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Svoz velkoobjemového odpadu a elektroodpadu

Sběr proběhne 5. 10. 2015 od 8 - 18 hod. a 6. 10. 2015 od 8 - 12 hod. na hale v Zálavčí.
V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ. V jinou než výše
uvedenou dobu nebude možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce a podobný objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• stavební odpad (např. stavební suť a pod.)

Čištění komínů
Kominictví Daniel Nehyba oznamuje všem nahlášeným občanům, že další termín pro
číštění komínů bude 12. 10. 2015.

Vývoz žump

Obecní úřad organizuje každoroční vývoz žump. Zájemce o tuto službu vyzýváme, aby ji
přišli nejpozději do 12. 10. 2015 nahlásit na OÚ.

Svoz větví
Ve středu 14. 10. 2015 proběhne podzimní svoz větví vhodných ke štěpkování. Větve
připravte k vjezdům svých domů - odtud je budou svážet pracovníci obce.

⚠ Přeložení autobusové zastávky OÚ
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností bude od
středy 30. 9. do úterý 6. 10. 2015 včetně přeložena zastávka OÚ k moštárně.
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Limitovaná edice poštovních známek

Při příležitosti otevření
Pošty partner pod správou
Obecního úřadu Leština jsme pro vás připravili speciální
edici poštovních známek, kterou si můžete na naší poště
zakoupit. Hodnota známky s přítiskem znaku naší obce je
25,- Kč.

Vitríny pro prezentaci spolků

Jistě Vám neuniklo, že v nedávné době byly v parku nainstalovány nové vitríny. Pokud
máte zájem o prezentaci Vašeho spolku na těchto plochách, klíče od vitrín budou k
dispozici v kanceláři Obecního úřadu.

Poruchy rozhlasu

Vážení spoluobčané, v případě, že jdete nahlásit nefungující rozhlas, prosíme o uvedení
přesného čísla rozhlasového vysílače. Číslo je černé barvy a nachází se na krabičce pod
reproduktory. Přispějete tím k přesné lokalizaci nefunkčního přístroje.
Děkujeme za spolupráci.

⚠ Přerušení dodávky elektrické energie
Upozorňujeme občany, že z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční
soustavy bude dne 14. 10. 2015 od 8:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka
elektrické energie v celé obci.
Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků
V sobotu 10. 10. 2015 uvítáme v zasedací místnosti OÚ Leština nově narozené děti. Rádi
bychom jim popřáli, aby je v životě provázela radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky.

Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad Leština oznamuje občanům, že z důvodu přerušení dodávky elektrické
energie bude dne 14. 10. 2015 uzavřen.

Poškozování komunikací

Touto cestou bychom chtěli širokou veřejnost upozornit na ZÁKAZ poškozování obecních
komunikací kresbami a nápisy, které na nich trvale zůstávají. Obecní komunikace jsou
majetkem obce a jakoukoli činnost na nich je každý povinen nahlásit na místním OÚ.
V případě porušení těchto nařízení se viníci vystavují možnosti zahájení přestupkového
řízení, udělení pokuty a nutnosti uvedení komunikace do původního stavu.
Děkujeme za pochopení.
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zprávy ze školy

Zprávičky z leštinské školičky ☺

Věřme, nevěřme, ale už je tomu téměř měsíc, co jsme s vervou a
nadšením zahájili nový školní rok 2015/2016. Vstoupili jsme do něj
v úterý 1. září v 8 hodin. Při slavnostním aktu jsme přivítali (pasovali) 10
nových prvňáčků. Ráda bych Vás dnes seznámila s organizací v novém
školním období, zmínila se o akcích, které se již uskutečnily i o těch, které připravujeme
v nejbližší době.
I. Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016
I v tomto školním roce bude výuka probíhat podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Putování s žabkou Leštinkou“. Ani letos nedochází ke sloučení dvou ročníků
do jedné třídy, přestože školu navštěvuje pouze 69 žáků (z toho čtyři žákyně dojíždějí
z Lesnice a Zábřehu).
A jaké je „složení“ v jednotlivých třídách ?
I. třída, 1. ročník:
Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka, 10 žáků,
II. třída, 2. ročník:
Mgr. Marie Čvančarová, učitelka, 15 žáků,
III. třída, 3. ročník:
Mgr. Helena Kantorová, učitelka, 22 žáků,
IV. třída, 4. ročník:
Mgr. Olga Hojgrová, učitelka, 12 žáků,
V. třída, 5. ročník:
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka, 10 žáků.
Školní družina má od 5. ledna 2015 dvě oddělení. 1. oddělení řídí paní vychovatelka
Pavla Novotná, ve 2. oddělení kraluje její kolegyně Michaela Buchnarová. Do obou
oddělení je přihlášeno 60 dětí (každé má po třiceti přihlášených zájemcích). Ve školní
družině probíhá výchovně vzdělávací proces dle vlastního programu nazvaného „Všichni
za jednoho, jeden za všechny“.
Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.
V MŠ pracuje pedagogický sbor v tomto složení:
Vedoucí učitelka Radomíra Kochwasserová a učitelky Zdeňka Kolčavová, Helena
Novotná.
MŠ bude navštěvovat v tomto školním roce 48 dětí. Výchovně vzdělávací proces probíhá
podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od pulců po žabičky“. O čistotu a
pořádek v MŠ pečuje školnice Šárka Balcárková.
Ve školní jídelně můžete potkat vedoucí Miluši Duškovou a kuchařky Ludmilu
Augustinovou a Lýdii Sitovou. V kuchyni se vaří denně cca 115 obědů pro děti MŠ a ZŠ,
15 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.
Při škole působí Rada školy ve složení: Jana Lepková, zástupce zřizovatele, Marcela
Burianová, zástupce rodičovské veřejnosti a Mgr. Olga Hojgrová, zástupce
pedagogického sboru.
II. Akce, které se v září uskutečnily:
1.září proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
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9. září se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na dopravní hřiště v Zábřehu, kde si vyzkoušeli
nejenom znalost dopravních předpisů, ale i to, jak zdatnými jsou cyklisty.
12. září se opět starší školáci se svými vyučujícími vypravili na výlet do Prahy. Společně
navštívili Valdštejnskou jízdárnu, kde zhlédli výstavu s názvem „Večerníček slaví 50 let“ a
národní technické muzeum, kde kromě „standartního“ okruhu absolvovali prohlídku dolů.
Unavení ale spokojení se všichni účastníci vrátili večer domů.
III.Akce, které pro děti v nejbližší době chystáme
Od 1. října budou fungovat již všechny zájmové kroužky při naší škole.
V sobotu 10. října zpříjemní svým vystoupením naši žáci další letošní Vítání občánků.
Ve čtvrtek 15. října se všichni školáci vypraví do Divadla Šumperk na představení
Kocourek Modroočko (místo avizované Lišky Bystroušky).
29. – 30. října si budou všechny děti základní školy užívat podzimní prázdniny.
2. listopadu vypukne další Dýňový den, který v podvečer tradičně zakončíme uspáváním
broučků a loučením se světluškami.
5. listopadu nás čeká výlet do Pevnosti poznání v Olomouci.
Tolik k nejbližším připravovaným akcím.
A co dodat na závěr ?
Dovolím si touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali dárečky
prvňáčkům při zahájení školního roku, a sice:
Obci Leština za šerpy, krásné knížky a DVD, na nichž bude díky paní Ludmile
Augustinové zachycen zahajovací slavnostní akt,
Zahradnictví pana Odstrčila za kytičky,
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu. Moc děkujeme !
A nyní už nezbývá než doufat, že školní rok 2015/2016 bude stejně úspěšný jako všechny
předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, rodiči a veřejností bude
stále skvělá.
👤 Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

místní spolky informují

Zprávy od hasičů

Nový školní rok místní kroužek hasičů přivítal sportovní aktivitou na
kolečkových bruslích a kolech po známé cyklostezce Lupěné - Hoštejn.
Rádi bychom poděkovali spoluobčanům, kteří při sběru železného šrotu
podpořili naši činnost. Z jeho výtěžku tradičně financujeme nejen
hasičský kroužek, ale i různé akce pro leštinskou drobotinu.
👤 za SDH L. Augustinová

%4

Pozvánka na drakiádu
Vyrobte draky, dobře se nalaďte a přijďte v neděli 11. 10. od 14:00
na tradiční drakiádu za hrází u Kolčavů. Čekají Vás opět zajímavé
soutěže, vždy dobře naladění pořadatelé a samozřejmě i příjemné
občerstvení.
👤 Estrádní skupina VEŠ

příspěvky občanů

Vzpomínka na leštinského rodáka

Při tradičních svatováclavských setkáních, která organizuje Státní archiv a Vlastivědné
muzeum Jesenicka, se v medailoncích jejich pracovníků objevuje i jméno leštinského
rodáka Mgr. Zdeňka BRACHTLA, nar. r. 1953.
Již během učitelských studií v Olomouci se utvářel jeho zájem o archeologii. Po tříleté
pedagogické činnosti v Mikulovicích nastoupil jako správce vlastivědného muzea ve
Vodní tvrzi v Jeseníku. Zpracovával sbírky, podílel se na vytvoření stále expozice,
vybudoval depozitář společenských věd, pořádal výstavy, z nichž se do pamětí
návštěvníků vryla zejména putovní výstava Čarodějnické procesy na sev. Moravě a ve
Slezsku. Nadaný historik se věnoval i osvětové činnosti, přednášel na školách,
internátech, v organizacích, vytvářel komponované audiovizuální vzdělávací programy,
hodně publikoval, působil jako kronikář města a byl i členem zastupitelstva.
Spolupracoval s polskými a německými muzejními sdruženími a dále se soustřeďoval na
archeologii. Několik let systematicky kopal na tvrzišti v Javorníku a v areálu zámku
Jánský vrch. Zpracovával nové nálezy mincí, kovových i kostěných předmětů, soubor
bronzů, připravoval vyhodnocování starých sbírek z bývalých fondů. Krumpáč a lopatu
prý měl rozhodně raději než razítka a schůzování. Když byl r. 1996 jmenován ředitelem
nově zřízeného Vlastivědného muzea Jesenicka, administrativní práce mu ubírala hodně
sil. Těšil se na jaro, kdy vyrazí na povrchové sběry pazourků a sekyrek do polí u Opavy,
na málo poznané Osoblažsko. Uskutečnil si své životní přání a začal studovat archeologii
na Slezské univerzitě v Opavě. Dokončení studia plánoval v souvislosti s výzkumem
drobného opevněného sídla v Račím údolí. Zhoubná choroba však jeho plány i život,
bohužel, ukončila v. r. 1999…
Děkuji p. Anně Hoferové za laskavé poskytnutí sborníku referátů SVATOVÁCLAVSKÉ
ČESKO-POLSKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU. Oceňuji i její stálou iniciativu při
pátrání v oblasti historie Leštiny. A. Krušová.

Za člověka mluví činy, nikoliv slova…

V naší obci zakořenil akt čestného dárcovství krve už před několika roky, kdy se mezi
členy zemědělského družstva našli obětaví pracovníci, kteří rozšířili řady místních dárců.
V této záslužné činnosti pokračují i mnozí spoluobčané, majitelé plaket Dr. Janského.
Všem současným i dřívějším dárcům patří naše vřelé poděkování. Jejich příkladná ochota
věnovat svou krev pro záchranu lidských životů je projevem humánního vztahu k celé
společnosti.
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Díky informaci OS ČČK v Olomouci z 10. 9. 2015 zveřejňuji:
Transfuzní stanice Olomouc
Bc. Miroslav ČULÍK, 160 x, Zlatý kříž Dr. Janského I. třídy, nejvyšší možné ocenění, jaké
lze za darování získat
Dušan HANÁK,100 x, Zlatý kříž Dr. Janského III. třídy
Zdeněk ŠVUB, 20 x, stříbrná medaile Dr. Janského
Transfuzní stanice Šumperk
Miloslav LEPKA, 120 x, Zlatý kříž Dr. Janského II. třídy
Lenka UNZEITIGOVÁ, 20 x, stříbrná medaile Dr. Janského
Mgr. Miroslav ŠIMÁK, 10 x, bronzová medaile Dr. Janského
Ondřej KALÁB, 10 x, bronzová medaile Dr. Janského
Tento hluboce lidský postoj si zasluhuje ocenění a využití k propagaci bezpříspěvkového
dárcovství životadárné, ničím nenahraditelné tekutiny, kterou může potřebovat kdokoliv z
nás. Děkuji i p. L. Balcárkovi za potřebný impuls.
S úctou A. Krušová.

úryvky z leštinské kroniky

Jaký byl rok 1935?
Tento rok se před 80 lety vyznačoval převážně pěkným a
suchým počasím, takže úroda obilí byla dobrá, jmenovitě
žita a pšenice. Pícniny však stihla velká neúroda, seno
prodáváno průměrně po 60 Kč za 1 q. Otavy nebyly téměř
žádné, ale řepy a hlavně brambor přes sucho se urodilo dokonce nadprůměrně.
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Druhý rok obilního monopolu sice nepřinesl něajkého pronikavého účinku pro naši obec,
a to z důvodu, že Leština je ve svém složení více obcí pícninářskou a tudíž převládá zde
více chov hovězího a vepřového dobytka, avšak všeobecně lze jen potvrditi, že monopol
je zařízení dobré, že souměrně upravil ceny obilí a pevně je ustálil. Od věků známé
bolesti, že zemědělci je potřebí více peněz nejvíc od žní do Vánoc, uměla bezohledná a
tvrdá spekulace využíti tou měrou, že pravidelně po prvním výklepu obilí toto cenově
sehnala tak dolů, že zemědělec prodával za to, co obchodník podal, teprve k jaru, když
sýpky byly prázdné, vrhl se velkoobchod na zásoby své a hnal ceny do výše mnohdy
neúměrné, aby současně mouku a všecky produkty obilné zvedl do výše, a tak
dvojnásob získal, aniž by měl nejmenšího ponětí, co práce obilí dá, nežli přijde do skladu.
Tuto nesouměrnost, záměrně a rafinovaně spekulací pro všecky doby udržovanou,
zamezil jednou provždy obilní monopol. Důsledkem zvýšení ceny obilí zvedly se i ceny
dobytka, 3 – 5 Kč na vepřovém, 6 – 7, 50 Kč na hovězím za 1 kg živé váhy. Mlékárna
měla však letos poměrně zhoršenou dodávku mléka, následek to slabšího a
nedostačujícího krmiva. Také ceny másla udržely se sotva na 16, - 18 Kč za 1 kg, tvaroh
1 – 2 Kč za 1 kg.
Novostavby: Josef Pospíšil, č. 217, František Koruna, č.1, Adolf Horák, č. 224. Příště se k
r. 1935 zase vrátíme.
👤 Anna Krušová
pozvánka na podzimní koncerty

Víte, jak chutná krásná hudba? Přijďte si ji poslechnout, jste
srdečně zváni - určitě Vám zachutná…
Po tradičním hodování přichází pozvání na 2 koncerty, které Vám
přinesou nejen mimořádný kulturní zážitek, ale splní i představu světla
nesoucího radost a životní energii. V pátek 16. října v 19 hod. se nám
představí mladá, nadějná sopranistka ELIŠKA GATTRINGEROVÁ a mistr
kláves AHMAD HEDAR, účastník populární televizní soutěže Superstar.
V bohatém programu nebude chybět ani árie Rusalky ze stejnojmenné opery A. Dvořáka
nebo Mařenky z Prodané nevěsty B. Smetany. Ve čtvrtek 29. října v 17 hod. nás do tajů
flétny a kytary zasvětí pražští umělci Marria Mikhai a Libor Janeček. Mladá, velmi úspěšná
flétnistka a známý kytarový virtuos předvedou své umění v dílech světových hudebních
velikánů. Vstupné na oba koncerty v zasedací místnosti OÚ je tradičně dobrovolné, děti a
mládež zdarma.
👤 Anna Krušová

Pozvání na pietní koncert
Dne 1. 11. ve 14:00 hod. se u příležitosti Památky zesnulých uskuteční na místním
hřbitově koncert dechové hudby. Přijměte naše pozvání a zavzpomínejme společně na ty,
kteří se s námi dnešních dnů, bohužel, nedožili.
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Výzva

Kulturní komise OÚ v Leštině připravuje na sobotu 28. listopadu 2015 svým rozsahem
menší „Vánoční výstavku“. Vyzýváme občany naší obce, kteří se věnují zajímavým
koníčkům a měli by zájem o prezentaci svých výrobků (možnost i případného prodeje),
aby se přihlásili paní Janě Lepkové. Za zapůjčené výrobky předem děkujeme.

Důlěžitá data

Významná jubilea

5. 10. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz velkoobjemového a elektroodpadu

6. 10. 2015

• Svoz trávy
• Svoz velkoobjemového a elektroodpadu

10. 10. 2015

• Vítání občánků, 14:00 h., OÚ 🍼

11. 10. 2015

• Drakiáda, 14:00 h., hráz u Kolčavů

12. 10. 2015

• Svoz komunálního odpadu
• Čištění komínu (Kominictví Nehyba)

13. 10. 2015

• Svoz trávy

14. 10. 2015
⚠

• Svoz větví
• Přerušení dodávky el. proudu 8:00-14:00 h.
• OÚ uzavřen

16. 10. 2015

• Koncert vážné hudby, 19:00 h., OÚ

19. 10. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů

20. 10. 2015

• Svoz trávy

26. 10. 2014

• Svoz komunálního odpadu

27. 10. 2015

• Svoz trávy

29. 10. 2015

• Koncert vážné hudby, 17:00 h., OÚ

1. 11. 2015

• Pietní koncert, 14:00 h., místní hřbitov

říjen:
Linhartová Marie (94)
Voráč Lubomír (80)
Loučná Slavěna (80)
Sládek Vlastimil (80)
Pelclová Libuše (70)
Bucher Josef (70)
Brzobohatá Věra (65)
Venos Milan (50)
Vepřek Josef (50)
Všem jubilantům
upřímně
blahopřejeme.
Do dalších let
přejeme zdraví a
pohodu!
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