Z 10/18
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Dne 29. 10. 2018 se uskutečnilo v sále sokolovny ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Leština. Hlavním programem tohoto
zasedání bylo především složení slibu zastupitele a následná volba
starosty obce, místostarosty, předsedů a členů komisí.
Zvoleni byli:
Starosta obce:

Ing. Pavel Hojgr

Místostarosta obce:

Mgr. Pavel Kleibl

Finanční výbor:
• Členové:
Kontrolní výbor:
• Členové:
Kulturní výbor:
• Členové:

Dana Sittová (předsedkyně)
Lenka Smrčková, Jana Vepřková,
Pavel Slováček, Ing. Jan Hrubý
Mgr. Jana Havlíčková (předsedkyně)
Bc. Miroslav Čulík, Vladislava Müllerová
Milena Hradilová (předsedkyně)
Pavlína Jílková, Dagmar Hoblerová,
Mgr. Anna Krušová, Mgr. Eva Doleželová
Věra Prachařová
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Plné znění usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Leština
najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz

Obecní poplatky
Upozorňujeme občany na blížící se termín platby
poplatku za komunální odpad, který je splatný
15.11.2018. Poplatek za odpad ve výši 400,- Kč na
osobu a rok /stejně jako všechny ostatní poplatky a
platby obci/ je možné uhradit na pokladně obecního úřadu denně, nebo
na účet obce 211445480/0300 s příslušným VS, který Vám sdělí na
pokladně OÚ, nebo e-mailem na dotaz (pokladna@ou-lestina.cz).
Prosíme všechny občany, kteří si nejsou jisti, zda mají obecní poplatky
zaplaceny, aby se ve vlastním zájmu informovali na pokladně OÚ, protože
evidujeme mnoho nedoplatků za odebranou vodu (všichni obdrželi
vyúčtování do schránek) a za pronájem vodoměru (260,- Kč/rok), který byl
splatný 30. 6. 2018 a na nějž mnoho občanů zapomíná. Samozřejmostí je
platba za psa či pronájem hrobového místa.
Svazek obcí Povodí Loučka, jemuž poukazujete platby za odvádění a
čištění odpadních vod, žádá občany rovněž o včasné zaplacení poplatku
ve výši 1260,- Kč na osobu a kalendářní rok. Platbu mohou občané
s trvalým pobytem v Leštině uskutečnit na pokladně obecního úřadu
v Leštině nebo na účet svazku 198944532/0300. Pro informace o platbě
se obracejte na e-mail: svazek@ou-lestina.cz
Rovněž apelujeme na občany, kteří nemají uhrazeny poplatky za
předchozí kalendářní období, aby tak neprodleně učinili, případně se přišli
dohodnout na splátkovém kalendáři a nevystavovali se tím soudnímu
vymáhání, k němuž v případě nutnosti musí obec přistoupit..
Žádáme i majitele psů, aby za své mazlíčky nezapomněli zaplatit obecní
poplatky (100,- Kč za jednoho psa za rok, za každého dalšího pak 150,Kč ročně, splatnost k 30.6.). A pokud už pejska nemáte, nezapomeňte
nám tuto skutečnost také oznámit, abychom po Vás již platbu
nevyžadovali.
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A na závěr prosíme šťastné „novopečené“ rodiče, aby nám na OÚ přišli
s rodným listem své miminko přihlásit (stačí poslat e-mail). Na matrice
Vám budou pravděpodobně tvrdit, že již nikam chodit nemusíte. V
centrální evidenci je miminko matrikou skutečně zaevidované. K nám na
obecní úřad se informace o narození děťátka dostane ale až díky
informaci od Vás. Základní informace o novém občánkovi potřebujeme
znát samozřejmě také proto, abychom Vás mohli s Vaším děťátkem
pozvat na slavnostní Vítání občánků do svazku obce, které se dle počtu
novorozenců uskutečňuje jednou až dvakrát ročně. Letošní druhé vítání
občánků se uskuteční v sobotu 24. listopadu a všichni, kterých se vítání
týká, budou obecním úřadem písemně pozváni.

„Dušičky“ – preventivní článek

Blíží se den věnovaný Památce zesnulých. Stejně jako tomu bývá
každý rok v tomto období, posílí policisté na hřbitovech a v jejich okolí
hlídkovou činnost. Svou pozornost zaměří nejen na dodržování veřejného
pořádku, ale především na zloděje a vandaly, kteří se v okolí mohou
pohybovat. Policisté však nemohou být všude, proto žádají všechny
návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení
svých vozidel, zkontrolovali jejich uzamčení a na viditelných místech v
interiéru vozu nenechali odložené žádné cenné věci, které by se mohly
stát lákadlem pro zloděje.
Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je s sebou
vezmete na hřbitov. Obratný zloděj dokáže využít i chvilky vaší
nepozornosti, aby si přisvojil například vaši kabelku odloženou na
náhrobku. Své věci proto mějte vždy v dosahu a na očích.
Ze samotných hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé
dekorativní předměty. Jde o věci, které lze snadno a rychle zpeněžit. V
některých případech poškození nedokáží policistům popsat odcizené věci.
Proto je dobré fotograficky zadokumentovat původní stav hrobu.
Období „dušiček“ bývá často doprovázeno sychravým, podzimním
počasím. Proto policisté apelují také na všechny účastníky silničního
provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali a na cestu se vydávali
odpočatí.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová,
tisková mluvčí
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Letos opět pohodově!
Tradice Pohodového pohodového běhu leštinských
školáků je již dlouhá, takže ani letos jsme nemohli dítka
školou povinná o tuto sportovní aktivitu ochudit.. Počasí nám přálo,
nemoci díky nebývale vydařenému podzimu nezaútočily, a tak jsme se
vydali poměřit síly na známou trať.
Po krátké, ale svižné rozcvičce se děti rozdělily do jednotlivých
kategorií. Závodníci se připravili na start, fanoušci k cílové rovince a závod
byl zahájen. Všichni sportovci doběhli do cíle, nikdo závod nevzdal, žádné
slzy se při běhu neobjevily (to až v cíli slzy dojetí) a zranění se nám také
vyhnula. Pro nás, dospělé, byl nejkrásnější pohled na děti méně sportovně
nadané, které si možná sáhly na dno svých sil, ale závod za obrovského
povzbuzování svých spolužáků doběhly. Samozřejmě obdivujeme
všechny výkony vítězů jednotlivých kategorií!
Sladkou tečkou pro všechny byl závod uzavřen, vítězové obdrželi
diplomy a ceny za umístění. Úsměvy na tvářích všech závodníků byly
odměnou pro nás, dospělé.

Vítězové jednotlivých kategorií:
1.kategorie (žáci 1.ročníku)

2. kategorie D

2. kategorie H

1. Alexandr Harciník

1. Tereza Helekalová

1. Břetislav Kolčava

2. Filip Augustin

2. Eliška Nela Unzeitigová

2. David Elšík

3. Jakub Jílek

3. Aneta Šebestová

3. Matyáš Geprt

3. kategorie D

3. kategorie H

1. Šárka Harciníková

1. Tomáš Kristek

2. Anna Bartoňová

2. Adam Brzobohatý

3. Kristýna Malá

3. Radek Novák

Za celou ZŠ Helena Kantorová
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KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Upoutávka na slavnostní koncert

Podzim už splácí listím svou útratu a nostalgicky
vrací čas ke vzpomínkám na dávná H A L A L I z okolních lesů… I my se
rádi zaposlouchejme do tónů lesního rohu v podání mladé, nadějné
hornistky MgA LUDMILY KUBÍČKOVÉ, roz. Urbanové, která nás v
doprovodu známé klavíristky, paní profesorky MgA ZUZANY
VALENTOVÉ zavede do tajů hudby světově uznávaných klasiků –
Strausse, Bacha, Beethovena, Bujanovského. Listopadový koncert se
bude konat v zasedací místnosti OÚ v termínu, který bude včas upřesněn
prostřednictvím místního rozhlasu a na plakátech – jedná se o víkendové
dny 16. – 18. 11. Ludmila Kubíčková se velmi úspěšně prezentovala na
četných hudebních soutěžích ve své domovině i v zahraničí. K
nevšednímu zážitku a zpříjemnění nevlídných, sychravých
dnů Vás srdečně zve kulturní komise OÚ v Leštině.

__________________________________________________________
V rámci uctění dne Památky zesnulých se na místním
hřbitově uskuteční v neděli dne 4. 11. 2018 od 14 hodin
koncert dechové hudby. Smuteční tóny k vzpomínkám na
všechny, kteří z našeho společenství navždy odešli, již
tradičně patří stejně jako plamínky svíček a květinová výzdoba míst jejich
posledního odpočinku.
------------------------------------------------------------------------------------------------Při své podzimního TOUR 2018 k 25. výročí založení skupiny,
REFLEXY zavítají do Leštiny, aby zde společně s Vámi v sokolovně
oslavili toto čtvrtstoletí na hudební scéně. Uslyšíte největší hity z průřezu
celé jejich tvorby za celých 25 let.
Jako host se představí kapela ze Šumperka Corouhave !!!!
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V LZ č. 10 se opět vracíme k dalším zápisům tehdejšího
kronikáře a pokračujeme v doslovném přepisu
z kapitoly Okupace Leštiny.
Zle však na tom byli občané, kteří neznajíc německy,
na úřadech v Zábřeze něco vyřizovali nebo žádali.
Museli projíti potupným jhem přes tlumočníka, byť bylo
dobře známo, že mnohý úředník češtinu ovládá
dokonale. Patrně že Landrát jménem Hottopp, odkudsi z Pruska přišlý,
nařídil, že úřadování a styk se stranami musí se díti výhradně v jazyku
německém a toto nařízení bylo pak přísně dodržováno. A tak po málo
dnech po vnější stránce zmizel kdejaký český nápis, aby ustoupil
kostrbatým gotickým tvarům písma německého v překladech německých.
Mohl tudíž cizinec, neznalý dosavadních poměrů, soudit, že je vskutku
v Německu, kdyby tu nadále neozývala se česká řeč. Tak náhlý a prudký
zlom ze svobody pod knutu našich zavilých nepřátel nedal se u mnohých
občanů tak lehce překonati. Využili proto mnichovských ujednání mezi
naší republikou a Německem a optovali tak zvanou druhou republiku.
Někteří ani nečekali na vyřízení opce v Praze a opustili svůj rodný domov
hned, aby sobě vyhledali domov nový ve zbylé a okleštěné republice. Bylo
jich tu několik, co odešli, ale valná část optantů zůstala přece jen doma na
svém, až jim pak bylo napořád Němci vytýkáno, že říše pohlíží na tyto
případy jako na projevenou nedůvěru, ba otevřené nepřátelství k novým
stávajícím poměrům. Proto se pak stále mezi lidmi tradovalo, že optanti
budou Němci ze svých bydlišť vyhnáni, což se i na mnohých místech jinde
také stalo, někde i bez ohledu byl-li optantem či nebyl. Němci dovedli
pokračovat systematicky a neúprosně v započatém díle okupace. Brzy po
zabrání Sudet zařídili všeobecné volby do říšského sněm, jimiž mělo být
zjištěno, a tak dokumentováno, že většina obyvatel Sudet souhlasí
s připojením k Německu. Byl to prostý diktát. Hlasovací lístek obsahoval
toliko dvě slova – „Ja – nein“ /ano - ne/. Jelikož zdrcující většině občanstva
o svůj základní prostředek k obživě, o svůj těžce nabytý a a po předcích
uchovaný nemovitý majetek, volilo se téměř všude v okrese s více jak 80
% „Ja“. U nás v Leštině dostalo se z počtu 663 oprávněných voličů slovu
„Ja“ 541 hlasů, slovu „Nein“ 88 hlasů, prázdných lístků bylo 20 a 14 voličů
nevolilo. Pro Hitlera volilo tedy u nás 81,6 %, proti Hitlerovi 13,2 %. Němci
i v tomto případě se ovšem povahově nezapřeli, aby před volbami nešli na
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náves s onou, pro ně tak typickou nordickou lstí. Použili poprvé a také
ovšem naposled za celou dobu okupace česky tištěných agitačních
plakátů a letáků s heslem: „Spravedlnost všem!“, které po všech domech
v obci roznášeli němečtí vojáci. Jen 3 obce v okrese volily s nadpoloviční
většinou proti Hitlerovi: Cotkytle, Písařov a hlavně Veleboř. Bylo jim pro to
Němci stále vyhrožováno.
V dalším čísle místního zpravodaje se opět k událostem této pohnuté doby
vrátíme.
Klidné, vzpomínkové dny „dušičkového času“ přeje všem spoluobčanům
kronikářka Anna Krušová.
__________________________________________________________

POZDRAV REPUBLICE OD DĚTÍ ZŠ BOLESLAVA HRBKA LEŠTINA
Páteční dopoledne dne 26. října vneslo mezi osazenstvo místní školy
velké vzrušení. Při pohledu na obrovské množství, šikovnými dětmi podle
barev poctivě roztříděných víček, které škole iniciativně nabídla paní Eva
Doleželová, se ozvala nejedna pochybnost, zda se plánované dílo na
počest významného jubilea naší vlasti opravdu podaří uskutečnit. Práce
byla totiž časově velmi náročná, ale díky všem pilným stavitelům a jejich
ochotnému, shovívavému vedení se v pravé poledne na prostranství před
školou skvěla červenomodrobílá státní vlajka doplněná oranžovožlutými
čísly obou významných letopočtů 1918 – 2018. Celé dílko bylo
zdokumentováno záběry z přistavené vysokozdvižné plošiny a spokojené
žactvo se svými pedagogy mohlo po zazpívání české hymny zakřičet
vítězný pozdrav republice s přáním, aby se nám v ní všem dobře a
spokojeně žilo. Každému, kdo přispěl ke zdaru celé této akce, patří
upřímné poděkování a potlesk!!!!!!!!!!
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DŮLEŽITÁ DATA

4. 11. 2018

•

Koncert dechové hudby – místní hřbitov 14 hod.

5. 11. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

7. 11. 2018

•

Svoz plastů

10. 11. 2018

•

Koncert Reflexy – sokolovna 20 hod.

14. 11. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

16. 11. 2018

•

Vánoční posezení důchodců sokolovna 15 hod.

•

Koncert lesní roh, klavír OÚ

19. 11. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

21. 11. 2018

•

Svoz větví

24. 11. 2018

•

Vítání občánků OÚ 14 hod.

28. 11. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

16. – 18. 11. 2018
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