www.ou-lestina.cz

LZ 7/16
aktuální informace z obce

Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou v naší obci konat volby do zastupitelstev krajů. Sídlo
volebního okrsku bude jako obvykle v budově Obecního úřadu - Družstevní 92, Leština.

Svoz velkoobjemového odpadu a elektroodpadu
Sběr proběhne 3. 10. 2015 od 8 - 17 hod. a 4. 10. 2016 od 8 - 12 hod. na hale v Zálavčí.
V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ. V jinou než výše
uvedenou dobu nebude možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce a podobný objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• stavební odpad (např. stavební suť a pod.)

Nedělní klid
Neděle by měla být dnem, kdy si po náročném pracovním týdnu můžeme odpočinout a
vychutnat chvíli klidu. Bohužel tomu tak mnohdy není. Z tohoto důvodu se obracíme na
všechny spoluobčany se žádostí, aby v neděli nechali své sekačky, vrtačky, křovinořezy a
jiné hlučné nástroje vypnuté a dopřáli tím svým sousedům den zaslouženého klidu.
Děkujeme za vaši ohleduplnost!

⚠ Přeložení autobusové zastávky OÚ
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností bude od
středy 28. 9. do úterý 4. 10. 2016 včetně přeložena zastávka od OÚ k moštárně.
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Parkování mimo místa k tomu určená
Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny řidiče, kteří nechávají svá auta
zaparkovaná na místních komunikacích. Z hlediska plynulosti a bezpečnosti silničního
provozu žádáme vlastníky automobilů, aby svá vozidla parkovali výhradně na svých
pozemcích, případně na místech k tomu určených, nikoliv na místních komunikacích či
hlavní cestě.

Milí odpad třídící i netřídící občané, řekli byste,
že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje
statisícové úspory nebo naopak nešlapání
obalů představuje statisícové náklady? Jak je to
možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím veřejných
kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo
pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový
sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na
nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo
nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek
od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových
obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita
pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo
3,5 kg pošlapaných PET lahví.
HMOTNOST

PŘÍJMY

NÁKLADY

ZISK / ZTRÁTA

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli / nádobě nebo
se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou
obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně
předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou
peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města
nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do
vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme
shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod
názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných
obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY
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Diakonie Broumov, sociální družstvo

VYHLAŠUJE SBĚR 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 a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
peří, péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 8.9.2016 v čase od 9-17 hodin v přísálí sokolovny.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800
místní spolky informují

Zprávy od hasičů
V měsíci červenci proběhla na návsi Pohárová soutěž. Zúčastnilo se jí
dvacet soutěžních týmů mužů, žen a veteránů. Putovní pohár Obce
Leština si nakonec odvezl tým z Hrabové. Družstvo našich mužů
skončilo na 7. místě, veteráni na krásném 2.místě. Po celý den byl
pro děti zdarma k dispozici skákací hrad. Pro zpestření sobotního
odpoledne přijel profesionální hasičský sbor se svou technikou a soutěžní
auto Dakar. Rádi vyslovujeme poděkování všem sponzorům za podporu
hasičského sportu v naší obci.
Během července a srpna se zdejší hasiči zúčastnili mnoha soutěží o poháry a Velké ceny
Holba Cup.
Druhá polovina srpna byla ve znamení nočního pochodu kolem Leštiny. Pochod úspěšně
absolvovalo 45 dětských účastníků. Na místní “piskáč” navíc dorazilo dalších 15 dětí,
které si rovněž zasoutěžily o zajímavé ceny. Pro všechny účastníky pochodu byla v cíli
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připravena ukázka výcviku psů, o niž se postaral kynologický spolek. I zde je na místě
poděkování všem sponzorům, díky kterým se mohla tato úspěšná akce uskutečnit.

⚠ SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Informujeme všechny spoluobčany, že v sobotu 24. září 2016 pořádá SDH Leština sběr
starého železa. Prosíme všechny, kteří se chtějí starého, železného šrotu zbavit, aby jej
připravili v sobotu před své domy. Z výtěžku budou pořádány akce pro děti.
Děkujeme!
👤 Starostka SDH Ludmila Augustinova
informace ze školy

Zprávička ze školy:
V úterý 4. října (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu druhý letošní
sběr starého papíru. 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.
V případě nepříznivého počasí sběr provedeme v náhradním termínu, který oznámíme
místním rozhlasem. Za vaši součinnost moc a moc děkujeme!
Stejně tak znovu děkujeme všem, kteří nám starý papír při minulé akci přichystali, nebo
dokonce přivezli až ke kontejneru.
příspěvky od občanů

Prázdniny jsou nenávratně pryč – škola nabírá plné obrátky.
Krátké zastavení u pomníku v rohu místního hřbitova nám na začátku nového školního
roku připomene osobnost řídícího učitele HYNKA KRÁSNÉHO, jemuž patří za vznik
zdejšího stánku vědění i výchovy velký dík. Narodil se roku 1855 v Horní Cerekvi v
Čechách. Po gymnasijních a učitelských studiích i působení na různých místech jej osud
zavál až do našeho kraje. V Leštině nastoupil do kantorských služeb 1. září 1901. Díky
jeho organizačním schopnostem a nezdolné energii byla na jaře roku 1903 dostavěna
nová školní budova. Po květnové kolaudaci se v ní začalo záhy učit. Roku 1905 se pan
řídící ve svých 55 letech oženil se slečnou Františkou Urbanovou, dcerou Františky a
Karla Urbanových z Leštiny, dům číslo 85. Nevěstě bylo tehdy 19 let. Pan Hynek Krásný
zemřel 30. 12. 1907. Na Nový rok následujícího roku byl za velké účasti příbuzenstva,
žactva, přátel a známých na leštinském hřbitově uložen k věčnému spánku. Na jeho
počest byl poté vystavěn pomník, jehož historie je již pro nastupující generace velkou
neznámou – právě kvůli této skutečnosti vzpomínka s poděkováním panu učiteli Hynku
Krásnému určitě patří...
A. Hoferová
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Vzpomínka na občany padlé v I. světové válce
Krutá válka pokračovala a mařila nadějné životy mužů a chlapců i z Leštiny. Naše
následující vzpomínka proto patří dalším občanům z naší obce, jejichž jména jsou na
trvalou památku uvedena na pomníku padlých. Právem však náleží i těm hrdinům, jejichž
jména odvál neúprosný čas...
• Žák František – narozen dne 16. července 1875 v domě číslo popisné 82. Byl povolán
k pěšímu pluku č. 31 - rota 8. Padl 17. 8. 1917.
• Knol František – narozen v roce 1872 v Bratrušově. Narukoval k 93. pěšímu pluku. Byl
raněn a zemřel 27. března 1917 v zemské nemocnici Jekatěrinoslav v Rusku.
• Adámek Jan - narozen dne 25. srpna 1893 v Leštině č. popisné 65. Narukoval k 93.
pěšímu pluku. Dne 4. prosince 1918 byl prohlášen mrtvým.
• Adámek Petr - narozen dne 3. července 1891 v Leštině, v domě číslo 65. Kde a kdy
padl, není zatím ve Vojenském ústředním archivu Praha uvedeno. Jan a Petr byli bratři.
Manželé Adámkovi tak přišli ve válce o dva syny.
• Vrtek Josef - narozen dne 14. listopadu 1875 v domě číslo 19. Podle zápisu ve
Vojenském ústředním archivu Praha byl dne 1. března 1919 prohlášen mrtvým.
• Strašil Karel - narozen dne 25. ledna 1882 v domě číslo 5. Sloužil u pěšího pluku č.
13. Od 20. července 1916 byl na ruském bojišti prohlášen nezvěstným.
• Vepřek Jan – narozen v roce 1874 v Hrabové. Sloužil u zemského pluku 13. Padl v boji
dne 22. února 1917 u Chwojna – Rusko.
• Holouš Jan - narozen v roce 1896. Byl povolán k zemskému dělostřeleckému pluku,
k deváté rotě. Je uveden v listině ztrát č. 424 na straně 22 ze dne 25. května 1916. Zda
je to datum i úmrtí, nelze zjistit.
• Rýznar František - narozen dne 30. listopadu 1893 v Leštině, v domě číslo 81. Sloužil
u 93. pěšího pluku. Padl v boji dne 4. dubna 1915. O den později byl pochován na
bojišti.
• Kunert Karel - narozen dne 30. září 1895 v domě číslo popisné 88. Narukoval k 93.
pěšímu pluku Šumperk. Padl v roce 1917 u Novohrad – Rusko.
• Polášek Jan - narozen dne 14. května 1889 v domě číslo 3. Padl dne 25. října 1914 na
severní frontě - ruské bojiště.
• Sobota Josef - narozen 11. září 1873 v Králové. Ve Vojenském ústředním archivu
Praha není datum úmrtí uvedeno.
• Ramert Jan - ve Vojenském ústředním archivu Praha není datum úmrtí uvedeno.
Na pomníku v Leštině nejsou uvedena jména vojáků, kteří se v Leštině sice narodili, ale
v době války již bydleli jinde.
• Churavý Rudolf - narozen v roce 1889 v Leštině, číslo popisné 29. Byl povolán k 13.
pěšímu pluku Šumperk. Padl 16. května 1915 u Gorlice.
• Čulík Karel Gustav - narozen dne 3. srpna 1880 v Leštině, v domě číslo 9. Sloužil u
domobraneckého pěšího pluku 13. Padl v boji dne 5. května 1915 v Novo Nikolajevsk –
Rusko.
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• Mikula František - narozen dne 28. října 1886 v domě číslo popisné 105. Narukoval
k 13. domobraneckému pěšímu pluku. Padl dne 15. července 1916 v Rusku.
V roce 2018 uplyne už 100 let od ukončení VELKÉ VÁLKY, která byla krutá, hrůzná a
vyžádala si tolik lidských obětí. Orientace v historii je pro současnou i další generaci velmi
důležitá a připomínka doby, kdy lidský život znamenal tak málo, stejně potřebná.
Znamená varovný signál, abychom se už nikdy nemuseli bát o naše životy a žili v míru,
pokoji a vzájemné úctě.
👤 A. Hoferová, A. Krušová

úryvky z leštinské kroniky

Po období dovolenkových a prázdninových dnů opět
otvíráme kroniku Leštiny a vracíme se do roku na
události velmi bohatého – 1937...
Dne 2. 7. uspořádala Místní Osvětová Komise v sokolovně
za účasti téměř 4000 osob krásný vzpomínkový večer na
paměť 20. výročí slavné bitvy u Zborova. Po zahajovacím
proslovu správce školy, který vzpomenul všech místních
legionářů, měl výstižnou přednášku o významu této bitvy
odborný učitel Miroslav Bažant ze Zábřeha, načež střídaly se
recitace, písně a hudba za řízení zde působícího učitele Boleslava Hrbka.
tak pěkně poklonila památce velkého dne.

Leština se

Státní svátek 28. října oslaven byl ve škole se žáky, večer pak v sokolovně, když před
tím žactvo uspořádalo lampionový průvod občanstvem velmi sledovaný.V 8 hodin večer
naplnila se sokolovna občanstvem, jež přišlo vyslechnouti projev ku Dni svobody. Zatímní
správce školy promluvil tu o povinnostech, k nimž nás tato získaná SVOBODA STÁTU
zavazuje, vzpomněl obětí budovatelů a nedávno zesnulého presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka a zdůraznil povinnost bránit a hájit za všech okolností svůj samostatný stát.
Žáci vyšších ročníků zdejší školy přednesli pak zpěvní, recitační a hudební čísla. Oslava
byla zakončena státní hymnou. Vesnice ozdobena byla po celý den vlajkami, v mnohých
oknech umístili občané obrazy obou presidentů. Celá vesnice zachovala klid práce, takže
to byl opravdu den sváteční.
Činnost Místní Osvětové Komise projevovala se intensivně při všech místních
osvětových podnicích. Ona je de facto vlastně iniciátorem všech počinů v obci a práce se
jí opravdu daří. V období zimním uspořádáno 10 cenných přednášek v místnostech školy
za účasti 80 – 100 i více osob. Přednášky tyto absolvovali znalci všech možných oborů
delegovaní sem Okresní komisí. Kromě toho uspořádáno bylo i několik přednášek se
světelnými obrazy. Témata – Jugoslávie, Karel Havlíček Borovský, Duch školy v
republice, Vývoj ženského trestního práva, Ochrana proti leteckým plynům, Vývoj
českého státu, O brannosti státu, O plemenném chovu dobytka, Devalvace, zlatá měna,
%6

Cesta z krize, O plynové válce a užití masky. Světelné obrazy s přednáškami absolvoval
vesměs pan učitel B. Hrbek.
Obecní knihovna obsahovala v tomto roce 849 svazků, přibylo 32 – zábavné, poučné,
pro mládež. Čtenářů bylo 74, půjčovních dnů 37. Při půjčování vypomáhal studující
Rudolf Čulík a Olga Drlíková, gymnasistka. Vypůjčeno bylo celkem 2 235 svazků, t. j. o
12% více než vloni. Čtenář přečetl průměrně 30 knih. Nejvíc se četly knihy A. Jiráska, K.
V. Raise, R. Svobodové.
Výzbroj hasičstva – Sbor dobrovolných hasičů pořídil si letos novou automobilovou
stříkačku o váze 1 450 kg a motorické síle 40 HP za obnos 26 500 Kč. Zdařilá slavnost
předání stříkačky konána byla 25. 7. na sokolské zahradě. Nikdo při této slavnosti
nepomyslil, že první na ní bude k věčnému odpočinku vezen ve výslužbě tehdy zde žijící
řídící učitel Josef Bednář. Stalo se tak v neděli dne 6. 2. 1938. Nechť tohoto krásného
stroje je v budoucnu využito v míře zúplna omezené a stane – li se tak, nechť našemu
hasičstvu podaří se jím vždy ohnivý živel statky ničící hned při jeho vzniku udusiti, nebo
aspoň docela lokalizovati!
V dalším čísle LZ ještě u roku 1937 zůstaneme - tentokrát budou ve většině převládat
pesimistické zápisy zachycené perem tehdejšího kronikáře, pana učitele Jana Sklenáře /
úmrtí význačných osobností Leštiny, tragická dopravní nehoda /.
Příjemné dny hezkého, barevného podzimu Vám všem přeje Anna Krušová.
👤

Úspěšný školní rok 2016/2017
přejeme všem školákům!
OÚ Leština
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A. Krušová

Oznámení o ukončení rubriky
Z důvodu stížnosti na zveřejňování osobních údajů v pravidelné rubrice
životních jubileí jsme ji byli, s politováním, nuceni ukončit.
Děkujeme za pochopení.

Důlěžitá data
5. 9. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

6. 9. 2016

• Svoz zahradního odpadu

8. 9. 2016

• Sběr použitého ošacení- DIAKONIE BROUMOV, 9-17 h., přísálí
sokolovny

12. 9. 2016

• Svoz komunálního odpadu

13. 9. 2016

• Svoz zahradního odpadu

19. 9. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů

20. 9. 2016

• Svoz zahradního odpadu

24. 9. 2016

• Sběr starého železa, SDH Leština

26. 9. 2016

• Svoz komunálního odpadu

27. 9. 2016

• Svoz zahradního odpadu

28. 9. 2016

⚠ Přeložení autobusové zastávky OÚ

Upozorňujeme občany,
že z důvodu
autobusové
tradičních
zastávky
hodových slavností bude od
• Přeložení
středy 28. 9. do úterý 4. 10. 2016 včetně přeložena zastávka od OÚ k moštárně.
3. 10. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Sběr velkoobjemového a elektroodpadu, 8- 17 h., hala Zálavčí

4. 10. 2016

• Sběr velkoobjemového a elektroodpadu, 8- 12 h., hala Zálavčí
• Sběr starého papíru, ZŠ a MŠ Boleslava Hrbka Leština
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