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Vážení spoluobčané,
rok 2015 je minulostí a v kalendáři škrtáme první dny roku nového. Ti, kteří v tom minulém
byli úspěšní, si určitě při Silvestrovském přípitku přáli, aby jejich úspěch a štěstí pokračovalo.
Těm méně úspěšným je dobré připomenout, že ne všechno se podaří hned, ale je nutné
věřit, že právě započatý rok může být ve všech směrech lepší. Nic ale nepřichází samo. Je
proto nutné, aby každý z Vás v rámci svých možností dělal maximum pro to, aby bylo lépe.
Věřím, že většině se to podaří.
Chci všem popřát pevné zdraví a aby rok 2016 byl obdobím splněných přání a předsevzetí.
Ing. Pavel Hojgr, starosta

Informace z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dne 21. 12. 2015 se v zasedací místnosti OÚ konalo 10. veřejné zasedání zastupitelstva
obce.
ZO schválilo:
• Cenový předpis na dodávku vody na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
1) všechny nemovitosti s vodoměrem
- cena 1m3 vody …….….. 29,- Kč včetně DPH
- pronájem vodoměru ….. 260,- Kč včetně DPH
2) nemovitosti trvale obydlené bez vodoměru
- cena na osobu a rok 1334 ,- Kč
3) nemovitosti trvale neobydlené bez vodoměru
- cena se stanovuje dle směrného čísla 46 m3 na osobu a rok a počtu dní v roce
• Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod zůstává beze změny. Platba za
odvádění a čištění odpadních vod činí 1100,- Kč včetně DPH / osoba a rok.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 360,- Kč na osobu a rok.
• Rozpočtové provizorium pro rok 2016
Plné znění usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Leština najdete na adrese www.oulestina.cz
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Dotace pro obecní složky
Upozorňujeme spolky, sdružení, organizace a kluby v naší obci, že mezní termín pro
dodání žádosti o dotaci na jejich činnost je 29. 1. 2016.
Vzorovou žádost najdete na adrese : http://www.ou-lestina.cz/dotace-z-rozpoctu-obce/
pozvánky na kulturní akce

Pohádkový čas vánočních i novoročních svátků ještě nekončí...

Od princezen, rytířů, dvorních dam a dalších pohádkových postav se přeneseme do
kouzelného světa „ HUDBY královských dvorů “.
V sobotu 23. ledna 2016 v 16 hod. se v zasedací
místnosti OÚ / poprvé v Leštině / rozezní královský
hudební nástroj CEMBALO. V podání mladého krajana,
velmi úspěšného umělce MARTINA HROCHA se v
předvečer obecního plesu přeneseme do královských
komnat a hodovních sálů, abychom se pokochali hudbou
starých mistrů a opravdu se aspoň na chvíli cítili jako v
pohádce.
Tento vyjímečný koncert se koná v rámci KPH za
podpory Nadace Českého hudebního fondu Praha.
Vstupné je tradičně dobrovolné, pro děti a mládež
zdarma.
Ráda využívám možnosti poděkování místnímu OÚ za
podporu a dobrou spolupráci při organizaci koncertů. Velký dík rovněž patří stále věrným
i novým, milým posluchačům, pro něž je poslech krásné, klasické hudby nevšedním
zážitkem a obohacením všedních dnů.
S úctou a potěšením Anna Krušová.

Pozvánka na školní a obecní ples
Srdečně Vás zveme na šestý Školní a obecní ples, který se uskuteční v sobotu 23. ledna
2016 od 20 hod. v prostorách sokolovny v Leštině. K tanci i poslechu bude hrát skupina
CANTUS. Připravena bude tradičně bohatá tombola. O předtančení se postará Klub
sportovního tance Next Šumperk. Vstupné je 80,- Kč, předprodej a rezervace stolů bude
probíhat na pokladně OÚ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pochovávání basy

Po roce Vás opět srdečně zveme na tradiční POCHOVÁVÁNÍ BASY, které se uskuteční
v sobotu 6. 2. 2016 od 20 hod. v sokolovně. Můžete se těšit na bohatou tombolu a
výborné občerstvení. K tanci a poslechu hraje hudební skupina MENHIR.
Na setkání s Vámi se těší skupina VEŠ
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úryvky z leštinské kroniky

První číslo LZ roku 2016 nás vrátí zpátky o 80 let zpět. V Pamětní
knize obce Leštiny nahlédneme na straně 127 do roku 1936 a
otevřeme kapitolu nazvanou Hospodářské poměry:
I tohoto roku byla zima mírná, takže jen po několika větších
mrazech bylo lze sotva nadělati potřebného ledu pro
mlékárnu a řezníky. Jaro pak bylo po většině studené a
mokré, ale sena, úrody zcela uspokojivé, mohla se skliditi za
dobré pohody. Potom však dostavily se zase deště a za stálé
nepohody nastaly žně tak nepříznivé, že žňové práce mohly se
jen s velkou námahou vykonati. Důsledkem mokrého jara a léta urodilo se sice nad
obyčej pěkné obilí, než toto záhy po lijavcích velmi polehlo, takže na své jakosti a
jmenovitě na váze nesmírně utrpělo. Zůstaly- li po r. 1935 velké zásoby pšenice a žita,
vyskytla se u národohospodářů obava, co se stane, bude – li i letošního úroda aspoň
normální. Neustálé útoky na obilní monopol však ustaly po žních, když se ukázalo, že
obilí napořád porostlé z nové sklizně je jakosti nebývale špatné. Obilní monopol tu využil
starých zásob kvalitního obilí k přiměřenému míchání s obilím sklizně nové o chudé váze
i jakosti a předložil tak konsumu dobrou jakost výrobků mlýnských, aniž při tom tyto
produkty podražily. Stojí za spravedlivé uvážení okolnost, že obilní společnost musela tu
pracovati s velkou režií spojenou se skladováním a přehazováním obilí za stálého zřetele,
aby vložený kapitál do obilní společnosti se nikterak nezmenšoval. Pícniny a okopaniny
daly hojnou úrodu a také otavy zas po letech daly jednou sklizeň dobrou. Seno platilo se
po 50, sláma už jen po 12,- Kč /1 q. Také dobytka bylo letos dosti a platilo se za hovězí 4
– 5, za vepřový 6 – 7,50 Kč/1 kg živé váhy.
Mlékárna měla velmi mnoho mléka, nastal proto pokles másla, jehož byly velké zásoby.
Prodávalo se zprvu za 16, 50, pak za 12, 50/1 kg, tvaroh za 1 Kč/1 kg. Přes všecku
nepohodu jara i léta je s podivem, kterak se letos rozmohlo tolik hrabošů, že se stali
opravdovou trýzní zemědělců. Bylo proto úředně nařízeno všemi prostředky je hubiti, aby
ozim nezničili. Ten byl nebývale špatný, málo urostlý, proto i nedostatečně zakořeněný,
takže bude - li zima nepříznivá, může míti tato okolnost pro příští úrodu důsledky
neblahé.
Novostavby a přístavby jednotlivců:
Gabriel Balcárek - č. 158, František Drlík -č. 243, Adolf Kršek – č.171,
Adolf Čulík ml. - č. 172, Josef Rýznar ml. - č. 244, Josef Čech – č. 73,
Jan Vachutka – č. 145, Anna Minářová – č. 163.
V příštím čísle se v celkovém nástinu seznámíme s regulací řeky Moravy.
Ať se Vám všem splní novoroční přání a zdraví nezradí! Anna Krušová
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Zápis do 1. třídy

ZŠ Boleslava Hrbka a MŠ Leština zve všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do
první třídy. Zápis se koná v budově základní školy ve čtvrtek 28. ledna od 13 do 17
hodin. Týká se dětí narozených od 1. září 2009 do 31. srpna 2010 a dětí s odloženou
školní docházkou. K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného
zástupce.

Významná jubilea

.

leden:

únor:

Klosová Božena (92)
Kovaříková Věra (91)
Augustinová Věra (85)
Dajčarová Františka (70)
John Antonín (65)
Brzobohatý Zdeněk (60)
Friedl Bohumil (60)
Drtil Zdeněk (50)
Komendová Helena (50)

Husárková Lidoslava (92)
Žák Milan (85)
Jarmar Richard (75)
Plhák František (70)
Urban Josef (65)
Unzeitig Zdenek (65)
Žandová Soňa (55)

Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Důlěžitá data
23. 1. 2016

• Koncert vážné hudby, 16:00 hodin, OÚ
• Obecní a školský ples, 20:00 hodin, sokolovna

28. 1. 2016

• Zápis do 1. třídy, 13:00 - 17:00 hodin, budova základní školy

1. 2. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině

6. 2. 2016

• Pochovávání basy, 20:00 hodin, sokolovna

8. 2. 2016

• Svoz plastů

15. 2. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině

29. 2. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině
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