Z 8/18
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce

Dne 25. 7. 2018 proběhlo na sále obecního úřadu 27. zasedání
Zastupitelstva obce Leština. Na zasedání bylo přítomno 10 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:

 Smlouvu o dílo mezi obcí Leština a firmou Alestra s.r.o. na stavbu
dětského hřiště
 Příkazní smlouvu mezi obcí Leština a Artory-Consulting s.r.o. na
provedení a zajištění přípravy a průběh výběrového řízení projektu
Vybudování cyklostezky Leština - Zábřeh
 Kupní smlouvu mezi obcí Leština a firmou Fast integration s.r.o. na
dodávku čelního nakladače

Plné znění usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština
najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oznamujeme všem žákům naší školy, že prázdniny
bohužel končí a začíná nový školní rok 2018/2019. Jeho
slavnostní zahájení proběhne v budově základní školy
v pondělí 3. září v 8 hodin. Prvňáčci přijdou v doprovodu rodičů, mohou
si s sebou ale přivést i další příbuzné. Vezmou si s sebou aktovky, v nichž
si pak odnesou domů všechny učebnice, pracovní sešity i školní potřeby.
Žáci vyšších ročníků aktovky první školní den nepotřebují, přinesou si
pouze přezůvky.
3. září se také otevírají dveře mateřské školy všem předškolákům a po
prázdninách už bude naplno obnoven i provoz ve školní jídelně.
Na všechny děti se už v obou školních zařízeních velmi těšíme.

KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

UPOUTÁVKA na zahajovací koncert nového cyklu
2018/19
Parné léto nám letos sebralo víc energie než v minulých letech a její nový
příliv můžeme načerpat při poslechu krásné hudby. Cílem pozvánek do
hudebního světa není nutit, přemlouvat, poučovat, ale potěšit, povzbudit a
možná i vytrhnout ze šedi dnů. Koho? Všechny generace od dětí až po
seniory, všechny zvídavé lidičky, kteří jsou schopni přijmout mistrovské
tóny a pochopit umění tam, kde se práce setkává s láskou, kde se každá
kapička z notové partitury dostane až k srdci a oživí je…
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V sobotu 22. září 2018 přivítáme v 19, 00 hod. v místní
SVATOVÁCLAVSKÉ KAPLI vynikající kytarové TRIO NÉTÉ:
Petra Schwarz GALASOVÁ, zábřežská rodačka,
Ďusi BURMEČ , Vlastimil FLAJŠINGR
V hodnotném programu zazní díla Vejvanovského, Štědroně, Nováka,
Martinů, Schulhoffa i oblíbeného skladatele Jaroslava Ježka.
Přijďte si odpočinout a nasát slavnostní atmosféru umocněnou historickým
odkazem předků, kde i kytarové struny znějí jinak než na hlučných
festivalech. Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studující mají vstup
volný. Těšíme se na Vás!

KAVÁRNA HARMONIE

1)
Kavárna Harmonie ve spolupráci se Zájmovým a vzdělávacím
spolkem KLUBÍČKO, z. s. a českou oděvní firmou DRAPS s.r.o.
z Olomouce, pro Vás připravila na druhou polovinu září módní přehlídku
moderního oblečení z dílny firmy DRAPS. Přehlídka proběhne v parku
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u kavárny. Podrobnosti upřesníme začátkem září na našem FB, na
vývěskách i v místním rozhlase. Předvádět se bude nová podzimní
kolekce sportovního i společenského oblečení. Můžete se těšit na
příjemné a zajímavé odpoledne.

2)
Dále zveme k návštěvě kavárny Harmonie všechny milovníky
burčáku. Letos zahájíme oslavu tohoto zdravého moku dříve než loni a
tak si ho společně s Vámi pořádně užijeme. Díky velmi teplému počasí
chutná opravdu skvěle.

3)
Káva spojuje celý svět
Mezinárodním dnem kávy je 1. říjen a spojuje i v naší zemi všechny
kávomily. Do oslav tohoto lahodného nápoje se zapojí také naše kavárna
Harmonie. Týden kávy začíná v pondělí 1. 10. 2018 a trvá do neděle 7.
10. 2018. K cílům kávového festivalu patří otevřít „kávový svět“ běžným
lidem. Tím hlavním cílem je oslava dobré kávy a těch, kteří ji s láskou
připravují i vychutnávají. Těšit se můžete nejen na lahodnou kávu, ale také
na výborné zákusky a drobná překvapení. Podrobnější informace získáte u
obsluhy v kavárně nebo je naleznete na našem FB nebo na vývěskách, dále pak na
https://tydenkavy.cz/2018/
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HASIČI LEŠTINA

SOUTĚŽ
21. července se na návsi konal již 16. ročník pohárové soutěže.
Soutěžilo 10 družstev mužů, 4 družstva žen a 6 družstev veteránů

MUŽI 1. MÍSTO KOSOV
ŽENY 1. MÍSTO LESNICE
VETERÁNI 1. MÍSTO DOLNÍ STUDÉNKY
NAŠI VETERÁNI SKONČILI NA 2. MÍSTĚ.

POCHOD
Tradiční podvečerní pochod kolem Leštiny byl úspěšný. Pochod
absolvovalo 65 přihlášených dětí. Velkou zábavou byla také jízda na dvou
koních. Pro velké sucho bylo upuštěno od ohňostroje. Tímto děkujeme
všem příznivcům a sponzorům za podporu obou akcí

ZÁŘÍ SBĚR
SVAZ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEŠTINA POŘÁDÁ V SOBOTU 8.
ZÁŘÍ OD 9.00 HOD SBĚR STARÉHO ŽELEZA. PROSÍME OBČANY,
KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZBAVIT STARÉHO ŽELEZNÉHO ŠROTU, ABY JEJ
PŘIPRAVILI V SOBOTU RÁNO PŘED SVÉ DOMY.
DĚKUJÍ HASIČ
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Odpočinkovou dobu prázdnin a dovolených střídají školní i pracovní
povinnosti a všichni se již určitě těšíme na hodové radovánky.
Milí čtenáři místního zpravodaje, dovolte, abych pro
Vás opět otevřela Pamětní knihu naší obce, 2. díl.
Během prázdnin byly naše kroniky na základě nařízení
vyšších orgánů přemístěny do archívu v Šumperku.
V LZ číslo 8 se v doslovném přepisu opět vracíme ke
kapitole nazvané Okupace Leštiny a pokračujeme
v zápisech tehdejšího kronikáře od strany 15.
Ve všeobecně sklíčené náladě mohli okupanti využíti a také plně využili
všech příležitostí, aby ryze česká vesnice nemohla se z prvního úleku
hned vzpamatovat. Bylyť tu všeobecné obavy, jak se Němci k nám
zachovají především po stránce osobní bezpečnosti, když již o jiném v té
době nemohlo být ani řeči, jmenovitě když zrádní Němci ze sousední
osady Vitošova obcházeli vojáky, aby jim poznačovali mnohé naše
občany, kteří prý jim za republiky ubližovali a Leštinu jim typovali jako
dědinu komunistickou. Ale velitelství posádky na tyto malichernosti mělo
podstatně jiný názor, takže vojáky nebyl nikdo obtěžován. Armáda měla
patrně jiný úkol než zabývati se vyřizováním místních osobních
nesrovnalostí. Jí šlo, jak se hned ukázalo, ustavit především novou správu
obce dle říšského vzoru, jež by nečinila vyšším úřadům obtíží, zejména
po stránce jazykové. Proto všude hned pominuly řádnými volbami za
republiky volené fungující obecní správy, zejména pak starostové. I u nás
starostovi v květnu 1938 volenému Jindřichu Drlíkovi bylo nutno ustoupiti
velitelstvím místní posádky jmenovanému starostovi Josefu Linhartovi / č.
p . 36 /, který pak po celou dobu okupace s obecním tajemníkem
Františkem Kulhánkem a pokladníkem obce Antonínem Loučným vedli
agendu obce, ježto byli znalí jazyka německého slovem a písmem. Jinak
pak, jak toliko německy nebylo možno již s „Landratem“ na bývalém
okresním úřadě v Zábřeze jednati. A tak v několika hodinách okupace
zmizela orientační tabule s českým názvem Leština , aby ustoupila
německému názvu „Lesche“, jako pak nesmělo se již pro příště použít
názvu pro okresní město Zábřeh, když to již byl „na věky“ německý
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„Hohenstadt“. Budiž zde uvedeno pro doby následující, že shora
jmenované tři funkce v době nesvobody tak nebezpečné a nevděčné
museli výše psaní, t. j . Josef Linhart, František Kulhánek a Antonín
Loučný po důrazném rozkazu Landratu bezpodmínečně převzíti a to proti
své vůli a po mnohém bránění se. A museli -li se nakonec podvoliti, pak
nezapomenuvše nikdy, že jsou uvědomělými Čechy, zachovali se po
celou dobu okupace v ohledu národní cti bezvadně čestně a korektně.
I v dalším vydání LZ se k výše uvedené kapitole vrátíme.
Hezké babí léto přeje čtenářům zpravodaje kronikářka A. Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

3. 9. 2018



Zahájení školního roku ZŠ 8. hodin

5. 9. 2018



Svoz zahradního odpadu

8. 9. 2018



Sběr starého železa 9. hodin

10. 9. 2018



Svoz komunálního odpadu

12. 9. 2018



Svoz plastů

19. 9. 2018



Svoz zahradního odpadu

22. 9. 2018



Koncert TRIO NÉTÉ 19. hodin

24. 9. 2018



Svoz komunálního odpadu

29. 9. 2018



Hodová zábava Sokolovna 20. hodin



Tradiční živá „hodová“ hudba u
SVATOVÁCLAVSKÉ KAPLE
nedělní dopoledne

30. 9. 2018
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