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aktuální informace z obce

Právě se Vám do rukou dostalo poslední číslo Leštinského zpravodaje tohoto
roku. Další vydání doputuje do Vašich schránek až koncem ledna roku příštího.
Rádi bychom poděkovali všem přispěvatelům, kteří se na podobě zpravodaje v
uplynulém roce podíleli. Všem čtenářům přejeme do nadcházejících vánočních
chvil spoustu rodinné pohody a do nového roku pevné zdraví.

Informace ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Ve středu 16. listopadu 2016 se v zasedací místnosti OÚ konalo 17. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština. Zastupitelstvo vzalo na vědomí vzdání se funkce člena
zastupitelstva a rady Ing. Karla Kolčavy. Na jeho místo byla do zastupitelstva zvolena
paní Miluše Dušková, v radě obce jej nahradí pan Jiří Balcárek. Dále zastupitelstvo zvolilo
člena valné hromady Svazku obcí Povodí Loučka Mgr. Janu Řehákovou a člena kontrolní
komise Svazku paní Milenu Hradilovou.
Plné znění usnesení ze 17. veřejného zasedání ZO Leština najdete na adrese:
www.ou-lestina.cz

Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Leština zve všechny spoluobčany na 18. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Leština, které bude zároveň posledním v tomto roce. Zasedání se uskuteční ve
středu 21. prosince 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
.

Placení obecních poplatků

Občanům, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme důležité termíny.
Do 15. 11. 2016 byla dle platné obecně závazné vyhlášky povinnost doplatit poplatek za
svoz komunálního odpadu, do 31. 12. 2016 je splatný poplatek za stočné. Poplatky
můžete uhradit každý pracovní den až do pátku 23. 12. 2016. Od tohoto data bude
pokladna uzavřena. Dveře Obecního úřadu v Leštině se opět otevřou 2. 1. 2017. Pošta
Partner bude do konce roku otevřena každý pracovní den dle svých úředních hodin.

Odečet stavu vodoměrů
V době od 12. 12. 2016 do 14. 12. 2016 bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Odečet
budou provádět zaměstnanci obce.
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Zprávy z místní knihovny
Vedoucí místní knihovny oznamuje, že poslední výpůjční den v letošním roce je pondělí
19. 12. 2016. Knihovna bude otevřena od 16:00 – 20:00 hod. Kolektiv knihovny děkuje
svým čtenářům za přízeň a těší se na shledání v novém roce.
.

Dotace pro obecní složky

Upozorňujeme spolky, sdružení, organizace a kluby v naší obci, že mezní termín pro
podání žádostí o dotace na jejich činnost je 31. 1. 2017. Zároveň upozorňujeme všechny
spolky a organizace, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2016, že jsou povinny podat
k 15. 12. 2016 vyúčtování této dotace.
.

Potřebné formuláře najdete na adrese: http://www.ou-lestina.cz/dotace-z-rozpoctu-obce/

MUDr. Zbyněk Habrnal informuje

Upozorňujeme spoluobčany navštěvující ordinaci MUDr. Zbyňka Habrnala v Postřelmově,
že v uvedených dnech neordinuje:
8. - 9. 12. 2016, 12. 12. 2016, 19. 12. 2016, 23. 12. 2016 a 27. - 28. 12. 2016
•
plánované akce

Pozvánka na adventní koncert

Nejkrásnější svátky roku už klepou na dveře a my více myslíme na své drahé. Jsou pro
nás jako sněhové vločky, snášející se na rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo
všechny zachytit a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, můžeme je vyzpívat za
hudebního doprovodu v pásmu tradičních českých koled a roznést je do všech koutů ke
všem blízkým i vzdáleným…
V sobotu 17. prosince od 16:00 hod. v kapli sv. Václava přivítáme na adventním
koncertu PIANO PETROF TRIO: Martina Schulmeisterová - piano, Jan Schulmeister housle, Kamil Žvak - violoncello. V 2. části koncertu zazní pásmo českých a moravských
koled za sborové podpory hudbymilovného leštinského publika….
Přijďte nasát sváteční atmosféru blížících se svátků pokoje! Vstupné je tradičně
dobrovolné, děti a studující zdarma.
Poděkování:
Vážení návštěvníci koncertů, ráda bych Vám poděkovala za stálou přízeň, OÚ za podporu a
příkladnou spolupráci a nám všem, kteří si svou životní cestu rádi zdobíme krásnou hudbou,
přeji Vánoce plné rodinné, něžné pohody i šťastné vykročení do roku 2017 s prostorem pro
naději… A. Krušová

Předvánoční aerobik

Lucka Paraska zve všechny na předvánoční cvičení, kde první část bude aerobní taneční a v druhé části lekce se zaměříme na posílení všech svalových partií. Cvičení
proběhne 17. prosince 2016 od 9:00 do 10:30 hodin v sokolovně. Vstupné je 50,- Kč.
Na cvičení je potřeba pevná obuv vhodná do tělocvičny, ručník a nápoj. Podložku je
možné si zapůjčit. Důležité je převlečení na cestu domů :-).
Na všechny známé i nové tváře se moc těším.
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Hasiči připravují
Po Mikulášské nadílce pro děti, která proběhne 3. 12. 2016 v 17:00 hodin na návsi,
připravujeme také tradiční silvestrovský přípitek na návsi, doprovázený půlnočním
ohňostrojem. Přijděte se rozloučit s uplynulým rokem 2016 a spolu s přáteli přivítat
nadcházející rok 2017.
Sbor dobrovolných hasičů Leština přeje svým spoluobčanům klidné a láskyplné vánoční
svátky, vše nejlepší a hlavně pevné zdraví v roce 2017. Rádi bychom poděkovali všem,
kteří svou účastí podporují kulturní a sportovní akce pořádané SDH. Velké poděkování
patří i místnímu OÚ a všem sponzorům za podporu naší činnosti.
.
Za SDH Ludmila Augustinová

Tříkrálová sbírka 2017

Začátkem ledna 2017 realizuje zábřežská Charita již tradiční
Tříkrálovovou sbírku. Záměrem sbírky je bezprostřední pomoc chudým,
postiženým, nemocným, seniorům, lidem opuštěným, lidem bez
domova, maminkám s dětmi v tísni, všem sociálně potřebným u nás
i v zahraničí. Koledování v Leštině proběhne v sobotu 7. ledna 2017.

Ples MO KDU ČSL Leština

Plesovou sezónu v Leštině již tradičně zahájí ples MO KDU ČSL Leština. Společenský
ples se uskuteční v sobotu 14. 1. 2017 od 20:00 hodin v prostorách sokolovny. K tanci
a poslechu hraje duo - Pavla Zechová a Standa Gregora. V průběhu večera vystoupí
mažoretky ze ZUŠ Zábřeh.
Srdečně zvou pořadatelé.
.

Pozvánka na Obecní a školní ples

Obecní úřad Leština ve spolupráci se Základní školou Boleslava Hrbka a Mateřskou
školou Leština si Vás dovolují pozvat na letos již sedmý Obecní a školní ples. Zatančit si
můžete přijít v sobotu 28. 1. 2017 od 20:00 hodin do sokolovny. Večer doprovodí
hudební skupina CANTUS. Připravena bude tradičně bohatá tombola a chutné
občerstvení.
Předprodej a rezervace stolů bude probíhat na pokladně OÚ od 21. ledna 2017.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
zprávy ze školy

Letošní poslední zprávičky z leštinské školičky…..

Pomalu ale jistě se blížíme ke konci roku s šestnáctkou na konci.
Pro někoho byl více, pro někoho méně úspěšný, to musí zhodnotit každý
z nás sám. Než s bilancováním začnete, pojďte se začíst do posledních
letošních zpráviček z místního stánku vzdělávání. Tradičně Vám přináším
přehled akcí již minulých i těch očekávaných, nově pak jednu informaci
ze školní jídelny. Pojďme se tedy nejprve ohlédnout za tím, co se událo:
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V pondělí 31. října se konal další Dýňový den. Dopoledne měly děti možnost pracovat již
tradičně v několika dílničkách, v nichž vyráběly lucerničky, své broučky z kamínků,
netopýry či duchy z papíru, dále dlabaly dýně a ochutnávaly kouzelné lektvary. Role
jejich míchačů se ujali standardně nejstarší žáci školy. Vykouzlili pro nás jako každý jiný
rok čtyři druhy elixírů: tradičně lektvar lásky a šílenství, nově pak lektvar přátelství a
zapomnění. Někteří páťáci se dále stali pekaři dýňových buchet, které měli možnost
ochutnat všichni, kteří přišli na zakončení akce na zahradu mateřské školy. V podvečer
nejprve potěšily děti z obou škol všechny shromážděné svým vystoupením, následně
uložily vlastnoručně vyrobené hmyzí drobečky k spánku a posvítily všem dosud
poletujícím tvorečkům na cestu do jejich domečků.
V sobotu 5. listopadu zpestřili místní školáci pod vedení paní vychovatelky Novotné
další letošní Vítání občánků.
V pondělí 7. listopadu proběhla v naší škole přednáška o zdravých zubech. Studentka
dentální hygieny a v minulosti žákyně naší školy Simona Švestková povídala našim
druhákům a třeťákům o zubním kazu, správném čištění zubů a pomůckách pro ústní
hygienu.
A na jaké akce se můžeme těšit do konce tohoto roku ?
V pátek 2. prosince se na pozvání ZŠ a MŠ Dubicko vypravíme na divadelní představení
Nezbedná pohádka, které secvičil divadelní kroužek při dubické základní škole.
V pondělí 5. prosince budeme v naší škole opět prodávat vánoční hvězdy pro sdružení
Šance. Motto této charitativní sbírky je: „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás
bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem.“
Charitativní sbírka Vánoční hvězda, kterou organizuje už devatenáct let sdružení Šance
Olomouc, pomáhá onkologicky nemocným dětem. Letošní výtěžek bude použit na
humanizaci dětského hemato-onkologického oddělení, na sociální pomoc rodinám a na
financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě. Děkuji všem, kteří jste si
výše zmiňovanou květinu objednali. Částka 8.900 Kč, kterou letos přispějeme, není určitě
zanedbatelná.
V úterý 6. prosince k nám opět zavítá Mikuláš v doprovodu několika čertů a andělů.
Pro všechny hodné leštinské děti bude tedy připravena mikulášská nadílka.
Ve středu 7. prosince máme v plánu absolvovat program s názvem „Vánoce na hradě
Šternberk“. Jedná se o zajímavý komponovaný program zahrnující prohlídku vánočně
vyzdobeného hradu a výtvarnou dílnu.
V pátek 16. prosince se můžete těšit na další Zimní rej. Uskuteční se v 16 hodin na sále
místní sokolovny. Určitě si udělejte chvilku a přijďte se vánočně naladit a pevně věřím, že
i pobavit.
Ve čtvrtek 22. prosince vypukne v naší škole pravý bleší trh. V tentýž den připravujeme
poslední letošní školní akci, a sice tradiční Rozjímání u vánočního stromu. Kdo miluje
vánoční koledy a rád si je s námi zazpívá, nechť přijde v poslední školní den tohoto roku
ke slavnostně vyzdobenému stromu v blízkosti mateřské školy.
23. prosince začínají vánoční prázdniny. Ve škole se opět uvidíme v úterý 3. ledna
s letopočtem 2017.
Tolik k posledním akcím roku 2016. Dále jsem slíbila informaci ze školní jídelny, tady je:
Blíží se čas nadělování a dárků. Vedoucí školní jídelny a její tým si pro Vás jeden prezent
také připravily. Od 9. ledna 2017 budou ve školní jídelně v nabídce pro cizí strávníky
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dvě různá hlavní jídla. Jedno bude totožné s tím, co je určeno pro děti z místních škol,
druhé nebude striktně dodržovat předpisy pro školní stravování. Případní zájemci o odběr
obědů si mohou vyzvednout nové jídelníčky ve středu 4. ledna. Přestože zvyšujeme
kvalitu nabízených služeb, cena oběda zůstává zachována, a to 55 Kč.
Dovolte mi vážení a milí, abych Vám jménem všech pracovníků obou místních škol
i školní jídelny popřála krásné a pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku
2017 ! Ať je lepší – nebo ještě lepší – než ten pomalu se chýlící ke konci…
Nemohu si ani dnes na závěr odpustit jednu velmi moudrou myšlenku:
„Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším.“ (Rousseau)
Nezbývá mi, než nám všem popřát, abychom ten, co nás čeká v novém roce, využili co
nejúčelněji.
Krásný, klidný a ničím nenarušený adventní čas přeje
.

Jana Řeháková
úryvky z leštinské kroniky

Pan František Koruna – 2. část zápisu z kroniky Leštiny
Roku 1905 založil F. Koruna v obci záložnu, byv pak starostou jejím až do
svého úmrtí. Založil ji nikoliv bez počátečních obtíží, když stále víc a víc
poznával, že úvěr, jaký mohla
poskytnouti záložna v Lesnici,
nestačil nikdy k tomu, aby občané naši mohli udržeti ve svém
vlastnictví rozsáhlá luka i pole, přišla – li nějaká živelná pohroma
na hospodáře s dluhem. Přebohužel jen, že nemohl ji tu zříditi dřív.
Tohle míti naše obec, celý ten komplex luk i polí, jež dostaly se
snad navždy do vlastnictví občanů míst okolních jen proto, že naši
občané nenalezli nikde potřebného úvěru. Kdyby nebyl nic jiného
vykonal, než že zde založil a obezřetně pak vedl záložnu, vykonal už pro obec naši dílo
nehynoucí. Vždyť záložna naše jménem spořivého místního lidu přispěla, a to sama
jediná, k netušenému rozmachu a rozvoji naší obce a k jejímu dnes obdiv budícímu
hospodářskému zvelebení. R. 1908 založil zde potravní spolek, aby až do války byl jeho
předsedou. R. 1912 vidíme jej při zakládání tolik dnes užitečného elektrického družstva,
zase jako předseda až do své smrti, pak při zakládání mlékárny, kde byl předsedou
dozorčí rady až do konce. O zvelebení Leštiny zasloužil se po stránce hospodářské lvím
podílem tím, že vybudoval Vodní družstvo pro odvodnění pozemků obce. Bylať tu před
lety půda napořád vlastně jedinou mokřinou a mokro bylo pak příčinou, že obilniny vždy
vymokaly a brambory napořád hnily. Proto se pole orala do záhonů, a tu rostlo, zatímco
v brázdě stála voda i při sečení obilí ve žních. Není proto divu, že úroda bývala tu jen
skromná, porušená ještě stoklasou, metlicí, chrpou, pýrem apod. Když p. Koruna při
návštěvě Třeštiny mohl posouditi z vlastního názoru dobrodiní odvodnění, začal se
zabývati myšlenkou odvodňování polí, opustiv úplně svůj úmysl přestěhovati se do
Crhova, kde úroda, ač v horách, bývala nepoměrně větší. Maje zatím nasbírány jisté
zkušenosti a rady, dosáhl už v r. 1912 povolení k drenážování pozemků. Bylo však
neodčinitelnou chybou, že občan z č. 13 podáním rekursu do Brna překazil na plné 2 roky
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dílo tak důležité, když bylo již dobře vyřízeno, přišla r. 1914 válka, jež překazila vše. Ale
dobrá věc nemohla usnouti. S odvodňováním se začalo po vojně, leč práce byla 5x
dražší, také občané z příčiny naprosté neústupnosti a umíněnosti se zbytečně ochudili.
Nechť však je tomu jakkoliv, občané chválí si Korunovo dílo při pohledu na každoroční
požehnanou úrodu. Budiž tu zvlášť vytčeno, že odvodňování v celém rozsahu financovala
naše záložna obrovským nákladem bezmála 80 000 Kč, kterýžto obnos subvencovaný
40% státem a 30% Moravskoslezskou zemí proplatila téměř do haléře sama naše
záložna, ježto ani stát, ani země nemohly z příčiny nedostatku hotovosti ničeho na práci a
materiál poskytnouti. Teprve později kvóty své ve splátkách uhrazovaly. Je samozřejmé,
že dílo tak velkého rozsahu nestačil zvládnouti sám a zaznamenává se tu s vděkem, že
s ním jako jednatel družstva stejně intenzivně působil náš neméně zasloužilý občan Josef
Linhart st. z č. 36, který ve všech podnicích s Františkem svorně a obětavě spolupracoval.
Politicky inklinoval p. Koruna svým smýšlením ke straně lidové, katolické, a tu zastával
funkci předsedy lidových zemědělců, byv současně členem Čs. Orla a členem kostelního
výboru v Lesnici. Svou ruku přiložil rád všude tam, kde se jednalo o podnik trvalého
významu. Kolik jen povozů učinil zdarma při svážení potřebného materiálu při budování
matičního gymnasia a Dětského domova Zábřeh, při budování místní sokolovny a
Katolického domu. V posledních letech trpěl bolestivou chorobou nohou a těžko již chodil
o holi. Ale nebylo jediné schůze v místní školní radě, obecní radě i jinde, byl tu vždy včas
a pohotový.
Když 12. října 1937 zvonily mu na poslední cestě obcí zvony, jež také jeho přičiněním byly
po válce pořízeny, doprovázel jej k poslednímu odpočinku takový průvod, jakého tu málo
kdy bylo. Čest budiž zachována památce FRANTIŠKA KORUNY, jež zasloužil se dobře o
LEŠTINU!
S přáním láskyplných vánočních svátků, zdravých, spokojených dnů nového roku,
s poděkováním za čtenářskou pozornost i s příslibem návratu ke kapitole Paměti dávných
dob se loučí kronikářka Anna Krušová.
příspěvky od občanů

Vzpomínka na legionáře v I. světové válce - pokračování

Pro některé vojáky z Leštiny válka rokem 1918 neskončila. Legionáři se dostávali domů
dlouhými a velice složitými cestami.Podle Vojenského ústředního archivu Praha přesáhl
počet příslušníků československých vojsk v cizině sto tisíc. Přes pět tisíc legionářů
padlo, většina z nich v Rusku.
Linhart František se narodil 20. 5. 1888 v Leštině. Sloužil u 93. pěšího plukuŠumperk
a byl zajat 1. 3. 1915 Kalucze. Do ruských legií se přihlásil 11. 7. 1917. Službu ukončil
v hodnosti desátníka dne 29. 5. 1920.
Pelcl František se narodil 13. 2. 1892 v Leštině. Sloužil u 13. zeměbraneckého pěšího
pluku Olomouc. V obci Berestečko byl zajat dne 20. 7. 1916. Dne 5. 8. 1917 byl v obci
Tjumeň, Borispol přijat do ruských legií. Službu ukončil v hodnosti poručíka dne 12. 10.
1920.
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Pelcl Jindřich se narodil v Leštině dne 1. 1. 1891. Vojenskou službu vykonával u
54. pěšího pluku Olomouc. Zajat u města Krasnik dne 17. 8. 1914. Do ruských legií
vstoupil 28. 7. 1917 v Omsku. Službu ukončil v hodnosti četaře dne 7. 6. 1920.
Syrovátka Jaroslav se narodil dne 22. 9. 1894 v Leštině. Sloužil u 93. pěšího pluku
Šumperk a byl zajat 7. 10. 1915 u Bučače. Do ruských legií nastoupil 20. 5. 1918
v Charkově. Sloužil u 8. střeleckého pluku a službu v legiích ukončil 28. 9. 1920.
Syrovátka František se narodil 20. 4. 1897 v Leštině. Na vojnu byl povolán k
93. pěšímu pluku Šumperk. Do zajetí padl u Kolomeje dne 28. 7. 1916. Do ruských
legií přihlášen 10. 5. 1918 v Poltavské gubernii. Sloužil u 8. střeleckého pluku a službu
v legiích ukončil dne 22. 12. 1920.
Václavek Antonín se narodil 5. 3. 1895 v Leštině. Na vojnu byl povolán k 93. pěšímu
pluku Šumperk. Padl do zajetí dne 28. 6. 1916 u Roznova v Rumunsku. Do ruských
legií vstoupil 24. 11. 1917 v Nikopolu. Sloužil u 4. střeleckého pluku a službu v legiích
ukončil 15. 6. 1920.
Václavek Jan se narodil 4. 4. 1895 v Leštině. Dne 16. 6. 1918 byl zajat v obci
Montello. Do italských legií vstoupil 16. 6. 1918. Sloužil u 35. pěšího pluku a službu
v legiích ukončil 31. 12. 1919.
Vlček Jan se narodil v Leštině dne 22. 1. 1895. Sloužil u 34. pěšího pluku Jaroslav
Polsko. Byl zajat 8. 7. 1915 v Lublín. Do ruských legií se přihlásil 17. 11. 1917
v Taganrog. Službu v legiích ukončil v hodnosti desátníka dne 27. 8. 1918.
Ve Vojenském ústředním archivu je poznámka, že desátník sběhnul a vstoupil do
sovětských vojsk.
A. Hoferová a A. Krušová
ostatní

Revize kotlů na tuhá paliva

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního
vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou
povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý
spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 - 300 kW napojený na radiátory projít
kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Revize platí i pro krbové vložky, pokud
jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od deseti kilowattů výše.
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí
jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba také i to, co a jak se v kotli spaluje. Po
revizi technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak lidé mohou prokázat při případné
výzvě z úřadu.
Cílem povinných revizí je přispět ke snížení množství vypouštěných škodlivých emisí,
a tím i zdravotních rizik. Potvrzení o revizi si bude moci od nového roku vyžádat úřad
města nebo obce, v případě nedodržení povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc korun.
Nejpozději po dvou letech je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
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Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
OÚ Leština
Důležitá data
3. 12. 2016

• Předvánoční posezení pro seniory, 15:00 hodin, sokolovna
• Mikulášská nadílka, 17:00 hodin, náves

4. 12. 2016

• Vánoční koncert, 14:00 hodin, kostel sv. Jakuba v Lesnici

5. 12. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu

12. 12. 2016

• Svoz plastů
• Odečty vodoměrů

13. -14. 12. 2016

• Odečet vodoměrů

16. 12. 2016

• Zimní rej, 16:00 hodin, sokolovna

17. 12. 2016

• Aerobik s Luckou, 9:00 -10:30 hodin, sokolovna
• Adventní koncert, 16:00 hodin, kaple sv. Václava v Leštině

19. 12. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• Poslední výpůjční den knihovny v roce 2016

21. 12. 2016

• 18. veřejné zasedání ZO, 17:00 hodin, sál OÚ

22. 12. 2016

• Rozjímání u vánočního stromu, 16:30 hodin, zahrada MŠ

31. 12. 2016

• Půlnoční přípitek s ohňostrojem, náves

2. 1. 2017

• Svoz komunálního odpadu

7. 1. 2017

• Tříkrálová sbírka

9. 1. 2017

• Svoz plastů
• MUDr. Anna Peková v Leštině

14. 1. 2017

• Ples MO KDU ČSL, 20:00 hodin, sokolovna

16. 1. 2017

• Svoz komunálního odpadu

23. 1. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

28. 1. 2017

• Obecní a školní ples, 20:00 hodin, sokolovna

30. 1. 2017

• Svoz komunálního odpadu
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