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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce

Dne 25. 4. 2018 proběhlo na sále obecního úřadu 26. zasedání
Zastupitelstva obce Leština. Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů.
Jedním z hlavních bodů jednání bylo stanovení počtu členů Zastupitelstva
obce Leština pro volební období 2018 - 2022. Po rozpravě a následné
diskuzi se zastupitelstvo usneslo na snížení počtu zastupitelů pro volební
období 2018 - 2022 na 11 členů.
Plné znění usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Leština najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz
Kompostéry
Ještě jednou, a skutečně již naposledy, se v Leštinském zpravodaji
vracíme k akci KOMPOSTÉRY. Jak již určitě většina z Vás vzala na
vědomí, obec během měsíců března a dubna občanům nenávratně
zapůjčovala kompostéry získané, resp. zakoupené v rámci akce
„Zábřežsko kompostuje“. Cena těchto kompostérů (spoluúčast obce
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v rámci podmínek dotace) byla 175 316 Kč. Tato částka není určitě
zanedbatelná, nicméně zastupitelé obce při zvažování připojit se k této
akci vycházeli z předpokladu, že využívání kompostérů občany se
v budoucnu projeví sníženými náklady na svoz a likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu.
Jelikož OÚ v tomto směru poskytuje pro občany - dalo by se říci určitý nadstandard (vzhledem k praktikám okolních obcí), otázka finanční
náročnosti této služby se do budoucna určitě stane aktuálním tématem.
Pokud nechceme přistoupit ke zdražování / v tomto případě jedné ze
složek poplatků za svoz a likvidaci odpadu /, věřte, že tato cesta, ač je
nejjednodušší, je celým zastupitelstvem vnímána jako poslední. Musíme
najít řešení, jak zachovat zavedený systém, ale dále jej neprodražovat.
Jednou z takových cest je právě VYUŽÍVÁNÍ kompostérů občany.
Mělo by umožnit zredukovat zejména počet dní v měsíci, kdy bude
zapotřebí svozu bioodpadu, zároveň také snížit vlastní množství odpadu,
za jehož likvidaci obec vynakládá nemalé finanční prostředky. Nicméně
v žádném případě to neznamená, že by obec odstupovala od svozu
bioodpadu. Tuto službu budeme samozřejmě poskytovat i nadále.
Děkujeme občanům, kteří kompostéry již začali využívat, zároveň
však připomínáme těm, kteří se z různých důvodů o možnosti zapůjčení
kompostérů ještě nedozvěděli, že několik posledních kusů je stále k
vyzvednutí na základě podepsané smlouvy na OÚ.

KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Jiří Pilka:
"Hudba je nejrychlejším dopravním prostředkem přes všechny hranice, je
sdělitelná všude a všem. Jen je potřeba se ji naučit poslouchat už v raném
věku"…
OÚ v Leštině s KPH za podpory Nadace ČHF Praha si Vás dovoluje
srdečně pozvat na poslední koncert letošního cyklu, který se koná v
zasedací místnosti v sobotu dne 12. května 2018 v 16, 00 hod.
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MÁJOVÝ KONCERT MLADÝCH
ANNA SÝSOVÁ, klarinet, RICHARD KNÍŽEK,
klavír
Sonáty a romance z děl světových skladatelů Brahms, Martinů, Kovacs, Chopin, Poulenc,
Morricone

Anna
Sysová
absolvovala
svá
středoškolská studia na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy
a Pražské konzervatoři ve třídě docenta Milana Poláka, u kterého nyní
pokračuje v bakalářském programu na brněnské JAMU. Během těchto
studií se stala laureátkou několika soutěží u nás i v zahraničí (Pro
Bohemia, Markneukirchen, Carlino, Wroclaw, Chieri) a sólově vystoupila
se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Mezi její největší
úspěchy patří Cena Olega Podgorného z Pražského jara 2015 a 1.cena
na soutěži Czech Clarinet Art v roce 2014. Pravidelně se účastní
mistrovských kurzů významných českých i zahraničních klarinetistů a
vedle sólové hry se věnuje i orchestrální hře jako hostující umělec v
mnoha českých orchestrech a jako členka orchestrální akademie ve
Filharmonii Brno. Od roku 2015 je stipendistkou Akademie komorní hudby,
která spolupracuje s německou Villa Musicou a vzdělává mladé hudebníky
v k komorní hře. V roce 2017 i 2018 byla na základě celoevropského
konkurzu vybrána jako členka mládežnického Gustav Mahler
Jugendorchester. S ním absolvovala turné, jejichž součástí byly koncerty
na
významných
evropských
pódiích
Concertgebouw, Elbphilharmonie, La Scala,
Konzerthaus Berlin, Musikverein Wien, Semperoper
Dresden.

Richard Knížek absolvoval své klavírní
začátky na ZUŠ Tausigova v Praze u paní učitelky
Hodanové a poté byl přijat do třídy profesora
Martina Ballýho, u kterého absolvoval své studium
na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Během těchto studií
získal několikrát první cenu na soutěži Prague Junior Note. V roce 2014
vystoupil v pražském Rudolfinu jako sólista Schumannova klavírního
koncertu za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy.
Na podzim roku 2015 absolvoval turné v rámci festivalu Mladá Praha.
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Kromě hry na klavír se dnes věnuje také studiu cestovního ruchu a
anglického jazyka a literatury.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy
Vedoucí učitelka mateřské školy oznamuje, že zápis dětí
na školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek10. 5. od 10 do 15 hodin v
budově mateřské školy. Tiskopis pro podání žádosti o přijetí k
předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce dítěte či jím pověřená
osoba vyzvednout v mateřské i základní škole.

Pozvánka na oslavu Svátku matek
Chtěli bychom ještě jednou touto cestou pozvat všechny maminky,
babičky, tetičky a další zájemce z řad veřejnosti na oslavu Svátku matek.
Uskuteční se v neděli 13. května ve 14 hodin na sále místní sokolovny.
Na všechny příchozí se těší děti z obou škol.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK LEŠTINA

Rybářské závody na Pískáči
Dne 15. 4. 2018 proběhl úklid místního „Pískáče“, kterého se zúčastnily
děti z rybářského kroužku v Leštině. Po skončení úklidu si děti vyzkoušely
rybaření v praxi, čímž se zároveň mohly připravit na blížící se závody.
Tímto bychom rádi pozvali všechny členy rybářského kroužku v Leštině a
příznivce rybaření na dětské rybářské závody „O putovní pohár starosty
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obce Leština“, které se uskuteční dne 26. 5. 2018. Více informací
naleznou zájemci na nástěnce rybářského kroužku.
Vedoucí rybářského kroužku

TJ SOKOL LEŠTINA

Sportu zdar a turistice zvlášť!
TJ Sokol Leština pořádá v úterý 8. května 2018 tradiční dálkový pochod

„LEŠTINSKÁ 30“.
Pokořit můžete trasy 10 a 20 km pro pěší. Na kole se můžete vydat na
cyklotrasu dlouhou 35 km, která je středně náročná. Na této trase je
cyklistická helma povinná!
Zápis na všechny trasy bude od 6:30 do 9 hodin na místním hřišti a
uzavření všech tras proběhne v 16 hodin. Startovné je 50,- Kč.
Odměnou každého účastníka bude v cíli občerstvení a malá upomínka na
letošní ročník v hodnotě startovného, ale především příjemně strávený
den v přírodě a hřejivý pocit, že udělal něco pro své zdraví.
Státní podnik Lesy ČR z důvodu větrné kalamity v turistické oblasti
BRADLO, nepovolil otevření naší nejdelší trasy pro pěší – dlouhé 35 km.
Z tohoto důvodu se těm největším milovníkům turistiky omlouváme, že ji
v letošním roce nebude možné pokořit.
Na všechny účastníky se těší pořadatelé!

TJ Sokol Leština, oddíl kopané, družstvo mladších žáčků děkuje
občanům za velice vstřícný přístup k akci „sběr starého železa“. Sebralo
se takové množství, které snad ani nikdo nepředpokládal. Kluci se Vám
všem určitě odvděčí na hřišti bojovností ve svých následujících zápasech,
ve kterých snad ani nejde o body, ale o radost ze hry.
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Výtěžek akce bude použit na doplňkové aktivity a potřeby malých
fotbalistů.
Ještě jednou Vám děkujeme!

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Události let 1938 – 1945, pokračování doslovného
přepisu z kroniky

Vláda s presidentem Dr. Edvardem Benešem odhodlala
se k nejkrajnějším ústupkům, jednala s nimi, ale
všechny prostředky ke smíření ukázaly se marnými. To
také dosvědčily zřejmě květnové volby do Národního shromáždění, při
nichž projevil se pak nad slunce jasnější úmysl českých Němců. Téměř
100 % všech odevzdaných hlasů v německých obcích dostal kandidát
německé nár. soc. strany Konrád Henlein, do té doby kočovný německý
učitel a turner, syn české matky, důvěrník Hitlerův. Ale již těsně před
těmito volbami byla politická situace tak zaostřena, že musela být nařízena
dne 21. května částečná mobilizace naší branné moci., abychom nebyli
překvapeni nenadálým vpádem Němců do naší vlasti, neboť stáli
připraveni těsně při hranicích. Mobilizace byla vyhlášena po půlnoci. U nás
povoláno bylo 18 mužů do zbraní a ještě téhož dne hlídkovali pak na vrchu
Sušině pod Král. Sněžníkem. Nebezpečí toto sice bylo zažehnáno, ale
nadále odevšad z míst Němci obývaných docházelo k rafinovaně
nastrojeným incidentům, které se opakovaly stále častěji, odvážněji. T již
vystupovaly i u nás všude bezostyšně složky nacismu: vojensky
organizovaná německá mládež, zlopověstni ordneři, vojensky tajně
cvičené úderné formace SA v okrově žluté uniformě s vysokými botami a
j.
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Byla to těžká doba pro naše hraničáře a hlavně těžká služba
bezpečnostních orgánů: četnictva a finanční stráže, neboť dle služebních
instrukcí nesmělo se v nižádném případě žádnému Němci ze strany naší
ničeho stát, aby nebylo příčin k nové říšské propagandě, jež využívala
všeho, nejvíc však soustavné nestoudné lži, aby domnělé nepokoje u nás
se nadměrně nadouvaly, aby tak cizina došla k dojmu, že s Němci u nás
usedlými se zachází opravdu zle a že je proto nutno, aby v zájmu udržení
evropského míru bylo dovoleno sudetským Němcům spojiti se s Němci
říšskými a v jeden národ, v jednu říši a s jedním vůdcem. Zejména trapné
a kritické chvíle nastávaly po 15. srpnu, když toho dne zloduch Henlein

vydal k sudetským Němcům provolání: „Chceme domů do říše!“ /Wir
wollen heim ins Reich/. To již pohrdli i dávanou jim námi autonomii. Od
tohoto dne objevovali se na veřejnosti již napořád ve zvláště tkaných
bílých vysokých punčochách pozdravujíce se navzájem provokativně
vodorovně zdviženou pravicí a novým, dosud neslýchaným pozdravem:
„Es kommt der Tag! Heil Hitler!“. Kdo z nich tehdy pomyslil, že přijde také
jiný den, kdy hromadně budou z dosavadních domovů vyvezeni do říše
„domů“ navždy? Přes všechna naše opatření a přes všechnu naši dobrou
vůli, jakož i nestranné informace naší vlády neměla, bohužel, té vůle
západní cizina, aby nám uvěřila, naši těžkou situaci usnadnila a svou
mocenskou vahou pomohla. Tak došlo i k tomu našemu ponížení, že
z Anglie byl vyslán k nám dne 4. srpna pozorovatel, kapitalistický magnát
lord Runciman, jehož úkolem bylo nestranně vyšetřit a prozkoumat, jsouli stížnosti českých Němců oprávněné, zda bylo by tu ještě možné
snesitelné narovnání mezi oběma kmeny obývajícími ČSR, t. j. mezi námi
Čechy a sudetskými Němci. Ale jaké by to bylo dílo! Lord Runciman vešel
ve styk toliko s Němci samými, jimi se dal ovlivnit, dohodl se s Henleinem
proti nám, Čechům a dle toho pak také informoval Londýn, ministerského
předsedu Chamberlaina.
V dalším čísle LZ budeme ve sledu těchto neblahých událostí
pokračovat. Za pozornost všem čtenářům děkuje a všechno hezké,
příjemné a hlavně zdravé svým milým spoluobčanům přeje kronikářka
Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

3. 5. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

7. 5. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

7. 5. 2018

•

Uzavřen OÚ v 1. patře

8. 5. 2018

•

Pochod „Leštinská 30“

9. 5. 2018

•

Svoz plastů

10. 5. 2018

•

Zápis dětí do mateřské školy 10 – 15 hod

12. 5. 2018

•

Májový koncert mladých sál OÚ v 16 hod

13. 5. 2018

•

Oslava svátku Den matek – sokolovna 14 hod

16. 5. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

21. 5. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

26. 5. 2018

•

Rybářské závody na „Pískáči“

30. 5. 2018

•

Svoz zahradního odpadu
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