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Co do kanalizace nepatří..

Žijeme v době, kdy nám většina výrobků šetří čas a usnadňuje život. Bohužel,
o některých se to v konečném důsledku říct nedá. Jedním z nich jsou vlhčené ubrousky,
které mají velmi široké použití, ale jejich nevýhodou je, že se nechovají jako papír, který se
rozloží, ale jako hadr. Problém nastává v systému splaškové kanalizace, kde většina
těchto ubrousků končí. Splašková kanalizace funguje díky přečerpávacím čerpadlům,
která jsou těmito ubrousky postupně zcela ucpána a zadřou se. Pro správnou funkčnost
kanalizace je využíváno 9 čerpadel a každé stojí přes 50 tisíc korun. Na opravy jsou
vynakládány stále větší částky. Proto žádáme všechny občany, aby tyto ubrousky,
případně ústřižky z netkané textilie, nevhazovali do záchodu nebo do výlevek napojených
na splaškovou kanalizaci. V případě, že nedojde ke zlepšení situace, náklady na opravy
se projeví ve výši poplatků za stočné.

Kontejner na použitý textil

Již řadu let vyhlašuje charitativní organizace Diakonie Broumov v naší obci sběr
použitého ošacení. Nyní nám stejná organizace trvale poskytla kontejner, kam je možné
nepotřebné věci průběžně ukládat po celý rok. Umístěn je v parku (u pekárny). Věříme, že
se jeho instalací opět podaří zvýšit množství tříděného odpadu, za který obec dostává
zpět finanční prostředky, díky nimž lze poplatky za odpad držet na stejné úrovni. Touto
cestou bychom Vám chtěli za třídění poděkovat. Vězte, že není zbytečné a určitě se
vyplatí.
ROK

VYTŘÍZENO

2013

51,356 t

2014

55,290 t

2015

60,680 t

Prázdninový provoz knihovny

Vedoucí knihovny oznamuje všem čtenářům, že v červenci bude knihovna po celý měsíc
uzavřena. V srpnu budou její dveře otevřeny každé pondělí. K pravidelné provozní době
se vrátí opět po prázdninách.
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Dovolená MUDr. Anny Pekové

MUDr. Anna Peková oznamuje svým pacientům, že v červenci a srpnu nebude v Leštině
ordinovat, pouze v Zábřehu. Dále informuje o plánované dovolené:
• 4. 7. - 8. 7. 2016
• 1. 8. - 12. 8. 2016
místní spolky informují

Zprávy od hasičů

Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje pořádalo v pátek 27. 5. 2016 křest knihy o
historii dobrovolných hasičských sborů Olomouckého kraje. Náš sbor rovněž do této
publikace poskytl svůj příspěvek. Při křtu knihy jsme obdrželi tři výtisky, z nichž jeden
bude k dispozici čtenářům v místní knihovně.
Poslední květnové dny se nesly ve znamení začátku hasičských soutěží. První soutěž
řazená do VELKÉ CENY HOLBA CUP proběhla v Hrabové. Družstvo veteránů na ní
vybojovalo krásné druhé místo.

SDH Leština pořádá v sobotu 23. 7. 2016 od 10:00 hodin
na návsi v Leštině hasičskou soutěž
“O PUTOVNÍ POHÁR OBCE LEŠTINA”.
Při této příležitosti oslavíme 135. výročí založení našeho sboru.
V rámci oslav připravujeme ukázku hasičské techniky, soutěžního
vozu Dakar a další zajímavosti.
Srdečně zvou místní hasiči.
O prázdninách plánujeme již tradiční noční pochod kolem Leštiny. Pro děti budou
připraveny soutěže, za něž budou odměněny sladkostmi. Termín bude upřesněn místním
rozhlasem. Těšíme se na Vaši účast!
👤 STAROSTKA SDH AUGUSTINOVÁ L.

informace ze školy

Poslední zprávičky z leštinské školičky školního roku 2015/2016

Píše se 25. červen 2016, což znamená, že nás pouhých pět dní dělí od tolik
očekáváných a troufám si říct, že pro všechny aktéry školního maratonu zasloužených
letních prázdnin. Čeká nás ještě několik akcí, které jsem minule zmiňovala, tou poslední
bude ve čtvrtek 30. června slavnostní zakončení školního roku a poslední zvonění pro
nejstarší školáky. Rozloučíme se s našimi páťáky, kterým se stejně jako mnoha jejich
předchůdcům z leštinské školy odcházet nechce, jenže čas neúprosně běží a zastavit ho
vážně nelze. Věřme, že se jim v nových školách bude také tak líbit a hlavně dařit. Dost
už povídání o loučení, to nemáme nikdo rádi, pojďme se letos naposledy ohlédnout za
akcemi, které proběhly v měsíci červnu.
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1. Expedice Ostružina
Ve čtvrtek 9. června se skupina 61 dětí a 5 dospělých ze základní školy
vypravila na předvíkendový pobyt do Ostružné. Akce dostala název
Expedice Ostružina, přestože je název obce odvozen od úplně jiného
předmětu. Po příjezdu jsme se všichni ubytovali v krásném hotelu
Skiland. Před večeří si všechny děti mohly vyzkoušet herní prvky na
přilehlé zahradě. Sytí a dobře naladění jsme se v podvečer vypravili do blízkého lesa,
kde proběhla šipkovaná s plněním roztodivných úkolů. Po návratu do hotelu se
uskutečnila večerní hygiena a byla vyhlášena večerka.
Druhý den ráno po snídani jsme se linkovou autobusovou dopravou přemístili do
Jeseníku, kde jsme absolvovali Priessnitzovu stezku. Počasí bylo nádherné, takže jsme si
procházku lesem mezi minerálními prameny opravdu užívali. Po návratu do Ostružné a
krátkém odpočinku jsme si prohlédli místní muzeum hudebních nástrojů. Po večeři se
představily jednotlivé pokoje svými názvy a pokřiky. Večer byl zakončen stezkou odvahy.
Sobota začala rozcvičkou a pokračovala po snídani balením zavazadel. Po předání
pokojů byla pro děti připravena výtvarná dílna, každý účastník měl vytvořit svého
horského skřítka a také si ho pojmenovat. Hotové děti pak zdobily plochu před hotelem
kresbami chodníkovými křídami, jiné „řádily“ na herních prvcích. Dobu před obědem
vyplnila série soutěží mezi jednotlivci i třídami. Po doplnění energie jsme zamávali
Ostružné a vraceli se domů. Akce byla příjemným zpestřením konce školního roku.
Fotografie z ní najdete na webových stránkách školy.
2. Třídní schůzky
Další čtvrtek, 16. června, proběhly poslední třídní schůzky. Rodiče se na nich dověděli,
jak pilné byly jejich děti ve druhém pololetí školního roku a jaké hodnocení si za svou
snahu zaslouží. Mimo jiné byly rodičům rozdány nové přihlášky ke školnímu stravování,
kde si měli zákonní zástupci dětí zvolit způsob platby za stravné. Jednou z nabízených
variant byla i platba inkasem. Vzhledem k tomu, že si tuto alternativu zvolil jen zlomek
dotazovaných, zůstáváme u stávajících forem platby, a sice u převodu z účtu (po dohodě
s vedoucí ŠJ) a u platby v hotovosti v kanceláři jídelny.
3. Školní výlet
Poslední „větší“ akcí tohoto školního roku byl školní výlet. Vzhledem k počtu žáků jsme i
letos museli děti rozdělit do dvou skupin a vypravit se na dvě místa. Prvňáčci a část
druháčků navštívili Šternberk a Olomouc (o této akci se dočtete níže), starší děti čekala
delší trasa, a to do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou a na hrad sám.
V Perníkové chaloupce nás čekalo zajímavé zjištění, pan průvodce pečlivě a podrobně
rozebral pohádku, kde jsou Jeníček a Mařenka hrdiny kladnými a vysvětlil nám, že se
vlastně dopouštěli nesprávných věcí – bez pozdravu a svolení loupili perník a ublížili na
zdraví jinak hodné perníkářce, o které tvrdili, že je čarodějnice. „Hodná ježibaba“ nám
pak ukázala, jak se takový perník vyrábí a návštěvu jsme zakončili prohlídkou ráje a
pekla, kde se malí účastníci mohli svézt na čertovské skluzavce. Následně jsme se
vypravili v obrovském horku na hrad Kunětická hora, kde jsme měli možnost zhlédnout
model velikánského draka, který tu je k vidění už poslední sezónu. Prohlédli jsme si
všechny přístupné sály i další prostory a vystoupali až do věže, odkud byl opravdu
nádherný výhled do okolí. V plánu jsme měli ještě naučnou stezku s Kočičím hrádkem ve
Slatiňanech, ale vzhledem k počasí a neustálé potřebě dětí se občerstvovat (což bylo
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pochopitelné), jsme se dostali do časového skluzu a poslední část jsme nejen
z časových, ale i klimatických důvodů vypustili. I tak jsme se ale vraceli domů spokojeni a
plni dojmů.
4. Přátelské utkání s Lesnicí
Stejně jako v předchozích dvou letech i letos byla smluvena přátelská klání mezi naší a
lesnickou „základkou“. To první máme už za sebou, proběhlo v pátek 24. června na
místním hřišti. Chlapci si zahráli fotbal a děvčata vybíjenou. Tentokrát si lesničtí borci
dojednali i svého rozhodčího, pana Lukáše Macka. Naši sportovci dali do hry celou duši,
díky vedru se doslova koupali v potu a za vydatného povzbuzování a skandování děvčat
vyhráli 12 : 1. Také leštinské dívky se činily a dvakrát porazily své soupeřky ve vybíjené.
Odměnou byl závěrečný pokřik vítězů „Olé, olé, olé, olé, vyhrajeme, vyhrajeme“, který
otřásal leštinským hřištěm, dobrý nanuk a velká pochvala.
Druhé sportovní klání nás teprve čeká, a to v úterý 28. června. Bude ve florbale a
proběhne tentokrát na půdě soupeřů. Věřme, že se tentýž pokřik našich zástupců ponese
i nad sousedním katastrem.
A to je z letošních ohlédnutí za akcemi opravdu vše.
Na závěr bych chtěla všem dětem i pedagogickým pracovníkům popřát krásné,
dostatečně dlouhé a sluncem zalité dva měsíce zaslouženého volna. Vám ostatním pak
co nejpříjemnější dovolenou. Užívejte si všeho plnými doušky ! Odpočívejte a příliš
nepracujte. K tomu se hodí následující myšlenka:
„Stavte se k práci jako Sisyfos. Ten měl nulovou produktivitu práce, ale stal se tím
hrozně populární.“
Myslím, že tato „moudrost“ není vůbec marná, horší ale bude, že v praxi příliš nefunguje.
Úžasné a přiměřeně horké léto přeje

Jana Řeháková

Jako bonus dnes přidáváme příspěvek kolegyňky Pavlíny Kubíkové:
Stejně jako starší žáci, tak i ti nejmladší, si ve čtvrtek 23. června vyrazili na výlet. Prožili
jsme super dopoledne na hradě ve Šternberku, kde jsme dobývali pevnost Boyard. Vše
bylo motivováno hrou dle předlohy známé televizní soutěže. Soutěžící zdolávali
připravené aktivity a nástrahy pevnosti, které se odehrávaly v prostorách hradu a
hradního parku. Na své pouti museli soutěžící zdolat tajemnou stezku, nalézt klíče v
truhle plné překvapení a další nesnadné úkoly. Rovněž se setkali s mnichem Albertem,
nejstarším a nejmoudřejším obyvatelem hradu Šternberk. Cílem hry bylo zdolávání
jednotlivých úkolů, rozvoj komunikace a spolupráce ve skupině. Nejúspěšnější týmy se
dostaly až do věže s pokladem. Poté nás čekala prohlídka hradu s pěkným výkladem a
rozloučení s hradní paní, která nás celým hradem provázela. Další cesta vedla do ZOO do
Olomouce, kde jsme viděli spoustu exotických, ale i u nás žijících zvířat. Na plné čáře
vyhrály surikaty, žirafy, netopýři a opice. Jedna ze zastávek v ZOO byla návštěva
Lanáčku, kde se děti opravdu vyřádily. Domů jsme se vraceli všichni plni zážitků, unaveni,
ale spokojeni.
P. Kubíková
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úryvky z leštinské kroniky

Vraťme čas o 79 roků zpátky a v Pamětní knize obce Leštiny,
část 1., nahlédněme k zápisům stran 139 - 140, které doplňuje
celkem 20 různých razítek opatřených podpisy tehdejších
činitelů:

Obecní úřad v Leštině, Místní osvětová komise, Správce čtyřtřídní školy obecné, Místní
školní rada, Veřejná obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů, Odbor Národní jednoty,
Fond legionáře S. Čulíka, O.S.H.Č. Hudba, Tělovýchovná jednota SOKOL, Jednota
Československého orla, Jednota Proletářské tělovýchovy, Místní sdružení domkařů a
malorolníků, Místní jednota Republ. dorostu Čsl. venkova, Lidová Jednota, Místní družina
katolických zemědělců českosl., Místní organizace čsl. Dem. strany dělnické, Místní
buňka komunistické strany, Svaz Československé socialistické mládeže, Politická
organizace českosl. strany národně socialistické. Všechna razítka s podpisy vedoucích
činitelů nalezneme pod článkem s nadpisem
SKON 1. PRESIDENTA OSVOBODITELE PROF. DR. T. G. MASARYKA.
Nezměrný žal a smutek přinesla celému našemu národu a státu studená zářijová noc na
úterý 14. září 1937. První president republiky, Osvoboditel Tomáš G. Masaryk usnul tu
navždy na zámku v Lánech ve 3 hodiny 29 minut, když naplnil 87 roků, 6 měsíců a 7 dní
svého života. Zemřel obdařen šťastným údělem národního vůdce, který viděl uskutečnění
svých myšlenek pro vlastní národ, který ubránil republiku před diktaturami a který
dokázal, že demokracie dovede žít a pracovat. Národ i republika daly a ještě dají svému
Osvoboditeli všecky nejvyšší a nejušlechtilejší pocty, které jemu patří za jeho obrovité
životní dílo, za jeho imposantní zápas za pravdu a právo a za jeho osudové poslání
vykonavatele dějinné spravedlnosti. Dílo to budou soudit jednou dějiny. Uznají, že T. G.
Masaryk byl síla, která držela československý stát pohromadě.
„ Pevni každý v sobě, pevni v bratrském sevření, stojíme tu shromážděni dnes, 21. září
1937, my obecní zastupitelstvo spolu s veškerými občany naší obce, abychom
odhodlaně dali se na cestu, kterou nám T. G. Masaryk ukázal na celá staletí. V této chvíli,
kdy loučíme se s ním, budeme provždy pamětlivi jeho svatých slov, že stát udrží se jen
těmi myšlenkami, kterými vznikl a že horší než smrt je život v otroctví. Ve víře, že Tomáš
G. Masaryk se dívá od prahu věčnosti na nás dál, zdviháme k němu svých zraků a jej
prosíme:
T. G. Masaryku, náš první Svatý svobodného Československého státu, spolu s Václavem
Svatým, s Mistrem Janem, s Janem z Trocnova, s Jiřím z Poděbrad a s Janem Á.
Komenským sviť věkům a nedej zahynouti nám ni budoucím! “
Podepsáni: Josef Linhart – starosta a radní J. Drlík, J. Holouš, J. Linhart,
F. Drtil, F. Koruna, dále za obec A. Drlík, J. Berka, A. Berka, K. Loučný,
J. Čech, Ad. Drlík, J. Žák, J. Reichl, za organizace B. Hrbek, J. Sklenář,
J. Berka, F. Kulhánek, F. Brzobohatý, V. Berka, V. Neoral, J. Pelc, J. Husárek,
F. Skoumal, J. Krobot, B. Pelc, J. Keprt, J. Koruna, J. Koléšek, A. Loučný,
L. Potěšil, K. Loučný, S. Loučný.
V den pohřbu zesnulého presidenta dne 21. září 1937 shromáždilo se obecní
zastupitelstvo o půl deváté ráno a s ním nepřehledný zástup smutečně ustrojeného
občanstva leštinského všech vrstev na cestě do Zálavčí, hasiči ve svém stejnokroji. Tiše
pak kráčel průvod za státní vlajkou zahalenou smutečním florem dědinou zastaviv se na
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okamžik u pomníku padlých, kde položen byl věnec, aby pak odešel do sokolovny ke
smuteční schůzi obecního zastupitelstva, jež zasedlo do 1. řady vyhražených míst. Před
ním u busty presidenta Osvoboditele byl položen nádherný věnec z bílých a rudých jiřin.
Celé jeviště dekorováno bylo černou látkou. Sál sokolovny zaplněn byl občanstvem do
posledního místa. Když pak hudba zahrála státní hymnu, nebylo jediného občana, jenž by
zůstal bez hlubokého pohnutí. Slyšeli jsme hlasitý pláč přemnohých občanů. Smuteční
projev zahájil kronikář obce přečtením pamětného zápisu v této knize na straně 139 a
140. Za naprostého ticha otiskl pak starosta do této knihy pod zápis o skonu presidenta
obecní razítko připojiv k němu jako první svůj podpis na věčnou paměť a znamení
soustrasti a nesmírného smutku. Za ním podepsali se pak všichni členové obecního
zastupitelstva a potom již po řadě funkcionáři všech místních politických stran a spolků.
Po tomto aktu pronesl pak starosta svůj krásný, promyšlený a velmi přiléhavý projev.
Nato vyslechnuta báseň našeho druhého presidenta Budovatele Dr. E. Beneše. Po ní
zahrála hudba chorál Kdož jste boží bojovníci a p. starosta smuteční schůzi ukončil. Na
znamení velikého a cítěného smutku nikdo v ten den nepracoval. Dědina zahalena byla
smutečními prapory, v oknech domů a školy hořely svíce a planula sokolská srdíčka. V
každém snad domě vystaven byl obraz presidenta Osvoboditele zahalený ve floru.
Dojemné a nezapomenutelné bylo to rozloučení s naším prvním občanem republiky, který
tolik zasloužil se o stát.
U roku 1937 zůstaneme i v dalších číslech LZ – zbývá ještě několik kapitol, jež nám
otevřou okna do minulosti.
Děkuji Vám, milí čtenáři, za pozornost, kterou návratům do historie Leštiny věnujete.
Všem přeji pěkné léto, školákům veselé prázdniny, spoustu zážitků a v září se budu těšit
opět „ na čtenou “ :-) !
👤
A. Krušová

Významná jubilea
červenec:
Helena Goldová (92)
Josef Bezděk (80)
Jaroslav Dus (75)
Vladislav Švub (75)
Marta Unzeitigová (65)
Lubomír Doležel (65)
Zdeněk Doležel (65)
Ivan Žák (65)
Jiří Novotný (60)

srpen:
Jindřiška Holoušová (85)
Václav Pařízek (80)
Anežka Viktorinová (75)
Rudolf Balcárek (70)
Anna Krušová (70)
Miluše Kunrtová (65)
Anna Kunertová (65)
Jiří Vepřek (60)
Jaroslava Žáková (60)
Jaroslav Vepřek (55)
Dana Sittová (50)
Věra Linhartová (50)
Pavlína Barvířová (50)
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Všem jubilantům upřímně
blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Důlěžitá data
4. 7. 2016

• Svoz komunálního odpadu

7. 7. 2016

• Svoz zahradního odpadu

11. 7. 2016

• Svoz plastů

12. 7. 2016

• Svoz zahradního odpadu

18. 7. 2016

• Svoz komunálního odpadu

19. 7. 2016

• Svoz zahradního odpadu

23. 7. 2016

SDH Leština pořádá od 10:00 hodin
na návsi v Leštině hasičskou soutěž
“O PUTOVNÍ POHÁR OBCE LEŠTINA”.
Při této příležitosti oslavíme 135. výročí založení našeho sboru.
V rámci oslav připravujeme ukázku hasičské techniky, soutěžního
vozu Dakar a další zajímavosti.

26. 7. 2016

• Svoz zahradního odpadu

1. 8. 2016

• Svoz komunálního odpadu

2. 8. 2016

• Svoz zahradního odpadu

8. 8. 2016

• Svoz plastů

9. 8. 2016

• Svoz zahradního odpadu

15. 8. 2016

• Svoz komunálního odpadu

16. 8. 2016

• Svoz zahradního odpadu

23. 8. 2016

• Svoz zahradního odpadu

29. 8. 2016

• Svoz komunálního odpadu

30. 8. 2016

• Svoz zahradního odpadu
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