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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

VÁŢENÍ SPOLUOBČANÉ,
končí volební období 2010 – 2014. Sebehodnocení nám nepřísluší - naši práci
dokáţete zhodnotit sami. Snaţili jsme se, aby Leština stále patřila k obcím, v nichţ se
občanům dobře ţije. Mnoho věcí se povedlo zúročit, některé akce čekají na
dokončení. Věříme, ţe i nové OZ bude pracovat s takovým úsilím, jaké po celé volební
období vyvíjelo právě končící.
Dovolte, abychom poděkovali všem obětavým lidem, kteří během uplynulých čtyř let
jakkoliv pomohli a podíleli se na chodu obce, na kulturních akcích a na všem, co se
dění v obci týká. Zejména děkujeme zastupitelům, radním a členům výborů, všem
spolkům za aktivitu, vedoucím mládeţnických krouţků a trenérům mládeţe za práci
s dětmi, přispívatelům do Leštinského zpravodaje, vedení kroniky. Všichni výše
jmenovaní obětovali svůj čas, aby naše vesnice ţila. Poděkování patří také všem
zaměstnancům obce za velmi dobrou spolupráci.
Miroslav Bílý, starosta
Ing. Karel Kolčava, místostarosta

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr proběhne 10. 11. 2014 od 8 - 19 hod.,11. 11. 2014 od 8 - 12 hod. na hale
v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů odpad přebírat pracovníci OÚ. V jinou
neţ výše uvedenou dobu není moţné odpad převzít!
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
nepouţitelný (vyřazený) nábytek,
matrace,
vany,
koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
pneumatiky,
stavební odpad (např. stavební suť a pod.)
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Občanské sdruţení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ:
letního a zimního oblečení / dámské, pánské, dětské /
lůţkovin, 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 NEMŮŢEME:
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 sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální sluţby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitost. Za pomoc děkujeme.
Více na www.diakoniebroumov.org
V Leštině se sbírka uskuteční 16. 10. 2014 od 9 - 17 hodin v přísálí sokolovny.
OSTATNÍ DĚNÍ

Druhé letošní podzimní zprávičky z leštinské školičky
Školní rok 2014/2015 začal poněkud netradičně, byl ve znamení
chřipek a nachlazení. V celé budově základní a vlastně i mateřské
školy se najde jen málokdo, kdo by nebojoval alespoň s rýmou. Ale
ani podzimní nemoci nám nevzaly úsměv s tváří. A to je důleţité,
viďte.  Ráda bych Vás dnes seznámila s akcemi, které proběhly
a které nás v nejbliţší době čekají.
I. Akce, které se od začátku školního roku uskutečnily
1. Třídní schůzky spojené s volbou zástupce rodičů do školské rady
Ve čtvrtek 11. září proběhla před třídními schůzkami volba zástupce rodičů do školské
rady. Jednohlasně byla zvolena paní Marcela Burianová, která vystřídala paní Janu
Haberlandovou, která v radě působila od jejího zaloţení, tj. od 1. 9. 2005. Oběma
dámám bych touto cestou ráda poděkovala. Paní Haberlandové za to, ţe funkci tolik
let svědomitě vykonávala, paní Burianové pak za to, ţe se rozhodla ji přijmout.
2. Večerní výprava na hrad Bouzov
V pátek 26. září jsme se v podvečer vypravili na hrad Bouzov, abychom si uţili akci
„Duchové a strašidla“. Pořadatelé ji opravdu krásně připravili a všichni jsme se
náleţitě pobavili. Čekali na nás upíři, Bílá i Černá paní, čarodějnice, obří pavouk, čerti
v pekle a další strašidla. Někteří z nás se sice v několika částech potemnělého hradu
maličko vylekali, ale všichni jsme se shodli na tom, ţe si příště podobnou zábavu
nenecháme ujít. 
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3. Pohodový pohodový běh
Pohodově po hodech běháme uţ spoustu let. Takţe jsme i letos vyrazili v pondělí29.
září k místnímu hřišti, abychom změřili své síly v první letošní sportovní disciplíně.
Počasí nám naštěstí bylo nakloněno, tak mohli všichni toho dne přítomní školáci
nastoupit na start.Počet závodníků byl tentokrát kvůli nemocnosti menší, ale i tak stály
sportovní výkony za to. „Ke startu, připravit, pozor, TEĎ!“ Těmito povely byl zahájen
velitelkou akce, paní učitelkou Čvančarovou, jiţ tradiční „Pohodový pohodový běh“
ţáků leštinské školy. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií – zvlášť soutěţili
chlapci a dívky 1. a 2. ročníku, druhou kategorii tvořili opět odděleně kluci a holky 3. aţ
5. ročníku. Všichni běţeli jako o ţivot, komu síly nestačily, běh vystřídala rychlá chůze.
Na pomyslných stupních vítězů stanuli tito školáci a školačky:
1. kategorie – 1. a 2. ročník
Děvčata:
1. místo: Kristýnka Nesétová
2. místo: Verunka Vepřková
3. místo: Natálka Minářová

Chlapci:
1. místo: Tomášek Polák
2. místo: Ondra Smital
3. místo: Patrik Lepka

2. kategorie – 3. aţ 5. ročník
Dívky:
1. místo: Linda Balcárková
2. místo: Lucka Šoustalová
3. místo: Gabriela Heckel

Hoši:
1. místo: Šimon Čulík
2. místo: Jirka Smital
3. místo: Jirka Vondál

Zvolání „SPORTU ZDAR!“ ukončilo také letošní ročník „Pohodového pohodového
běhu“ a my se uţ všichni těšíme na ten následující! (Fotografie z akce budou ke
zhlédnutí ve vývěsní skříňce na návsi.)
4. Projekty „Hyen z Vietnamu“ a „Po Hedvábné stezce s Marco Polem“
V úterý 30. září do naší školy dorazili pracovníci z ARPOK z Olomouce, aby děti
seznámili s tím, jak ţijí jejich vrstevníci v dalekém Vietnamu i jak těţký ţivot měli
mořeplavci v dávných dobách. Nejen ţe se všichni něco zajímavého dozvěděli, ale
také si vyrobili vietnamské klobouky nebo třeba řetěz štěstí.
5. Práce krouţků
Ve středu 1. října zahájily svou činnost zájmové krouţky při základní škole.
II. Akce, které nás v nejbliţší době čekají
1. Výlet do Zlína
Na jiţ zmíněných třídních schůzkách rodiče dětí a současně členové OS Vesník
odsouhlasili, ţe z rozpočtu občanského sdruţení bude uhrazena dětem doprava na
podzimní výlet do Zlína. Ţáci 2. aţ 5. ročníku budou mít moţnost navštívit dětský
zábavní park Galaxie a ZOO Lešná.
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2. Praktická výuka moderního tance STREET DANCE
V pátek 17. října zavítají do naší školy profesionální lektoři z taneční školy
TIMEDANCE, aby naučili leštinské školáky moderní tanec STREET DANCE. Taneční
lekce stojí 50 Kč na dítě. Vzhledem k tomu, ţe plateb měli rodiče v úvodu školního
roku trochu víc, pedagogická rada projednala a doporučila, aby se na tuto záleţitost
vyuţila část výtěţku ze sběrových akcí (rozpočet jsme si vylepšili o 5.874 Kč za starý
papír a 450 Kč za nepotřebné mobilní telefony).
3. Divadelní představení „Krysáci“
Ve čtvrtek 23. října se vypraví ţáci 5. ročníku do KD Zábřeh na divadelní představení
„Krysáci“. Po jeho zhlédnutí je čeká návštěva zábřeţských škol, do kterých budou
přecházet v následujícím školním roce.
4. Pozvánka na „Dýňový den aneb uspávání broučků a loučení se
světluškami“
Chtěla bych Vás jménem všech dětí MŠ i 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 30. října. Dopoledne budou děti pracovat
v dílničkách, budou si vyrábět mimo jiné 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.
5. Beseda Poradny zdraví
Vyuţili jsme nabídky Poradny zdraví a objednali si na čtvrtek 6. listopadu dvě
zajímavé besedy. Pro ţáky 2. a 3. ročníku bude na téma „Zdravá výţiva“, pro čtvrťáky
a páťáky pak bude připravena „Ne-bezpečná síť“.
6. Lesní pedagogika
Také letos máme v plánu vyrazit s pracovníky Lesů ČR na vycházku do lesa, a to
v pátek 7. listopadu, samozřejmě v případě, ţe nám to počasí ještě dovolí. Pokud ne,
budou se nám pozvaní hosté i tak věnovat a s ţivotem v lese nás seznámí formou her.
7. Divadelní představení „Zahrada“
Ve středu 19. listopadu vyrazí do divadla všichni z 1. aţ 4. ročníku na představení
„Zahrada“.
8. Třídní schůzky
Ve čtvrtek 20. listopadu se konají třídní schůzky.
9. Výlet do Olomouce
Ve čtvrtek 27. listopadu máme naplánován další výlet, tentokrát do Olomouce do
výrobny svíček RODAS. Tento výlet se týká dětí z 1., 3., 4. a 5. ročníku, jelikoţ
druháčci uţ si letos svoji svíčku vytvořili v květnu.
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III. Jedna důleţitá informace
Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština získala dotaci na projekt
„Individuálním dalším vzděláváním k rozvoji kompetencí“. Za přidělené peníze
můţeme zakoupit počítačové vybavení a dataprojektory. Další prostředky budou
pouţity na školení zájemců z řad leštinské veřejnosti. Školení jsou pro všechny
zájemce zcela zdarma, budou probíhat v místní škole, a tov následujících oblastech:
1. FINANČNÍ GRAMOTNOST – je zaměřena na téma rodinného rozpočtu, jak správně
investovat, jak se zbytečně nezadluţit, práva a povinnosti exekutora, insolvence,
oddluţení aj.
2. ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ – osvojení základů práce na PC
(WORD, EXCEL, INTERNET) s důrazem na vyuţití PC v praktickém ţivotě
(elektronická komunikace s úřady, veřejné rejstříky, práce s nimi aj.), základů práce s
novými digitálními technologiemi (vyuţití aplikací na mobilních telefonech, úprava
digitálních fotografií) aj.
3. PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ– důleţité změny v novém občanském zákoníku (zákon č.
89/2012 Sb.) týkající se běţného ţivota kaţdého občana (v rámci tohoto bloku se
lektoři budou věnovat problematice vztahů v rodině, dědictví, změnám majícím dopad
na podnikatele apod.)
4. SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST – seznámení občanů s právy a povinnostmi
spotřebitele při běţných nákupech a nákupech mimo prodejnu, s běţnými cenovými
praktikami obchodních řetězců, s formami spotřebitelských úvěrů a jejich riziky, s
ochranou spotřebitele aj.
5. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ – určeno pro všechny, kteří chtějí podnikat a neví, jaké jsou
jejich povinnosti, či jiţ podnikají a potřebují poradit – ţivnostenský úřad, vedení
účetnictví aj.
Výběr termínu a program je jen na Vás, co se přihlásíte. Cílem nabízeného
vzdělávání je, aby zájemci získali ucelené informace v dané oblasti. Proto bude ve
„výuce“kladen důraz na praktické vyuţití všeho, co se zde příchozí naučí.Přihlášky je
moţné vyzvednout v prostorách ZŠ či obecního úřadu.
Jakékoliv další informace na:e-mailu: vzdelavaniobceol@seznam.cznebo natel. č.:
+420 604 226 252
*****
Dnešní zprávičky jsou u konce. Jelikoţ končí volební období, chtěla bych na závěr za
všechny z obou škol poděkovat současnému vedení, radě, výborům i zastupitelstvu
obce za veškerou pomoc a podporu při školních akcích, za financování potřebného
vybavení pro ZŠ, MŠ i ŠJ, za darované čtyři výtěţky z plesu, které byly vyuţity
především na krytí výdajů za víkendové pobyty pro děti ZŠ. Zkrátka za obrovskou
podporu a vstřícnost. Obou si váţíme a moc děkujeme.
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy
[5]

POZVÁNKA
Kulturní komise v Leštině vás zve v pátek 10. října v 18 hodin do sokolovny na další díl
hudebního pořadu HAŠLERKY.
Občerstvení je zajištěno, vstupné je dobrovolné.

1. LEŠTINSKÝ DĚTSKÝ BAZÁREK
Nechcete uţ skladovat doma dětské oblečení, obuv,
hračky a vše ostatní kolem dětí, nebo to někde levně
shánět?
Nabízíme Vám moţnost tyto věci prodat či nakoupit.
Kde? Sokolovna Leština
Kdy? V sobotu 18. 10. 2014 od 9,00 do 11, 00 hod.
Zájemci o rezervaci prodejního místa a o poskytnutí více informací hlaste se, prosím,
nejpozději do 17.10. 2014 na telefonním čísle 774 670 403.

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

ODKAZ DALŠÍM GENERACÍM.
Během letošních řemeslných oprav v místní kapli byl pracovníky firmy J. W. Zvole
nalezen na části kartonu krátký zápis tehdejších pracovníků, kteří se obětavě podíleli
na předcházejících opravách. Tesařská tuţka zaznamenala jejich jména a datum, kdy
zde byl památný zápis ukryt do dřevěného obloţení:
Leština 10.11. 1979,
Vrtek Jan starší, Březina Karel, Koruna František, Kleibl Jan, Vrtek Jan mladší.
Památný zápis doplní o aktuální údaje p. Antonín John, spolumajitel firmy J. W.
S p. Janem Kleiblem a p. Janem Vrtkem ml. jej následně uloţí v kapli sv. Václava jako
odkaz příštím generacím. S poděkováním A. Krušová, ŠKK.
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Z HASIČSKÉHO ALMANACHU ŢUPNÍ JEDNOTY HASIČSKÉ:
„ Býti k boji připraven a na stráţi býti, je tím sladkým údělem hasičova ţití.
Věrně státi po boku těm, co v pláči lkají, je radostí pro srdce, která soucit znají. “
V dnešním LZ se opět vrátíme k zápisům v Pamětní knize obce Leštiny o velkých
poţárech, které naši obec v dávných dobách tolik potrápily. Bylo jich ještě 5.
Po velkém ohni r. 1852 stihl vesnici druhý hrozný poţár v r. 1870 zrovna ve středu
odpoledne na den sv. Václava. Vypukl u Karla Balcárka v čísle 38 a zničil na 23
domovních čísel aţ po č. 60 u Husárků. Jihozápadní vítr odnášel sloup ohně jedním
směrem tak rychle, ţe majitelé chaloupek sotva stačili utíkati, pokud byli doma, neboť
ostatní vesměs pracovali na poli. Posledním vyhořelým byl Ignác Brzobohatý na č. 53
a Josef Adámek na č. 51. Je politováníhodné, ţe tento poţár způsoben byl zcela
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malými dětmi, jejichţ hra s ohněm uvrhla řadu občanů do hrozné bídy, neboť poţár
zničil zúplna všechnu jiţ svezenou úrodu. Mnohé chaloupky opatřené dřevěnými
stropy byly pouhými zříceninami, u nichţ lkaly rodiny oţebračené a bezradné. Dlouho
pak nehořelo, aţ v r. 1886 vypukl oheň u Emanuela Strouhala v č. 33, dnes u Ţáků, a
to za okolností záhadných. Všecky východové dveře byly u stavení zabity a přivázány,
prostředky k hašení potřebné důmyslně znemoţněny. V zámku u hasičské zbrojnice
zaraţeno bylo kus kůţe, zámek musel býti proto uraţen, potoční trubka byla ucpána
slamou, ve špici u hadice vecpán řemínek, takţe při prvním pouţití stříkačky hadice
tlakem vody praskly, a tak neţli vše mohlo býti ve zmatku uvedeno v chod, dávno bylo
celé stavení ztrávené. R. 1892 vyhořela chaloupka Patermana, nyní domek Rudolfa
Pospíšila č. 23, a ač byl to oheň jen ojedinělý, došlo zde k tragice dobrovolné sluţby
hasičské. Horlivý hasič, asi 20 letý Rudolf Šebesta pomáhal s ostatními na půdě
hořícího domku odklízeti jakousi truhlu. Jeho neštěstím bylo, ţe zůstal na půdě vzadu.
Truhla se ve sklopci u schodů tak vzpříčila, ţe nebylo moţno s ní pohnouti ani dolů,
ani nazpět. Jsa zavřen, skočil k oknu v dřevěném štítě, odkud mohl sotva hlavu
vykloniti, aby volal o pomoc. V okamţiku zřítila se na to prohořelá střecha a jeho tělo v
ohnivé pasti úplně ohořelo. Teprve pak byl vyproštěn a vloţen do troků, kam na něho
občané lili mléko. Záhy z uboţáka padalo maso, takţe zkáza mladého ţivota byla
neodvratná. Vzdoroval však smrti ještě celý den, skonav pak ve strašlivých bolestech.
Téhoţ roku ještě vyhořely 3 chalupy – Antonína Pelcla č. 49, Františka Linharta č. 52,
Jana Loučného č. 48. Za 2 léta r. 1894 vypukl opět poţár v chalupě Patermanově. I
tentokrát padl tu lidský ţivot v oběť poţáru. Plameny vyšlehnuvší ze stodoly seţehly
Františka Ţáka, jemuţ přezdívkou říkalo se všeobecně Jokl, téţ česnekový dědek.
Nejhroznější poţár však u nás byl r. 1893. V dubnu, v úterý po sv. Duchu snad
účinkem nesmírného větru vyšlehly plameny u pekaře J. Parmy na t. zv. Herberku, na
č. 67. Zachvátily celé chaloupky uprostřed vsi. Na západní straně J. Boxan č. 83, C.
Hošek č. 91, J. Čulík č. 79, na východní P. Adámek č. 65, A. Horký č. 59, A. Grunta č.
42, půl stodoly, J. Berka č. 58, V. Švub č. 55, stodola, A.Hobler č. 86 a F. Pelcl č. 87. Z
35 domovních čísel zůstaly jen holé zdi, bylo ţalno dívati se. Během poţáru sjelo se
14 hasičských sborů, ale marná snaha. Hořící zeď valila se úţasnou rychlostí, lidi
nestačili ani utíkati. Nebylo jiţ plotů, stromů, ani hnojů na dvorech, ţhavé oharky byly
nalezeny aţ na hrázi postřelmovské. Na pastérně uhořela 65 letá Teresie Berková, č.
47. Nemohouc utéci, zachváceny byly ohněm na ní šaty a na dvoře skonala. Od té
doby nebylo v obci větších ohňů. Věřme, ţe takových pohrom bude naše krásná
Leština navţdy ušetřena a místní hasiči si prověří své schopnosti pouze při tradičních
soutěţích. V příštím LZ uţ opustíme zápisy z dob hodně dávných a na str. 98
nahlédneme do roku 1931.
Přešlo léto, podzim tu je, ze strnišť k nám vítr duje... Pohodový čas přeje A. Krušová.
VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná ţivotní jubilea:
říjen
93 let – Marie Linhartová
85 let – Josef Kruš
75 let – Vnislava Drtilová
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60 let – Jana Blanková, Alena Štěpánová
55 let – Boţena Langová, Stanislav Fuchs
50 let – Jana Drtilová, Luboš Šebesta
listopad
75 let – Ludmila Berková
70 let – Jarmila Slováčková, Antonín Dajčar, František Hradil
65 let – Eva Loučná, Antonín Zamánek
60 let – Milan Plhák
55 let – Jana Havlíčková, Miroslav Čulík, František Lang, Jiří Odstrčil
50 let – Bronislava Kršková, Miloš Balcárek
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!
DŮLEŽITÁ DATA

10.-11. 10. 2014

Volby do OZ a Senátu ČR

10. 10. 2014

Hašlerky, 18,00 hod. Sokolovna

13. 10. 2014

Svoz komunálního odpadu

18. 10. 2014

Dětský bazárek, od 9,00 hod. v sokolovně

20. 10. 2014

Svoz plastu
MUDr. Anna Peková v Leštině

27. 10. 2014

Svoz komunálního odpadu

2. 11. 2014

Pietní koncert na hřitově, 14,00 hod.

3. 11. 2014

MUDr. Anna Peková v Leštině

10. 11. 2014

Svoz komunálního odpadu

18. 11. 2014

Svoz plastu

24. 11. 2014

Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

Svoz trávy bude pravděpodobně ukončen v měsíci listopadu. Informace budou
upřesněny místním rozhlasem.
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