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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Usnesení z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:

 nákup pozemků na cyklostezku
 smlouvu na koupi nového obecního traktoru

Plné znění usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obecní úřad připomíná, že 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Upozorňujeme všechny občany, kteří přijdou k volbám, že se musí prokázat
platným dokladem totožnosti.
Prosím zkontrolujte si platnost svých občanských průkazů.
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Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o sběru velkoobjemového odpadu,
nebezpečného odpadu a elektroodpadu v měsíci říjnu. Tuto informaci připomínáme
ještě jednou.
Sběr proběhne 23. 10. od 8:00 - 17:00 hodin a 24. 10. od 8:00 - 12:00 hodin
na hale v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ.
V jinou než výše uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu
odebereme kompletní přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad
se vybírá dle platného ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce apod. objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• nebezpečný odpad
• stavební odpad (stavební suť apod.)
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KROUŽEK MLADÝCH RYBÁŘŮ

Vedoucí rybářského kroužku Leština ozmamují:

Harmonogram schůzek pro rok 2017
Termín

Místo konání

4. 10. 2017 – 16׃30
zápis nových členů
18. 10. 2017 – 16׃30

klubovna-penzion

1. 11. 2017 – 16׃30

klubovna-penzion

15. 11. 2017 – 16׃30

klubovna-penzion

29. 11. 2017 – 16׃30

klubovna-penzion

13. 12. 2017 – 16׃30

klubovna-penzion

27. 12. 2017 – 16׃30

Sokolovna Leština

klubovna-penzion

KLUB PŘÁTEL HUDBY

Upoutávka na podzimní koncerty
Jako peníz položený slepci jsi tu, podzime, melancholický i
veselý zároveň, pochmurný a zádumčivý, jak by řekl básník. V každém případě jako
stvořený pro setkání s krásnou hudbou, hrající barvami, tóny a emocemi, s hudbou,
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která odplaví prach z každodenního života, neboť hudba je také život – dokud zní, nic
neumírá úplně.

OÚ s KPH za podpory Nadace ČHF Praha si Vás dovoluje pozvat na 2 podzimní
koncerty nové sezony v místní svatováclavské kapli.
V sobotu 28. října v 16, 00 hod. nás zasvětí do tajů skladeb světových autorů
přední sólista a komorní hráč, nositel bohaté hudební rodinné tradice JAN
PÁLENÍČEK, vynikající violoncellista, za doprovodu neméně známé klavíristky JITKY
ČECHOVÉ, pro niž je právě komorní hudba jednou z nepostradatelných složek její
hudební identity.
V sobotu 25. listopadu v 16, 00 hod. se můžeme těšit na další koncert, v němž
se nám představí mistr kytarových strun LIBOR JANEČEK s mladou, nadějnou
flétnistkou KRISTINOU VACULOVOU. Zazní ukázky z děl Bartókových, Carulliových,
Truhlářových a dalších světoznámých skladatelů. Všichni umělci dosáhli mnoha
významných úspěchů v evropských zemích i v zámoří.
Vstupné na koncerty je tradičně dobrovolné, děti a studující mají vstup volný. Jen na
rodičích záleží, zde poskytnou svým ratolestem prostor k poslechu kvalitní hudby
provázené citlivým výkladem, aby i oni poznali, že pravým obohacením života nejsou
jen luxusní automobily a nejmodernější audiovizuální technika….

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávička z místní školy
„Září, září, na léto jde stáří…“ zpívá se v jedné z písní
pánů Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Připadá mi, že letos na něj přímo
vletělo,
svědčí o tom snad i fakt, že topná sezóna začala o dobrých
čtrnáct dnů
dříve než obvykle. Ale s tím nic nenaděláme. Nechme tedy
stesky
stranou a pojďme se tradičně podívat na to, co se v naší školičce událo.
Školní rok 2017/2018 je na konci svého prvního měsíce. Jeho slavnostní
zahájení proběhlo v čerstvě vymalované budově v pondělí 4. září v 8 hodin. Při
tomto aktu bylo pasováno na žáky naší školy třináct nových prvňáčků, sedm holčiček
a šest chlapců. První školní den dochází již tradičně k představení jednotlivých
vyučujících a jejich přiřazení ke třídě. Letos to máme rozděleno takto:
I. třída, 1. ročník: Pavlína Kubíková, 13 žáků,
II. třída, 2. ročník:
Helena Kantorová, 18 žáků,
III. třída, 3. ročník:, Veronika Císařová, 9 žáků,
IV. třída, 4. ročník: Olga Hojgrová, 15 žáků,
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V. třída, 5. ročník: Jana Řeháková, 21 žáků.

Ve 4. ročníku a nově také ve školní družině máme letos znovu asistentku
pedagoga. Tuto funkci vykonává Andrea Švecová.
Ve 3. a 5. ročníku vypomáhá školní asistentka Eva Poislová.
Školní družina má opět dvě oddělení. 1. oddělení řídí paní vychovatelka Pavla
Novotná, ve 2. oddělení kraluje její kolegyně Michaela Buchnarová. Do obou oddělení
je zapsáno šedesát dětí (každé má po třiceti přihlášených zájemcích). Práci školnice
vykonává Marcela Kratochvílová.
Pevně věříme, že se nám ve výše uvedeném složení nový školní rok vydaří stejně jako
všechny předchozí. 
Nyní bych Vás ráda seznámila s akcemi školy.
1. Akce, které se již uskutečnily:
1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku.
12. září se konaly ve všech třídách úvodní třídní schůzky.
22. září se druháci vypravili do městské knihovny v Zábřeze. Absolvovali zde program
s názvem „Rošťárny skřítka Alfréda“.
2. Akce, které pro děti v nejbližší době připravujeme – od 26. září (po
uzávěrce tohoto vydání)
29. září máme v plánu předhodově pohodově běhat naší obcí (akce Předhodový
pohodový běh).
2. října proběhne letošní druhý sběr starého papíru. Chtěla bych poděkovat všem
občanům, kteří na nás pamatují, za jejich čas při přípravě této odpadní suroviny.
Od 2. října pak budou fungovat již všechny zájmové kroužky při naší škole.
3. října se vypraví do zábřežské knihovny žáci 5. ročníku. Během své návštěvy by se
měli seznámit s pověstmi Zábřežska a blízkého okolí.
5. října se čvrťáci vydají na dopravní hřiště v Zábřehu, kde si vyzkouší nejenom
znalost dopravních předpisů, ale i to, jak zdatnými jsou cyklisty.
10. října pojedou děti z 3. ročníku do Vily Doris v Šumperku, kde pro ně bude
připraven program s názvem „Jak to chodí ve včelíně“.
24. října mají žáci 3. až 5. ročníku naplánován výlet do Brna. Nejprve si rozšíří své
znalosti a vědomosti v zábavním vědeckém parku Vida, pak je čeká výstava „Stavba
jako Brno“, která je umístěna do konce tohoto roku na brněnském Špilberku.
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26. a 27. října si budou všechny děti základní školy užívat podzimní prázdniny (vyjma
těch, které budou přihlášeny na tyto dny do školní družiny, která bude standardně
v provozu).

31. října vypukne další Dýňový den, který v podvečer tradičně zakončíme uspáváním
broučků a loučením se světluškami. Tady bych si opět dovolila obrátit se s prosbou na
naše občany. Pokud máte doma nějakou nepotřebnou dýni, kterou nevyužijete,
věnujte ji, prosím, našim dětem na jejich tvoření a dopravte ji do místní mateřské nebo
základní školy. Za případné „tykvovité dary“ moc děkujeme.
Tolik k nejbližším připravovaným akcím.
A co je třeba ještě dodat ?
Ráda bych také touto cestou poděkovala oběma sponzorům, kteří věnovali dárečky
prvňáčkům při zahájení školního roku, a sice:
Obci Leština za šerpy a krásné knížky a paní Aleně Šebestové za poukázky na
zmrzlinu. Poděkování patří i našim „kuchařinkám“ z jídelny, které upekly novým
prvňáčkům sladké jedničky.
Všem výše uvedeným moc děkujeme !
I dnes jsem na závěr vybrala jednu moudrou větu:
„Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co
doufat.“
(Joseph Addison)
Jistě mi dáte za pravdu, že k této myšlence není třeba komentář. Příjemné podzimní
dny přeje za všechny z obou škol
Mgr. Jana Řeháková
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

LZ nás opět zavede do dob Dávno minulých
Píše se rok 1938…
Činnost MÍSTNÍ OSVĚTOVÉ KOMISE:
Koncem měsíce ledna a začátkem února uspořádala komise
několik poučných přednášek pro občany ve IV. třídě zdejší školy
v hodinách večerních. Na téma O demokracii přednášel okresní
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školní inspektor František Úlehla, na téma Co je svoboda, fašismus a
diktatura redaktor V. F. Paroubek, na téma O čistotě našich vesnic a domácností
odborný učitel Josef Drozd, na téma O nakažlivých nemocech zvířectva dr. Beran, na
téma Civilní protiletecká obrana důstojník vojenské posádky. Přednášející byli ze
Zábřehu. Návštěva všech přednášek byla velmi pěkná a odezva u občanstva, až na
přednášku redaktora Paroubka, jež způsobila mnoho zlé krve mezi občany,
uspokojivá.

POLÁRNÍ ZÁŘE:
Dne 25. ledna objevila se u nás po půl 9. hodině večerní polární záře. Obloha
toho zimního večera až do té chvíle byla za podivného ticha nezvykle čistá, jasná,
hvězdy pak nápadně třpytně svítily. Polární záře rozlila se v kratičké chvíli po obloze
v horizontě od Zvole přes Zábřeh a Šumperk až po Rohli v polokouli jako hrozná
záplava nesmírného požáru zuřícího kdesi v severních dálavách nebes i země. Krátce
pak na to objevilo se ve výšinách severní oblohy ozářené mračno, jež kouzlilo jakoby
vlny v krvavém moři. V jedné chvíli vyšlehl na severu z horizontu i ohnivý sloup
obrovských rozměrů podoby pochodně, jako kdyby nastal kdesi daleko od nás strašlivý
sopečný výbuch. Polární záře, u nás velmi vzácný přírodní jev, trvala ve stejné
světelné intensitě až skoro do půlnoci, kdy se již po zmizení tohoto úkazu obloha
potáhla mraky. Ale ve chvíli, kdy se již pomalu vytrácely, vyšlehly ještě dva trsy k sobě
kolmých paprsků, takže se vytvořil obraz jakoby kříže, v němž ostře zářila hvězda
polárka / severka / zrovna uprostřed zkřížených trsů paprsků. Byl to poslední světelný
výboj, jež ve žlutavém tónu trval sotva 3 minuty. Vždy živá fantazie lidu měla toho
večera bohatý pramen k různým výkladům a proroctvím, že na nás po tomto znamení
přijde brzy soužení a trápení, válka, bída a hlad…
Další kapitolky z kroniky nás do smutného r. 1938 ještě vrátí – veselejší náladu
„v pátek i svátek“ všem přeje A. Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

4. 10. 2017



Svoz zahradního odpadu

9. 10. 2017




MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz komunálního odpadu

10. 10. 2017



Svoz plastů

11. 10. 2017



Svoz zahradního odpadu

18. 10. 2017



Svoz zahradního odpadu

20. - 21. 10. 2017



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

23. 10. 2017





MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz komunálního odpadu
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu

23. - 24. 10. 2017



Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu

25. 10. 2017



Svoz zahradního odpadu

28. 10. 2017



Koncert Jana Páleníčka a Jitky Čechové (svatováclavská
kaple)
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