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Informace z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 26. 9. 2016 se v zasedací místnosti OÚ konalo 16. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština. Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
• Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod na rok 2017
• Dohodu o spolufinancování neinvestičních nákladů provozu Svazku obcí Povodí Loučka
na rok 2017
• Kupní smlouvy – cyklostezka
• Obecně závaznou vyhlášku obce Leština o nočním klidu
• Nákup kompostérů
Plné znění usnesení z 16. veřejného zasedání ZO Leština najdete na adrese www.oulestina.cz

Volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do
zastupitelstev krajů na 7. a 8. října 2016. Hlasování
se uskuteční:
• v pátek 7. října od 14:00 hod. do 22. hod.
• v sobotu 8. října od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Ve volbách do zastupitelstev krajů může hlasovat každý občan České republiky,
• který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
• který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
• u kterého není překážka výkonu volebního práva.
Hlasovací lístky byly všem voličům dodány do poštovních schránek. Ve dnech voleb
budou k dispozici také ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech
voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
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okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k
voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pokud během voleb zjistíte, že máte neplatný občanský průkaz, Městský úřad Zábřeh
nabízí po celou dobu voleb možnost vystavení občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc. K vystavení tohoto dokladu je nutno
mít u sebe dvě fotografie.

⚠ Přeložení autobusové zastávky OÚ
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností bude od
středy 28. 9. do úterý 4. 10. 2016 včetně přeložena zastávka od OÚ k moštárně.

Sběr velkoobjemového odpadu a elektroodpadu
Připomínáme občanům, že v pondělí 3. 10. 2016 od 8-17 hodin a v úterý 4.10. 2016 od
8-12 hodin proběhne na hale v Zálavčí sběr velkoobjemového a elektroodpadu.

Vývoz žump

Obecní úřad organizuje každoroční vývoz žump. Zájemce o tuto službu vyzýváme, aby ji
přišli nejpozději do pondělí 10. 10. 2016 nahlásit. Vývoz proběhne 12. a 19. října 2016.

Čištění komínů

Kominictví Daniel Nehyba oznamuje všem občanům, že termín pro čištění a revizi komínů
bude ve čtvrtek 20. 10. 2016. Zájem o tuto službu je nutné náhlást nejpozději do pondělí
17. 10. 2016 v kanceláři OÚ.

Svoz větví
V pondělí 31. 10. 2016 proběhne podzimní svoz větví vhodných ke štěpkování. Větve
připravte k vjezdům svých domů - odtud je budou svážet pracovníci obce.

Pozvánka k muzice
Tradiční hodové veselí vám v neděli 2. 10. 2016 zpříjemní dechová hudba pod vedením
pana Jana Pelcla. Muzikanti budou hrát od 10:30 u kaple sv. Václava v Leštině.

Pietní koncert
V neděli 30. 10. 2016 ve 14:00 hodin 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.

Pozvání na zahajovací koncert nové sezony 2016/ 2017
V sobotu 22. 10. v 15 hod. rozezní sál místního OÚ líbezná hudba světových skladatelů
v podání kytarového mistra Libora Janečka a mladé flétnistky Mariie Mikhailové.
Nabízí potěšení, poznání i vytržení ze šedi všedních dnů. Jako kapky deště proniká
do srdce a oživuje jej…
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místní spolky informují

Rybářský kroužek Leština

Vedoucí kroužku - p. Zděněk Brzobohatý a p. Milan Kochwasser
oznamují všem začínajícím rybářům, že ve středu 5.10. 2016 od 16:30
do 17:30 proběhne v budově penzionu první schůzka kroužku mladých
rybářů. Další setkání proběhne ve středu 19. 10. 2016 ve stejném čase.
Případné dotazy směřujte na email rybari.lestina@centrum.cz
Na všechny budoucí rybáře se těší vedoucí kroužku.

Holky, kluci, dámy, páni

všichni jste srdečně zváni…

8. října 2016 od 9.00 do 10:30

LEŠTINSKÝ POHODOVÝ AEROBIK
v sále Leštinské sokolovny
vstupné 50,- Kč

více informací na facebooku - “Aerobik s Luckou”

informace ze školy

Zprávy ze školy:
Jako pokaždé, i tento školní rok s letopočty 2016/2017 se rozjel na plné obrátky. Jeho
slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 1. září v 8 hodin. Při tomto aktu bylo pasováno
na žáky naší školy sedmnáct nových prvňáčků, šest holčiček a jedenáct chlapců. První
školní den dochází již tradičně k představení jednotlivých vyučujících a jejich přiřazení ke
třídě. Letos máme třídy rozdělené stejně jako loni, a sice:
I. třída, 1. ročník: Pavlína Kubíková, 17 žáků,
II. třída, 2. ročník: Marie Čvančarová, 10 žáků,
III. třída, 3. ročník: Helena Kantorová, 16 žáků,
IV. třída, 4. ročník: Olga Hojgrová, 21 žáků,
V. třída, 5. ročník: Jana Řeháková, 12 žáků.
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Ve 3. a 5. ročníku dále působí ještě paní učitelka Jaroslava Svatoňová a rovněž ve
3. ročníku máme letos znovu asistentku pedagoga. Tuto funkci vykonává paní Andrea
Švecová. Školní družina má opět dvě oddělení. 1. oddělení řídí paní vychovatelka Pavla
Novotná, ve 2. oddělení kraluje její kolegyně Michaela Buchnarová. Do obou oddělení je
přihlášeno šedesát dětí (každé má po třiceti přihlášených zájemcích). Práci školnice
vykonává Marcela Kratochvílová.
Snad se nám ve výše uvedeném složení nový školní rok vydaří stejně jako všechny
předchozí. 😃
Nyní bych Vás ráda seznámila s akcemi školy.
1. Akce, které se již uskutečnily:
1.září proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
8. září se konaly ve všech třídách úvodní třídní schůzky.
16. září se žáci 4. ročníku vypravili na dopravní hřiště v Zábřehu, kde si vyzkoušeli
nejenom znalost dopravních předpisů, ale i to, jak zdatnými jsou cyklisty (fotky z akce
můžete zhlédnout na webových stránkách školy).
2. Akce, které pro děti v nejbližší době připravujeme – po 25. září 2016
29. září přijede do naší školy mobilní planetárium Morava.
30. září máme v plánu předhodově pohodově běhat naší obcí (akce Předhodový
pohodový běh).
Od 1. října budou fungovat již všechny zájmové kroužky při naší škole.
3. října nás poctí svou návštěvou Mgr. Vladimír Vysocký, který je nejenom velitelem
zábřežské pobočky Hasičského záchranného sboru, ale také českým reprezentantem
v hasičském sportu. Je držitelem ocenění „Nejvšestrannější hasič na světě“, které
získal jako vítěz Světových her TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežívá) v
Jižní Koreji. Už se těšíme na jeho vyprávění o mezinárodních soutěžních kláních i na
prohlídku trofejí, které na nich získal.
4. října proběhne letošní druhý sběr starého papíru. Pokud tedy nějaký nepotřebný doma
máte, připravte ho, prosím, v uvedený den do deseti hodin před Vaše domy. Pokud byste
chtěli či potřebovali vyexpedovat tento odpad dříve, můžete ho přivézt do školy
s předstihem, uskladníme ho do doby odvozu.
26. a 27. října si budou všechny děti základní školy užívat podzimní prázdniny (vyjma
těch, které budou přihlášeny na tyto dny do školní družiny, která bude standardně
v provozu).
31. října vypukne další Dýňový den, který v podvečer tradičně zakončíme uspáváním
broučků a loučením se světluškami. Tady bych si dovolila obrátit se s prosbou na naše
občany. Pokud máte doma nějakou nepotřebnou dýni, kterou nevyužijete, věnujte ji,
prosím, našim dětem na jejich tvoření a dopravte ji do místní mateřské nebo základní
školy. Za případné „tykvovité dary“ moc děkujeme.
V průběhu měsíce října (přesný termín budeme znát až po uzávěrce tohoto vydání LZ)
čeká na část místních školáků poznávání krás lesa formou lesní pedagogiky, která je
pořádána zaměstnanci Lesů ČR.
Tolik k nejbližším připravovaným akcím.
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Co je třeba ještě dodat ?
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 část kytiček,
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu. Moc děkujeme !
Poděkování patří i našim „kuchařinkám“ z jídelny, které upekly všem našim školákům
sladké číslice s označením jejich ročníků.
Na závěr opět jeden citát, tentokrát mistra Jana Wericha:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy
ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Domnívám se, že k těmto vzácným slovům není třeba komentář. Příjemné podzimní dny
přeje za všechny z obou škol
👤 Jana Řeháková

jedno významné výročí

95 let knihovny - symbolu vědění a krásy…
Koncem roku 2016 oslaví knihovna v Leštině 95 let od
svého založení. Na základě zákona o veřejných obecních
knihovnách ze dne 22.7.1919 se 5.9.1921 sešla první
knihovní rada v Leštině pod vedením místního řídícího
učitele Josefa Klimeše. Členem rady byl Adolf Berka,
jednatelem učitel Jaroslav Berka, pokladníkem František
Kulhánek a knihovníkem Josef Linhart.
Knihovna byla umístěna v obecní kanceláři a půjčovalo
se v neděli odpoledne. Činnost knihovny dotovala obec
částkami od 500 -1000 Kčs. Knihovna rovněž dostávala
dary od Národní jednoty. V roce 1923 se stal knihovníkem
Hynek Brachtl. V práci mu tehdy pomáhal student Rudolf
Čulík a balení knih prováděli žáci 4. třídy místní obecné
školy.
Stav knižního fondu v třicátých letech byl 600 až 700 svazků knih, čtenářů se
zaznamenalo přibližně 100 až 120. Po dobu okupace 1938 – 1945 obecní knihovna
naštěstí ušla pozornosti gestapa a půjčování nepřerušila. Nové české knihy ovšem
nabídnout čtenářské veřejnosti nemohla. Mezi občany byly schovány knihy, které se tehdy
nesměly číst. Ty se však, bohužel, zpět do ragálů nevrátily, jak o tom po osvobození
svědčily připomínky čtenářů, kteří znali stav knižního fondu z 1. republiky.
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2.prosince 1945 se sešla ustavující schůze knihovní rady pod vedením předsedy
Františka Kulhánka. Jednatelem se stal řídící učitel Josef Hradil. Členy komise byli
jmenováni Stanislav Loučný a Václav Hobler, knihovníky 3 studenti reálného gymnásia v
Zábřehu Lubomír Drlík, Mojmír Linhart a Josef Urban / jen krátce /. Knihovna byla opět
uvedena do stavu, jaký si zasluhovala.
Darem obdržela knihy od nakladatelství ORBIS, SVOBODA a z akce „Knihy do pohraničí“.
Místní národní výbor knihovnu dotoval částkou 2000,-Kčs, závod VIGONA Vitošov přispěl
částkou 1000,-Kčs a místní divadelní odbor jí daroval 2000,-Kčs. V knihovně nadále
půjčovali knihovníci Lubomír Drlík a Mojmír Linhart. Po maturitě však z Leštiny odešli. V
dalších obdobích do roku 1954 se zde pak vystřídalo 8 knihovníků, vesměs studentů. V
roce 1954 se vrátil z vojenské prezenční služby Mojmír Linhart a znovu funkci knihovníka
převzal. Knihovně byla přidělena další místnost, která umožnila vytápění. Začalo se
půjčovat v pondělí od 17 do 19 hodin. V šedesátých letech byla knihovna přemístěna do
budovy kina /vestibul /. Později se nacházela v II. patře. Na příkrých schodech hrozilo
nebezpečí úrazu a i důchodcům činil výstup do II.patra nemalé potíže. Proto v roce 1970
začala stavba knihovny jako přístavek ke kinu. Dne 29.8.1971 byla ve velmi krátkém
termínu úspěšně dokončena. Členové Osvětové besedy v Leštině Vlastimil Grunta,
Mojmír Linhart, Milan Žák st. a Milan Žák ml. odpracovali každý 1200 až 1400 hodin, za
což jim patří velký dík. V nové knihovně ihned znatelně vzrostl počet členů, tím i množství
vypůjček knih a časopisů.
Za vzornou práci obdržela knihovna v roce 1971 čestné uznání v okresním kole
soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu,“ za rok 1972 získala čestné uznání v
krajském kole a rok 1974 zaznamenal čestné uznání dokonce až v ústředním kole. V roce
1976 knihovna obdržela titul „Vzorná“, který obhájila v roce 1983 i v roce 1988. Vysoké
ocenění, předávané na Slovensku v Prievidzi a Žilině, převzal knihovník pan Mojmír
Linhart. V říjnu 1980 vystřídala ve funkci knihovnice studentku Helenu Drlíkovou učitelka
místní mateřské školy Radomíra Kochwasserová, která v ní působí stále. V knihovně byly
pořádány různé besedy spojené se soutěžemi a výstavy s prodejem pro veřejnost. V roce
1988 si převzal Mojmír Linhart v Praze titul „Vzorný pracovník kultury “. V roce 2002 po
odchodu z funkce knihovníka Mojmíra Linharta byla knihovna přemístěna do penzionu,
kde sídlí dosud. Během kratších úvazků se v ní vystřídalo několik knihovnic, z nichž
později zůstala jen Dagmar Hoblerová. Půjčovními dny jsou pondělí a středa.
Tato vzpomínka věnovaná 95. výročí místní knihovny je zároveň vřelým poděkováním
panu Mojmíru Linhartovi za jeho více než padesátileté působení ve funkci knihovníka,
který už před léty i školáčkům půjčoval klíč otvírající zámek k jejich vlastním snům. Tím
klíčem zůstane na věky dobrá kniha, která by měla být pro nás všechny tím, čím jsou pro
ptáky křídla, domovem, kam se rádi vracíme i za největší bouřky, kapesní zahrádkou,
která má každý rok nové, nádherné vydání. Smutná středa dne 14. září 2016 však zmařila
osobní setkání a nám nezbývá, než s kyticí svázanou černou stuhou a tichou vzpomínkou
uctít světlou památku na obětavého člověka, jehož druhým domovem se stala právě
leštinská knihovna.
👤 R. Kochwasserová

!6

úryvky z leštinské kroniky

8. číslo LZ doplňují zápisy z Pamětní knihy obce Leštiny, r. 1937:
V kapitolce označené jako POPULACE je uvedena tabulka s počtem narozených
a počtem zemřelých za posledních 5 let.Tabulka je výmluvná a porovnání
zajímavé. Vedlo k ní stále se množící poplašné uveřejňování
statistických dat o depopulaci, čili odlidňování národa. Přimělo
opatřiti pro tuto knihu pamětí číselný výkaz i o Leštině.
R. 1933 narozeno 30 dětí, zemřelo 10 osob
R. 1934 narozeno 26 dětí, zemřelo 12 osob
R. 1935 narozeno 27 dětí, zemřelo 13 osob
R. 1936 narozeno 24 dětí, zemřelo 16 osob
R. 1937 narozeno 16 dětí, zemřelo 11 osob
Rodin s 1 dítkem je již mnoho, rodin s normou 3 děti je poskrovnu, rodin s více jak 3 dětmi
je zcela nepatrný zlomek. Jest – li je tomu tak všude, může na to brannost státu
v budoucnu jednou zle dopláceti. Počet narozených vykazuje tendenci neúprosně
klesající, úmrtí naproti tomu ukazuje tendenci spíše stoupající.
V Leštině došlo v r. 1937 k několika smutným událostem. Patří k nim i úmrtí nejstaršího
občana Jana Berky, který se narodil r. 1845 a dožil se biblického věku 92 let. Jsa statné a
vysoké postavy, těšil se do posledních dnů života dobrému zdraví a velmi dobré paměti.
Dovedl věrně a pěkně podati mnohé zajímavé paměti a zvyky dob dávno minulých.
Vychoval 10 dětí, z toho 9 synů a 1 dceru. Zesnul po zápalu plic 27. ledna. Byl
dlouholetým cestářem okresní silnice do Zábřeha. Jeho pamětí je v kronice na několika
místech použito.
V sobotu dne 2. 10. byla před domem Balcárkovým č. p. 99 na silnici usmrcena těžkým
nákladním automobilem olomoucké lidové Zádruhy tříletá Evička Svobodová, dcera
rotmistra letectví v Olomouci Filipa Svobody. Zarmucujícím na této události je to, že dítě
přijelo na naše hody toho dne po 9. hodině se svou matkou Annou, rozenou Balcárkovou.
Už po poledni bylo před zraky své matky zabito, aniž ta mohla neštěstí zabrániti, neboť
Evička se rozběhla k ní ze dvora protějšího domu u Brzobohatých a neuvědomila si, že
směrem od Zábřeha se jako lavina řítí těžký kolos auta. Hrůzné neštěstí bylo dílem
okamžiku, v němž mladý život nadějného dítka byl doslova skosen. Krajský soud v
Olomouci konal se dne 11. 3. 1938 na místě samém a po ohledání místa neštěstí a
několikerém demonstrování příhody odebral se na zdejší obecní úřad, kde vynesl
rozsudek osvobozující jak nad obžalovaným šoférem, tak i obžalovanou matkou. Není
zde pamětníka toho, že by krajský soud byl někdy osobně v Leštině. Byl to tudíž první
soud II. stolice konaný v obci, žel, z příčiny tak zdrcujícího neštěstí, prvého toho druhu u
nás.
V příštím čísle LZ se ještě k roku 1937 zase vrátíme, jelikož nám zbývá vzpomínka na
osobnost řídícího učitele Jana Kužely a na další význačnou osobnost Leštiny pana
Františka Korunu.
Než nahlédneme do následujícího roku 1938, čekají nás ještě zápisy nazvané Paměti
dávných dob.
Pěkné dny všední i sváteční všem přeje kronikářka Anna Krušová.
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Důlěžitá data
2. 10. 2016

• Dechová hudba, od 10:30h., kaple sv. Václava

3. 10. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Sběr velkoobjemového a elektroodpadu, 8- 17 h., hala Zálavčí

4. 10. 2016

• Sběr velkoobjemového a elektroodpadu, 8- 12 h., hala Zálavčí
• Svoz zahradního odpadu

5. 10. 2016

• Rybářský kroužek, od 16:30 h., penzion

7. 10. 2016

• Volby do zastupitelstev krajů, 14:00 h. - 22:00 h., zasedací
místnost OÚ

8. 10. 2016

• Volby do zastupitelstev krajů, 8:00 h. - 14:00 h., zasedací
místnost OÚ
• Aerobik s Luckou, od 9:00 h. , sokolovna

10. 10. 2016

• Svoz komunálního odpadu

11. 10. 2016

• Svoz zahradního odpadu

12. 10. 2016

• Vývoz žump

17. 10. 2016

• Svoz plastů

18. 10. 2016

• Svoz zahradního odpadu

19. 10. 2016

• Vývoz žump
• Rybářský kroužek, od 16:30 h., penzion

20. 10. 2016

• Čištění komínů

22. 10. 2016

• Koncert vážné hudby, 15:00 h., zasedací místnost OÚ

24. 10. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu

30. 10. 2016

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

31. 10. 2016

• Svoz větví

7. 11. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu
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