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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 24. 6. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu zasedání Zastupitelstva obce
Leština č. 7. Na zasedání bylo přítomno osm zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ Smlouvu o dílo mezi obcí Leština a společností LB 2000 s.r.o. na zhotovení
kanalizace v Zálavčí
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Leština a Olomouckým krajem na akci
cyklostezka
Plné znění usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
Třídění odpadu
Jako každý rok i letos si dovolujeme informovat občany o
výsledcích jejich snahy v oblasti třídění odpadu.
V kontejnerech umístěných v rámci obce v roce 2018
skončilo 78,974 tun vytříděných složek.

Obecní rozpočet si právě díky této aktivitě (nehledě na
otázku životního prostředí, která je zde hlavní prioritou) polepšil o nezanedbatelnou
částku 164 213 Kč. A pokud si uvědomíme, že obec dále ušetřila určité finanční
prostředky, které by musela vynaložit, pokud by tyto komodity skončily nevytříděné
v popelnicích, patří velký dík každému, kdo se na třídění podílel a dále podílí. Díky
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Vašemu přístupu k třídění je možné udržet poplatek za svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu i nadále na stejné výši.
Prázdninový provoz obecní knihovny
Paní knihovnice oznamují občanům, že během měsíce července bude knihovna
uzavřena. V měsíci srpnu pak budou mít čtenáři možnost zapůjčení knih každé pondělí
od 16:00 do 20:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
KULTURNÍ KOMISE

Dětský pohádkový den
se u nás v Leštině uskutečnil v neděli 2. června odpoledne. Ke členům kulturní komise
se přidalo mnoho dobrovolníků z řad občanů, Vešáků, hasičů i sportovců. Společné dílo
se podařilo i díky sociálním sítím, protože na start k sokolovně přilákalo děti s rodiči z
celkem 56 obcí naší vlasti, od Prahy přes Velké Losiny až po Olomouc a dalších míst.
Po registraci, nalezení správného klíčku a odemknutí zámku mohly děti s doprovodem
nebo samy vyrazit na cestu. Celá pohádková trasa dlouhá 3,2 km propojovala celkem
10 stanovišť, na nichž známé pohádkové bytosti ukládaly dětem nejrůznější úkoly - od
skládání puzzle přes chůzi na chůdách až po střelbu ze vzduchovky. Po cestě bylo
možné se osvěžit zmrzlinou v cukrárnách Harmonii nebo U pomníku. V cíli děti obdržely
kromě diplomu dárkovou tašku a "placku" na připnutí s pohádkovou postavou. Čekaly je
zde atrakce plné zábavy - skákací hrad, kolo štěstí se zajímavými výhrami a
samozřejmě spousta lákavého občerstvení, vše v doprovodu reprodukované hudby.
Šmoulové na startu se pořádně zapotili, jelikož zaevidovali 351 dětských účastníků, z
toho 111 z naší obce, 64 ze Zábřeha, 17 ze Šumperka i odjinud. Věříme, že si všichni
účastníci svátek dětí užili a těší se na příští ročník Touto cestou děkujeme všem
sponzorům za finanční příspěvky, dary a dárky i všem organizátorům za obětavou a
nezištnou pomoc.
První pololetí je za námi…
Vzpomínkový návrat nás opět vrátí k společným zážitkům s nadějí na jejich další průběh
i v 2. polovině letošního roku.
Kulturní komise pokračovala v podvečerních Posezeních seniorů na penzionu, v rámci
KPH uspořádala šestici koncertů klasické hudby v kapli i v zasedací místnosti OÚ, nově
připravila milou oslavu Dne žen, velmi úspěšné Pohádkové odpoledne pro děti,
poblahopřála jubilantům a podílela se na smutečních obřadech v místní pietní síni.
Kladné hodnocení také zaznamenal 1. autobusový zájezd seniorů / doufejme, že ne
poslední /, k němuž se v kratším přehledu ještě vracíme.
V úterý 21. 5. se 50 seniorů vydalo na zájezd do Litovle a na Sluňákov. Po příjezdu do
„ Hanáckých Benátek “ nás očekával průvodce pan Popelka z ekologického střediska,
který nás provedl městem a účastníky zájezdu seznámil s nejhezčími a historicky
nejvýznamnějšími místy Litovle - Prvním uměleckým válcovým mlýnem Svatopluka
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Staroštíka, dochovanou částí městských hradeb či významnými budovami na náměstí,
vše doprovázeno poutavým výkladem. Po příjemné procházce ulicemi včetně odpočinku
před radnicí jsme zamířili do Horky nad Moravou - Sluňákova. Zde nás čekala nevšední
vyhlídka do okolí ze střechy Domu přírody, v němž nám místní kuchaři připravili chutný
oběd.
Po oddechu v příjemné kavárničce jsme se vydali na procházku ojedinělou Galerií
v přírodě. Čekala nás Rajská zahrada autora Františka Skály s nekonečným množstvím
kouzelných detailů i malebná zákoutí plná přírodních herních prvků. Během cesty jsme
využívali odpočinková místa a sledovali stavby bobrů, kteří z této oblasti učinili
„nejbobrovatější “místo celé Moravy. Domů jsme se vrátili přiměřeně unaveni, ale
obohaceni o nové zážitky. Poděkování patří OÚ, panu řidiči i všem výletníkům!
Kulturní komise.
HASIČI LEŠTINA

POZVÁNKA OD HASIČŮ.
Zveme všechny příznivce hasičského sportu na 17. ročník
pohárové soutěže „O PUTOVNÍ POHÁR OBCE LEŠTINA“,
která se koná v sobotu 20. 7. 2019 v 13.30 hod na návsi.
Na závěr se předvede i kroužek mladých hasičů. Přijďte je povzbudit. Po celé odpoledne
bude připraven skákací hrad pro děti. Občerstvení bude jako obvykle zajištěno.
ZÁROVEŇ PROSÍME OBČANY, ABY V SOBOTU 20. 7. 2019 OD 11.30 HOD
NEPARKOVALI AUTA NA NÁVSI. DĚKUJEME.
Podle aktuálního počasí plánujeme v srpnu noční pochod kolem Leštiny. Přesný termín
vyhlásíme místním rozhlasem a zveřejníme na stránkách facebooku.
Za všechny hasiče přejeme všem dětem krásné, slunečné prázdniny a ostatním
spoluobčanům zaslouženou dovolenou a příjemný odpočinek.
ZA SDH AUGUSTINOVÁ

Cyklostezka jede…. Akce se zdařila - cyklistice zdar!!!!!
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V 7. čísle LZ opustíme během prázdninového a dovolenkového času smutné události
z dob okupace a zalistujeme v Nové knižnici učitelské od F. L. Sály, rok 1927, abychom
nahlédli právě do období, na které se odedávna těší nejen nejmladší generace.
Promluva k žactvu, str. 236 – 238, oddíl Na prázdniny!
Ta slova skrývají radost pro toho z vás, kdo ví, že pojede na vesnici, kde budou zelené
lučiny, veselé potoky, vonné lesy a háje, kde bude žít volně jako z klece ulítlé ptáče. A
vy ostatní, jimž zesmutněly oči nad těmito řádky, neustaňte prosit svých rodičů, aby vám
dopřáli za vaše drobné zásluhy aspoň čtrnáct dní takového života ve volné, krásné
přírodě. Ó, jistě něco vymyslíte, aby se aspoň na chvíli splnila vaše zdravá touha po
svobodě. Jak to bude krásné časně ráno vstát, vyběhnout bos do chladné rosy, která se
třpytí na lukách, jako by byly skleněné. Bude to až studit, ale to nevadí, až se dost
vyrousáte, stoupnete si na místo bez trávy nebo na vyhřátý kámen a slunce, které se
vám směje v tvář, začne dýchat na vaše prochladlé nožky. Ucítíte příjemné trnutí, které
pod dotekem slunečních paprsků začne od nohou probíhat celým tělem. V té chvíli
pochopíte, jak je prosté být šťasten, jak málo je k tomu třeba – zpívající zelená země a
modré na nebi kolem nás a jako ta rosa čisté srdce v nás. Jaký to šťastný počátek dne!
Jako slzy radosti chvěje se rosa v trávě. Modré, zelené, oranžové, zlaté, stříbrné
démanty napíchnuté na travičkách na samém konci jako lampiony na žerdích, nebo
střídavé po jednom v řetízku vlevo, vpravo, nebo dvě křišťálové kuličky vždy proti sobě
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v mnoha poschodích. A což listy širší! Po krajích větší rubíny nebo safíry, prostřední
plocha posetá droboučkými drahokamy jako pilníček. Někde je to hotový zázrak. List
lupiny vypadá jako prsty rozevřené ruky, jako hvězda vějířovitě složená z podlouhlých
lístků. A co vyvádí rosa v hustých chocholech metlic nebo na pavučině v trávě, jen si
všimněte! Poklekněte a všechno si zblízka prohlédněte. Teď hle, pohnula se travička a
přeběhla myška. Zůstanete – li stát jako socha, uvidíte kousek jejího života. Přiběhne
až k vaší noze, bude vám to divné a velmi žertovné, nevidí vás, nepozná vás, pokládá
vás za věc. Stopovali jste už někdy nějaké zvíře? Ne? Pak nevíte arci, jaká je v tom tichá
radost, Příroda zmlká, když slyší kroky člověka, prchá, tváří se mrtvou, nevěří nám, hrozí
se nás. Ale když chcete slyšet, jak příroda hovoří, nekřičte, zatajte dech, nevydejte ani
hlásku. Zadržte svůj vlastní pohyb, proměňte se v kámen, pařez nebo kládu a uvidíte,
jak příroda kolem vás začne ožívat. Zajíc, veverka přiběhnou až k vám, budou si vás
bedlivě prohlížet, ale nehněte se a jen se dívejte jako strom. Uvidíte zblízka, jak zajíc
panáčkuje, hopkuje, jak se pacičkami myje, jak veverka běhá po zemi a louská šišky,
okusuje houby, jak ptáci žijí ve svých hnízdech. A tak podobně pozorujte denně pavouka
u vás na plotě, včely u sousedů, mravence na lesním paloučku, pozorujte nádheru
housenek, brouků, motýlů, vše hodně zblízka, tichounce se připližte, aby vás zvuk suché
větvičky neprozradil, aby váš stín nepadl na motýla, jejž chcete na květu pozorovat.
Vypátrejte zcela bezpečně, jak cvrček hraje na housličky, protože z žádné knížky to
nepochopíte, dokud to sami nepoznáte. Poslouchejte píseň ptačí, snažte se porozumět
ševelení stromů v háji, hymně lesních velikánů, hovoru bublajícího potůčku, písni kapek
v lesní studánce. Všímejte si denních změn rozvíjejících se květů, zrajících plodů, měn
barev. Pozorujte světelné divadlo západů, první probleskující hvězdy, bezednou
hvězdnou oblohu, poslouchejte, co vypráví noc, její hru stínů, radost ohně v zápasu
s tmou. Tak zamilujete si všecky věci a stanete se ochránci přírody. A vše si zapisujte,
nakreslete, vylisujte, bude to jednou nejdražší vzpomínka na chvíle vašeho mládí prožité
v PŘÍRODĚ.
Česká starodávná píseň s doprovodem harmonia:
Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly krej. A nad naší milou zemí, s těmi životvory všemi kolo
udělej!
Vše, co život má, v tobě prospívá. Tvého světla milé plání ke všemu se vlídně sklání,
všecko zahřívá.
Za pozornost děkuje a nádherné dny volna všem přeje kronikářka Anna Krušová.
VZPOMÍNKA

Svobodník František Adámek.
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Před sto lety, 20. srpna 1919 se v Leštině č. p. 144 narodil František Adámek, budoucí
příslušník československé zahraniční armády. Počátkem
srpna 1939 opustil rodnou Leštinu, která se po Mnichovu 1938
octla v okupovaných Sudetech. Někde u Třeštiny překročil
hranice Protektorátu a odtud směřoval k polským hranicím.
V Krakově vstoupil dne 10. srpna 1939 do zahraniční vojenské
skupiny. Po porážce polské armády ustoupil čs. legion
směrem na východ. Od září 1939 do března 1940 prošel
v Sovětském svazu několika internačními tábory. V říjnu 1940
vznikl 11. čs. pěší prapor – Východní. Největší příspěvek pro
prapor však znamenal příchod českých vojáků ze Sovětského
svazu. A mezi nimi byl právě i František Adámek. Počátkem října 1941 se 11. čs. pěší
prapor přesunul do Egypta a odtud se na palubách několika torpédoborců přemístil do
obleženého přístavu Tobruku v Libyi. V noci 21. listopadu 1941 padl svobodník
František Adámek při výkonu služby. Byl zasažen střepinou, která přeťala krční tepnu.
Dne 22. listopadu 1941 byl pohřben na British War Cemetery Tobruk, hrob č. 29 B. Nad
jeho hrobem mu kamarádi zazpívali státní hymnu a také píseň Moravo, Moravo. Podoba
svobodníka Františka Adámka s tropickou helmou na hlavě je zvěčněna na jedné z osmi
československých poštovních známek londýnského vydání z roku 1945 s portréty
padlých hrdinů našeho zahraničního odboje. Za zásluhy a statečnost před nepřítelem
mu byl rozkazem ministerstva národní obrany v Londýně č. 4 z 18. března 1943 udělen
Čs. válečný kříž 1939 in memoriam a dne 19. ledna 1946 udělena prezidentem
Československé republiky medaile Za zásluhy .
Anna Hoferová
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DŮLEŽITÁ DATA

1. 7. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

3. 7. 2019

•

Schůze občanů k řešení kanalizace v Zálavčí - OÚ 17 hod.

11. 7. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

15. 7. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

17. 7. 2019

•

Svoz plastů

20. 7. 2019

•

Pohárová soutěž hasičů – náves 13:30 hod

25. 7. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

29. 7. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

8. 8. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

12. 8. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

14. 8. 2019

•

Svoz plastů

22. 8. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

26. 8. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

31. 8. 2019

•

Moravský bikemaraton - sokolovna
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