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aktuální informace z obce

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 2. 9. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 7. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština, na nějž jsou všichni spoluobčané srdečně zváni.

Pošta Partner

Mnozí z Vás už jistě vědí, že od 1. 10. 2015 přechází pošta v Leštině pod správu
Obecního úřadu Leština. Úřední hodiny pošty budou rozšířeny. Všechny služby
občanům zůstanou ve stejném rozsahu - prodej novin, hraček a dalšího spotřebního
zboží však bude zrušen. Stát se provozovatelem pošty jsme se rozhodli z důvodu
stále častějších a delších uzavírek dotyčného úřadu. Dojíždění na poštu do Zábřeha
se stalo zejména pro starší občany velkou zátěží. Naším cílem do budoucna je
realizace záměru sloučit poštu s pokladnou OÚ, takže i pokladna Vám bude
k dispozici po celý týden dle stanovených úředních hodin pošty. Doufáme, že se nám
zdárně podaří vše technicky dořešit a v brzké době obě pracoviště úspěšně sloučit.

Svoz bioodpadu

OÚ Leština přichází s rozšířením pravidelného úterního svozu trávy. K ní můžete před
své domy přidat i veškerý bioodpad z Vašich zahrádek, který v kompostech
nevyužijete. Na tato poslední slova bychom ale rádi apelovali. Za svoz bioodpadu
jsme nuceni platit - čím více ho na kompostech skončí, tím méně za něj všichni
zaplatíme. Většina z nás vlastní zahradu, na níž se využití pro kompost jistě najde.
Děkujeme za pochopení.

Svoz velkoobjemového odpadu

Sběr proběhne 5. 10. 2015 od 8 - 19 hod., 6. 10. 2015 od 8 - 12 hod. na hale
v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů odpad přebírat pracovníci OÚ. V jinou
než výše uvedenou dobu není možné odpad převzít!

⚠ PŘELOŽENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY OÚ
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností bude od
středy 30. 9. do úterý 6. 10. 2015 včetně přeložena zastávka OÚ k moštárně.
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zprávy ze školy

Informace ze školy
Ředitelství Základní školy Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština
připomíná všem místním školákům, že prázdniny končí a začíná nový
školní rok 2015/16. Jeho slavnostní zahájení proběhne v úterý 1. září v 8 hodin.
Prvňáčci přijdou v doprovodu rodičů i dalších příbuzných. Vezmou si s sebou aktovky,
v nichž si pak odnesou domů všechny učebnice, pracovní sešity i školní potřeby. Žáci
2. až 5. ročníku aktovky první školní den nepotřebují, vezmou si jen přezůvky.
Na všechny děti, zvláště pak na prvňáčky, se těší celý pedagogický sbor.
👤 Jana Řeháková, ředitelka

místní spolky informují

Během prázdnin hasiči nezaháleli..
Kroužek mladých hasičů LEŠTINA využil bezstarostné dny volna k návštěvě zajímavé
a poučné výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Pořadatelé pro děti připravili
mnoho soutěží s hasičskou tematikou. Na obsáhlé výstavě, která potrvá do 30. 9.
2015, se prezentuje i náš místní hasičský sbor, který Vás srdečně zve k její návštěvě.
V červenci jsme ochotně vyhověli požadavku pořadatelů závodu Welzlův kvadriatlon a
s člunem jsme na přehradě v Nemili zajišťovali případnou pomoc při záchraně
závodníků.
V pátek 14. 8. jsme přes parné odpoledne pro děti připravili sportovní akci s cílem Na
pískáči. Zde na účastníky pochodu čekala spousta různých zábavných soutěží. K 36
pochodujícím se v cíli přidalo dalších 30 chlapců a děvčat. Kvůli obrovskému suchu
se drobotina nedočkala plánovaného ohňostroje, jelikož hrozilo nebezpečí požáru.
Díky obětavým pořadatelům si všichni odnášeli příjemné prázdninové zážitky.
Během obou letních měsíců se náš sbor zúčastnil několika pohárových soutěží a
Leštinu úspěšně reprezentoval i při Velkých cenách v rámci okresu.

Sběr železného šrotu
Místní hasiči se na své spoluobčany obracejí s prosbou o předání železného
šrotu, jehož sběr proběhne v sobotu 19. 9. v dopoledních hodinách. Akce
bude včas zveřejněna v hlášení místního rozhlasu.

⚠
👤 Za SDH L. Augustinová
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Rozpis – podzim 2015

mistrovská utkání TJ Sokol Leština
tým

den

datum

čas

Muži

NE

9. 8. 2015

16.30

Leština

-

Paseka

Muži

SO

15. 8. 2015

16.30

Libina

-

Leština

Muži

NE

23. 8. 2015

16.30

Leština

-

Postřelmov

Muži

SO

29. 8. 2015

16.30

Zvole

-

Leština

Žáci

NE

30. 8. 2015

12.30

Sudkov

-

Leština

Muži

NE

6. 9. 2015

16.30

Leština

-

Velká Bystřice

Žáci

NE

6. 9. 2015

14.30

Leština

-

Kamenná

Muži

NE

13. 9. 2015

10.15

Nové Sady „B“

-

Leština

Žáci

SO

12. 9. 2015

14.15

Lesnice

-

Leština

Muži

NE

20. 9. 2015

16.00

Leština

-

Protivanov

Žáci

NE

20. 9. 2015

14.00

Leština

-

Dubicko

Muži

NE

27. 9. 2015

16.00

Jesenec

-

Leština

Žáci

NE

27. 9. 2015

13.00

Bludov

-

Leština

Muži

NE

4. 10. 2015

15.30

Leština

- Babice u Šternberka

Žáci

NE

Leština

-

volno

Muži

SO

10. 10. 2015

15.00

Otinoves

-

Leština

Žáci

SO

10. 10. 2015

12.00

Libina

-

Leština

Žáci

SO

17. 10. 2015

11.45

Nový Malín

-

Leština

Muži

NE

25. 10. 2015

14.30

Doloplazy

-

Leština

Žáci

NE

25. 10. 2015

12.30

Leština

-

Mohelnice „B“

Muži

NE

1. 11. 2015

14.00

Leština

-

Slavonín

Muži

NE

8. 11. 2015

14.00

Paseka

-

Leština

Muži

NE

15. 11. 2015

15.30

Leština

-

Libina

Výsledky utkání najdete na www.ou-lestina.cz v sekci TJ Sokol Leština.

👤 Luděk Ryznar
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úryvky z leštinské kroniky

„ Bez deště nám vedro bylo, sluníčko vše vypálilo… ”
Horké léto už má na kahánku a my opět listujeme v kronice
dávných časů. Návrat do roku 1934 se ponese ve znamení
kultury ducha.
Tehdejší knihovník pan učitel B. Hrbek vypracoval zprávu o
činnosti Veřejné obecné knihovny v Leštině takto:
Dnem 31. 12. je v přírůstkovém seznamu zapsáno 817 čísel, z toho 23 vyřazených.
Knihy jsou poučné, dále básně, pro mládež i děti a zábavné. Počet čtenářů stoupl z
66 loňského roku na 105, t. j. 59%. Stalo se tak v důsledku lepšího a většího výběru
svazků, kromě toho padá v úvahu i tehdejší velká nezaměstnanost, jíž občané
využívají ve prospěch pěkné četby. K nejstarším čtenářům patří p. A. Meitnar, J.
Bednář, J. Linhart, J. Šafář, A. Doleželová, V. Neoral, K. Urban. Podle pohlaví je 90
mužů a 15 žen – kvůli jejich zaneprázdněnosti v domácnosti provádějí za ně výpujčky
partneři. Knihovníkovi po celý rok pomáhal student R. Čulík a balení knih prováděli
žáci IV. třídy zdejší školy. Každý čtenář přečetl v průměru 23 knihy. Nejvíce se četlo v
prosinci a lednu. Z celkového obrazu práce knihovny je vidno, že tato kulturní
instituce se vžila a dokonale plní své poslání. Nebývalý růst knihovní činnosti je i
vybídnutím, aby si i nadále knihovna zachovala další vzrůst a rozmach. Nutno také
poukázati na vydatnou pomoc Obvodové knihovny Zábřeh a pochopení místního
zastupitelstva, které opět zařadilo položku na zakoupení druhé skříně.
V příštím čísle LZ nás čekají zápisy z r. 1935.
Příjemné září a milé hodové radovánky všem přeje A. Krušová.
P. S. Při této příležitosti je třeba poděkovat za dlouholetou obětavou a velmi kvalitní
knihovnickou práci p. M. Linhartovi, jehož štafetu úspěšně převzaly a v dobré službě
občanům nadále pokračují s naším poděkováním p. R. Kochwasserová a p. D.
Hoblerová.
Něco málo z historie navíc..
Pan učitel B. Hrbek v únoru r. 1943 zveřejnil v krajinském časopisu Moravský Sever v
části besídce článek se zajímavým názvem:
„ JAK V LEŠTINĚ ROKU 1746 STAVĚLI KŘÍŽ.“
Ke kapličce na vitošovské silnici za Leštinou vede z Čulíkovy uličky polní cesta. Do r.
1931 stál při ní prastarý dřevěný kříž věkem a počasím už nachýlený. Pěkně řezaný
plechový oblouk zakrýval zmučeného Krista, zapomenutého tam v Záhumení na mezi
na kousku půdy, jíž se pluh hospodářův z úcty nedotkl. Plech Kristova těla už pozbyl
barev vesnického malíře, kříž však tam stál jako skutečné umučení Boží. Těžko
vypátráti, kdy byl postaven. Poněvadž však obecní truhlice leštinská nám zachovala
kromě přemnohých vzácných listin též Regystrcyk obecný dědiny Leštiny za rychtáře
Jakuba SSROTA z r. 1746, v němž je zmínka o postavení dřevěného kříže, bezděky
jsem k onomu kříži za humny připjal nalezená data z rejstříku – kolik se vyplácelo za
položky, sečteno dohromady...
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Jak se roubal kříž u Hrabovej dáno
GR 30
Za barvu na křiž a pivo pro tesaře
GR 39
Za svičky, glet do barvy, plech na oblouk
GR 47
Za přibíjení, kopání dolu, olej, pomocníkům utraceno
GR 57
Když se kříž zdvihal, za víno při svěcení, jídlo a trunek
GR 76
Za svorničky,desku na oblouk, tesařovi dodělání, rechtorovi GR 77
Viděti, kolik bylo asi potu prolito, jak krušná byla práce, když za víno, trunk a jídlo
dáno víc než 12 rýnských. Tak to bývalo vždycky a nejen v Leštině. Hromady
soupisek, posudek, návštěva oficíra, feldvébla či karporála, vybírání, prodej obecního
ovsa – každá práce byla provázena obligátní litkou, ovšemže z obecního. Tak se
hospodařilo snad všude. Pěkné záznamy o obecním hospodaření za starých dobrých
časů má kronika obce Hrabové, v níž případy toho druhu zachytil p. řídící Ptáček.
Leština měla tehdy 2 rýnské 34 grošů deficitu z příjmu 108 rýnských 53 grošů, vydání
bylo 111 rýnských 27 grošů. Naštěstí schodek byl zažehnán a ještě něco zbylo za
přijetí od Rágeckich za pastvu. Poněvadž však i zbytek sousedy mrzel, sešli se v
klenuté jizbě a pili. Akt tohoto posledního spoluposezení dokumentuje písařův záznam
v rejstříku:
„ Ty Peníze Saosedj Wohodech propili Whospodě tak zůstava za Aurzadem pro Resto
0.“ / trochu zvláštní staroleštinština :-) /.
Vraťme se ještě ve vzpomínkách k osobnosti pana učitele Boleslava Hrbka a z jeho
sborníčku POVĚSTI vyberme dvě z 27 prací žáků tehdejší čtvrté třídy Obecné školy v
Leštině – rok 1926...
Jar. Linhart - Příhoda z Leštiny:
Jednou moje babička sušila seno na Zádolčí. A měla takovou žízeň, že by zelkla. Tak
se šla do Moravy napít a když slízala po břehu dolů, tu vidí zeleného mužíka. A on jím
povídá, aby šla dál, ale babička se lekla a poznala, že je to vodník.Od té doby už tam
nikdo nikdy nechodí. To se babička tenkrát poplašila!
Jiř. Pavlová – O černém kocourovi:
Jednou večer k nám přišel strýček Šebestů na besedu. O všem vykládal, až se zmínil
o strašidlech. Tak povídal o černém kocourovi. Jednoho večera šel strýček okolo
velké strže. Tu u hrázek v Leštině jej cosi polekalo. Uviděl na stromě velikého černého
kocoura. Ale strejček se nebál, vzal hůlku a šel blíže. Když byl až u něho, tu se ten
velký kocour lekl, seskočil dolů a uháněl pryč. Bylo to strašidlo!
O prázdninách školy ztichly a děti si užívaly bezstarostných dnů. Třeba i ony zažily
něco jedinečného, neuvěřitelného, zábavného a svými zážitky se pochlubí i v našem
Leštinském zpravodaji :-)

👤 Anna Krušová
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Úspěšný školní rok 2015/2016
všem školákům přeje
OÚ Leština

Důlěžitá data

Významná jubilea

1. 9. 2015

• Zahájení školního roku
• Svoz trávy

2. 9. 2015

• 7. veřejné zasedání ZO, 18:00 h.,
zasedací místnost OÚ

7. 9. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastu

8. 9. 2015

• Svoz trávy

14. 9. 2015

• Svoz komunálního odpadu

15. 9. 2015

• Svoz trávy

19. 9. 2015

• Sběr železného šrotu, hasiči

21. 9. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině

22. 9. 2015

• Svoz trávy

28. 9. 2015

• Svoz komunálního odpadu

29. 9. 2015

• Svoz trávy

30. 9. 2015
⚠

• Přeložení autobusové zastávky
OÚ k moštárně

září:
Vrtek Jan (80)
Cudráková Milena (60)
Švestková Vlasta (55)
Neoral Eduard (55)
Všem jubilantům
upřímně
blahopřejeme.
Do dalších let
přejeme zdraví a
pohodu!
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