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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

INFORMACE Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 2. 6. 2014 se konalo 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zde jsou hlavní
schválené body. Zastupitelstvo obce schválilo:
 Celoroční hospodaření obce Leština za rok 2013 dle přiloženého závěrečného
účtu obce Leština za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku a přezkoumání
hospodaření obce Leština za rok 2013 se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Leština za rok 2013 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona)
 Statut Fondu rozvoje bydlení na území obce Leština platný od 1. 7. 2014
 Smlouvu o dílo č.029/14 mezi obcí Leština a EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh na akci
Místní komunikace v Leštině – Zálavčí
Kompletní usnesení z 19. veřejného zasedání najdete na obecních webových stránkách.

NOVÁ OBECNÍ KOMUNIKACE
Od příštího týdne se začne v obci budovat nová komunikace. Vznikne na začátku obce
ve směru od Vitošova po pravé straně místo současné, pouze zpevněné cesty. Již
předchozí zastupitelstva se možností této stavby zabývala. Současný stav je velmi
špatný, a proto zastupitelstvo obce přistoupilo k vybudování cesty nové, která propojí
hlavní cestu se Zálavčím.

DOVOLENÁ MUDR. PEKOVÁ
Informujeme občany, že červenci a v srpnu MUDr. Peková v Leštině neordinuje.
V termínech 9. 7. – 11. 7. 2014 a 11. 8. – 22. 8. 2014 má i v Zábřehu dovolenou.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
3. 7. a 4. 7. proběhne v naší obci čištění komínů. Zájemci o tuto službu se mohou
nahlásit v kanceláři OÚ nejpozději do 2. 7.
Na poslední čištění se nám shromáždilo několik stížností. Informovali jsme tedy
dodavatele těchto služeb - přislíbil nápravu a oznámil následující podmínky: Revize a
čištění 1 průchodu – 250,- Kč, každý další průchod v domácnosti již pouze 50,- Kč.
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PROVOZ OBECNÍ KNIHOVNY
V červenci bude knihovna uzavřena. V srpnu bude v provozu pouze každé pondělí.
OSTATNÍ DĚNÍ

Zprávičky z místní školičky
Školní rok 2013 – 2014 pomalu ale jistě končí. Jsme v jeho úplném
závěru a nyní už nezbývá než rekapitulovat. Mohu snad za nás za
všechny konstatovat, že se nám stejně jako všechny předchozí
vydařil. Zvládli jsme nejen probrat osnovami dané učivo, ale také
připravit a absolvovat spoustu akcí, z nichž si odnášíme obrovské množství zážitků a
vzpomínek a „vovovovo tom to je“. 
I. Akce, které proběhly od posledního vydání zpravodaje
Ve čtvrtek 15. květnaj jsme vyrazili na dopravní hřiště v Mohelnici. Počasí nám moc
nepřálo, ale i tak jsme si to náležitě užili.
V neděli 18. května proběhla na sále místní sokolovny oslava Svátku matek.
V pondělí 19. května nás opět navštívili profesionální hasiči ze stanice v Šumperku, aby
děti poučili o tom, jak se zachovat v krizových situacích.
V sobotu 24. května nás žáci 4. a 5. ročníku reprezentovali na akci Den mikroregionu
v Hrabové.
V úterý 27. května jsme se fotografovali.
Ve čtvrtek 29. května jsme všichni vyrazili na školní výlet. Opět k nám počasí nebylo
příliš vlídné, nicméně náladu nám nezkazilo. V papírně nám déšť ani vítr nevadily,
v elektrárně též ne, jen jsme museli vynechat procházku po naučné stezce Rysí skála.
Prvňáčkům naštěstí v ZOO na Kopečku nepršelo.
V sobotu 14. června jsme oslavili 111. výročí otevření leštinské základní školy. Chtěla
bych na tomto místě poděkovat všem sponzorům a pořadatelům, mezi něž patří kromě
pracovníků školy členové ASPV při TJ Sokol Leština, pan místostarosta, členové
kulturní komise a kontrolního výboru i několik ochotných rodičů. Bez aktivního
přístupu všech uvedených by akce nemohla proběhnout. Moc si Vaší pomoci vážím a
děkuji za ni.
Od čtvrtku 19. do soboty 21. června se uskutečnila v pořadí již druhá „Expedice DOLMOR“, aneb předvíkendový pobyt dětí základní školy na Dolní Moravě. Opět jsme byli
na štíru s počasím, bylo docela chladno a v pátek odpoledne nám dokonce pršelo, ale
užili jsme si to jak jinak než naplno. A jak vlastně? Ve čtvrtek po příjezdu jsme
prozkoumali okolí hotelu Morava, kde jsme byli ubytováni. V pátek dopoledne jsme se
projeli na bobové dráze a odpoledne jsme vyrazili autobusem do Králík, alejí vystoupali
na Horu Matky Boží a prohlédli si zde vystavěný klášter, následně pak střed města.
Večer pak byl ve znamení her a soutěží. V sobotu dopoledne jsme se vypravili na
prohlídku pěchotního srubu K – S 5 „U potoka“, který se nachází nedaleko Dolní Moravy.
Po obědě jsme si sbalili svá zavazadla a vypravili se domů.
Jako bonus přidám jednu perličku z výše zmiňované „expedice“. U vstupu na svaté
schody na Hoře Matky Boží si děti s jednou z vyučujících prohlížely sochu Piláta
Pontského s Ježíšem. Paní učitelka se jala dětem vysvětlovat, že Pilát Pontský je ten,
kdo vydal Ježíše Krista k ukřižování. Vedle ní stojící žákyně se zcela vážně zeptala:
„Paní učitelko, můžu na něj za to vypláznout jazyk?“
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Aneb: Absolutní bezprostřednost a bezelstnost je to, co můžeme dětem jenom
závidět….
V pondělí 23. června se uskutečnilo přátelské sportovní klání mezi ZŠ Leština a ZŠ
Lesnice ve fotbale a ve vybíjené. V obou soutěžních disciplínách jsme byli úspěšnější.
Leštinští chlapci porazili své soupeře v kopané 15:2 a děvčata porazila ve vybíjené své
vyzývatelky v obou kolech.
II. Co se děje ve školní jídelně
V letošním roce si vedoucí školní jídelny připravila pro děti dvě velká zpestření. Prvním
byl „Čarodějnický jídelníček“ v posledních dnech měsíce dubna. Názvy jídel byly
zašifrovány, takže nikdo z nás pořádně nevěděl, co nás k obědu čeká. Co byste si
například představili pod tímto: „Polévka plná penízků loupežníka Lotranda, specialita
vodníka Česílka, bramborová kašička a salát čarodějky Okurčice“? Připravena pro nás
byla polévka z červené čočky, rybí filé s bramborovou kaší a okurkový salát. Děti si při
odhalování všech čtyř sestav názvů krásně procvičily svoji fantazii. Druhou pro všechny
žáčky zajímavou událostí byla akce „Vaříme na přání“. Každé z dětí napsalo formou
ankety svůj nejoblíbenější pokrm. Nejvíc hlasů obdržel smažený sýr s bramborem, na
druhém místě byly šišky s mákem a na třetím svíčková. Všech tří jídel se pak malí i velcí
strávníci dočkali v prvním červnovém týdnu na oslavu Dne dětí.
Pozn.: Když jsme u jídla, chtěla bych zmínit soutěž, kterou vyhlásilo Pohostinství U
Keprtů pro leštinské prvňáčky. Každý žák 1. ročníku, který nakreslí obrázek na téma
„Co Vám u nás nejvíc chutná nebo co byste si rádi dali“ a přinese ho do 30. 6. 2014 do
stodoly, obdrží lentilkový pohár.
Dnes jsem váhala, kam sáhnout pro předprázdninovou moudrost. Vybrala jsem tuto:„Ti,
kdo špatně užívají svého času, jsou první, kdo si stěžují na jeho krátkost.“(La
Bruyère)
Pevně věřím, že po prázdninách nebude v naší škole ani jeden „stěžovatel“. 
Na závěr bych chtěla všem dětem i pedagogickým pracovníkům popřát krásné,
dostatečně dlouhé a snad už konečně sluncem zalité dva měsíce zaslouženého volna.
Vám ostatním pak co nejpříjemnější dovolenou. Užívejte si všeho plnými doušky!
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

REKAPITULACE LEŠTINSKÉ „30“
Letošního jubilejního čtyřicátého ročníku dálkového pochodu se zúčastnilo celkem 409
účastníků. Nejvíce - 307 jich pokořilo trasu 10 km, 35 účastníků si vyšláplo na trasu 20
km a nejnáročnější trasu pro pěší zvládlo 7 účastníků. Na kole se letos do přírody vydalo
60 účastníků, kteří zvládli trasu dlouhou 35 km.
Balíčkem jsme letos odměnili nejstaršího účastníka pochodu pana Ladislava Hojgra
z Valašského Meziříčí, který je narozen v roce 1944, nejmladšího účastníka Michala
Malého z Leštiny, narozen v roce 2014 a nejvzdálenějšího účastníka pochodu, kterým
se stala paní Jitka Pospíšilová z našeho hlavního města Prahy.
Všichni účastníci pochodu byli v cíli odměněni malou upomínkou a dobrou klobáskou či
párkem z udírny. Za všechny připravené dobroty děkuji panu Martincovi, provozovateli
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pohostinství Na hřišti. Děkuji rovněž dvěma sponzorům této akce, OÚ v Leštině a
Pekařství v Leštině, díky nimž můžeme všechny účastníky odměnit.
Dále bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci
40. ročníku LEŠTINSKÁ 30. Letos více členů týmu trápilo zdraví a z tohoto důvodu
vznikla krizová situace s obsazením kontrol a další organizací. Jsem ráda, že v Leštině
se najdou lidičky, kteří nenechají člověka, jak se lidově říká „ve štychu“.Patří k nim pan
Pavel Kalousek, který zajistil kontrolu U Josefa, paní Věrka a Ludmila Šebestovy, které
zaskočily na kontrole v Dubicku a Tomáš Brzobohatý, který se svým synem označili
cyklotrasu. Celý přípravný tým všem nemocným drží pěsti a přeje brzké uzdravení,
abychom se všichni mohli v roce příštím vrhnout na organizaci dalšího ročníku.
Ještě jednou z celého srdce všem děkuji a těším se na další spolupráci!
Jana Lepková

AKTUALITY OD OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
 Květinový den, Sbírka ligy proti rakovině proběhla 14.
května
V místní pekárně a Mladí ochránci přírody ve žlutých tričkách
nabízeli tradiční žlutý kvítek za minimální příspěvek 20 Kč. Ke
každému kvítku dárce dostal také letáček s informacemi o
rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní kouření. Letošním
tématem sbírky byla totiž prevence rakoviny plic. Rakovina plic
patří bohužel k onemocněním, která jsou diagnostikována až v pozdních stadiích, což
snižuje vyhlídky na úplné vyléčení. Liga proti rakovině Praha proto vyzývá: NEKUŘTE!
Děkujeme za Vaše příspěvky, hlavně za ochotnou spolupráci leštinské pekárně a
Mopíkům, kteří v tento den neúnavně nabízeli květinky po celé Leštině. Celková částka
ze sběrných míst Rohle, Kamenná a Leština, kterou jsme na zmíněné konto zaslali,
činila 7 444,- Kč. Ještě jednou děkujeme a věříme, že nám i v příští sbírce zachováte
přízeň.
 Celostátní setkání členů a přátel ČSOP(část úryvku z webu ČSOP)
Zveme Vás na již třinácté setkání členů a přátel ČSOP,
které se bude konat ve dnech 5. - 7. září na
Královéhradecku v areálu kempu Stříbrný rybník.
Organizátoři ze ZO Orlice připravili bohatý program,
jehož převážná část se bude odehrávat v Podorlickém
skanzenu v Krňovicích. Jedná se o přednášky, výlety, exkurze se zajímavými a
příjemnými lidmi. Byly pro Vás předešlé ročníky setkání příjemným a zajímavým
zážitkem a rádi byste si to zopakovali, nebo jste ještě na podobném setkání nebyli a
zajímá Vás činnost ČSOP, místních organizací a související aktivity? Není nic snazšího,
než vyplnit přihlášku, zaplatit účastnický poplatek a jet v září s námi! Pokud zaplatíte
účastnický poplatek do konce července, bude v okamžiku Vašeho příjezdu na setkání
odečten z platby na ubytování a stravování, tzn., že za účast nic neplatíte, pouze za
stravu a ubytování. Více informací i s programem na webu: www.csop.cz na záložce
aktuality z 20. 5. 2014, nebo Vám materiály v případě zájmu mohu poskytnout tištěné.
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Nebojte se ozvat na níže uvedené kontakty. Veškerá setkání, která jsme již v minulých
letech absolvovali, byla nezapomenutelná.
Přeji Vám nádherně prožité léto, ať přímo úměrně s přibývající sluneční energií nabíjíte
s pozitivním myšlením i tu Vaši.
Marie Rychlá (marie.rychla@seznam.cz, mob. 731 163 111)
ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

BEJVÁVALO…
Nahlédněme do Pamětní knihy obce Leštiny, část 1. a zastavme se
na straně 94 u kapitoly nazvané Pastevectví:
Dobytkářství pěstováno u nás bylo v rozsáhlé míře od nepaměti.
Ještě po zrušení roboty r. 1848 mívali tu hospodáři každý 4 – 5 koní.
Za roboty potřebovali tolik potahu k vykonávání prací na panském a
po robotě ještě dlouho udržel se zvyk míti aspoň 2 páry zdatných
koní. Mohli tak činiti, ježto koně vypásali obecní pozemky celé noci.
Mělať Leština pastvin nadbytek, především tu byl celý Trávník o
výměře 70 měřic – dnes na stavby rozebraný, pak pozemky U mašiny, Na malém, Na
husinci, V krčích, kde všude páslo se od jara do podzimu. Teprve později začal se
uplatňovat více hospodářsky výnosnější chov hovězího dobytka. Poněvadž z pastvy jest
dobytek nepopíratelně zdatnější, býval náš skot daleko široko vyhledávaným. Třebas ani
nebylo známo, co jsou obchodníci dobytkem čili tak zvaní hampalíři. Ale i brav, tj.
dobytek vepřový, požíval vydatně dobrodiní volného pohybu na pastvě. Měl svého
pastevce, jenž každodenně po čas pastvy vždy ráno trubkou signalizoval majitele bravu,
aby jej na pastvu vypustili. Skot opatroval zase pastéř. Pastevec vepřů byl odměňován
za službu penězi, pastýřovi se platilo penězi i naturáliemi, a to jmenovitě obilím, zvláště
pak žitem. Stávalo se tak vždy v den sv. Ondřeje 30. listopadu. V ten den proveden byl
tak zvaný odsyp a možno říci, že byl to den slavnostní v celé dědině. Několik dní před
tím pastýř s několika občany zasvěcenými do poměrů ve vsi spočítal dobytek, načež
stanovili, mnoho – li mírek připadne na kus. Jistou částí pamatovalo se na rezervu. Pak
se dal odsyp vybubnovat. Odsypávalo se vždy ve velké hospodě / U Keprtů / přímo
v nálevně na 2 hromady. Jedna byla sousedská, druhá chalupnická a podruhů. Měřiči
museli odměřovat dobře, neboť pastýř měl přesně stanoveno, kolik má dostati. Teprve
když všichni odsypali, odměřil se pastýřovi podíl jeho žita z každé hromady. Zbytek
někdy značný prodal se veřejnou dražbou. K penězům za vydražené obilí přidali něco
sousedé z 26 čísel a potažmo nadělalo se jitrnic a načepovalo pivo. Ale pivo bývalo
drahé a nad to dělalo málo nálady. Proto čepovala se dle vůle i kořalka. Hodokvas však
končíval zhusta neslavně, a to hádkami a bitkami. Nezkrotné veselí nastalo vždy s těmi,
kteří si nikdy ničeho nedopřáli, čekajíc jen na odsyp. Chtějíce si aspoň jednou za rok
zadarmo užíti, pili zpravidla nejvíc. Zle pak bylo, přišly – li i ženy. Ačkoliv věděly, co jich
čeká, byly vždy naposled zcela nenápadně sazemi začerněny. Nadcházející ráno učinilo
konec nejen bouřlivému veselí a šarvátkám, ale i konec jakémukoliv nepřátelství. Všichni
svorně rozešli se v dobrém, aby příštím rokem oslavovali odsyp čtveráctvím zas. Dnes
mladší generace nemá již tušení, jak tenkrát před lety občané žili, jak se škádlili a co
všechno vyváděli… Příště zavzpomínáme, jak Leštinu trápily přírodní živly – doufejme,
že se historie už nebude opakovat!
Pěkné letní dny všem spoluobčanům a dětem hezké vysvědčení přeje A. Krušová.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

Významná životní jubilea:
Červen
75 let – Ladislav Balcárek
65 let – Alena Žáková, Milan Drtil
50 let – Jana Vepřková, Zdeněk Šebesta
Červenec
90 let – Helena Goldová
75 let – Ludmila Hrubá, Olga Jirová
70 let – Marie Lepková
65 let – Miroslav Helešic, Rostislav Golda
60 let – Jaroslav Štěpán
50 let – Ondřej Galík
Srpen
75 let – Jan Chromý
70 let – Rudolf Fuhrmann, Miloslav Lepka, Václav Žák
65 let – Jaroslav Fojt
60 let – Bohumila Pospíšilová
50 let – Jitka Daříčková, Naděžda Urbánková, Pavel Voráč
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!
DŮLEŽITÁ DATA

30. 6. 2014



Svoz plastu

7. 7. 2014



Svoz komunálního odpadu

21. 7. 2014



Svoz komunálního odpadu

28. 7. 2014



Svoz plastu

4. 8. 2014



Svoz komunálního odpadu

18. 8. 2014



Svoz komunálního odpadu

25. 8. 2014



Svoz plastu

1. 9. 2014



Svoz komunálního odpadu

8. 9. 2014



MUDr. Anna Peková v Leštině

15. 9. 2014



Svoz komunálního odpadu
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