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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

INFORMACE ZE 17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 18. 12. 2013 v 17:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ konalo 17. veřejné
zasedání zastupitelstva obce na kterém byly schváleny cenové předpisy na dodávku
pitné vody a na odvádění a čištění odpadních vod na rok 2014. Výše sazby cenových
předpisů zůstávají oproti roku 2013 nezměněné. Dále zastupitelstvo obce schválilo
rozpočtovou změnu 2/2013 se zůstatkem financování 947 000,-Kč a rozpočtové
provizorium pro rok 2014.

PLACENÍ VODY
V této době je už možné uhradit poplatky za vodu za 2. pololetí roku 2013. Cena je dle
cenových předpisů z roku 2013.
STATNÍ DĚNÍ

PRVNÍ LETOŠNÍ ZPRÁVIČKY Z LEŠTINSKÉŠKOLIČKY 
Je až neuvěřitelné, jak rychle se nám nový kalendářní rok rozběhl. Ani
jsme se nestačili rozkoukat a máme tu téměř konec měsíce ledna a
s ním přijde částečná rekapitulace práce nás všech, rovněž žáci
leštinské školy budou dostávat pololetní vysvědčení. Ráda bych Vás
seznámila s děním naší školy, s akcemi, které proběhly v měsíci
prosinci a lednu, i s těmi, co nás v nejbližší době čekají.
1. Co se událo v prosinci a lednu
6. 12. zavítal do naší školy Mikuláš s čerty a anděly. Všechny děti si výše uvedení
návštěvníci předem prověřili, hodné pak pochválili, zlobivé pokárali, ale když slíbili, že
se polepší, nakonec nadílku dostali úplně všichni.
V tentýž den se na sále sokolovny rozpoutal ten pravý Zimní rej. Jako vždy se
v pestrém programu objevily prvky mikulášské i vánoční a určitě se všem přítomným
líbil.
7. 12. se část našich žáků podílela na kulturním programu na již tradiční akci
„Posezení se seniory“.
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12. 12. jsme se vypravili na výlet do Šternberka. Nejprve jsme zhlédli vánoční výstavu
na zdejším státním hradě a následně jsme zavítali do Expozice času „za poznáním
vesmíru“.
20. 12.proběhly poslední loňské akce, a to Bleší trh, na který se místní školáci vždy
velmi těší a Rozjímání u vánočního stromu, které bylo příjemným zakončením roku
2013.
21. 1. se konaly třídní schůzky, jejichž hlavní náplní bylo hodnocení prospěchu a
chování
za 1. pololetí školního roku 2013/2014.
2. A co nás čeká v nejbližší době ?
V pátek 31. ledna mají všechny děti základní školy pololetní prázdniny. Od pondělí
3. únorana ně plynule naváží prázdniny jarní.
11. února zahájíme plavecký výcvik.
Pro žáky 3. až 5. ročníku připravujeme od pondělí 24. do pátku 28. února v pořadí již
čtvrtou zimní školu v přírodě. Pokud sepočasí umoudří a budou pro její uskutečnění
potřebné podmínky, opět se děti se svými učitelkami a lyžařskými instruktory vypraví
do Loučné nad Desnou, kde budou všichni ubytováni v Domečku.
3. Pozvánka k zápisu do 1. třídy
Zveme také touto cestou všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do první třídy.
Zápis se koná v budově základní školy ve čtvrtek 30. lednaod 13 do 17 hodin. Týká
se dětí narozených od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 a dětí s odloženou školní
docházkou. K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného
zástupce.
4. Informace o dokončení projektu
V loňském roce realizovala naše škola projekt s názvem „Učíme se v přírodní
učebně s žabkou Leštinkou“. Na jeho uskutečnění jsme získali grant
z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 66 000,- Kč. Naším
cílem bylo zřídit přírodní učebnu v prostorách pergoly u školy. Z výše uvedených
prostředků byly financovány následující aktivity:
Oplocení přírodní učebny
Pořízení zahradnického nářadí
Výsadba ovocných a okrasných keřů a stromků
Výsadba cibulovin a výsev trávníku
Vybavení přírodní učebny zahradním nábytkem a flipchartem
Instalace multifunkčního hmyzího centra
Všechny plánované aktivity byly dokončeny ve stanoveném termínu a nám
nezbývá než poděkovat za finanční příspěvek, který jsme s nadšením uvítali.
5. Pozvánka na obecní a školní ples
Ráda bych Vás pozvala na již čtvrtý společnýObecní a školní ples, který
se uskuteční v sobotu 15. února 2014. K tanci i poslechu bude hrát
skupina S-Band. Připravena bude tradičně bohatá tombola ( s hlavní
cenou v podobě herní konzoly X-BOX), chybět nesmí ani předtančení,
tentokrát se nám představí taneční skupina Intro Postřelmov, ani
bohaté občerstvení. Vstupné je 80 Kč, předprodej a rezervace stolů
budou probíhat od pondělí 10. února v kanceláři obecního úřadu. Výtěžek
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této akce bude jako v předešlých třech letech použit pro potřeby a aktivity dětí obou
leštinských škol. Proto stojí určitě za to ji svou účastí podpořit.
K začátku nového roku se snad hodí moudrost, kterou jsem tentokrát vybrala:
„Tragédie nespočívá v tom, když nedosáhnete svého cíle. Tragédie je, když
nemáte cíl, kterého byste chtěli dosáhnout.“ Přeji Vám všem, abyste ten svůj
našli…
Mgr. Jana Řeháková
ředitelka školy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Na začátku ledna se v naší obci uskutečnila tříkrálová sbírka.
Jsem upřímně rád, že občané naší obce nejsou lhostejní a
nebojí se přispět na dobrou věc. V naší obci se vybralo na
podporu charity 28 872,-Kč. To je opravdu krásné. Přeji všem
dárcům, aby se jim jejich dary vrátily v dobrém v jejich
životech.
Jen pro představu. V naší obci charita dojíždí ke 23. občanům a v blízkém okolí je to
cca 600 lidí, kterým přímo pomáhá. To ale není zdaleka vše. Další lidé jezdí do
stacionářů a dílen. Celkové číslo je mnohem vyšší.
I díky vašemu daru, může Charita nadále pomáhat. Všem vám patří upřímné díky.
Karel Kolčava

POZVÁNKA
Zveme všechny slečny ve věku od 11 do 15 let (6 – 9 třída) každou středu od 18 hodin
do sokolovny.
Čas 18 – 19 hodin je vyhrazen pro dívky tohoto věku a náplň cvičení je kreativní.
Cvičíme podle hudby, na nářadí, hrajeme různé hry.
Přijďte si protáhnout své tělo, odreagovat se od školních povinností. Mějte na paměti,
že pohyb je život!
ASPV Leština
ASPV TJ SOKOL LEŠTINA
Asociace sportu pro všechny pokračuje
v pravidelném cvičení všech složek. Kdo
potřebuje po Vánocích shodit přebytečná kila, je
srdečně zván mezi nás. Přehled cvičebních hodin
je vyvěšen v místní sokolovně. Chceme popřát
všem cvičencům, cvičitelům a funkcionářům
hlavně zdraví a štěstí v roce 2014. Koncem roku
2013 se uskutečnil volejbalový duet Leština
versus Lesnice.
V tomto sportovním klání
jednoznačně Leština porazila soupeře. Odveta se
uskuteční 25.1.2014 v Lesnici. Další akcí
pořádanou ASPV Leština je dětský maškarní karneval, který se koná 23.3.2014 ve
14:00 v místní sokolovně.
S pozdravem „Pohyb je život“
Ha&Si
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ZPRÁVY NEJEN PRO OCHRÁNCE PŘÍRODY
S nástupem nového roku bych Vám
chtěla nejdříve za celou organizaci popřát
vše dobré v novém roce. Přeji hodně
zdraví, klidu a harmonie.
Ráda bych se s vámi touto formou
podělila o informace od ochránců přírody.
Základem naší činnosti je obětavá
mravenčí práce našich dobrovolných
členů, snažíme se chránit a zvelebovat
přírodu v našem regionu. O naší
záchranné stanici jste se mohli dočíst
v regionálním tisku v měsíci listopadu.
Pan Eduard Neoral věnuje svým opeřeným svěřencům ve voliérách každodenní péči.
Přestože zima ještě vyčkává, nyní aktuálně krmíme ptáky na stanici. Udělejte si
procházku. Můžete tam pozorovat mnoho zajímavých druhů, kteréke krmítku létají.
 A co bychom rádi letos uskutečnili kromě pravidelné činnosti?
- Besedu o přírodě, flóře a fauně blízkého okolí, zajímavosti o CHKO Jeseníky.
Plánujeme ji na pátek 21. března (první jarní den). Účast přislíbil pan Petr Šaj, který je
velkým odborníkem v této oblasti. Jeho lásku k přírodě a hlavně ornitologii dokazuje
webová stránka, http://www.birdphoto.cz/, kde najdete originálníautorské fotografie.
Srdečně vás na besedu všechny zveme!
Po besedě by měla proběhnout členská schůze, kde společně plánujeme a hodnotíme
pravidelnou činnost organizace. I na této akci jste vítáni. Pojďte rozšířit naše řady.
- Noc s Andersenem, proběhne společně se ZŠ a MŠ Rohle v pátek 4. 4. Autobusem
malí Anderseni odjedou do rohelské školy, kde následuje večerní zábavný program.
Potom večeře – pizza a spaní ve škole. Ráno po vydatné snídani se pokusíme zdolat
Bradlo a kolem poledne bychom se opět vraceli do Leštiny. Z důvodu organizace je
nutné se dopředu přihlásit. Budete-li mít zájem, stačí se ozvat na níže uvedené
kontakty, abych vám během března zaslala bližší informace.
- Jarní sběr starého železabychom tradičně rádi uskutečnili, jakmile se rozjaří, tedy
jestli nás letos nějaká zima ještě čeká.
- Fotosoutěž – již nyní můžete pořizovat a archivovat fotografie z našeho nejbližšího
okolí. Na besedě 21. 3. 2014 fotosoutěž oficiálně vyhlásíme a dozvíte se bližší
informace. Fotografie můžete pořizovat až do podzimu. Téma: Příroda v našem
blízkém okolí, tzn. příroda v okolí Leštiny. Plánujeme ve spolupráci s partnery vydat
leštinský kalendář, který bude obsahovat vítězné fotografie. Kalendář na rok 2015 si
potom budete moci zakoupit.
- Kurz výuky obsluhy počítačů pro seniory financovaný z Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových bychom rádi uskutečnili v jarních měsících. Snad
získáme finance.
- Zájezd k moři, letos pod hlavičkou ochránců přírody. Chcete své děti poslat na tábor
k moři, nebo chcete jet s nimi a užít si zábavný program s přírodní
tematikou?V případě vašeho zájmu se tradiční akce může uskutečnit i letos.
Přemýšlíme o Chorvatsku nebo Itálii. Na níže uvedených kontaktech zodpovím
případné dotazy.
Pevně věřím, že vás některá z nabízených plánovaných akcí zaujme a společně se
na ní sejdeme. Bližší informace najdete vždy včas v tomto periodiku nebo na plakátech
[4]

ve vitríně v parku. Ráda zodpovím jakékoli dotazy, náměty a připomínky. Mobil:
731 163 111, e-mail: marie.rychla@seznam.cz. Pokud chcete rozšířit naše řady, buďte
vítáni, pokud se nechcete vázat, buďte našimi hosty anebo jen ... „přáteli přírody“.
Rozloučím se příhodným citátem velkého spisovatele Hanse Christiana Andersena.
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné
vydání.“
Užijte si to letošní „knižní“ vydání
Marie Rychlá
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

ROK 1930 SE UZAVÍRÁ,
příště nás zápisy v kronice zavedou daleko zpátky do let
minulých…
Ke dni 27. května provedeno bylo velké celostátní sčítání
zemědělských a průmyslových závodů. Data týkající se naší
obce zaznamenávají: Celková plošná výměra naší obce jest 526
ha, 21 a, 96 metrů čtverečných, na níž participuje 203
zemědělských závodů. Do toho jest v Leštině 37 620, 52 a dále v Zábřehu, Lesnici, Ráječku, Rájci, Hrabové a ve Zvoli,
celkem 45 248, 94 a. Z této výměry zemědělských závodů
připadá na ornou půdu 26 041, 27 a, dále jsou to louky trvalé,
zahrady užitkové, pastviny, vrboviny, lesní půda, plocha
zastavěná a ostatní půdy neplodné. Těch je 2 163, 50 a. Pokud se osevu týká, bylo
takto napočítáno: Pšenice ozimá 4 939 a, žita ozimého 8 366 a, ovsa 589 a, sourče /
směs chlebovin / 2 236 a, bramborů 4 866 a, cukrovky 200 a, krmné řepy 1 710 a,
jetele 2 848 a.
Dne 27. října vyhořela po druhé hodině noční část / stodola / stavení číslo popisné 13
patřící Jednotě proletářské tělovýchovy. Veliké štěstí bylo, že vládlo naprosté bezvětří
a bylo deštivo, jinak by nebylo možno ubrániti sousední stavení Jana Čulíka z čísla
popisného 14. Za zmínku stojí, že na čísle tomto zřídil letos zlínský velkotovárník obuví
Tomáš Baťa svoji prodejnu. Bezpochyby, že vleklé deštivé počasí bylo příčinou, že
v okolních obcích vyskytovala se po celý rok sporadicky nemoc spála, jež i u nás na
několika místech zamořila rodiny po dobu zákonité šestinedělní karantény. Naštěstí
nikdo jí však nepodlehl. Také tyfus vyskytl se v jednom případě. Zůstal izolován dík
rychlému lékařskému zákroku. Z Protokolní knihy Dělnické tělovýchovné jednoty se
dovídáme, že rok 1930 byl i na kulturu bohatý. Z Přerova přijela sehrát na naše jeviště
divadelní skupina hru Šang – haj, konalo se Kácení máje s divadlem v přírodě, jest
zaznamenána účast na Táboru lidu v Zábřeze s vycházkou do lesa, shlédnuto drama
nazvané V bahně, sehrána veselohra Terno, uspořádána zářijová hodová zábavy,
Silvestrovský večírek. Probíhalo rovněž tělovýchovné cvičení dospělých členů a
členek, dorostu i žactva. Zakoupeny byly náčelnické knihy. Připravil se i program na
maskový ples, který proběhne až dalšího roku. Byla doporučena i účast na akcích
v okolních obcích při zahradních slavnostech. Srazy bývaly u hostince pana Hýbla po
poledni. Konala se sbírka na traktor do sovětského Ruska a na tiskový fond Rudého
práva bylo odesláno 100 korun. Došlo k zákazu finančních výpujček z peněz místní
Dělnické tělovýchovné jednoty a byl podán návrh, aby za roznášení oběžníků po obci
byla odměna 3 koruny za jeden roznos. V dalších číslech Leštinského zpravodaje
budeme pak pokračovat rokem 1931, v němž přibylo hodně novostaveb – 13! Příští
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číslo však bude obsahovat výpisy až z hluboké minulosti. Všechno dobré a ještě lepší,
hlavně pevné zdraví a pohodu po celý rok 2014 všem spoluobčanům přeje Anna
Krušová.
VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Leden:
90 let – Klosová Božena
75 let – Březinová Jaroslava, Kleiblová Marta,
Kochwasserová Terezie
70 let – Matěj Antonín
65 let – Řoutilová Anna, Krmela Jiří
60 let – Doleželová Eva, Krawcová Anna, Snášelová Marta
55 let – Klimeš Jiří
Únor:
90 let – Husárková Lidoslava
85 let – Müllerová Anna
80 let – Procházková Věra, Hedrichová Vlasta
75 let – Vrtková Ludmila,
65 let – Klatová Alena
60 let – Augustin Pavel, Badal Stanislav
50 let – Dušková Miluše, Kotásková Drahomíra, Linhartová Marie, Szabová Ivana,
Daříček Jaroslav
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!
DŮLEŽITÁ DATA

3. 2. 2014



Svoz komunálního odpadu

10. 2. 2014




MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz plastu

15. 2. 2014




Školní a obecní ples
Koncert Lobkowicz trio, 14 hod. OÚ

17. 2. 2014



Svoz komunálního odpadu

24. 2. 2014



MUDr. Anna Peková v Leštině

3. 3. 2014



Svoz komunálního odpadu

10. 3. 2014




MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz plastu
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