LZ 2/15
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

POZVÁNKA NA 4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 18. 3. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 4. veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu na rok 2015. Všichni
občané jsou srdečně zváni.

OBECNÍ POPLATKY
Oznamujeme občanům, že od 1. března 2015 mohou v pokladně OÚ platit obecní
poplatky na rok 2015.
Upozorňujeme občany na nové telefonní číslo pokladny OÚ Leština.
Přímá linka: 583 414 423.
Telefonní číslo na kancelář OÚ Leština zůstává beze změny: 583 415 349.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO - ODPADU
Sběr proběhne ve středu 1. 4. 2015 od 9-17 hod. a ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 8-12
hod. na hale v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů pracovníci OÚ odpad
přebírat. V jinou než výše uvedenou dobu není možné odpad převzít!
U elektro - odpadu odebereme kompletní přístroje zdarma, nekompletní za poplatek.
Nebezpečný odpad se vybírá dle platného ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
 nepoužitelný (vyřazený) nábytek
 matrace
 vany
 koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:



pneumatiky- nebezpečný odpad
stavební odpad (např. stavební suť a pod.)
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VÝVOZ ŽUMP
Obecní úřad organizuje vývoz žump. Zájemce o tuto službu vyzýváme, aby ji přišli
nejpozději do 31. března nahlásit na OÚ Leština.

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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 obuv – veškerou nepoškozenou
 hračky – nepoškozené a kompletní
 knihy
 menší elektrospotřebiče- mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek znečištěný a vlhký textil
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
V Leštině se sbírka uskuteční 12. března 2015 v čase od 9 – 17 hodin v přísálí
sokolovny.

SVOZ VĚTVÍ A ZAHRADNÍHO ODPADU
Jako každý rok i letos plánujeme na duben svoz větví a zahradního odpadu. Přesný
termín Vám sdělíme v příštím vydání LZ. Využijte, prosím, tohoto námi
organizovaného sběru - větve a zahradní odpad nepalte.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Připomínáme občanům, že stále platí možnost půjček z obecního „Fondu rozvoje
bydlení“. Níže připomínáme možnosti a podmínky.
1) Základní informace…
 Půjčky lze poskytovat pouze vlastníkům stávajících obytných budov a bytů, na
stavební práce, na účely specifikované v odst. 2.
 Splatnost půjček je max. do 5 let .
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 Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
 Minimální výše půjčky je 20 000,- Kč.
 Maximální výše půjčky činí 150 000,-Kč.
2) Na co si lze půjčit…
 Střechy (výměna krytiny, krovu u domů starších 20 let mimo škody způsobené
živelními pohromami (vichřice, požár, pád stromů).
 Vnější povrchy stěn (venk. omítka, obklad…).
 Zateplování (tepelná izolace stěn, střech, okna, opatření k zamezení úniku.
 tepla ...) u domů starších 20 let.
 Půdní vestavba bytu.
 Výměna oken u bytové jednotky.
 Rekonstrukce koupelen sociálních zařízení a kanalizačních přípojek.
 Vytápění (změna na ušlechtilá paliva, výměna kotle na tuhá paliva za ekologický
kotel , vložkování komína, ... .
 Výstavba, oprava chodníků a plotů.
3) Úroková sazba…
 Půjčka je poskytována s úrokovou sazbou 6%.
 Žadateli o půjčku na vytápění (změna na ušlechtilá paliva, výměna kotle na tuhá
paliva za ekologický kotel) se poskytuje sleva z úroku ve výši 50 %.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Druhé letošní zprávičky z leštinské školičky 
Píše se 25. únor 2015. Zima nám v uplynulém období ukázala, že umí
vzít svou vládu pevně do rukou, nicméně to už vypadá, že se
připravuje své žezlo předat tolik očekávanému a troufám si říct, že i
více oblíbenému jaru. Pojďme se ale nyní juknout, co se v naší
škole dělo v tom ještě zimním období.
I. Informace o akcích, které již proběhly
Od 26. do 30. ledna se uskutečnila v pořadí již čtvrtá zimní škola v přírodě. Do Loučné
a Koutů nad Desnou se vypravilo třicet dětí vesměs ze 3. až 5. třídy. Za to, že mohla
akce proběhnout, je potřeba poděkovat spoustě super lidiček, kteří jsou ochotni
obětovat svůj čas a věnovat ho našim dětem. Všem, kteří se o uskutečnění „lyžáku“,
jak říkají místní školáci, zasloužili, patří upřímný a hluboký obdiv. „Bylo to super, bylo
to fajn ! Moc jsme si to užili,“ byl nejčastější komentář zúčastněných školáků. Myslím,
že není třeba nic dodávat. Snad jen: Díky všem instruktorům, celému zázemí,
účastnícím se učitelkám a rovněž všem malým lyžařům či snowboardistům !
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3. února se konal zápis do 1. ročníku základní školy. Dostavilo se k němu deset 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 2015/16 byli přijati všichni
předškoláčci, kteří o vzdělávání v naší škole projevili zájem. 
Ve středu 4. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěžilo
se tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí: 1. místo: Šárinka Harciníková
2. místo: Matoušek Bílý
3. místo: Barunka Císařová
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo:Linduška Balcárková
2. místo: Pavlínka Skopalová
3. místo: Daneček Cudrák
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:

1. místo: Terezka Franková
2. místo: Pavlínka Kleiblová
3. místo: Viktorka Bílá

Všem vítězům srdečně blahopřejeme!
V okrskovém kole v Zábřehu, které se konalo ve čtvrtek 19. února, „naše barvy hájily“
Šárinka, Linduška a Pavlínka Kleiblová. Z každé kategorie postoupilo do okresního
kola pět nejlepších. Z naší trojice se do něj probojovala stejně jako v minulých dvou
letech Linda, která v okrskovém kole skončila na úžasném 1. místě. Pavlínce 5.
postupové místo bohužel uniklo jen o vlásek. Okresní kolo, kde nás bude naše
úspěšná recitátorka reprezentovat, se uskuteční ve středu 11. března. Tak jí, milí
spoluobčané, pojďme v tento den společně v dopoledních hodinách držet pěsti pro
štěstí. 
Ve čtvrtek 5. února jsme v naší škole přivítali chovatele plazů. Děti se seznámily s
několika druhy plazů, s jejich způsobem života i chováním ve volné přírodě. Mohly si je
rovněž osahat a v závěru akce se s nimi též vyfotografovat (viz webové stránky naší
školy).
II. V nejbližší době připravujeme…
V pondělí 2. března nás čeká přednáška na téma „Vztah dítěte a psa“. Mladá
chovatelka poučí děti o tom, jak se k pejskům chovat, co dělat při setkání s cizím
psem, poví jim něco málo o mimice těchto zvířat nebo o tom, proč není dobré je
provokovat.
Na středu 4. března plánujeme školní kolo pěvecké soutěže „Moravský zvoneček“.
V úterý 17. března navštívíme divadelní představení v KD Zábřeh „Velikonoční
pohádka“.
[4]

V pátek 20. března se také žáci naší školy zapojí do soutěže „Matematický klokan“.
V tentýž den se můžeme těšit na ojedinělý přírodní úkaz, částečné zatmění Slunce.
V úterý 31. března 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 30. března odpoledne do školy. Budeme samozřejmě
velmi rádi. Vstupné na akci je dobrovolné, zveme k hojné účasti !
Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. dubna mají žáci základní školy velikonoční prázdniny.
Ve čtvrtek 23. dubna se uskuteční od 16 hodin třídní schůzky.
V pátek 24. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
Ve čtvrtek 30. dubna (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu sběr starého papíru.
Díky tomu loňskému se nám podařilo vylepšit rozpočet školy o částku 5.874 Kč. Za
„vydělané penízky“ jsme zakoupili další stolní fotbal a zaplatili všem dětem jednu lekci
taneční školy „Street dance“. Obracíme se tedy touto cestou opět na všechny naše
občany, kteří jsou ochotni nám pomoci a zapojit se do této akce, aby staré časopisy,
noviny a kartony posvazovali tak, aby se s nimi dalo manipulovat a připravili je ve výše
uvedený den před své domy. Moc děkujeme !
III. Zápis dětí do mateřské školy
Vedoucí učitelka mateřské školy oznamuje, že se zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2015/2016 koná ve středu 1. dubna od 10 do 15 hodin
v budově mateřské školy. Tiskopis pro podání žádosti o přijetí si může zákonný
zástupce dítěte či jím pověřená osoba vyzvednout v mateřské i v základní škole.
Také dnes na závěr volím citát: „Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním
účelem života.“
Tak si to v tento předjarní čas připomínejme a tu a tam také odpočívejme, ať máme na
tu práci dostatečnou sílu. 
Samé úspěšné předjarní dny přeje
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy
Dnes máme pro Vás ještě přídavek ze školní družiny na téma „Maškarní radovánky“:
V pátek 20. února se naší školní družinkou rozléhalo masopustní veselí. Děti se na
maškarní radovánky velmi těšily a některé dokonce v kostýmech absolvovaly i
dopolední výuku, samozřejmě s laskavým souhlasem p. učitelek. Po návratu z jídelny
konečně vypukl očekávaný rej. Pohádkové a zvířecí postavičky, hrdinové českých i
zámořských televizních seriálů, sportovci a kouzelníci se promenádovali pod
slavnostně vyzdobenou družinou plnou barevných balónků. Nechyběla ani
občerstvovací stanice na doplnění vypocených tekutin. Děti se pobavily při tanci s
medvědem, vlnily se v rytmu makareny, procvičily svaly při ptačím cvrlikání, zúročily
sportovní talent během podlézání tyče, absolvování slalomové dráhy v střevících obra
Kolohnáta i při házení papírových koulí do kbelíků. Hodně legrace si všichni užili při
oblíbené židličkové a tanečku s balónkem mezi čely za doprovodu současných
moderních hitů. Závodilo se i v rychlosti pojídání slaných tyčinek, takže všem pak
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zachutnala sladká odměna. Jako vzpomínku na družinový karneval si účastníci odnesli
diplom a drobný dáreček.
Tak ahóóój při legrační DRUŽINOVÉ MAŠKARÁDĚ zase za rok!
Pavla Novotná, vychovatelka ŠD
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Na straně 104 1. dílu Pamětní knihy obce Leštiny se vracíme do r. 1932.
Dne 12. ledna rozhodla vodoprávní komise pro regulaci řeky
Moravy, aby se s její regulací v naší obci započalo již letos.
S přípravnou prací započalo se dne 22. srpna 1932, ke skutečné
práci regulační došlo až v září. Regulaci provádí firma ing. Černý z
Brna, a to po etapách. Práce začala od tak zvané Trnavé směrem
pak k Pekařovému ostrovu a postupovala rychlým tempem, takže již
dne 17. listopadu vpuštěna byla voda řeky Moravy do nového
řečiště. Při regulaci zaměstnáno bylo po většině jen dělnictvo z Leštiny,
takže zmírněna byla poněkud nezaměstnanost. Pokračoval i čilý ruch stavební. Nové
obytné domky si postavili občané:
Čeněk Švub č. 239, Bedřich Adámek č. 181, Adolf Drlík č. 138, Marie Hirtová č. 137,
Jan Holouš č. 232, Josef Hošek č. 186.
Přístavbu stavení již dříve vybudovaných provedli: Josef Polášek č. 152, Rudolf
Kalousek č. 168, Antonín Horký č. 90.
Dne 28. srpna téhož roku večer vypukl požár ve stodole rolníka pana Aloise Meitnera v
Zálavčí. Přes okamžitou pohotovost ochotných místních dobrovolných hasičů
nepodařilo se oheň udusiti a v oběť plamenům padla celá stodola se zásobou
svezeného obilí. Jest pozoruhodné, že oheň na tomto čísle opakoval se průběhem
málo let tentokráte již po čtvrté.
Zápis v kronice podpisem potvrdil dne 27. 2. 1934 J. Úlehla, okresní školní inspektor.
V jarním čísle LZ se podíváme, jaký byl pro místní lid rok 1933.
A. K.
Do březnového čísla LZ s poděkováním ráda přikládám příspěvek od paní Anny
Hoferové. Z knížečky Vlastivědné vycházky a výlety ze Zábřeha napsané pro žactvo a
lid autora pana Josefa Klimeše, leštinského učitele, pro nás vybrala článek
PRAKTICKÁ UKÁZKA VÝLETU VLAKEM:
Vykonali jsme jej v neděli 29. 6. 1924. Účast dětí byla dobrovolná, rozpočtené vydání
1 Kč 20 h pro žáka. Úkol náš byl tento – projeti hlubokým údolím řeky Sázavy až ke
bráně zemské u Krasíkova, jíti po potoce Hraničným až do prvé osady v Čechách, do
Rudoltic, odtud vystoupiti na horu Lázek u Cokytle, vysokou 713 m, rozhlédnouti se po
Čechách a vrátiti se na Drozdovskou Pilu vedle říčky Březné do Hoštýna.
Vykonali jsme úkol ten dobře. Vlak odjíždí ze Zábřeha k Hoštýnu ráno po 9., aby děti
nemusely časně vstávati. Při jízdě pokochali jsme se pěkným pohledem na město
Zábřeh, na rybník Oborník, na ves Nemili, na přístav lodičkový u Lupěného, na stráň
lesní Hejnici u Hněvkova, opálenou předloni požárem, na pomník a hradiště nade vsí
Hoštýnem, na ústí říčky Březné do Sázavy. Za stanicí Hoštýnem pozorovali jsme
krásné lesy okolní a příjemná údolí v nich, kde zanikly ve století 15. požárem od
nepřátel vesnice Jankov, Sudín a Sejpy. Vášeň a nesnášenlivost náboženská
sprovodila je ze světa, s nimi zahubila i mnoho cenných životů lidských. U vsi
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Krasíkova projeli jsme tunelem. Ty udivené tváře dětí! Na nádraží stál připraven
autobus k odjezdu do Moravské Třebové / mají to páni Němci u nás pohodlně
zařízeno! Kde nemohou vlakem, tam jim za Rakouska stát posloužil aspoň busem. Na
Šilpersku každá německá vesnice má stanici neb zastávku železniční, městečko
Červená Voda dokonce 3 – nad kostelem u vsi Šanova, u pily Ješkovy a u dolního
mlýna /. Ještě několik kroků po silnici od nádraží směrem k Třebářovu a jsme u trosek
klášterního kostela Marie Královny. V troskách kostela si teď zřídila omladina letní
tělocvičnu, postavila si tam bradla i hrazdu. Místo vyvýšené, kde stával kláštěr ve
století 13. - 16., je dnes zastaveno četnými domy. Řeka Sázava obtéká ostrožnu
kláštěrní utěšeně. Na pozemcích vznikla časem ves Maria Kron. Jdouce Krasíkovem
na sever viděli jsme při silnici kvetoucí kaštan jedlý čili vlašský. Nade vsí Tátenicí, kde
končí luka, vykoupali jsme se v potoce a pojedli svůj oběd. Žalostný pohled jsme tu
měli na lesy smrkové, omzené do ruda motýlem mniškou a housenkami jeho. Od
sloupu hraničního mezi Moravou a Čechami několikráte přešli jsme zemskou hranici,
potok, po lávce – z Čech do Moravy, zpět a zpět. Ejhle, ukázalo se nám prvé obydlí
lidské po delší cestě vedle potoka – mlýn a pila paní Kobzové v Loukové Hoře u
Cokytle. A již se trousí chaloupka za chaloupkou vedle nové silnice, která se právě
staví po Herboticích, hned jdeme po straně moravské, hned po české. Sousedé z
Čech a Moravy si tu podají přes potok ruce. A zase mlýn a pila poháněná Hraničným
potokem. Po strmé cestě vozové napravo stoupali jsme na Lázek. Božínku zlatý, jak
těžkou tu mají práci rolníci a chalupníci na těch stráních okolních! Je to věru poctivě
zasloužená kůrka chleba, jíž tu dobývají! Ale krásně je zde v létě. Snad jenom ta krása
domova oslazuje milým horákům trpký úděl životní. Zato na Lázku jedna radost!
Borůvky, jahody, milý pohled na město Lanškroun, na líbeznou rovinu kolem něho, na
Jeseníky, na Sněžník...nedá se vylíčiti, co všechno jsme tu viděli. I naši Trlinu a
Hrabší. Seběhli jsme dolem a lesem k potoku pod Janoušovem, napili se křišťálové
vody ze studánky ve břehu, pojedli jsme, umyli se, odpočali si nohám. Na Drozdovské
Pile milý pan Vojta Vaňourek ukázal nám ochotně svoji výrobu hraček, nábytku a
domácích potřeb ze dřeva. To měly děti radost!
Věřme, že kousek radosti při vzpomínce na školní léta našich předků zbyl i pro nás,
současníky a snad i pro generace budoucí..
OSTATNÍ DĚNÍ

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
TJ Sokol Leština, odbor ASPV pořádá v prostorách místní sokolovny v
neděli 22. 3. 2015 ve 14:00 hodin dětský maškarní karneval.
Srdečně zvou pořadatelé
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POZVÁNKA NA KONCERT
Jiří Pilka – Sonáta o hudbě:
„ Jaké výstižné slovo o ní najít, aby znělo tiše a lehce? Asi takové není, stačí, že
hudba existuje...“ V sobotu 28. března 2015 ve 14 hod. v zasedací místnosti OÚ
rozezní smyčce mistrů strun rodinného tria Alžběty, Jakuba a Leoše Čepických díla
hudebních velikánů české i světové tvorby – A. Dvořáka, J. Suka, B. Martinů, J. S.
Bacha, B. Bartoka, J. Halvorsera, A. Honeggera.
Vážení spoluobčané, přijměte na tento mimořádný jarní koncert srdečné pozvání.
Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a mládež zdarma.

DŮLEŽITÁ DATA

2. 3. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině
 Svoz komunálního odpadu

9. 3. 2015

 Svoz plastu

12. 3. 2015

 Sbírka Diakonie Broumov, 9-17 hod., sokolovna
 Přednáška: Hyperaktivní dítě, 17:00hod.,
OÚ LEŠTINA

16. 3. 2015

 Svoz komunálního odpadu

18. 3. 2015

 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
18:00 hod., OÚ Leština

22. 3. 2015

 Dětský maškarní karneval, 14:00 hod., sokolovna

23. 3. 2015

 MUDr. Anna Peková v Leštině

28. 3. 2015

 Koncert vážné hudby, 14:00 hod.,OÚ Leština

30. 3. 2015

 Svoz komunálního odpadu

1- 2. 4. 2015

 Sběr velkoobjemového odpadu, hala Zálavčí
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