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aktuální informace z obce

Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dne 22. 6. 2016 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 14. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština, na nějž jsou všichni spoluobčané srdečně zváni. Hlavním
bodem jednání bude nákup a prodej pozemků na připravovanou cyklostezku LeštinaZábřeh.

Obecní poplatky

Informujeme občany, že k 30. 6. 2016 je splatný nájem za vodoměr, poplatek za psy a
pronájem obecních pozemků. Prosíme o uhrazení poplatků nejpozději k tomuto datu.

Odečet vodoměrů
Od 15. 6. do 17. 6. 2016 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou provádět
zaměstnanci obce.
Při této příležitosti proběhne anketa o druhu vytápění vašich nemovitostí, jejímž cílem je
zjištění podílu domů vytápěných v naší obci tuhými palivy. Takto získaná data poslouží
pouze ke statistickým účelům obce. Poplatek za netříděný směsný komunální odpad
stále narůstá - obec tudíž zvažuje pořízení speciálních popelnic určených pouze na
popel pro všechny domácnosti, které k vytápění tuhá paliva používají. Množství
netříděného odpadu by se snížilo a s ním i poplatek za jeho likvidaci.

⚠
Svoz zahradního odpadu

Žádáme všechny spoluobčany, aby zahradní odpad ukládali do vzdušných a hmotnostně
přijatelných nádob (přepravka na zeleninu, malý pytel apod.). Mějte, prosíme, na paměti,
že mezi zaměstnanci obce, kteří pro Vás tuto službu zajištují, jsou také ženy. Zejména pro
ně je pak obtížné těžká břemena na vlečku vyzvednout. Pokud na takto nepřiměřeně
těžkou nádobu při svozu narazíme, zůstane nevyvezena.
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TIP: Žádáme všechny spoluobčany, kteří mají možnost nechat posečenou
trávu v prodyšných přepravkách či v rohu zahrady vyschnout a snížit tím
její hmotnost, aby tak učinili. Vyvážení zahradního odpadu je zahrnuto do
poplatku za odpady. Snížením hmotnosti zahradního odpadu tudíž
docílíme i nižšího poplatku za odpad pro nás všechny.
Děkujeme za pochopení.

Uklízejte po svém psovi

Pes přináší nejen radost a užitek, ale při nekázni jeho majitele i
řadu nepříjemností. Při procházkách ulicemi obce nebo po hrázi
jsou psí exkrementy skoro všude a je téměř nemožné se jim
vyhnout. Naše poslední dnešní žádost tedy míří k majitelům
těchto čtyřnohých miláčků. Už jen krátce, ale výstižně: „ Ukliďte
si po svém psovi! “
Děkujeme.
pozvánky na akce

Fotbalový turnaj

Oddíl kopané Vás zve na 5. ročník turnaje veteránů " VETERÁN CUP " (pro hráče starší
35-ti let), který proběhne v sobotu 18. června na místním hřišti. O putovní pohár bude
bojovat domácí družstvo Sokol Leština, dále Sokol Lesnice, SK Bludov a Grünauer BC
1917 Berlin. Začátek turnaje je ve 13.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.
Pavel Slováček
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informace ze školy

Květnové zprávičky z leštinské školičky

Stejně jako všechny předcházející roky, i tento letí jako „bláznivý“. Ani jsme
se nenadáli a končí předposlední měsíc školního roku 2015/16. Prázdniny
jsou sice nadosah, ale my máme ještě před sebou kus práce, kterou je
třeba zdárně dokončit. Než vám prozradím, co všechno nás v červnu
čeká, pojďme se ohlédnout za tím, co se v uplynulém období událo.
Akce, které se uskutečnily od posledního příspěvku do Leštinského zpravodaje:
V pátek 1. dubna jsme se podruhé zapojili do dnes již velmi populární akce Noc
s Andersenem, díky níž jsme si také v naší škole připomněli výročí narození H. Ch.
Andersena a opět jsme si to náležitě užili (my = 64 dětí a 7 dospělých). Po oficiálním
zahájení se děti rozdělily na dvě skupiny, z nichž jedna se postupně proměňovala
v kuchtíky (kterým paní školnice vyrobila z papíru krásné slušivé čepice) a po vzoru
pejska s kočičkou si „pekla“ svůj perník na sobotní snídani. Druhá skupina se vypravila
do místní knihovny, kde jim paní knihovnice Kochwasserová vyprávěla o činnosti tohoto
zařízení a přečetla jim připravenou bajku. Po prostřídání čekalo na místní školáky
soutěžní literární klání. Na sedmi stanovištích plnili ve skupinách nejrůznější úkoly, řešili
kvízy a odpovídali na nejroztodivnější otázky. Po ukončení čekala na všechny přítomné
žáčky strašidelná stezka odvahy. Po ní se už všichni těšili na pohádku před spaním,
kterou přišla přečíst tajná návštěvnice, pohádková babička (v podání naší bývalé
kolegyně Jaroslavy Svatoňové, za což jí moc děkujeme ). Ještě dlouho po večerce se ze
tříd starších dětí ozývalo chichotání, mladší děti usnuly snad ihned po ulehnutí. Ranní
vstávání pak bylo pro ty více vyspané samozřejmě příjemnější. Po snídani jsme se pak
rozcházeli z netradičního nocování trochu rozlámání, ale všichni velmi spokojení.
Fotografie z této akce (ale i z jiných) najdete na webových stránkách školy.
Ve čtvrtek 21. dubna se konaly třídní schůzky, na nichž se rodiče dověděli, jak se
v uplynulém čtvrtletí snažily a činily jejich ratolesti.
V pátek 22. dubna jsme „tradičně – netradičně“ oslavili Den Země. Tentokrát šéfka akce,
paní učitelka Kantorová, zvolila téma „druhy žab žijící v České republice“; hlavně proto,
že žabka Leštinka patří neodmyslitelně k naší škole. Děti se před odchodem na zahradu
sokolovny o nejběžnějších druzích žab u nás nejprve něco dověděly. Po přesunu na
místo soutěžního klání se rozdělily do osmi družstev a následně plnily připravené úkoly,
které měly spojitost s danou tematikou: skládání puzzle s jednotlivými vývojovými stadii
žab, přiřazování textů k obrázkům předmětných obojživelníků, vědomostní kvíz o nich,
soutěž v žabím skákání, překonávání překážkové dráhy „po žabím“ a vyrábění tento den
aktuálních stvoření z papíru. Počasí nám přálo, takže to byla jedna velká paráda !
V pátek 29. dubna se konal další sběr starého papíru. Díky pomoci spousty leštinských
občanů se nám podařilo sebrat a svézt zase o něco více než loni, a sice 6,9 t (loni nám
v EKO servisu navážili 6.420 kg) starých novin, letáků, kartonů a knih. Do rozpočtu naší
organizace díky této akci „nateče“ 10.350,- Kč. Nač získané prostředky upotřebíme,
zatím netušíme, nicméně věřte, že jejich využití bude co nejúčelnější. Všem, kteří nám
starý papír připravili, nebo dokonce přivezli až ke kontejneru, moc a moc děkujeme.
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Další pátek, 6. května navštívili naši školu profesionální hasiči z HZS Šumperk. Formou
her a soutěží došlo stejně jako v předchozím letech k poučení dětí v oblasti řešení
krizových situací.
V neděli 15. května se na sále sokolovny uskutečnila oslava Svátku matek. Program byl
jako jindy opravdu velmi pestrý a troufám si říct, že nelitoval nikdo, že sem zavítal.
Poděkování za jeho přípravu patří jako vždy všem mým kolegyním z mateřské i základní
školy, rovněž tak panu Karlu Kolčavovi za zvučení celé akce.
Ve čtvrtek 26. května proběhlo fotografování třídních a družinových kolektivů i
jednotlivců.
Pokud Vás zajímá, co nás do konce školního roku ještě čeká, pak právě Vám jsou
určeny následující řádky:
Ve čtvrtek 9. června se vypravíme na „předvíkendový pobyt“ do Ostružné. Ubytování
máme zajednáno v horském hotelu Skiland, kde máme v plánu zhlédnout také tamní
muzeum hudebních nástrojů. V pátek nás čeká celodenní výlet do města Jeseník, kde si
prohlédneme zdejší lázně, jejichž zakladatelem byl Vincenc Priessnitz, podle něhož je
pojmenována i zdejší naučná stezka, kterou máme v plánu rovněž absolvovat. Na sobotu
máme připravenu kratší výpravu, a to do Lesního baru nad obcí Horní Lipová. To vše
samozřejmě za příznivého počasí. Pokud by nám přece jen nepřálo, bude připravena i
„mokrá“ varianta.
O týden později, 16. června se uskuteční poslední třídní schůzky tohoto školního roku.
Další čtvrtek, 23. června nás čeká školní výlet. Žáci 2. až 5. ročníku se vypraví do
Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou, odtud pak na hrad na ní samotné. Prvňáčci
a část druháčků pojedou letos zase odděleně, a sice do Šternberka, kde je pro ně
připraven zážitkový program s názvem „Dobývání pevnosti Boyard“. Poté se ještě
pokochají krásami olomoucké ZOO. Doprava na všechny červnové akce bude hrazena
z výtěžku z obecního a školního plesu, za což patří poděkování rovněž zřizovateli školy.
Program posledního školního týdne není ještě pevně stanoven, jen víme, že v pondělí
27. června vyrazíme na turnaj v malé kopané a přehazované do ZŠ Moravičany a
ve středu 29. června k nám zavítá se svým pánem pes Sorbon, který je mimo jiné též
skvělý fotbalista.
Stojíme na konci května, který bývá také nazýván měsícem lásky. Nabízím vám tedy dnes
jedno moudro o této mocné čarodějce.
„Láska znamená strávit svůj život s někým, koho byste někdy nejraději uškrtili, ale
neuděláte to, protože by vám moc chyběl.“
Kéž je v každém vašem dni alespoň střípek lásky…
Za všechny z obou škol: Jana Řeháková
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úryvky z leštinské kroniky

Návrat do roku 1937 – jaký byl?
Kapitola nazvaná Hospodářský rok uvádí, že v zimě napadlo mnoho sněhu, který dlouho
ležel, a tak způsobil mnoha ozimům zasažení plísní sněžnou. Proto se muselo žito a
pšenice z polovice zaorati a místo nich muselo se zasít hodně jařin, hlavně různých
směsek. Ježto pak s vyjímkou sen a žní celý rok bylo počasí zhruba deštivé, bylo stále
hojně píce pro dobytek, zvláště pak za teplého podzimu trvajícího bezmála až do Vánoc.
Když pak na jaře sníh náhle roztál, přihrnula se velká voda trvající po mnoho dní, jež
nadělala velké škody na právě na dokončené regulaci řeky Moravy, kde celé bloky nad
mostem vystužených břehů roztrhala a je vybrala. Poškozené břehy byly pak později
znovu řádně opraveny. Na pracích těch zaměstnalo se až 40 dělníků. Ale i občanům
ohromná voda z říčního koryta pod mostem mocně se deroucí, kde je regulace již
dokončena, nadělala nebývalých škod na pozemcích, a to i tam, kam voda jindy ani
nepřišla. Pěkné počasí bylo právě o senách a ve žních, ale pak při otavách a při sklizni
zemáků bylo zase stále deštivo, takže brambor mnoho uhnilo, a to nejen přímo na poli,
jmenovitě v půdách těžších, ale i doma ve sklepích. Úroda zemáků byla však přesto
dobrá a také krmné řepy bylo dostačující množství. Řepy zvané vodnice urodilo se též
hodně. Obilí ušlechtilého – žita a pšenice bylo však málo a namnoze se jeho nedostatek
velmi cítil. Platilo se pak dle burzovních cen: 1 q pšenice 154 Kč, žita 130, ječmene 130,
ovsa 105. Sena a otavy bylo mnoho, a proto byla cena nižší i za slámu a zemáky od 20 –
35 Kč/1 q. Příznivý byl tento rok pro mlékařství, neboť mléka bylo stále dostatek v
důsledku hojnosti píce a pak i proto, že cena mlékárenských produktů nezaznamenávala
již tak nepřirozených výkyvů jako léta dřívější. Průměrně se prodávalo1 kg másla za 18 –
20 Kč, tvaroh od 1, 60 po 2, 50, 1 l mléka v mlékárně za 1, 20, od producentů za 0, 90
Kč. V důsledku hojného krmiva rozšířili zcela správně chovatelé početný stav dobytka.
Prodávalo se: Telata až za 6 Kč/ 1 kg živé váhy, jalovice až 5 Kč, krávy za kus až 2 000
Kč, vepři na jaře 5 – 6 Kč/1 kg, vepři na podzim až za 7 Kč - dobré zboží. Na podzim
postihla ale v naší obci vepřový dobytek dost těžká nemoc zvaná obrna vepřů, čili
Těšínská nemoc. Mnoho kusů bylo proto předčasně poraženo. Maso poražených vepřů
bylo však dovoleno požívati, a proto škoda nemocí způsobená nebyla tolik citelná. Rok
1937 charakterizuje se u nás poprve za dlouhá léta poměrně dobrou zaměstnaností.
Pocítili to zajisté s uspokojením i místní živnostníci.
Novostavby a přestavby v r. 1937:
1. Firma Baťa, číslo popisné 246
2. Metoděj Pelcl
213
3. Jan Hojgr
3
4. Alois Žák
33
5. Jan Pelcl
212
6. Josef Kruš
103 , nadstavba patra
7. Jaroslav Holouš
150
8. Josef Šebesta
110
Rok 1937 byl velmi bohatý i na další události, k nimž se opět v příštím čísle LZ vrátíme.
Za pozornost děkuje a příjemné dny všem přeje Anna Krušová.
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příspěvky od občanů

Vzpomínka na padlé občany v I. světové válce pokračování LZ/3:

Krutá válka nekončila a dál mařila nadějné životy mužů a chlapců i z Leštiny. Naše
vzpomínka patří dalším občanům, jejichž jména jsou napsána na pomníku.
Adámek Antonín se narodil dne 8. 10. 1870 v domě číslo popisné 59. Byl povolán k 93.
pěšímu pluku. Padl 15. 8. 1916 v Njeguši – Černá Hora.
Šebesta Josef se narodil dne 29. 5. 1870 v domě číslo popisné 117. Zemřel 13. 9. 1916
na klinice v Krakově v Haliči. Podle vyprávění vnuka Josefa Šebesty šla paní Šebestová
svému manželovi do Krakova na pohřeb pěšky čtyři dny.
Husárek Josef se narodil dne 29. 11. 1882 ve Veleboří. Narukoval k 93. pěšímu pluku.
Padl 2. 7. 1915 v Itálii.
Horký Jan se narodil dne 30. 6. 1874 v domě číslo 59. Byl odveden k zemskému
pochodovému pluku č. 13. V boji byl střelen do plic a dne 16. 5. 1915 zemřel v německé
řádové nemocnici č. 3 . Je pohřbený na vojenském hřbitově v Brzesku.
Brzobohatý Josef se narodil dne 19. 1. 1889 v domě číslo 107. V rakousko-uherské
armádě sloužil v hodnosti četaře u těžkého polního dělostřeleckého pluku č. 12. Padl 6.
6. 1916,, Przewloka, okres Bucacz – Halič.
Strašil František se narodil dne 25. 7. 1874 v domě číslo 35. Sloužil u pěšího pluku č.
93. Na ruském bojišti je od 13. 9. 1915 nezvěstný.
Holouš Antonín se narodil dne 12. 9. 1891 v domě č. 9. Sloužil u 93. pěšího pluku. Dne
28. 6. 1916 byl u Bukoviny zajat. Dne 22. 11. 1916 se v Kremenčuku přihlásil do ruských
legií. Padl v boji dne 26. 6. 1918 u Turdojaku.
Vlček Jaroslav se narodil 28. 7. 1885 v domě číslo 78. Byl povolán 93. pěšímu pluku.
Dne 25. 5. 1915 se mu narodil syn Jaroslav, o kterém se již nedověděl. Dne 1. 3. 1919 byl
prohlášen nezvěstným. S největší pravděpodobností padl v Karpatech.
Všem spoluobčanům, kteří se konce válečných útrap nedožili, patří naše úcta a
poděkování za nesmírnou statečnost. Čest jejich památce!
A. Hoferová, A. Krušová

Poděkování na závěr..
Poslední dubnový podvečer v naší obci již tradičně patřil pálení čarodějnic, i letos v režii
Estrádní skupiny VEŠ. Sletěla se spousta mladých, starších a starých čarodějnic, které
vydržely tančit až do pozdních nočních hodin.
Druhá květnová neděle se nesla ve znamení sportu. 42. ročník Leštinské třicítky byl
opět úspěšný, počasí všem přálo a všichni účastníci dorazili zdárně do cíle.
Na neděli 15. května si při příležitosti Svátku matek připravila leštinská drobotina z
mateřské a základní školy bohatý program. Shlédli jsme taneční, recitační i pěvecká
vystoupení, při kterých nezůstalo jedno oko suché.
Všem pořadatelům a účinkujícím bychom touto cestou za příjemné obohacení kulturního
života v naší obci rádi poděkovali!
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Významná jubilea
červen
Jarmila Voráčová (90)
Aloisie Pospíšilová (85)
Ludmila Linhartová (75)
Jaroslava Šebestová (75)
Jaroslav Loučný (70)
Jan Dajčar (70)
Vladimír Balcárek (70)

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

Miroslav Adámek (65)
Jiří Plhák (65)
Milan Kučera (60)
Dana Vepřková (55)
Pavel Hojgr (55)
Dana Vařeková (50)

Důlěžitá data
6. 6. 2016

• Svoz komunálního odpadu

7. 6. 2016

• Svoz zahradního odpadu

13. 6. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů

14. 6. 2016

• Svoz zahradního odpadu

15. - 17. 6. 2016

• Odečty vodoměrů

18. 6. 2016

• VETERÁN CUP, 13:00 h., hřiště Leština
• Aerobik s Luckou, 9:00 h., sokolovna Leština
• Den Mikroregionu Zábřežsko, Rovensko

20. 6. 2016

• Svoz komunálního odpadu

21. 6. 2016

• Svoz zahradního odpadu

27. 6. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

28. 6. 2016

• Svoz zahradního odpadu

4. 7. 2016

• Svoz komunálního odpadu

7. 7. 2016

• Svoz zahradního odpadu
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