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BEZPEČNOST OBČANŮ - DOPORUČENÍ POLICIE
Policisté kontrolují viditelnost chodců
S nadcházejícími podzimními dny policisté více zaměří svoji
činnost na kontrolu chodců a jejich označení reflexními prvky.
Povinnost chodců užít při chůzi zejména mimo obec za snížené viditelnosti
reflexní prvky stanoví zákon o silničním provozu takto: „Pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.“
Za porušení této zákonné povinnosti hrozí neoznačenému chodci až
dvoutisícová pokuta.
S ohledem na bezpečnost chodců je třeba za sníženou viditelnost považovat
nejen noční dobu, ale také soumrak, svítání, silný déšť, sněžení, mlhu a další nešvary
počasí, které mohou vyvolat sníženou viditelnost.
Zloději se nevyhýbají ani hřbitovům
Blíží se den věnovaný Památce zesnulých. Stejně jako tomu bývá každý rok
v tomto období, posílí policisté na hřbitovech a v jejich okolí hlídkovou činnost. Svou
pozornost zaměří nejen na dodržování veřejného pořádku, ale především na zloděje a
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vandaly, kteří se v okolí mohou pohybovat. Policisté však nemohou být všude, proto
žádají všechny návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení
svých vozidel, zkontrolovali jejich uzamčení a na viditelných místech v interiéru vozu
nenechali odložené žádné cenné věci, které by se mohly stát lákadlem pro zloděje.
Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je s sebou vezmete na
hřbitov. Obratný zloděj dokáže využít i chvilky vaší nepozornosti, aby si přisvojil
například vaši kabelku odloženou na náhrobku. Své věci proto mějte vždy v dosahu a
na očích.
Ze samotných hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní
předměty. Jde o věci, které lze snadno a rychle zpeněžit. V některých případech
poškození pozůstalí nedokáží policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré
fotograficky zadokumentovat původní stav hrobu.
Období „dušiček“ bývá často doprovázeno sychravým podzimním počasím.
Proto policisté apelují také na všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili
opatrně, zbytečně nespěchali a na cestu se vydávali odpočatí.
Obecní úřad
KULTURNÍ,ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Pozvánka
Obecní úřad v Leštině zve všechny seniory na TRADIČNÍ PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ, které se koná v pátek 3. listopadu v 16 hodin v sokolovně.
K tanci a poslechu hraje DUO Vašek a Pepa, v programu vystoupí mužský
pěvecký sbor Řádu svatého Huberta Zábřeh pod vedením J. Hrocha.
Pro všechny je připravené bohaté občerstvení.
Těšíme se na vaši účast!

Výzva
Podnikáte? Máte koníčka? Nebo jste prostě jen šikovní a velmi zruční? …
Pokud jste si na některou otázku odpověděli ANO a jste ochotní se o své
výrobky podělit s ostatními, prosím, ozvěte se paní Janě Lepkové, můžete i telefonicky
na čísle 721 167 740 nebo na Obecním úřadě nejpozději do pátku 17. listopadu.
Ptáte se - proč?
Kulturní, školská a sociální komise ve spolupráci s místní MŠ by ráda pro
všechny připravila na 1. adventní neděli
VÁNOČNÍ VÝSTAVKU RUČNÍCH PRACÍ.
Vámi vyrobené zboží můžete vystavit nebo i prodat.
Věříme, že spojíme příjemné s užitečným a pak budeme všichni obdivovat a žasnout…
Za spolupráci Vám mnohokrát děkujeme!
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Důležitá zpráva pro příznivce komorní klasické hudby:
Vážení přátelé, dovoluji si Vás informovat o založení 1. internetových webových
stránek KPH Uničovsko, v nichž najdete přehledy konání koncertů ve všech obcích
tohoto svazku, nahlédnete do fotogalerie a dozvíte se zajímavosti ze života i tvorby
jednotlivých umělců. Náš kraj si totiž velmi oblíbili a rádi nás zasvětí do tajů hudby,
považovanou za nejkrásnější báseň na všechno neurčito - neboť krásná hudba
nemění svět, ale mění lidskou duši.
KPH Uničovsko sdružuje následující obce:
Bludov, Bohuňovice, Dlouhá Loučka, Dolany, Dubicko, Hrabová, Leština, Libina,
Loštice, Medlov, Mohelnice, Pňovice, Postřelmov, Ruda nad Moravou, Skrbeň,
Štěpánov, Svébohov, Troubelice.
www.KPH-unicovsko.webnode.cz
Stačí zadat tuto adresu do vyhledávače, odkliknout enterem a stránka se otevře.
V levé části objevíte obsah stránek i se seznamem hudbymilovných obcí svazku.
Leština už se k nim připojila nejen upoutávkou na sobotní koncerty ve svatováclavské
kapli dne 28. října a dne 25. listopadu, ale přiložila i několik fotografií. Věřím, že i Vy si
k těmto stránkám najdete cestu a návštěvou koncertů si zpříjemníte čas strávený
s hudbou, která si odjakživa vykračuje po cestě k lidským srdcím bez všech propustek
a razítek, jimiž si lidé mnohdy sami zamřížovali krajinu…
Na sedmi plánovaných koncertech nového cyklu se na Vás těší a za pozornost i
dosavadní přízeň upřímně děkuje Anna Krušová.

Adventní koncert
Už po několikáté je na prosinec naplánován společný adventní
koncert obcí Leština a Lesnice. Koncert se uskuteční druhou neděli
adventní 10. prosince ve 14 hodin ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici.
Tentokrát se zde ve společném programu představí hned tři seskupení – dětský
pěvecký sbor Arietta ze ZUŠ v Mohelnici, folková skupina M. A. Úlet z Moravičan a
mladí houslisté z Olomouce.
Arietta – z italštiny přeloženo „písnička“ je jméno dětského sboru, který pracuje
na Základní umělecké škole v Mohelnici. Sbor byl založen v roce 1990 a od jeho
vzniku ho vede Mgr. Zdeňka Jásenská. Za celou tuto dobu se Arietta účastnila mnoha
soutěží a festivalů. Děti zpívaly v mnohých městech naší republiky, ale také i
v zahraničí.
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Na svých vystoupeních často spolupracuje právě s folkovou skupinou M. A. Úlet
z Moravičan, jejímž hlavním tahounem je Honza Adamec a dále s mladými houslisty
ze ZUŠ v Olomouci.
Vstupné na tento koncert je tradičně dobrovolné.

HASIČI LEŠTINA

HASIČI
Děvčata a chlapci, kteří se chtějí zapojit do činnosti kroužku
mladých hasičů, se mohou přihlásit u vedoucích tohoto kroužku Romana Augustina,
Martina Cinka a Ludmily Augustinové.
Kroužek je zařazen do ligy mladých hasičů OHS Šumperk.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU, KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 3. 12.
2017 NA NÁVSI. MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTY MŮŽETE
PŘIVÍTAT V 17.00 HOD. DĚTI ČEKÁ SLADKÁ ODMĚNA A
NA ZÁVĚR JE PŘIPRAVEN OHŇOSTROJ.

Ludmila Augustinová
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Dnešní LZ nás opět zavede do dob dávno minulých
Významné události roku 1938 – pokračování zápisů kronikáře v poslední kapitole
Pamětní knihy obce Leštiny, část 1, od strany 166:
Masarykova vatra – dne 6. března, v předvečer narozenin našeho
prvního presidenta T- G. Masaryka, uspořádána byla čtvrtá
Masarykova vatra u moravního mostu. V plné zbroji zúčastnilo se
se vatry 30 členů sboru dobrovolných hasičů místní jednoty a na
800 obyvatel. Hranice byla zapálena přesně v 7 hodin večer. Za
plápolu ohně přednesl krásný projev vzpomínkový František
Kulhánek. Místní hudebníci zahráli pak státní hymnu. Obdivuhodná
účast a disciplína publika při této pietní chvíli imponovala všem,
neboť jsme měli našeho Osvoboditele tolik rádi.
Husovy oslavy – v předvečer památného data upálení Mistra Jana Husa dne 6.
července 1415 vykonány oslavy za velké účasti obyvatel vesnice u hranice při mostě.
Průvod s lampiony od pomníku padlým vedla ve sražené pochodové formaci místní
hudba, jež před proslovem zahrála státní hymny. Po proslovu o velkém českém
revolucionáři a trpiteli za pravdu, spravedlnost a práva českého lidu zahrála hudba v
okamžiku zapálení hranice tklivou píseň nazvanou Hranice vzplála tam na břehu Rýna.
Dlouho pak u zapálené hranice postáli ještě přítomní občané v němém pozoru.
Volby – koncem května konány byly všeobecné volby do Národního shromáždění a
volby obecní. U nás největší počet hlasů dosáhla kandidátka čsl. komunistů. Poměr
odevzdaných hlasů jak do Národního shromáždění, tak i do obecního zastupitelstva
byl téměř nezměněn. Ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovalo u nás 6
stran, a to:
1. Strana komunistická
2. Strana lidová 3. Strana domoviny, agrární
4. Strana sociálně demokratická 5. Strana národně socialistická
6. Strana živnostensko středostavovská
Z voleb vyšla vítězně strana komunistická s 8 mandáty, pak postupně následovaly
strany dle zařazení 1–6. Z pléna 18 členů obecního zastupitelstva na to zvolen byl
starostou obce Jindřich Drlík č. p. 139 a jeho náměstkem pak Antonín Drlík č. p. 162
za stranu lidovou.
Civilní protiletecká obrana CPO – v létě uspořádáno bylo jednu neděli v obci
pohotovostní cvičení všech místních složek CPO. Cvičení řídil okresní velitel CPO
Josef Ruprich ze Zábřehu. Provedené ukázky elementární civilní obrany po obci,
zejména u školy, svědčily o pohotovosti všech složek CPO v případě náletu, ale jak
jsme uviděli v pozdějších letech vojny, byla to naprosto nedostatečná opatření při
bombardování měst vzdušnými kolosy, jakých užívala Amerika, Anglie, Rusko a
Německo.
V příštím čísle LZ si ještě přečteme zápisy o povodni, dobytčí nemoci a
nezaměstnanosti. Na závěr se vrátíme k tématu mobilizace a zabezpečení kroniky po
dobu okupace.
Za pozornost děkuje a spokojené dny všem spoluobčanům přeje
Anna Krušová.
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ESTRÁDNÍ SKUPINA VEŠ LEŠTINA

Draci létali nad Leštinou
Že bude v neděli 15. 10. odpoledne tak krásné, slunečné,
zkrátka ideální počasí, o tom snad nikdo z účastníků DRAKIÁDY
ani nesnil. Každá akce pořádaná v přírodě má hned 50% úspěchu, pokud vyjde
počasí. Nikdo nepředpokládal, že bude v polovině října běhat po poli jen v triku.
Estrádní soubor VEŠ Leština připravil nejen pro občany Leštiny, ale i z okolních
vesnic tradiční drakiádu. Na obloze létalo téměř 25 různých draků. Někteří rodiče
vydrželi pouštět draka i více jak hodinu a
musíme říci, že to byla pěkná podívaná. Pro
nejmenší děti byly připraveny soutěže a
zazávodili si i rodiče. Také drobné občerstvení a
posezení bylo připraveno. Věříme, že do
budoucna připravíme zajímavou soutěž pro
účastníky samotné drakiády, třeba pro nejdéle
létajícího
nebo
nejvýše
letícího
draka.
Poděkování za účast patří všem, kteří nelitovali času a přišli se pobavit. Velký dík
náleží samozřejmě všem, kteří pomáhali při organizaci tohoto zábavného odpoledne.
Těšíme se na Vás i příští rok! Můžeme jen doufat, že nám opět bude přát hezké
počasí, které umocní dobrou náladu a celkovou, velmi příjemnou atmosféru.
VEŠ Leština

KAVÁRNA – CUKRÁRNA
HARMONIE
PŘEDVÁNOČNÍ odpoledne
v neděli 3. 12. 2017, od 14:00 hod.
Vážení přátelé, zveme Vás na netradičně strávené prosincové nedělní odpoledne.
Přijďte se společně s námi naladit na blížící se vánoční svátky.
Vaše smysly probudí vůně hřebíčku, nového koření a skořice, až do konečků prstů
vás prohřeje výborný svařák, grog či horká griotka a k dobré náladě přispějí naši
vzácní hosté!
Zavítají k nám členové
Olomouckého saxofonového kvinteta.
Těší se na Vás Kavárna Harmonie, Boxanka 218, Leština
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TJ SOKOL LEŠTINA – ODDÍL ASPV

TJ Sokol Leština oddíl ASPV zahajuje pravidelné cvičení všech složek. Přijďte si
protáhnout tělo a udělat něco pro své zdraví. S heslem „POHYB JE ŽIVOT“ jste
všichni srdečně zváni.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN na rok 2017-2018
Začínáme od 23. 10. 2017
PONDĚLÍ

1800 –
19

– 20

17

– 18

18

– 19

00

ÚTERÝ

1900

00

00

00

ŽENY

KOLČAVOVÁ Zdeňka

ŽENY A DOROSTENKY –
kondiční cvičení

HAVLÍČKOVÁ Jana

MLADŠÍ ŽÁCI

LEPKA Radek

SITTOVÁ Dana
ZEMÁNEK Antonín

STARŠÍ ŽÁCI

VINKLER Miloš
LANG František

1900 – 2000

DOROSTENCI A MUŽI

LEPKA Martin

17

ŽÁKYNĚ

HAVLÍČKOVÁ Jana

00

STŘEDA

00

00

– 18

00

SITTOVÁ Dana
1800 – 2000

NOHEJBAL - muži

HOBLER Václav

FOTBAL – mladší žáci

LEPKA Jiří

1800 – 2000

VOLEJBAL – muži, ženy

HAVLÍČKOVÁ Jana

1630 – 1730

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

LEPKOVÁ Jana
NIMRICHTROVÁ Aneta

1730 – 1900

FLORBAL+ kondiční cvičení KÖNIG Jiří

1900 – 2130

STOLNÍ TENIS - muži

ČTVRTEK 17

00

PÁTEK

– 18

00
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KÖRNER Jiří

DŮLEŽITÁ DATA

1. 11. 2017



Svoz zahradního odpadu

3. 11. 2017



Posezení seniorů – sokolovna 16:00

6. 11. 2017



Svoz komunálního odpadu

7. 11. 2017



Svoz plastů

8. 11. 2017



Svoz zahradního odpadu

15. 11. 2017



Svoz zahradního odpadu

20. 11. 2017



Svoz komunálního odpadu

22. 11. 2017



Svoz zahradního odpadu - POSLEDNÍ v roce 2017

25. 11. 2017



Koncert klasické hudby-svatováclavská kaple 16:00

29. 11. 2017



Svoz větví

V případě změn ve svozu zahradního odpadu budeme informovat rozhlasem
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