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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V OBCI LEŠTINA
Vážení spoluobčané, níže přinášíme výsledky voleb v naší obci.
Celková volební účast – 63,02%
Název strany
ANO 2011
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
TOP 09
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
politické hnutí Změna
Suver.-Strana zdravého rozumu
Dělnic.str.sociální spravedl.
HLAVU VZHŮRU - volební blok

Poč.
hlasů
136
135
120
66
56
46
33
12
12
11
7
5
5
5
2

V%
20,89
20,73
18,43
10,13
8,60
7,06
5,06
1,84
1,84
1,68
1,07
0,76
0,76
0,76
0,3

OZNÁMENÍ
MUDr. Jaroslav Němeček oznamuje všem pacientům registrovaným v jeho ordinaci, že
dnem 31. 12. 2013 končí svou lékařskou praxi a zdravotnickou činnost. Touto cestou
děkuje všem pacientům za dlouholetou přízeň a spolupráci.
Kontinuitu lékařské a zdravotní péče bude zajišťovat počínaje 1. lednem 2014 MUDr.
Anna Peková ve stejné ordinaci, stejných ordinačních hodinách, stejném rozsahu a
kvalitě.
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OBECNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, že ke dni 15. 11. 2013 musí být zaplaceny poplatky za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Nebudou - Ii poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, může obecní úřad vyměřit poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích). Včas
nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku (§ 11 odst. 3 zákona o
místních poplatcích).

JAK ZAJISTIT BEZPEČÍ PRO DĚTI
Co můžeme udělat my, dospělí, a co mohou udělat děti samy
pro své bezpečí? Policie ČR chce tímto článkem rodičům, prarodičům
a samozřejmě i dětem samotným připomenout základní rady a
informace, jak se chovat bezpečně nejen venku, na ulici, při cestě do
školy a ze školy, ale i doma.
Nikdo by neměl znát dítě lépe než jeho rodiče a prarodiče. Využijte proto každou
možnou chvíli být s ním. Nepromarněte příležitost, kdy vám dítě chce něco sdělit,
s něčím se svěřit. V takovou chvíli všechno ostatní musí počkat. Buďte dítěti oporou a
snažte se, aby se svěřovalo právě vám s tím, co ho trápí, čeho se bojí, co se mu stalo
a pod. Všímejte si chování svých dětí a pátrejte po příčině případných změn. Při každé
vhodné příležitosti učte dítě rozeznávat, co je mravné a co už není. Snažte se vytvořit
mezi sebou v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu.
Poučte své dítě o bezpečnostních opatřeních, která by mělo dodržovat, pokud je
samo doma. Zde je výčet těch nejpodstatnějších:
 u telefonu mít připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči,
záchranná služba)
 neposkytovat informace po telefonu, když si není jisté, s kým mluví, neříkat, že je
doma samotné
 dveře od bytu otevřít jen osobě důvěrně známé, cizím osobám neotvírat a
nepouštět je dovnitř
 nevodit si domů cizí děti, kamaráda pouze s vaším souhlasem
Pokud chodí samo do školy a ze školy, opět by mělo být poučeno o zásadách
bezpečného chování. Domluvte se společně na pravidlech, která bude venku
dodržovat. Sem patří zejména následující zásady:
 klíče od bytu mít uložené na bezpečném místě, při odchodu z bytu nebo z domu
řádně zavřít okna a zamknout dveře
 chodit vždy bezpečnou cestou, i když je třeba delší, vyhýbat se opuštěným a
nebezpečným místům
 nedávat se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich nebrat, nikam s nimi nechodit,
nesedat do jejich auta
 nejezdit autostopem, je to velice nebezpečné
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Zdraví a bezpečnost dětí je to nejpřednější. Kdo jiný než rodiče by měl děti
upozorňovat na nástrahy a nebezpečí, kterým mohou být vystaveny jak doma, tak i
venku na ulici.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař
OSTATNÍ DĚNÍ

Další zprávičky z leštinské školičky
Školní rok se nám rozjel jako vždy obrovským tempem a my už
máme za sebou spoustu vydařených akcí. O jedné z nich už jsem se
zmiňovala minule, nyní se pojďme poohlédnout za těmi dalšími.
1. Akce školy, které proběhly
a) Exkurze do Vápenky Vitošov
V pondělí 7. října se žáci 4. a 5. ročníku společně se svými vyučujícími vypravili na
exkurzi do Vápenky Vitošov. Počasí nám přálo, takže jsme si vše vzorně prohlédli a
návštěvu si užili. „Třešinkou na dortu“ pak byla zpáteční jízda vlakem. Všem, kteří se o
nás starali, moc děkujeme!
b) Aby pes nekousl
Ve čtvrtek 17. října byla pro děti z 3. až 5. ročníku připravena beseda s názvem„Aby
pes nekousl“. Všichni účastníci se seznámili s tím, jak se správně chovat v případě
setkání s cizím psem. Prvňáčci se tentýž den vypravili do KD Zábřeh na divadelní
představení „Rákosníček a jeho rybník“.
c) Dýňový den aneb uspávání broučků a loučení se světluškami
Ve čtvrtek 31. října jsme absolvovali další Dýňový den. Dopoledne měly děti možnost
pracovat již tradičně v několika dílničkách, v nichž vyráběly lucerničky, své broučky,
slušivé brýle, dále dlabaly dýně a čtvrťáci s páťáky jakožto nejstarší se zhostili role
míchačů kouzelných lektvarů jako nápoje lásky, nápoje síly a inspirace, nápoje štěstí
nebo nápoje šílenství a pekařů dýňových buchet. Ani děti z mateřské školy nezahálely,
v hale si všichni příchozí mohli prohlédnout celou řadu jejich výrobků.
V podvečer jsme se pak sešli s rodiči a dalšími příbuznými dětí na zahradě mateřské
školy, abychom celou akci uzavřeli. Děti nejprve potěšily všechny zúčastněné
připraveným vystoupením, pak uložily ke spánku všechny vlastnoručně vyrobené
broučky a berušky. Následně se všichni proměnili ve světlušky a posvítili tak všem
zbloudilým tvorečkům, kteří ještě zůstali neuloženi, aby to mohli rychle napravit.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i dospělým z obou škol za snaživost a tvořivost,
stejně tak těm, kteří přišli, aby naši akci podpořili!
d) Výlet do Brna
V neděli 3. listopadu jsme se vypravili (46 dětí a 5 dospělých) do moravské
metropole, Brna. Počasí nám sice vůbec nepřálo, ale to nám na náladě nijak neubralo.
Navštívili jsme nejprve brněnskou hvězdárnu, poté jsme se vypravili na procházku
centrem města a program jsme zakončili v muzeu Anthropos. Den, který nám strašně
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rychle utekl, jsme si náramně užili.  Zde patří poděkování paní učitelce Kantorové,
která pro nás celou akci připravila.
2. Akce, které nás čekají v nejbližší době
19. listopadu se konají třídní schůzky. Před jejich zahájením proběhne v 16 hodin
jako vždy rychlá a věcná valná hromada Občanského sdružení Vesník.
V pátek 6. prosince navštíví naši školu Mikuláš s čerty a anděly a odpoledne se pak
koná v budově sokolovny Zimní rej.
Ve čtvrtek 12. prosince se vypravíme na prohlídku vánočně vyzdobeného hradu
Šternberk a do tamní Expozice času.
Dnešní zprávičky končí. S přáním příjemných listopadových dnů
Mgr. Jana Řeháková, řed. školy

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEŠTINA VÁS ZVE NA MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 30. LISTOPADU OD 16 HOD. NA
LEŠTINSKÉ NÁVSI. PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN DÁREČEK A ČAJ ZDARMA. DALŠÍ
OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO. SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

BEDŘICH SMETANA: „ V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ “…
K dnešní upoutávce na další koncert v rámci KPH v podání
vynikajícího Smetanova tria právem patří památná slova tohoto
génia naší vážné hudby pronesená při slavnosti kladení základního
kamene Národního divadla v Praze dne 16. května 1868. Umělci
uvedou převážně skladby právě českých autorů a koncert se
uskuteční v dobu, kdy si mohou jejich mistrovství i krásu české
klasiky poslechnout nejen dospělí, věrní posluchači, ale i pozorné, vnímavé děti
z místní ZŠ B. Hrbka. Smetanovo trio ve složení J. Čechová - klavír, J. Vodička housle, J. Páleníček - violoncello u nás v obci přivítáme v pátek dne 15. 11. 2013 ve
14 hod. v zasedací místnosti OÚ / informace na plakátech, hlášení rozhlasu /. Na
hudební pohlazení v peřejích přítomného času jste srdečně zváni.
A. Krušová

POZVÁNKA
Zveme všechny seniory na tradiční setkání - tentokrát opět do vinárny v sokolovně.
V sobotu dne 9. listopadu 2013 v 16 hodin se zde projdeme Prahou s Karlem
Hašlerem. Pomyslná procházka povede z jeho rodného Zlíchova a v písních se
zastavíme na mnoha místech „Staré Prahy“. Vstupné je dobrovolné.
Na Vaši návštěvu se těší členky kulturní komise.
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AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA PROSINEC
7. 12. 2013 Malá vánoční výstavka spojená s tradičním posezením pro seniory.
K tanci a poslechu nám zahrají Pepa a Vašek
8. 12. 2013 Vánoční koncert ZUŠ Zábřeh – Druhá adventní neděle, Kostel svatého
Jakuba Většího v Lesnici
Tradiční rozjímání u stromečku, datum bude upřesněno.
Věřím, že si i v uspěchané předvánoční době vyšetříte čas, přijdete si odpočinout a
společně s námi nasát krásnou, vánoční atmosféru.
Všichni jste srdečně zváni!
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

VOLBY, VOLBY, VOLBY...
Letošní podzimní volební kolotoč otevřel vrátka i vzpomínce
sahající až do roku 1909. Díky panu Tomáši Loučnému, který
mi přinesl Protokolní knihu Dělnické tělovýchovné jednoty
v Leštině, se můžeme seznámit s historií této organizace a při
nějaké příležitostné akci v obci budeme moci nahlédnout i do
bohaté dokumentace včetně fotografií a různých zajímavostí
z období před mnoha lety. Ráda bych svému bývalému žákovi
poděkovala za důvěru a ochotu věnovat část rodinného archivu
jako přílohu k místním kronikám. A. Krušová
Dělnická tělovýchovná jednota v obci byla založena dne 17.
listopadu 1909, na kterýžto den, jak píše F. Adámek, toho času
jednatel, svolala tehdejší komise soc. dem. mimořádnou valnou hromadu. Byly
přečteny a probrány spolkové stanovy, usneseno 1 Kč zápisného + 40 haléřů
měsíčního příspěvku. Hlasovacími lístky zvoleni byli: Josef Boxan, starosta s 11 hlasy,
František Drlík, místostarosta s 11 hlasy, Antonín Loučný, náčelník s 15 hlasy,
František Adámek, jednatel s 17 hlasy, František Kulhánek, pokladník s 14 hlasy, Jan
Brzobohatý, hospodářský správce s 16 hlasy, Josef Kulhánek, člen výboru s 15 hlasy.
Za náhradníky byli zvoleni Jaroslav Kouřil a Cyril Parma. Po této valné hromadě byla
uspořádána Kateřinská taneční zábava dne 21. listopadu, další pak 4. prosince. Na
plenární schůzi byl přečten protokol ze schůze výborové. Byly zakoupeny žíněnky a
razítka z Prostějova. Proběhla volba tříčlenného cvičitelského sboru – A. Loučný
jakožto náčelník, další cvičitelé pak F. Adámek a F. Drlík. Cvičení probíhalo každou
neděli 3 hodiny.
V r. 1910 byly svolány další valné hromady s pozváním A. Měchury z okresní DTJ
Prostějov. V tiskárně Zábřeh byly zakoupeny spolkové knihy. Byla udělena důtka
náčelníka za špatné chování členů. Proběhly další volby a po nich došlo k některým
změnám. Náčelníkem byl zvolen A. Loučný, starostou F. Drlík. Změnily se doby
cvičení na neděli odpoledne od 12 hod., dále na středu a pátek. Navrhlo se pořádání
divadla a náčelník poukázal na liknavost ve cvičení. Na další schůzi se rozhodlo o
zakoupení trubky pro náčelníka, klíčky ke hrazdě a odběr tiskoviny Cvičitelský ruch.
V květnu se uskutečnila vycházka do Mladče. Další výborová schůze doporučila
uspořádání divadla. V květnu byl vyslán jako delegát na zasedání do Olomouce F.
Adámek. Jako cestovné mu bylo vyměřeno 5 Kč. Pokladníky při divadle byli pověřeni
J. Urban a J. Linhart. Byly projednány další body, např. že členové, kteří se nehodlají
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účastnit pravidelných cvičení bez omluvy, budou na schůzích pokáráni důtkou. Byl
utvořen i ženský cvičební sbor se zápisným 50 haléřů a měsíčním příspěvkem 40 hal.
Jak se DTJ Leština dařilo i v dalších letech? Někdy příště se k zažloutlým stránkám
historického dokumentu opět vrátíme. Pěkné dny přeje A. K.
VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Listopad:
85 let – Liběna Doleželová
80 let – Marie Vepřková, Evžen Kordula
70 let – Mgr. Miroslav Hofer
65 let – Bohumil Klos
60 let – Zdeňka Badalová
50 let – Marcela Heinzová
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme hodně zdraví a
stálou pohodu!
DŮLEŽITÁ DATA

9. 11. 2013



Hašlerky, 16:00 sokolovna

11. 11. 2013




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

15. 11. 2013



Koncert vážné hudby, 14:00 OÚ

18. 11. 2013



Svoz plastů

25. 11. 2013




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

30. 11. 2013



Mikulášská nadílka, 16:00 náves

7. 12. 2013



Vánoční výstavka s posezením pro seniory,
sokolovna (čas bude upřesněn)
Vánoční koncert, kostel sv. Jakuba v Lesnici
(čas bude upřesněn)
Svoz komunálního odpadu
MUDr. Jaroslav Němeček v Leštině

8. 12. 2013
9. 12. 2013
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