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Usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Ve středu 17. května 2017 se v zasedací místnosti OÚ konalo
20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Leština. Zastupitelstvo na
něm, mimo jiné, schválilo:
• celoroční hospodaření obce Leština za rok 2016 dle přiloženého
závěrečného účtu obce Leština za rok 2016 se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Leština za rok 2016 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona číslo
420/2004 Sb.)
• inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku,
závazků, jiných aktiv a pasiv obce Leština ke dni 31. 12. 2016
• kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu plánované cyklostezky
• smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a obcí Leština,
přijatá dotace ve výši 100 000,- Kč bude použita pouze na pořízení nového dopravního
automobilu SDH Leština
• uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Leština a Svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko o poskytnutí dotace ve výši 172 250,- Kč na spolufinancování části projektu
Zábřežsko kompostuje
• uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Leština a Svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 947 750,- Kč na
předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje
Plné znění usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www. ou-lestina.cz

Obecní poplatky
Informujeme spoluobčany, že k 30. červnu 2017 je splatný nájem za
vodoměr, pronájem obecních pozemků a poplatek za psy. Všechny
majitele psů upozorňujeme, že podle platné Obecně závazné vyhlášky
Obce Leština č. 2/2011 o místním poplatku ze psů jsou povinni správci
poplatku do 15 dnů ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti, a to
písemně nebo ústně do protokolu. Dále upozorňujeme, že poplatek se
platí ze psů starších 3 měsíců.
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Odečet vodoměrů
Od 12. června do 14. června 2017 bude probíhat odečet vodoměrů, který provedou
zaměstnanci obce. Stav vodoměru můžete nahlásit také pomocí emailu, telefonicky
nebo osobně na pokladně OÚ.
email: obec@ou-lestina.cz, telefon: 583 414 423

Změna svozového dne zahradního odpadu
Pravidelný svoz zahradního odpadu se od měsíce června přesouvá z úterý na středu.
Opětovně upozorňujeme na hmotnost nádob se zahradním odpadem přichystaných
k odvozu. Mezi pracovníky, kteří pro Vás tuto službu zajišťují, jsou i ženy. Žádáme Vás
proto, abyste zahradní odpad připravili do menších nádob - každá by měla vážit
maximálně 10 kg. Děkujeme!

Upozornění ke svozu komunálního odpadu

Z bezpečnostních důvodů budou pracovníci svozové firmy na odvoz komunálního
odpadu přebírat odpad pouze v nádobách k tomu určených (popelnice, kontejnery).
Odpad volně uložený u popelnic, v pytlích, či jinak přichystaných mimo svozové nádoby,
nebude odvezen!

MUDr. Anna Peková oznamuje
MUDr. Anna Peková oznamuje všem svým pacientům, že od 1. července 2017 do 31.
srpna 2017 nebude v Leštině ordinovat. Dále informuje o termínech dovolené:
• 7. července 2017
• 31. července - 11. srpna 2017

Nové nájemní smlouvy na hrobová místa

Na základě schválení novely zákona o Pohřebnictví č. 256/2001 Sb. je nutné vytvořit
nové Smlouvy o nájmu hrobového nebo urnového místa. Na začátku měsíce června
budou do Vašich schránek doručeny dvě smlouvy. Žádáme o jejich podepsání a vrácení
jednoho originálu do konce června na místní poštu nebo na OÚ. V případě nejasností
Vám podrobné informace sdělí paní Milena Hradilová. Nové smlouvy budou podepisovat
i ti, kteří mají stále platnou původní smlouvu, jež tímto zanikne. Poplatky za nové smlouvy
se budou vybírat nejdříve od měsíce srpna.

Zprávy z místní knihovny

Vedoucí knihovny oznamuje všem čtenářům, že v červenci bude knihovna po celý měsíc
uzavřena. V srpnu budou její dveře otevřeny každé pondělí. K pravidelné provozní době
se knihovna vrátí opět po prázdninách.
V prostorách knihovny je pro všechny zájemce připravena ke zhlédnutí výstava starých
fotografií, na kterých uvidíte, jak naše obec žila v časech minulých. Výstavu pro Vás velmi
pečlivě připravila paní Anna Hoferová, za což bychom jí touto cestou rádi srdečně
poděkovali. Poděkování patří také všem, kteří svými fotografiemi do výstavy ochotně
přispěli. Výstavu si můžete prohlédnout v provozních hodinách knihovny v pondělí od
16:00 - 20:00 a ve středu od 16:00 - 18:00.
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zprávy ze školy

Novinky od přátel žabky Leštinky 😀
Píše se 25. květen, což znamená, že školní rok pomalu ale jistě spěje ke
svému konci. Nemá smysl lamentovat nad tím, jak neúprosně čas letí, nic
nám to stejně nepomůže. Jediné, co lze udělat, je, že se budeme snažit
ten, co ještě do konce června zbývá využít co nejúčelněji. A právě o to se
v naší škole stále snažíme. S jakým úspěchem ? Posuďte sami…
V úvodu se tradičně pojďme poohlédnout za akcemi, které jsme absolvovali od konce
měsíce března.
Poslední březnový den jsme prožili v pořadí třetí Noc s Andersenem. Pro děti byl
připraven pestrý program. Celá akce se nesla ve znamení Čtyřlístku, s jehož historií se
malí účastníci prostřednictvím her a soutěží měli možnost seznámit, stejně tak
s podrobnými charakteristikami jeho jednotlivých členů. Nechyběly samozřejmě ani
návštěva místní knihovny, ani pečení buchet k snídani, ani večerní stezka odvahy. Po ní
všichni zalezli do spacích pytlů a postupně usínali. Nejmenší školáci „zabrali“ téměř
okamžitě, ti nejstarší si špitali dlouho do noci. Těm se pak pochopitelně ráno nechtělo
z vyhřátých pelíšků. Po slupnutí vlastníma rukama vytvořené snídaně jsme se trošku
unaveni, ale spokojeni rozešli do svých domovů.
Ve čtvrtek 6. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku. Dostavilo se k němu celkem
patnáct budoucích školáků, u dvou z nich požádali rodiče o odklad povinné školní
docházky, takže leštinskou školu od září posílí třináct čerstvých prvňáčků.
V úterý 11. dubna se v budově základní školy konala již tradiční výstava velikonočních
dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Velmi nás těší stálý zájem široké
leštinské veřejnosti o tuto akci.
V pondělí 24. dubna jsme tentokrát opravdu netradičně oslavili Den Země. Ptáte se
možná, proč netradičně ? Letos jsme tuto akci nemohli kvůli nepříznivému počasí
situovat na zahradu sokolovny a musela proběhnout v budově základní školy. I tak jsme
si ji ale náležitě užili. Velitelka akce, paní učitelka Kantorová, nás totiž tentokrát
„provedla“ světem včel a včelích příbytků.
Ve čtvrtek 18. května se všichni páťáci podrobili celostátnímu testování z matematiky,
anglického jazyka a kombinovaných věd.
Oslava Svátku matek zpříjemnila odpoledne spoustě maminek, babiček a dalších
příbuzných, kteří v neděli 21. května dorazili do místní sokolovny. Všechna vystoupení
byla připravována jako vždy s láskou pro naše nejbližší. Chtěla bych opět poděkovat
všem svým kolegyním i dětem za vskutku nádherný program.
Ve čtvrtek 25. května proběhlo v základní škole fotografování třídních kolektivů
i jednotlivců.
A co nás tedy ještě v tomto školním roce čeká ?
Den po uzávěrce tohoto vydání (26. května) se vypravíme se čtvrťáky a páťáky na již
dříve zmiňovaný dvoudenní výlet do „matičky stověžaté“.
V úterý 13. června se na svůj výlet pak vypraví zbývající ročníky. Vyrazí též do metropole,
ale do té moravské, do Brna. Nejprve si všichni zaskotačí v zábavním parku Bongo,
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následně se vypraví na průzkum Brněnské přehrady a jejího okolí. Její poznávání zakončí
plavbou parníkem, jak jinak…
Chtěla bych na tomto místě znovu poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání
obecního a školního plesu, jehož výtěžek bude právě použit na úhradu nákladů na
dopravu na oba zmíněné výlety. Částka cca 250 Kč pro každého školáka není určitě
zanedbatelná. Příspěvek na výlet dostanou samozřejmě i děti z mateřské školy, pro které
ze získaných prostředků paní učitelky již zakoupily hry ve výši cca 4.500 Kč.
Závěrečné třídní schůzky plánujeme na čtvrtek 22. června.
V pondělí 26. června bychom rádi provedli (v tomto školním roce již druhý) sběr papíru.
Pokud pro nás tedy nějaký schraňujete, za což Vám moc děkujeme, připravte ho, prosím,
v uvedený den ráno před své domy. Pokud by nám nepřálo počasí, akci přesuneme na
nejbližší příznivý den.
Na středu 28. června plánujeme Den s Marií Terezií, od jejíhož narození uplynulo
13. května rovných tři sta let. Je to osobnost, která si naši pozornost zaslouží z mnoha
důvodů, tak si je (opět hravou formou) chceme připomenout.
Ve čtvrtek 29. června nás čekají Školní olympijské hry, při nichž si místní borci
a borkyně budou měřit síly v tradičních i méně tradičních sportovních disciplínách.
30. června nám v tomto školním roce naposledy zazvoní. V naší škole si toto zvonění
úplně naposled poslechnou žáci 5. ročníku. Věříme, že se jim bude stejně dobře jako
u nás dařit ve školách, do kterých po prázdninách nastoupí...
Tímto závěrečným aktem uzavřeme další kapitolu života „všech patřících k místnímu
stánku vzdělávání“, uzavřeme školní rok 2016/2017.
Než se s Vámi v tento pozdní májový čas rozloučím, dovolím si jako vždy jedno moudro:
„Můžeš zapomenout na vše, co jsi pro koho udělal, ale nikdy nezapomeň na ty, co udělali
něco pro tebe.“
V dnešní době, kdy přátelství a porozumění velmi často přebije sobectví, neochota
pomoci, starost jen o vlastní prospěch a mamon, je důležité si ho připomenout. Velmi
často totiž na slušnost, úctu a pokoru zapomínáme… A to je velká škoda.
S přáním úžasných předprázdninových dnů

Jana Řeháková
příspěvky z leštinské kroniky

Dnešní LZ nás zavede do dob dávno minulých-TÍRNY
čili PAZDERNY:
Len býval kdysi s oblibou u nás pěstován jako hospodářsky důležitá
a poměrně vždy dobře placená plodina, dokud nebyl zatlačen
cizokrajnou bavlnou. U Leštiny selo se lnu hojně, když pěstování
cukrovky bylo ještě věcí neznámou. Odprodej lnu znamenal velké odbřemenění
hospodářů jmenovitě o Vánocích, a proto jeho pěstování věnovali rolníci velkou péči,
neboť len vyžaduje půdu hlubokou, pečlivě zpracovanou a dobře vyhnojenou. Po sklizni
se len třel v obecních tírnách, čili pazdernách, jaké bývaly všude u každé vesnice. U nás
stávala 1. pazderna na místech nynějšího domku Jana Horkého, č. p. 130. Když shořela,
byla postavena tírna nová vedle, na místech stojících obydlí Františka Grunty č. p. 122
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a Josefy Šebestové, č. p. 110. Jim byla tato pazderna prodána r. 1898. Zpracování lnu do
stavu prodejného byla práce velmi nepříjemná a zdlouhavá. Len musel se prvně máčeti,
při čemž šířil nepříjemný a odporný zápach. Na slunci usušený stavěl se pak do tíren na
dřevěné patro, aby silným vytápěním pece absolutně doschl a teprve potom až se lámal,
drtil se dřevěnými ručními tlouky na špalcích. Takto podrcený odebíraly ženy, třelky, aby
jej na hladko vytřely na trlících čili potírkách. Třely hrst po hrsti. Počítalo se pak:
2 hrsti=žemlička, 20 žemliček dalo šutu, čili šót, 10 šut dalo otep, čili balík, jež vážil
v průměru 25-28 liber čili funtů / z němčiny /. Prodával se pak na centy o 100 librách
a placeno zaň bývalo pak průměrně 30-32 zlatého stříbra, přičemž zlatý stříbra bylo
2 a půl zlatého. Uvážíme-li, že zručná třelka vytřela denně ode tmy do tmy nejvíc 10 šrut
lnu po 3 krejcarech, byl denní výdělek 30 krejcarů opravdu velmi zasloužený v ovzduší
skoro nedýchatelném, neboť při tření trvajícím celé týdny len velmi prášil, že pracující lidi
nebylo lze ani poznati. Aby tuto práci usnadnil a zkrátil, postavil na svém poli u řeky
Moravy zde již několikrát jmenovaný a na tehdejší dobu velmi prozíravý starosta Hynek
Merta modernější tírnu poháněnou silou vodní a v ní pak třel len všem možným občanům
leštinským.
Zbudování této firmy „s mašinou“, odtud název Na mašině, stalo se krátce po postavení
továrny-přádelny v Sudkově r. 1865.
Příště se vydáme k další kapitolce nazvané OSVĚTLOVÁNÍ.
Příjemné pracovní i sváteční dny všem přeje Anna Krušová.
ostatní

Zmrzlinový dětský den

Zmrzlina v Leštině u pomníku zve všechny děti na “Zmrzlinový dětský den”,
který bude probíhat v sobotu 3. června 2017 od 10:00 hodin. A na co se
můžete těšit? Šmoulí rodinka pro Vás má kromě modré zmrzliny připravený
také skákací hrad, koňský povoz, šmoulí omalovánky a děti se mohou těšit
na dárky.

Poděkování na závěr

Poslední dubnový podvečer se na zahradu místní sokolovny sletěla spousta mladých,
starších i velmi starých čarodějnic, aby společně s dalšími návštěvníky všichni oslavili
tradiční pálení čarodějnic. Program se opravdu velmi vydařil - svědčí o tom nejen bohatá
návštěvnost, ale také skutečnost, že některé čarodějnice vydržely tančit až do pozdních
nočních hodin, než nastartovaly košťata a rozletěly se zpátky do svých domovů.
Organizování akce se i letos zdárně zhostila Estrádní skupina VEŠ.
Pondělí 8. května zase jistě potěšilo všechny milovníky jarní turistiky. Konal se totiž již 43.
ročník tradičního pochodu Leštinská třicítka. Stejně jako loni i tentokrát přálo záslužné
akci počasí a všichni účastníci dorazili zdárně do cíle, v němž je čekala zasloužená
odměna. Tato úspěšná a daleko široko oblíbená akce se uskutečnila jako každoročně
pod taktovkou TJ Sokol Leština.
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Neděle 21. května patřila všem maminkám a babičkám. Leštinská drobotina z místních
škol při příležitosti Svátku matek připravila v místní sokolovně pro zaplněný sál zajímavý,
bohatý program. Všechny přítomné potěšila hezká taneční, recitační i pěvecká
vystoupení, při nichž nezůstalo jedno oko suché. Potlesk spokojených diváků se stal
zaslouženou odměnou pro všechny děti, které svá vystoupení pilně nacvičily i pro jejich
paní učitelky a vychovatelky, jež přípravám věnovaly spoustu energie.
Neděle 28. května byla ve znamení ryb. Mladí
rybáři se na Leštinském pískáči při rybářských
závodech snažili vylovit co největší kousky. Na
udicích skončili plotice, okouni, karásci a také
pořádní kapři, z nichž největší vylovený macek
měřil 57 cm. Všem malým rybářům gratulujeme
a do dalších let přejeme spoustu zajímavých
úlovků. Úspěšnou akci zorganizovali pro malé
rybáře vedoucí rybářského kroužku.
Dovolte nám, abychom touto cestou všem pořadatelům i účinkujícím poděkovali za
příjemné obohacení kulturního života v naší obci. DĚKUJEME VÁM VŠEM!
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Důležitá data
3. 6. 2017

• Dětský zmrzlinový den, Zmrzlina u pomníku

5. 6. 2017

• Svoz komunálního odpadu

7. 6. 2017

• Svoz zahradního odpadu

12. 6. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů
• Odečty vodoměrů

13. 6. 2017

• Odečty vodoměrů

14. 6. 2017

• Odečty vodoměrů
• Svoz zahradního odpadu
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19. 6. 2017

• Svoz komunálního odpadu

21. 6. 2017

• Svoz zahradního odpadu

22. 6. 2017

• Třídní schůzky, ZŠ Leština

26. 6. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Sběr starého papíru

28. 6. 2017

• Svoz zahradního odpadu

3. 7. 2017

• Svoz komunálního odpadu
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kancelář: 583 415 349
pokladna: 583 414 423
pošta: 583 450 008
email:
obec@ou-lestina.cz
email pro odesílání příspěvků
do Leštinského zpravodaje:
lestina.zpravodaj@email.cz
web:
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