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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
Dne 15. 11. 2017 proběhlo na sále obecního úřadu 23. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:

 cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod na rok 2018
 nabídku na realizaci projektu kanalizace a ČOV v obci Leština od firmy ENVI
Agentura Trunda s.r.o.
Plné znění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu:
Vážení spoluobčané,
V životě nás potkají radostné chvíle, ale mohou nastat i okamžiky, kdy je potřeba
některé věci vyřešit velmi rychle, nebo dokonce v krizových momentech okamžitě.
Pro tyto situace chceme rozšířit počet občanů, kteří se danou zprávu nebo
hlášení dozví co nejdříve nebo v případě nouze také pomocí SMS. Může se jednat
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nejen o urychlené vyrozumění při požáru, havárii, úniku plynu, povodni atd., ale jde i o
běžnou informovanost, jak se zachovat v případě krizové situace.
Na poslední straně dnešního zpravodaje je předtištěn anketní lístek, kde máte
možnost uvést emailovou adresu a také číslo mobilního telefonu. Prosíme Vás tedy o
vyplnění těchto údajů, které je samozřejmě dobrovolné. Vyplněný dotazník, prosím,
odevzdejte na poště v Leštině. Vámi uvedené údaje je též možno zaslat na adresu
obec@ou-leština.cz

Odečet vodoměrů
Od 13. 12. 2017 do 15. 12. 2017 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou
provádět zaměstnanci obce.
Provoz terminálu Sazka vánoce
V měsíci prosinci bude možno provádět sázky, dobití kreditu, prodej losů do
pátku 22. prosince 2017, v roce 2018 od 2. ledna.
Provoz pokladny obce
Platby všech poplatků, např. popelnice, stočné, hroby, nájem atd. bude možno
platit do pátku 22. prosince 2017. Od 27. 12. 2017 do konce roku 2017 bude pokladna
OÚ Leština uzavřena.

Upozornění:
Dotace z rozpočtu obce
Organizace a spolky, které dostaly dotace od obce na rok 2017, musí mít do 30.
11. 2017 ukončené čerpání a nejpozději do 15. 12. 2017 platí povinnost předložit
vyúčtování dotace.
V případě nesplnění této povinnosti nemůže být uvedené organizaci pro rok
2018 dotace z rozpočtu obce přidělena.
Místní komunikace
Žádáme spoluobčany, kteří z jakéhokoliv důvodu způsobí znečištění místních
komunikací, aby se v duchu dobrého vzájemného soužití postarali o adekvátní
nápravu.
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KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Zpráva pro příznivce komorní klasické hudby:

Vánoční čas nastává…

Vážení, milí spoluobčané, přijměte srdečné pozvání na předvánoční koncert v
místní zateplené, krásně akustické svatováclavské kapli. O nevšední kulturní zážitek
se s námi podělí vynikající kroměřížské PIANO PETROF TRIO se svými hosty –
hudebně nadanými studenty:

Martina Schulmeisterová, klavír
Kateřina Zonová, zpěv - soprán
Jan Schulmeister, housle
Bedřiška Ponížilová, zpěv - soprán
Kamil Žvak, violoncello
Honzík Schulmeister - junior, klavír

Zazní skladby Mozartovy, Bachovy, Haydnovy, Rybovy, Kabátovy, Vivaldiho a
pásmo českých i moravských koled v úpravě pro klavírní trio, dva soprány a
hudbymilovné, spoluzpívající leštinské publikum. Přijďte nasát sváteční atmosféru
blížících se nejkrásnějších svátků roku, těšíme se na Vás i na Vaše ratolesti. Koncert
pořádaný KPH a OÚ Leština za podpory Nadace ČHF Praha se koná v pátek dne 15.
prosince 2017 v 17, 00 hod.
Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studenti mají vstup zdarma!
Pár hřejivých vzpomínek nejen k upoutávce na předvánoční koncert:
V malé vesničce Obendorf v Rakousku se děti se svým sbormistrem připravovaly ve
starém kostele na štědrovečerní vystoupení. Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a
chichotání. Po výzvě ke klidu a soustředění zmáčkl sbormistr Moor klávesy a z varhan
vyšly podivné zvuky, a znovu a znovu. Mladý kněz otevřel dvířka a z těla nástroje
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vyběhlo asi dvacet myší, jako když do nich střelí a za nimi i kočka. Děti se vrhly za
myší rodinkou stíhanou kočkou a v kostele nezůstala ani noha. Varhany jsou poničené
a sbor se rozprchl, takhle se vánoční písně těžko nazkoušejí! Otec Moor byl velmi
smutný a bezradný. Naštěstí si vzpomněl na učitele místní školy, muzikanta Franze
Grubera, který uměl hrát nejen na varhany, ale i na kytaru. Vydal se za ním s prosbou
o pomoc. Narychlo složil písňový text a pana učitele požádal, aby se pokusil vybrnkat
melodii. Byla tichá noc a sněhové vločky jako by se zastavily u jeho oken, aby novou
píseň uslyšely.
Přesně o půlnoci 24. prosince roku 1818 byl farní kostel plný lidí. Hlavní oltář zářil do
tmy ve světle svíček a lampiček. Od jesliček zazněla píseň Tichá noc a celý kostel
ovládlo ticho. Když otec Moor s panem učitelem dozpívali, žádný z nich si neuvědomil,
jak velký dar přinesli světu bez nároku na odměnu a dík. A od té doby se tato
nádherná píseň zpívá po celém světě. Zazpíváme si ji i u nás, v kapli postavené
našimi předky roku 1754, která neslouží pouze k církevním obřadům, ale od loňského
roku i jako kulturní stánek svědčící o morálních kvalitách svých občanů…
A. K.

Adventní koncert

Již v minulém čísle zpravodaje jsme Vás upozorňovali na společný adventní
koncert obcí Leština a Lesnice.
Přijměte, prosím, ještě jednou kratičkou pozvánku na tuto předvánoční kulturní
akci, která se uskuteční druhou neděli adventní dne 10. prosince ve 14 hodin ve farním
kostele sv. Jakuba v Lesnici.
U účinkujících došlo k malé úpravě. Představí se zde dvě seskupení – dětský
pěvecký sbor Arietta ze ZUŠ v Mohelnici a mladí houslisté ze ZUŠ Iši Krejčího v
Olomouci.
Vstupné na tento koncert je tradičně dobrovolné.
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Kulturní komise v Leštině ve spolupráci se
základní a mateřskou školkou
vás srdečně zvou
na

Vánoční výstavku
spojenou s rozsvícením
vánočního stromku
Výstavka se koná 1. adventní neděli
3. prosince od 13 do 17 hodin
v mateřské škole
Výstavka je prodejní, občerstvení je
zajištěno.
V 16:30 hodin vystoupí děti ze základní školy a společně
rozsvítíme vánoční
strom
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ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština zve
všechny spoluobčany
na tradiční
„Společenský ples“
konaný dne 13. ledna 2018 v prostorách sokolovny

Začátek ve 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
„DUO Pavla ZECHOVÁ a Standa GREGORA“
V průběhu plesu vystoupí
„ MAŽORETKY ZUŠ Zábřeh“

Srdečně zvou pořadatelé
Jan Kleibl,
předseda MO KDU ČSL

HASIČI LEŠTINA

Pozor, změna!!!
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU NADÍLKU,
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 2. 12. 2017 NA NÁVSI.
MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTY MŮŽETE PŘIVÍTAT V 17.00 HOD. PRO DĚTI JE
PŘIPRAVENA SLADKÁ ODMĚNA A NA ZÁVĚR JE POTĚŠÍ OHŇOSTROJ.
(DŮVODEM ZMĚNY TERMÍNU JE ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU U MŠ)
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Ludmila Augustinová

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Poslední letošní zprávičky z leštinské školičky
Jistě neušlo Vaší pozornosti, že zanedlouho přijdou nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Pro každého z nás jsou symbolem něčeho jiného. Pro někoho jsou to dny
volna a odpočinku, pro jiného čas radosti z rozzářených dětských očí, pro dalšího
období, po němž nastává něco nového, přijde další nový rok. Ať už se na ně těšíte
z jakéhokoli důvodu, přeji Vám, aby čekání na ně probíhalo pokud možno v klidu, bez
zbytečného stresu a shonu. Takovým malým zastavením a zklidněním se může být
začtení se do informací o tom, co se událo poslední dobou v místním stánku
vzdělávání. 
V pátek 29. září se konal tradiční Pohodový (letos předhodový) běh. I letos jsme
vyrazili k místnímu hřišti, abychom změřili své síly v první letošní sportovní disciplíně.
Závodníci byli rozděleni do tří kategorií – zvlášť soutěžili prvňáčci, ve druhé kategorii
závodili odděleně chlapci a dívky 2. a 3. ročníku, třetí pak tvořili opět odděleně kluci a
holky 4. a 5. ročníku. Všichni běželi jako o život, komu síly nestačily, běh vystřídala
rychlá chůze. Pomyslnou cílovou pásku protnuli všichni startující!
„Na stupních vítězů“ stanuli tito školáci a školačky:
1. kategorie – chlapci a dívenky z 1. ročníku
1. místo: Matyášek Geprt
2. místo: Anetka Šebestová
3. místo: Adámek Čureja
2. kategorie – chlapci

2. kategorie – dívky

1. místo:
2. místo:
3. místo:

1. místo:
2. místo:
3. místo:

Tomášek Kristek
Danek Tojan
Břetík Kolčava

Anička Bartoňová
Terezka Helekalová
Justýnka Matějčková

3. kategorie – chlapci

3. kategorie – dívky

1. místo:
2. místo:
3. místo:

1. místo:
2. místo:
3. místo:

Šíma Mizerák
Tom Polák
Ondra Smital

Kristýnka Nesétová
Šárinka Harciníková
Maruška Horčicová

Zvolání „SPORTU ZDAR !“ ukončilo i letošní ročník Pohodového předhodového běhu
a my se už všichni těšíme na ten následující !
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V pondělí 2. října se uskutečnil druhý letošní sběr starého papíru. Jelikož od toho
prvního uběhla jen krátká doba, nebylo nasbíráno tolik jako poprvé, nicméně do
rozpočtu školy díky této akci „nateklo“ krásných 7.160 Kč (svezli jsme 3,58 tuny).
Děkujeme všem našim občanům, kteří nám tento odpadní produkt schovávají a myslí
na nás. Moc si toho vážíme.
V úterý 3. října jsme s páťáky navštívili zábřežskou knihovnu, kde jsme absolvovali
program „Pověsti našeho kraje“. Poté jsme ještě nakoukli do základní školy
Severovýchod, kam možná někteří naši „mazáci“ zamíří v příštím školním roce.
Ve čtvrtek 5. října čekala místní čtvrťáky tradiční výuka na dopravním hřišti v Zábřehu.
V úterý 10. října se vypravili třeťáci do šumperské Vily Doris, kde se dozvěděli spoustu
informací o tom, jak to chodí ve včelíně.
V pátek 13. října vyrazili do zábřežské knihovny prvňáčci. Pro naše nejmenší tu byl
připraven program s tajemným názvem „Kouzelná baterka“.
V sobotu 14. října vystoupili vybraní žáci pod vedením paní vychovatelky Pavly
Novotné na dalším vítání občánků.
V úterý 24. října se žáci 3. až 5. ročníku se svými vyučujícími vypravili na celodenní
výlet do Brna. Dopoledne jsme strávili v zábavním vědeckém parku Vida, kde jsme si
procvičili naše smysly a spoustu informací jsme o nich také získali, odpoledne jsme se
přemístili na hrad Špilberk, kde jsme měli možnost absolvovat výukový program
s názvem „Stavba jako Brno“.
V tentýž den si udělali malý výlet také prvňáčci. Zavítali do DDM Krasohled Zábřeh,
kde jim bylo odtajněno, jak vzniká papír.
Další úterý, 31. října, bylo ve znamení dýní, prožili jsme další Dýňový den. Dopoledne
děti pracovaly v dílničkách, vyrobily si svého broučka, lampičku pro večerní pochod,
svítilny z dýní, došlo opět i na pečení dýňových buchet a míchání i ochutnávku
„kouzelných lektvarů“. Odpoledne jsme se jako každý rok setkali na zahradě mateřské
školy, kde jsme akci zakončili za přítomnosti a podpory rodičů a dalších přátel školy.
Ve středu 7. listopadu jsme se s páťáky rozhodli, že uděláme laskavost pro naši obec
a její památnou kaštanovou alej a pokusíme se o přesazení čtyř stromků jírovců, které
nám věnoval pan Karel Soural, za což mu patří náš dík. Děkovat musíme ale také za
součinnost panu Ladislavu Matějčkovi, bez jehož pomoci bychom nemohli tuto akci
uskutečnit. Věříme, že se „kaštany“ ujmou a budou moct jednou zaujmout důležité
místo v ozdobném prvku našeho středu obce.
V pondělí 13. listopadu jsme s páťáky pokračovali v rámci Dne laskavosti v konání
„dobrých skutků“. Připravili jsme pro všechny dospělé v naší škole sladkou svačinku a
popřáli jim krásný laskavý den.  Ve stejném termínu se v naší škole konala beseda
na téma „Živočichové Jeseníků“, která byla pořádána spolkem ACTAEA – společností
pro přírodu a krajinu.
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Ve středu 15. listopadu jsme se již letos podruhé vypravili do Moravského divadla
Olomouc, tentokrát na divadelní představení „O líných strašidlech“. Kulturní zážitek
jsme spojili rovněž s prohlídkou historického centra našeho krajského města.
V pondělí 20. listopadu páťáci zavítali do zbývajících dvou zábřežských škol, aby měli
možnost zvolit pro přestup na druhý stupeň tu, která bude jejich „srdci nejmilejší“.
V tentýž den zahájili jejich mladší kolegové plavecký výcvik.
V úterý 21. listopadu proběhly druhé třídní schůzky tohoto školního roku. Na programu
byl především prospěch a chování v jeho 1. čtvrtletí.
Tolik k akcím, které už máme „za sebou“. Nyní se můžeme věnovat těm, které nás
v nejbližší době čekají.
(Pozn.: Fotografie z některých akcí jsou ke zhlédnutí na webových stránkách školy.)
V neděli 3. prosince pořádá ŠKK při OÚ Leština vánoční výstavu v budově mateřské
školy, která bude spojena se slavnostním rozsvícením vánočního stromu v obci. Po
tomto aktu se můžete těšit na krátké předvánoční vystoupení několika našich žáků,
kteří již nyní pilně program nacvičují pod vedením obou paní vychovatelek.
V pondělí 4. prosince se budou v naší škole opět prodávat vánoční hvězdy dle
objednávky rodičů. Výtěžek akce bude poslán na konto sdružení Šance. Děkujeme
všem, kteří tuto charitativní akci podporují.
Ve středu 6. prosince navštíví naši školu Mikuláš s čerty a anděly, proběhne již tradiční
Mikulášská besídka s nadílkou.
Ve čtvrtek 7. prosince nás čeká vánoční koncert (interaktivní výchovný pořad) pana
Radima Zenkla, umělce, který žije přes dvacet pět let v USA a koncertuje po celém
světě jako sólista na mandolínu a různé flétny. Program zahrnuje tradiční vánoční
koledy a písně z České republiky, Slovenska, Anglie a USA, včetně povídání o
zajímavých vánočních zvycích v zahraničí.
Ve středu 20. prosince máme naplánován další výlet, opět do Olomouce, tentokrát ale
do výrobny svíček RODAS a na vánoční trhy ve středu města. Tato akce se týká dětí
z 1. a 2. ročníku. Jelikož se z kapacitních důvodů nemohly zúčastnit výletu do Brna,
připravily jim jejich třídní učitelky náhradní akci. Volná místa v autobuse pak byla
nabídnuta „prvňáčkům – čekatelům“ z mateřské školy.
Poslední letošní výukový den připadá na pátek 22. prosince a bude obohacen o bleší
trh ve škole. V 16:30 hodin se pak na zahradě mateřské školy uskuteční další
dlouholetá akce, a sice Rozjímání u vánočního stromu, na kterou jste už nyní všichni
srdečně zváni. Máte-li chuť si s námi zazpívat koledy nebo se do nich jen
zaposlouchat, nebo se jen vánočně naladit, určitě si tuto akci nenechte ujít.
23. prosince pak začínají vánoční prázdniny. Ve škole se opět uvidíme ve středu 3.
ledna.
Ještě bych Vás chtěla již nyní touto cestou pozvat na (věřte – nevěřte) osmý společný
Obecní a školní ples, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2018. Přestože se stále
[9]

setkáváme s malým zájmem rodičů při této akci pomoci, naštěstí se vždy pár jedinců,
kteří nechtějí nechat tuto akci upadnout, najde, za což jsme samozřejmě moc rádi.
Výtěžek plesu bude jako v předešlých sedmi letech použit pro potřeby a aktivity dětí
obou leštinských škol. Proto stojí určitě za to ji podpořit alespoň svou účastí na ní.
Můžete se ale stát také jejím sponzorem či aktivním pomocníkem. 
Na závěr bych chtěla poděkovat úplně všem, se kterými se naše organizace při své
práci setkává za dobrou spolupráci. Dále mi dovolte vážení a milí spoluobčané, abych
Vám jménem všech pracovníků obou místních škol i školní jídelny popřála úžasné
Vánoce prožité v kruhu nejbližších a šťastné vykročení do nového roku 2018! Kéž nám
přinese jen samé dobré zprávy…
Při vstupování do něj se můžete nechat inspirovat moudrostí, která mě upoutala
tentokrát:
„Štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.“ (Halen)
Samé šťastné lidi kolem, příjemný a hlavně klidný předvánoční čas přeje
Jana Řeháková

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Také předvánoční LZ nás zavede do dob dávno minulých

Předposlední nahlédnutí do roku 1939…
POVODNĚ – od započetí jarních prací na poli měli jsme stálé přepršky, jež ztěžovaly
nemálo práce polní, zejména pak v senoseči. Po senách
dostavovaly se časté a prudké lijavce. Takže jen s velikou námahou
provedena byla sklizeň polosuchého obilí a hned pak se dostavily
téměř každý den průtrže mračen. Koncem žní řeka Morava, Sázava
a všechny potoky se nebývale vzduly a rozvodnily území od
Postřelmova k Leštině, Rájci a dále na jih po toku Moravy tak, že
kraj stál doslovně pod vodou. Záplava způsobila ohromné škody
nejen v našem kraji, ale všude v celém státě. V Leštině tak tak že jsme se ubránili
přelití ochranných hrází, a to jen díky provedené regulaci Moravy. Ale ve Zvoli voda
pobořila jedno obytné stavení, v Bohuslavicích dvě, v Třeštině voda zdemolovala 22
obytných domů a několik stodol. Tam půl obce bylo zatopeno někde až do výšky 2
metrů. Dravý živel tam trhal mosty, ochranné hráze, zporážel z břehů vrby, olše, na
přelitých silnicích serval povrchovou vrstvu, zakalil bahnem louky, potrhal pole a
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odnesl ornici. My v Leštině jsme poměrně tolik neutrpěli jako obce od nás na jihu
ležící, ale situace pak u nás již byla tak zlá, že na požádání okresního úřadu v Zábřeze
dostavilo se k nám narychlo vojsko 2. ženijního pluku z Kroměříže s celým
záchranným zařízením, hlavně s pontony a loďkami, neboť stálým hlídkováním a
záchrannými pracemi již zcela vyčerpané místní hasičstvo nestačilo v obraně
zákeřnému živlu. Záchranné práce trvaly několik dnů a ustaly, když po 4 kritických
dnech voda se uklidňovala a opadávala. V těch hrůzách bylo radostné pozorovati
vyspělou techniku naší armády, smělost a odvahu našich vojínů.
DOBYTČÍ NEMOCI – po povodni vypukla v Leštině v srpnu a září na dobytku
nebezpečná nemoc slintavka a kulhavka. I přes velmi přísná opatření veterinářská
padlo zde za oběť této záludné nemoci mnoho kusů dobytka, takže postižení občané
utrpěli velikou škodu.
NEZAMĚSTNANOST – nezaměstnanost dělnictva byla v tomto roce již přímo kritická.
Byly tu rodiny, že z nedostatku nemohly si někdy opatřiti ani běžné, nutné, denní
životní potřeby.
Poslední strana Pamětní knihy obce Leštiny, část 1. nás opět ještě zavede do
neblahého roku 1939. Čekají nás kapitoly Civilní protiletecká obrana, Mobilizace a
Zabezpečení kroniky po dobu okupace. Za pozornost děkuje a krásný čas blížících se
vánočních svátků všem spoluobčanům přeje kronikářka Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

2. 12. 2017



3. 12. 2017



Vánoční výstava, 13 hod. Mateřská škola

3. 12. 2017



Rozsvícení vánočního stromu, 16.30 hod Mateřská škola

4. 12. 2017




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

7. 12. 2017



Svoz plastů

10. 12. 2017



Adventní koncert, 14 hod. kostel sv. Jakuba v Lesnici

15. 12. 2017



Vánoční koncert Petrof Piano Tria a jeho hostů, 17 hod.
kaple sv. Václava v Leštině

18. 12. 2017




Svoz komunálního odpadu
MUDr. Anna Peková v Leštině

22. 12. 2017



Rozjímání u vánočního stromu, 16.30 hod Mateřská škola

4. 1. 2018



Svoz komunálního odpadu

Mikulášská nadílka, 17 hod. náves
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení
Ulice
Email
Číslo mobilního telefonu

Uvedením osobních údajů dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce .
Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto účely, údaje nebudou poskytovány třetím stranám.
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