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Vážení spoluobčané,
rok 2017 je už několik dní minulostí a my všichni s nadějí vzhlížíme k tomu letošnímu.
Pevně věříme, že bude lepší, zdravější a úspěšnější. Jsem přesvědčený, že většině
z nás se novoroční předsevzetí splní, ale i zde bude platit osvědčené, známe rčení –
jen na nás samotných záleží, jak se svými životy naložíme…. . Spousty tužeb a
vyslovených přání lze dosáhnout pouze aktivním přístupem s přiměřenou snahou.
K dosažení vysněných cílů bude třeba obětovat i svůj volný čas, ať již se jedná o
úspěšná studia, opravy rodinných domů, zvelebení vlastních zahrad či vhodné chování
ke všemu, co slouží nám všem. K tomu je ovšem zapotřebí pevné zdraví, které bych
Vám, milí leštínští, velmi rád popřál za všeho nejvíce. Prožijte rok 2018 podle svých
představ, v pohodě a vždy s úsměvem na tváři. Ať se nám společně v naší obci dobře
žije.
Ing.Pavel Hojgr - starosta

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce
Dne 13. 12. 2017 proběhlo na sále obecního úřadu 24. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 11 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:

 Obecně závaznou vyhlášku obce Leština č. 2/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018
 Cenový předpis na dodávku pitné vody
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Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
Rozpočtové provizorium pro rok 2018
Obecně závaznou vyhlášku obce Leština č. 3/2017 o nočním klidu
……………

Plné znění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu:
Kompostéry pro občany
Již dříve jsme Vás informovali (zasedání obecního zastupitelstva) o tom, že se
obec Leština zapojila do projektu „ Zábřežsko kompostuje“. Díky této iniciativě obec
získala 250 ks 900 l a 40 ks 2000 l kompostérů, které budou v průběhu měsíce ledna
k dispozici pro občany obce k zapůjčení. Kompostéry budou zapůjčeny zdarma, po
uplynutí doby výpůjčky (dle smlouvy o výpůjčce 31. 12. 2023) pak přejdou do
vlastnictví občanů.
Obec od této akce logicky očekává snížení nákladů na svoz a likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu.
Myslíme si, že z hlediska počtu domácností, je výše uvedený počet dostačující a
samozřejmě přivítáme, pokud bude o kompostéry za strany občanů zájem. Nicméně
jednotlivé občany žádáme o zvážení, zda právě jejich domácnost kompostér účelně
využije. K tomuto se váže i jediná podmínka zápůjčky, a to vlastnictví určitého
pozemku (zahrady), jinými slovy potenciálního zdroje biologického odpadu.
Jednotlivé kompostéry budou zapůjčeny na základě žádosti umístěné na
poslední straně občasníku a následně po podepsání smlouvy o výpůjčce. Vyplněnou
žádost je možné doručit osobně na obecní úřad, nebo zaslat e-mailem. V emailové
zprávě uveďte jméno, adresu a druh požadovaného kompostéru.
Výdej kompostérů bude probíhat v průběhu měsíců ledna a února. O přesném
termínu a organizaci výdeje budou občané dodatečně informováni.

Upozorňujeme občany i organizace, že je možné využít pro oznámení,
nabídky nebo reklamu vitrínu, která je nově umístěna na stánku s prodejem
novin a časopisů vedle pekárny. Umístění bude zpoplatněno. Bližší informace
podá přímo v prodejním stánku pan Svoboda.
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Změna jízdních řádů
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje oznamuje,
že v souvislosti se změnou v organizaci veřejné linkové dopravy (VLD) dohází od 1. 1.
2018 i ke změně jízdních řádů linek VLD v Olomouckém kraji.
Na webových stránkách www.kidsok.cz jsou pak zveřejněny všechny jízdní řády,
které platí od 1. 1. 2018. Pro lepší orientaci je současně zveřejněn i přehled
přečíslování a změn trasování linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky.

KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Zpráva pro příznivce komorní klasické hudby:

NOVOROČNÍ KONCERT
V neděli dne 7. ledna 2018 v 16, 00 hod. přivítáme v zasedací místnosti našeho OÚ
velmi talentovanou, mladou klavíristku KATEŘINU POTOCKOU, která nás svou
dokonalou virtuozitou zaujala již při loňském lednovém recitálu. Můžeme se těšit na
ukázky z děl Bachových, Chopinových, Lisztových a Haydnových.
Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studenti mají vstup volný. Těšíme se na Vás a
děkujeme za přízeň.
Na konci loňského roku vysílala rozhlasová stanice RADIO CLASSIC PRAGUE
dvacetiminutový pořad, který pojednával o KRUZÍCH PŘÁTEL HUDBY na Uničovsku,
kam patří i LEŠTINA / celkem 19 obcí /. Iniciátorem natáčení byl pan profesor Ivan
KLÁNSKÝ, jehož klavírní umění jsme mohli vloni na jaře obdivovat i u nás. Celou akci,
na níž za KPH Uničovsko promluvila naše představitelka, paní dr. KARLA
VYMĚTALOVÁ, lze vnímat i jako úctu a poděkování dlouholetému, nadšenému
organizátorovi těchto koncertů, vzácnému člověku, panu učiteli Janu MORÁVKOVI,
k němuž i nás, pravidelné návštěvníky a pamětníky, váží velmi milé, příjemné
vzpomínky.
A. Krušová
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Tvoření s dětmi – Leština
Rok 2017 je už minulostí, rok 2018 se právě rozbíhá na plné
obrátky. Náš kroužek TVOŘENÍ S DĚTMI vchází do 3. roku
působení a zaslouží si malou rekapitulaci. Vloni se tvoření
zúčastnilo 238 dětí nejen z Leštiny, ale i z blízkého okolí. Snaživé
děti společně vytvořily rámečky z těstovin, lapače snů,
velikonoční králíky /4 získala darem místní škola a školka /, květináčky se srdíčky pro
maminky k Svátku matek, malovaná trička, batůžky, tajný deník, sněhuláky a andílky.
Všem šikulům patří pochvala za nadšené tvoření a uznání si zaslouží i jejich ochotný
doprovod. Poděkování nás, vedoucích, náleží i OÚ v Leštině a všem dobrým lidem,
kteří nás v této zájmové činnosti podporují a jakkoliv nám pomáhají. Do nového roku
Vám všem i nám všem   přejeme hodně elánu, energie a hlavně pevné zdraví!
Rádi v našem kroužku přivítáme i nové zájemce! Budeme se na všechny tvořílky těšit.
Najdete nás také na FB – Tvoření s dětmi Leština.
Vendula Matějčková a Petra Lachnitová
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ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština zve všechny spoluobčany
na tradiční
„společenský ples“
konaný dne 13. ledna 2018 na sále sokolovny
Začátek ve 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
„DUO Pavla ZECHOVÁ a Standa GREGORA“
V průběhu plesu vystoupí
„ MAŽORETKY ZUŠ Zábřeh“
Srdečně zvou pořadatelé
Jan Kleibl,
předseda MO KDU ČSL

Obecní úřad, Základní a Mateřská škola Leština
zvou občany na

„společenský ples“
konaný dne 27. 1. 2018 od 20 hod. v prostorách sokolovny v Leštině

K tanci a poslechu hraje skupina CANTUS
Předtančení zajistí uskupení NEXT – Šumperk
Výtěžek plesu bude jako tradičně věnován základní a mateřské škole
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Také první LZ roku 2018 nás zavede do dob dávno minulých

Nový rok 2018 začíná, výpisy z Pamětní knihy obce Leštiny,
část 1., rokem 1938 končí…
Civilní protiletecká obrana CPO – v létě r. 1938 uspořádáno bylo v jednu neděli
v obci pohotovostní cvičení všech místních složek CPO. Cvičení řídil okresní velitel
Josef Ruprich ze Zábřehu. Provedené ukázky elementární civilní obrany po obci,
zejména u školy, svědčily o pohotovosti všech složek CPO v případě náletu, ale jak
jsme viděli v pozdějších letech vojny, byla to nedostatečná opatření při bombardování
měst vzdušnými kolosy, jakých užívala Amerika, Anglie, Rusko a Německo.
Mobilizace – dne 23. září vyhlášena byla všeobecná mobilizace. Večer toho dne po
obvyklých rozhlasových zprávách byli jsme hlasatelem z Prahy vyzváni setrvati u
svých přijímačů, abychom vyslechli důležitou vládní zprávu. Krátce nato hlasatel
z rozhlasu přednesl vládní výzvu všeobecné mobilizace 20 ročníků. Tu noc málokdo
v Leštině spal. Většina mužů se kvapně chystala na vojnu a ještě té noci nebo brzy
ráno ubírali se narychlo ke svým plukům. Jak se pak vraceli domů, to je psáno ve II.
části obecní kroniky ve stati Události let 1939 – 1945. Postrašení a neblahou tuchou
nejisté budoucnosti týraní občané kvapem si dělali zásoby v jídle, zejména mouky, pak
v otopu, šatech, prádle, obuvi, aby ve zlé době nebyli vydáni bídě a nouzi hned
v prvních dnech vojny. V té době stoupl u nás také počet radiopřijímačů. Pozorně
poslouchal se pak rozhlas domácí i zahraniční. Ku podivu bylo, že i nám tehdy
nepřátelská Vídeň vysílala v té době nejednou zprávy také česky, pro naši informaci
vždy dříve než Praha, ale vždy jen s urážlivým pošklebenstvím. Posměšně končila
hlasatelka vídeňské relace slovy „Pravda vítězí“. To již plnou parou pracovala proti
nám, Čechům, Hitlerem nařízená propaganda. Odezva těchto záměrně řízených relací
z ciziny působila na nás přímo drtivě. Zlou tuchou sklíčený lid konal pak svou denní
nutnou práci již jen s nechutí a mechanicky.
Zabezpečení kroniky po dobu okupace – kronika tato byla po zprávách, že dne
10. října roku 1938 bude obsazeno celé naše pohraničí i téměř celý okres zábřežský
německou brannou mocí a připojeno k Německu, předána k opatrování Alžbětě
Drlíkové v domě číslo 170. Synové její opatřili na ni plechové pouzdro a zazdili ji na
nepřístupném, suchém místě. Jmenovaná střežila pak místo po celou dobu okupace.
Stalo se tak proto, že kronikář Jan Sklenář musil dnem 1. září 1938 odstěhovati se na
své definitivní služební místo řídícího učitele v Moravičanech. Nebojácné a srdnaté
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ženě, matce 6 synů, z nichž 1 byl partyzán, paní ALŽBĚTĚ DRLÍKOVÉ, platí zde náš
vřelý dík!
Kronika končí na straně 170. Pod jejími posledními řádky je ještě podepsán
okresní školní inspektor Josef Hubálek, datum 25. ledna 1952.
S přáním dobrých, úspěšných dnů nového roku i s poděkováním za čtenářskou
pozornost se na nahlédnutí do Pamětní knihy obce Leštiny, část 2, s Vámi všemi těší

Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

7. 1. 2018



Klavírní koncert Kateřiny Potocké,
sál obecního úřadu 16:00

10. 1. 2018



Svoz plastů



1. kolo prezidentských voleb

13. 1. 2018



Společenský ples KDU ČSL

15. 1. 2018



Svoz komunálního odpad



2. kolo prezidentských voleb

27. 1. 2018



Obecní a školní ples

29. 1. 2018



Svoz komunálního odpadu

31. 1. 2018



Poslední termín podání žádostí o dotace na rok 2018

12. 1. a 13. 1. 2018

26. 1. a 27. 1. 2018
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o zápůjčku kompostéru

Jméno: …………………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………
Žádám o zapůjčení domovního kompostéru o objemu:

900 L

(Označte požadovanou variantu -

2000 L

)
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