a jistě že také přispěly
platně k vyhubení polních hrabošů, kteří v hrozivém množství k podzimu se
rozmohli. Dobrá povšechná úroda obilí, také krmiva a okopanin zapříčinila
letošním rokem nepoznanou hospodářskou tíseň - krizi. Celý rok prošel vlastně
ve znamení krize, a to jak v zemědělství, tak i v průmyslu a zvětšena ještě
přechází na další rok 1931. Vizme, jak obilí platilo po žních za 1 q: Pšenice 125,Kč, žito 80,- oves 90,- ječmen 140 – 150. Zelí hlávkového byla taková úroda, že
cena jeho za 1 q klesla na 10,- Kč. Naprostá neúroda byla u ovoce, rok před tím
pomrzlé stromy stále ještě hynou. Za jablka se platilo za 1 kg 4,- 8,- Kč, zatímco
za pomeranče z Itálie a Španěl dovezených se za 1 kg platilo 4,- 5,- Kč. Přímo
ohromující pokles cen živé váhy nastal u dobytka, a to jak hovězího, tak
vepřového. Kdežto loni byl všechen dobytek ještě drahý, letošním rokem poklesl
téměř na polovici loňské ceny. Byl – li 1 kg živé váhy vepře loni za 12,- Kč, letos
ve stejnou dobu je již za 6,- 7,- Kč. A obdobně je to i u dobytka hovězího.
Ke krizi v průmyslu se vrátíme v příštím čísle LZ. Zakončíme přece jen trochu
veseleji - v Leštině byly postaveny tyto nové domy: Isidor Maňka č. 183, Jaroslav
Holouš č. 159, Rupert Šebesta č. 204, František Pelcl č. 87 / adaptace obývací
části /. S přáním ještě prosluněných podzimních dnů - A. Krušová
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Říjen:
92 let – Marie Linhartová
85 let – Marie Urbanová, Zdeněk Šebesta, Stanislav Drlík
75 let – Emílie Čechová, František Slováček, Adolf Doubrava
65 let – Boleslav Jílek
60 let – Milena Helešicová, Dana Čulíková,
Ludmila Pospíšilová, Josef Maistryszin
55 let – Jiřina Horká, Vlastimil Sládek, Lubomír Juránek
50 let – Rudolf Dobiáš

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

7. 10. 2013



MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

12. 10. 2013



Drakiáda, 13:30 za hrází u Kolčavů

14. 10. 2013



Svoz komunálního odpadu

18. 10. 2013



Číše plná operetek, 17:00 sokolovna

19. 10. 2013



Koncert vážné hudby, 14:00 OÚ





Svoz plastů
Sbírka Diakonie Broumov, 9:00-17:00
přísálí sokolovny
MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

28. 10. 2013



Svoz komunálního odpadu

11. 11. 2013



Svoz komunálního odpadu
MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

21. 10. 2013





Připomínka: Svoz trávy bude ukončen v úterý 15. 10. 2013.
Leštinský zpravodaj – č. 8/13
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
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Uzávěrka tohoto čísla: 25. 9. 2013
tel.: 583 415 349
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Cena : Zdarma
E-mail pro odesílání příspěvků do zpravodaje: lestina.zpravodaj@email.cz
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