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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 31. 8. 2022 proběhlo na sále obecního úřadu poslední zasedání současného
Zastupitelstva obce Leština. Na zasedání bylo přítomno všech 11 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
Konec volebního období
Současné zastupitelstvo, které své čtyřleté fungování završí na konci měsíce září, má
11 členů. Nové, které si zvolíte v nadcházejících volbách, bude mít o dva členy méně.
Za poslední čtyři roky práce se ale jistě nemusíme stydět, podařilo se určitě hodně
dobrého. Za nejzásadnější považuji dobudování řádné splaškové kanalizace v obci,
opravu části dešťové kanalizace v Zálavčí, uvedení do provozu nově vybudované
cyklostezky do Zábřeha, položení nového asfaltového povrchu v Zálavčí, vybudování
nové hřbitovní zdi, odkanalizování budovy mateřské školky i stavbu nového plotu kolem
stejného objektu a nemálo dalších potřebných akcí. Nově zvoleným zástupcům Leštiny
samozřejmě popřejeme, aby pokračovali v realizaci již schválených akcí, na něž byly
přiznány dotace, především v digitalizaci rozhlasu nebo opravě víceúčelového hřiště.
Touto cestou vyjadřuji poděkování současným zastupitelům, členům výborů a všem
zaměstnancům obce za vzájemnou spolupráci.
Ing. Pavel Hojgr, starosta
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Komunální volby 2022
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou v naší obci komunální volby.
Vzhledem k tomu, že do volební místnosti na obecním úřadě nemáme
bezbariérový přístup, nabízíme pro fyzicky indisponované občany možnost volit z auta
před budovou obecního úřadu, kam za Vámi mohou s přenosnou urnou přijít členové
volební komise. V sobotu mezi 10. a 12. hodinou budou s přenosnou urnou 2 zástupci
z řad členů volební komise navštěvovat v domácím prostředí i občany, kteří si tento
způsob volby předem na OÚ objednají. V tuto dobu není možné volit před obecním
úřadem z auta.

Oprava střechy bytového domu
Oznamujeme všem občanům, kteří využívají chodník a cestu kolem bytového domu v
Družstevní ulici, že od 30. 8. 2022 zde bude kvůli výměně střešní krytiny probíhat stavba
lešení a následné klempířské i pokrývačské práce na celé střeše potrvají cca 2 měsíce.
I když bude staveniště řádně označeno a kontrolováno technikem bezpečnosti práce, o
zvýšenou pozornost a opatrnost na staveništi žádáme nejen obyvatele bytového domu,
ale i všechny procházející osoby. Ve vlastním zájmu omezte, prosím, po dobu prací
pohyb v těsné blízkosti bytového domu pouze na nezbytnou nutnost a také zde
neparkujte svá vozidla. Děkujeme za pochopení.

Přeložení autobusové zastávky u obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností
bude od středy 28. 9. do úterý 4. 10. 2022 včetně přeložena zastávka od obecního
úřadu k moštárně.
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Připomínky k jízdním řádům
Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2022/2023,
dáváme občanům na vědomí a k připomínkování návrhy změn jízdních řádů
autobusové dopravy, které máme v plánu realizovat 10. 12. 2022. Jedná se o změny
vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku a také nezbytné
provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních
řádů linek obsluhujících obec Leština naleznete na našich webových stránkách:
https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmenjizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, jejich podoba
by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na
našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdnirady/. Připomínky je nutné zaslat nejpozději do 9. 9. 2022.
Odbor řízení dopravy Olomouckého kraje
KULTURNÍ KOMISE

Setkání seniorů
S radostí můžeme oznámit, že tradiční setkání seniorů, které bylo v minulosti dvakrát
zrušeno kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, se letos uskuteční v pátek 9. 9. 2022
od 16 hodin v místní sokolovně. Krátký kulturní program, pohoštění i hudební doprovod
budou zajištěny.
Na příjemně strávené odpoledne všechny seniory srdečně zveme.

HASIČI LEŠTINA

Na konci prázdnin jsme pořádali pochod kolem Leštiny. Přestože
nám počasí moc nepřálo, tak na pochod přišlo 45 dětí.
Po prázdninách začínají mladí hasiči trénovat na soutěže, které jim
začínají hned v září.
Podzimový sběr starého železa plánujeme v druhé polovině října. Přesný
datum bude vyhlášen místním rozhlasem.
Starostka SDH Augustinová L.
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Piráti obsadili Leštinu
V týdnu od 18.7. do 22. 7. jsme v Leštině měli možnost spatřit piráty i
pirátky. Doslova a do písmene naši obec obsadili na pět dní. 36 dětí
prvního stupně ZŠ se zúčastnilo příměstského tábora „Pirátská
Leština“, který již tradičně pořádá Estrádní soubor VEŠke, z. s. Program tábora měly
děti opravdu nabitý. První den byli účastníci rozděleni do 4 oddílů.
Zvolili si nejen svůj název a pokřik, ale vyrobili si i vlajku. Každé dítě si vytvořilo své
triko, dostalo pirátský klobouk a kus lana kolem pasu, aby se naučilo vázat uzly. V úterý
a ve čtvrtek se piráti rozdělili na dvě skupiny. První skupina o dvou oddílech hledala
poklad na louce u pískáče, druhá trávila dopoledne na statku, kde se děti seznamovaly
s potřebnou prací u zvířat. Některé až zde zjistily, že se mléko nevyrábí v krabicích, ale
že pochází přímo od krávy. Odpoledne pak většinou po poledním klidu děti trénovaly
písničky a bubnování na závěrečné páteční pirátské slavnosti. Středa byla pro všechny
piráty a pirátky nejnáročnější. Malí i velcí museli zvládnout plavbu po řece Moravě a
večer po táboráku i stezku odvahy. Tuto noc spali mimo domov v místní sokolovně. V
pátek pak malé piráty čekala zkouška znalostí, vědomostí, schopností ve formě
celotáborové bojové hry s plněním úkolů na stanovištích. Tábor byl zakončen
odpoledními „pirátskými“ slavnostmi, kde děti před svými rodiči a prarodiči převedly, co
všechno se naučily. Zazpívaly, zabubnovaly a byly náležitě odměněny.
Příměstský tábor se konal již potřetí. Je třeba upřímně poděkovat celému organizačnímu
týmu spolku, který tábor zrealizoval, především pak všem vedoucím, kteří se celý týden
ve svém volnu o malé piráty a pirátky dobře starali. Rovněž bychom rádi poděkovali i
týmu „Zmrzliny u pomníku“, kde pro nás celou dobu vařili – všem opravdu chutnalo! V
neposlední řadě děkujeme i obci Leština, že nám po celý týden poskytla v prostorách
sokolovny potřebné zázemí.
Již nyní se těšíme na další ročník. Uvidíme, s jakým námětem překvapíme v roce 2023.
Ale určitě se již máte nač těšit.
Estrádní soubor VEŠke, z.s.
Sběr starého papíru
Děti z místní základní školy se obracejí na všechny občany Leštiny s prosbou o pomoc
při sběru starého papíru. Papír budou svážet ve čtvrtek 29. září od 10 hodin. Pokud
tedy nějaký nepotřebný doma máte, připravte ho ve výše uvedený den před své domy.
Co se bude sbírat ?
Reklamní letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony. Vše je potřeba svázat nebo umístit
do papírové krabice tak, aby se dalo s odpadovým materiálem jednoduše manipulovat
a naložit ho na vozík (káru). Myslete, prosím, na to, že sběr budou provádět místní
školáci, kteří předem děkují všem ochotným spoluobčanům za přípravu sbírané
komodity.
Pozn.: Máte-li papírového odpadu doma větší množství a můžete ho dopravit do školy,
budeme za to velmi rádi. Moc děkujeme. ☺
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Veselé prázdniny i odpočinkové časy dovolených jsou již minulostí. I
my se v dnešním čísle LZ do minulosti vrátíme – do doby po skončení
2. světové války. V Pamětní knize obce Leštiny, díl druhý, nahlédneme
od strany 107 do kapitoly nazvané Zásobování.
Zásobování nezbytnými životními potřebami zůstalo v platnosti
nadále, a bude trvati patrně po léta, nežli budeme zcela soběstačnými. Bylo však hned
po okupaci zlepšeno vyšším přídělem vzhledem k přídělům v bývalém protektorátu.
Potravinové lístky se vydávaly na mouku, chléb, maso, máslo, sádlo, umělé tuky, mléko
i cukr a vždy na zásobovací období čtyř neděl. Na mýdlo byly vydávány lístky na celý
rok, mýdlo vybíralo se však po měsících, rovněž tak šatenky na textil s vyznačenými
body tvaru malých čtverečků očíslovaných v kolmém sloupci, jejichž součet rovnal se
10. Bodů bylo 160 a jejich platnost ohlašovalo ministerstvo zásobování předem co do
počtu uvolněných bodů. Na ně bylo možno koupiti i obuv, punčochy a ponožky.
Potravinové lístky byly tříděny podle věkových skupin a to: Od 0 do 2 roků, od 2 do 6,
od 6 do 12, od 12 do 20 a ostatní přes 20 roků věku spotřebitele. Závody vydávaly na
své osazenstvo potravinové lístky přídavkové, tříděné pro „těžce“ a „velmi těžce“
pracující s vyšší přídělovou kvótou všech poživatin. Životními potřebami vypomohla nám
hodně hned v prvních dnech svobody mezinárodní obchodní společnost „UNRA“.
Dovážela k nám konzervované poživatiny, jež se v obchodech prodávaly volně a za
slušné ceny. Dodala našemu, nejvíc v Evropě ožebračenému státu i jiné zboží různého
druhu školními potřebami počínaje a nejtěžšími stroji konče. Pomoc tato skončila však
záhy v r. 1946. Ceny životních potřeb vázaných lístky byly mírné a pohybovaly se po
vyčerpání nákupu poživatin na 1 potravinový lístek pro 1 osobu nad 20 roků věku něco
přes 100,-, nejvýš 150,- Kč. U textilu a obuvi dle jakosti a druhu však 5 až 10 krát i více
vyšší oproti cenám za války. Vytrvalé a silné kuřáky tabáku mohlo by tu zajímati, že i na
tabákové výrobky byly ku konci války zavedeny „tabačenky“ a že v protektorátě bylo od
r. 1942 dovoleno paušálně všem kuřákům pěstovati pro svou potřebu tabák. Ale
neznalost postupu tovární výroby měla za následek, že tabák při kouření odporně
zapáchal. Říkalo se mu „domovina“. Tabačenky pominuly teprve 30. 6. 1948. Za
okupace vyráběny byly tajně tu a tam i lihoviny z obilí, eventuelně z chleba. Zde se jim
říkalo „samohonka“ nebo též „lavorová“, při čemž poslední název vysvětluje sám, jak
primitivně se vyráběly. Byly chuti nevalné a co do účinku zničující.
V příštím čísle se k zápisům tehdejšího kronikáře vrátíme a nahlédneme do kapitoly
nazvané Rozpis dodávek. Od strany 110 nás pak čekají velmi zajímavé pohledy na
místní poválečné školství.
Příznivé babí léto se všemi barvami podzimu všem přeje kronikářka Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

6. 9. 2022

•

Svoz plastů

9. 9. 2022

•

Setkání seniorů, sál sokolovny v 16 hod.

14. 9. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

19. 9. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

23. – 24. 9. 2022

•

Komunální volby

27. 9. 2022

•

Svoz plastů

29. 9. 2022

•

Sběr novin, časopisů, letáků

28. 9. – 4. 10. 2022

•

Přeložení zastávky autobusu od obecního úřadu k
moštárně
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