Z 7/18
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Žádáme občany, aby o víkendech, zejména v sobotu v pozdějších
odpoledních hodinách a v neděli, nerušili své sousedy hlukem sekaček,
motorových pil a dalších zařízení. Právě v letních měsících si chce většina
obyvatel posedět a odpočinout na zahrádkách, v pohodě relaxovat. Není
nic nepříjemnějšího, než silné zvuky nářadí, které téměř nelze překřičet.
Apelujeme tudíž na všechny, aby své pracovní aktivity přesunuli na ostatní
dny. Děkujeme za pochopení.
__________________________________________________________
Rádi bychom Vás také informovali o skutečnosti, že obec
Leština podepsala smlouvu s profesionální organizací na odchyt
toulavých, resp. nebezpečných psů pohybujících se na katastru obce.
V případě, že nebude možné kontaktovat majitele, který si sám zajistí
zabezpečení psa ohrožujícího spoluobčany, bude povolána výše
zmiňovaná firma, která provede odchyt a dočasné umístění psa do kotce
v areálu firmy Ekoservis Zábřeh. Tento zásah bude zpoplatněn částkou až
3 tis. Kč a bude plně hrazen majitelem psa.
Každý případ bude samozřejmě posuzován individuálně a nutno
podotknout, že vždy bude jednoznačná snaha zajistit psa s pomocí
majitele, tím pádem bez dalších finančních nákladů. Žádáme občany, aby
si své čtyřnohé miláčky proti volnému pohybu co nejlépe zajistili zejména
v období letních prázdnin a tím docílili, že žádný zásah nebude potřebný.
__________________________________________________________
Dále bychom chtěli upozornit, že 11. 8. přes Leštinu pojede světový
pohár v silniční cyklistice, konkrétně 3.etapa ,,Czech Cycling Tour 2018".
Jedná se o nejvýznamnější silniční etapový závod na území ČR. Závodu
se zúčastňují nejlepší profesionální týmy světa, které závodí například i
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na Tour de France. Jako každoročně bude bezpečnost na přilehlých
komunikacích zajišťovat místní sbor dobrovolných hasičů, za což jim patří
upřímné poděkování.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předprázdninové zprávičky z leštinské školičky ☺
Je to tak, prázdniny jsou opět na dosah. I v naší škole končí
další školní rok. Všichni už se samozřejmě těšíme na dny volna, pojďme
se ale na chvilku ještě ohlédnout za akcemi, které se v naší škole
uskutečnily od začátku března.
V úterý 13. března nás v okrskovém kole recitační soutěže Dětská scéna
reprezentovali čtyři recitátoři. Do kola okresního postoupili dva z nich,
Matyášek Geprt a Zuzanka Galíková. Zuzka v kole okresním, které
proběhlo 21. března, pak získala zvláštní ocenění „za energii v hlase“.
Všem čtyřem přednášejícím patří poděkování za vzornou reprezentaci
školy.
V pátek 16. března proběhla i u nás mezinárodní soutěž s názvem
Matematický klokan. Úlohy byly jako vždy „zapeklité“ a leštinské žáčky
zcela určitě potrápily.
V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Vítězi školního kola se
stali:
1. místo: Karolínka Nesétová (2. roč., 85 bodů z 90 možných)
2. místo: Bětka Kantorová (3. roč., 56 bodů)
3. místo: Matýsek Poisl (2. roč., 52 bodů)
V kategorii Klokánek měřili své síly „borci“ ze 4. a 5. ročníku. Nejlepších
výsledků dosáhli:
1. místo: Maruška Horčicová (5. roč., 103 bodů ze 120 možných)
2. – 3. místo: Barča Císařová (4. roč., 83 bodů)
2. – 3. místo: Davča Nevrlý (5. roč., 83 bodů)
Karolínka Nesétová se dále umístila v okresním kole této soutěže na
druhém a v krajském na krásném třetím místě, což je úžasný výsledek.
Všem matematickým talentům z leštinské „základky“ srdečně
blahopřejeme !
V úterý 20. března jsme se se žáky 3. až 5. ročníku vypravili do
přerovského muzea, abychom se více seznámili se životem rytířů, byl zde
pro nás připraven program s názvem „O rytířské zbroji“. Ve stejný den
se prvňáčci vydali na návštěvu do zábřežské knihovny.
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Ve čtvrtek 22. března absolvovali páťáci program s názvem „Den vody“
v šumperské Vile Doris.
Noc s Andersenem proběhla v ČR v pátek 23. března už poosmnácté,
letos se do této akce zapojilo zhruba 95 tisíc dětí v 1652 registrovaných
místech planety. Tato akce totiž probíhá i mimo území ČR. V naší škole
se v tento den konala teprve počtvrté, ale důležité je, že se vydařila.
Průvodci touto akcí se dětem stali tentokrát Čapkovi pejsek s kočičkou.
Děti plnily na stanovištích nejrůznější úkoly, upekly si na snídani muffiny,
večerní program pak zpestřili dva pracovníci beskydské hvězdárny a před
zavrtáním do spacích pytlů proběhla tradiční stezka odvahy. Po společné
sobotní snídani se všichni účastníci ubírali do svých domovů.
V úterý 27. března byla v budově základní školy připravena výstava
Leštinské velikonoční vajíčko. Jsme velmi rádi, že se u vás stále těší velké
oblibě.
V pátek 6. dubna proběhlo školní kolo soutěže Moravský zvoneček.
Letos se soutěžilo pouze ve dvou kategoriích. Vše dopadlo následovně:
V 1. kategorii (1. a 2. ročník):

1. místo: Anetka Šebestová
2. místo: Dituška Mizeráková
3. místo: Anička Maňková

Ve 2. kategorii (3. až 5. ročník):

1. místo: Šárinka Harciníková
2. místo: Bětka Kantorová
3. místo: Natálka Minářová
Též pěveckým talentům patří naše upřímné blahopřání !
Ve čtvrtek 12. dubna se k zápisu do 1. ročníku dostavilo osm budoucích
prvňáčků, sedm z nich v září rozšíří řady školáků v místní základní škole.
V pátek 20. dubna jsme formou soutěží a her oslavili na zahradě
sokolovny Den Země.
V pondělí 30. dubna jsme uspořádali druhý sběr starého papíru.
Děkujeme všem občanům, kteří pilně třídí a tuto komoditu pro nás
schovávají.
V pátek 4. května jsme se s páťáky a panem starostou odebrali
k pomníku a na místní hřbitov, abychom si společně připomenuli výročí
osvobození naší obce a uctili památku obětí II. světové války v naší obci.
V neděli 13. května děti předvedly svým maminkám svá vystoupení,
pomocí nichž jim chtěly dokázat jak moc je mají rády a poděkovat jim tak
za jejich lásku a starost.
V úterý 15. května se páťáci vypravili do přírody s pracovníky Vily Doris,
kteří k nám dorazili s programem „Odemykání přírody“.
3

Do přírody si o týden později vyšlápli i žáci 2. ročníku, a to s pracovníky
Lesů ČR v rámci programu lesní pedagogika.
Ve čtvrtek 24. května jsme se v základní škole všichni vyfotografovali.
V pátek 25. května nás navštívili šumperští profesionální hasiči, aby
dětem připomenuli, jak se chovat v krizových situacích.
V pondělí 4. června dostala naše škola vzácnou návštěvu, zavítal mezi
nás anglicky (nejenom) hovořící „host“, pan Cameron Ramsey. Všichni
jsme se na něj určitým způsobem těšili, nicméně v nás dospělých více
převládaly obavy, zda se s ním zcela dorozumíme a jak výuku za jeho
přítomnosti naplánujeme. K údivu nás všech vše bylo naprosto přirozené
a spontánní a vyvíjelo se „tak nějak samo“. Pan Ramsey má totiž úžasnou
schopnost lidi kolem vhodně motivovat, povzbuzovat, trpělivě naslouchat,
v případě potřeby i trošku napovídat či navádět. První tři dny zpestřoval
dětem výuku nejen vtipnými otázkami, ale i poutavým vyprávěním,
povídáním o své rodné zemi i rodině, občas i různými hrami. Pro děti bylo
nejsilnějším zážitkem to, že se rozhodl, že se zúčastní ve čtvrtek 7.
června plánovaného výletu do Hanáckých Athén neboli Kroměříže. Děti
na výletě samozřejmě byly uvolněnější, přirozenější, spontánnější, nebyly
při rozhovorech sledovány ostřížími zraky vyučujících, takže si bez zábran
procvičovaly své znalosti angličtiny. Nejvíce komunikativní byli
samozřejmě nejstarší žáci, páťáci, nicméně svého ostychu se postupně
zbavovali i ti mladší. Věřím, že na tuto akci budou všichni účastníci dlouho
s láskou vzpomínat.
Ve středu 6. června byli všichni prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.
Ve čtvrtek 7. června si prožili, jak už bylo výše zmíněno, výlet žáci 3. až
5. ročníku v Kroměříži.
Ve čtvrtek 14. června si svůj výlet užili žáci 1. a 2. ročníku, kteří si jako
cíl své cesty zvolili Dinopark ve Vyškově.
V úterý 19. června se vydali prozkoumat přírodu v rámci programu lesní
pedagogika prvňáčci.
Ve středu 20. června navštívili v základní škole současné prvňáčky
„prvňáčci čekatelé“.
Ve čtvrtek 21. června se ti rodiče, kteří měli zájem, přišli informovat
v rámci posledních třídních schůzek na výsledky snažení svých ratolestí
ve druhém pololetí školního roku.
V pátek 22. června se florbalisté z 2. a 3. ročníku zúčastnili turnaje ve
florbale v Šumperku. Kluci bojovali jako lvi a skončili na krásném 5. místě.
V tentýž den se třeťáci a několik vybraných páťáků vypravili na
záchrannou stanici v Šumperku.
Akcí byla opravdu fůra, co myslíte ?
Než se dnes s Vámi rozloučím, dovolím si stejně jako loni malou
rekapitulaci uplynulého desetiměsíčního období. Samotné hodnocení
jsem nechala našim páťákům. Položila jsem jim pět otázek a přesně cituji
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několik jejich bezprostředních odpovědí (celkem odpovídalo dvacet dětí,
spousta odpovědí se ale opakovala). Pojďme se nyní tedy začíst do toho,
co „leštinští mazáci“ napsali.
Otázka č. 1: Jaký pro vás byl školní rok 2017-18 ?
„Tento školní rok byl velmi zábavný a legrační, moc mě to bavilo.“
„Tenhle rok byl super.“
„Rok 2017-18 se mi líbil.“
„Tento rok jsem si užila, poslední rok s kamarády. Děkuji paním učitelkám,
že pro nás připravovaly zábavné akce.“
„Docela dost těžký.“
„Školní rok byl dobrý a zvládl jsem ho.“
„Tenhle rok byl pro mě velmi těžký. Není se čemu divit, když už jsme v 5.
třídě. Určitě mi tato škola bude chybět a také kamarádi, které už teď tolik
neuvidím.“
Otázka č. 2: Jaký nejsilnější zážitek ti vyvstane ve spojení s tímto
školním rokem, ať už kladný či záporný ?
Zde spousta dětí shodně uváděla, že nejsilnějším kladným zážitkem bylo
setkání s panem Cameronem Ramseym.
Uvádím pár vět:
„Nejlepší zážitek byl ten, který mi vykouzlil úsměv na tváři, přijel Mr.
Ramsey.“
„Nejsilnější zážitek pro mě byl výlet do Kroměříže.“
„Líbil se mi výlet do Kroměříže (hlavně Květná zahrada), na který jel
s námi pan Ramsey. Nebavila mě příliš prohlídka zámku.“
„Nejsilnějším záporným zážitkem bylo to, že jsem musela být dva týdny
doma, když jsem byla nemocná.“
„Zážitkem pro mě byly dobré i špatné známky.“
„Nejvíc se mi líbil sběr papíru.“
Otázka č. 3: Který předmět jsi měl(a) nejraději ?
I zde se odpovědi pochopitelně opakovaly.
„Já jsem měl nejradši a budu mít matematiku a informatiku.“
„Oblíbil jsem si matematiku.“ (tahle odpověď se objevovala nejčastěji)
„Oblíbil jsem si informatiku.“
„Nejraději mám matematiku a přírodovědu.“
„Ze školních předmětů jsem měla nejraději český jazyk a tělesnou
výchovu.“
„Můj nejoblíbenější předmět je dějepis. Baví mě dozvídat se nové věci o
našich dějinách.“
„Můj nejoblíbenější předmět je tělocvik.“
„Můj nejoblíbenější předmět je i bude angličtina.“
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„Já jsem měla vždy nejraději výtvarku, taky trochu matematiku a až doteď
se to nezměnilo.“
„Výtvarnou výchovu, hrozně mě baví.“
Otázka č. 4: Co jste udělali v tomto školním roce pro své zdraví ?
„Chodím v úterý na obědy.“
„Jím ovoce a zeleninu, nejraději mám jablka.“
,,Jedla jsem zdravě a měla jsem náročnější tréninky.“
„Běhala jsem venku a plavala v bazénu.“
„Snažil jsem se nejíst cukroví a jíst více ovoce a zeleniny.“
„Prakticky nic.“
„Jedla jsem hodně ovoce a chodila jsem ven.“
„Sportovala jsem i mimo tělesnou výchovu.“
„Hodně jsem sportoval.“
„Snědl jsem zelí.“
Otázka č. 5: Na co budete nejvíc vzpomínat (i zde se některé
odpovědi objevily vícekrát)?
„Nejvíc budu vzpomínat na kamarády a kamarádky, se kterými se už kvůli
tomu, že jdeme na jiné školy, moc neuvidím.“
„Ještě dlouho budu vzpomínat na to, jak nás navštívil pan Ramsey.“
„Budu hodně vzpomínat na kamarády.“
„Budu hodně vzpomínat na kamarády a paní učitelky.“
„Na kamarády, družinu a paní učitelky.“
„Bude mi chybět škola a kamarádi.“
„Na naši třídu, která se za chvíli rozpadne.“
„Na všechno.“
„Budu vzpomínat na kamarády, kteří v této škole ještě zůstanou a na tuto
krásnou školu.“
„Na naši třídu.“
„Vzpomínat budu na dobré učitele, Noci s Andersenem. Každý den byl
něčím výjimečný.“
„Na noci s Andersenem, se spolužáky jsme si to vždy užili.“
„Na paní učitelky.“
To byl tedy školní rok 2017/2018 tak, jak ho vidí nejstarší žáci naší školy.
Chtěla bych také touto cestou všem páťákům popřát, ať se jim v jejich
nových školách daří a ať i v nich jsou spokojeni a čeká je spousta krásných
zážitků. Všem pak „školou povinným“ bych ráda popřála krásné a hlavně
dostatečně dlouhé prázdniny plné malých i velkých radostí.
Nádherné léto všem přeje Jana Řeháková
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Příroda má své reprezentanty i u nás…
Prázdniny už plní přání nedočkavých dětí, třídy si vychutnávají ticho a
pedagogové plánují pořádný oddech. Někde rodiče své ratolesti za hezká
vysvědčení s úsměvem chválí, jinde možná naopak zvýšený hlas nabírá
sílu vodopádu. Velkou „leštinskou“ pochvalu si zaslouží i naše školačky budoucí včelařka Maruška Horčicová, která jako členka včelařského
kroužku v Rovensku dokázala zvítězit nejen v oblastní soutěži v Jeseníku,
ale i v celorepublikovém finále 36 nejlepších mladých včelařů v
Nasavrkách. V soutěži Mladý zahrádkář svůj kladný vztah k přírodě i
nabytými znalostmi potvrdila stříbrným stupínkem vítězů Pavlínka
Skopalová ze 3. ZŠ Zábřeh. Oběma děvčatům upřímně blahopřejeme!
Známé přísloví o jablku, které nepadá daleko od stromu, dokázalo svou
pravdivost…
Hodně dalších úspěchů, milé šikulky!!
Anna Krušová

TJ SOKOL LEŠTINA – ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

Cvičení rodičů s dětmi.
Jak jsme všichni jistě zaznamenali, naše obec se rozrostla o jednu
čtvrť a přísun mladých lidí znamená nárůst malých dětí. Na tuto skutečnost
reagovala Asociace Sport pro všechny, která do svého rozpisu přidala
Cvičení rodičů s dětmi.
Cvičení se během cvičebního půlroku zúčastňovalo v průměru 20
dětí se svými maminkami, tatínky nebo prarodiči, které se aktivně
zapojovaly do připraveného programu. Do pomůcek pro nejmenší jsme
doplnili pomůcky zdravotní, rozvíjející schopnosti dítěte a samozřejmě i
zábavné a každou hodinu jsme si moc užili.
Jsme rádi, že vedete své ratolesti k pohybu a na podzim se na vás
móóóc těšíme!
Maminka Aneta a babička Jana
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TJ SOKO LEŠTINA – ODDÍL KOPANÉ

Fotbalová sezóna 2017/18
Naši vesnici reprezentovaly v uplynulé fotbalové sezóně čtyři týmy. Na
okresní úrovni to byli mladší žáci, kteří obsadili 8. místo (ze 14ti týmů).
Bohužel skončili o jednu příčku a jeden bod za rivalem z Lesnice. Mezi
nejlepší hráče patřili David Nevrlý (25 branek) a Patrik Lepka (22 branek),
kteří nastupovali pouze v podzimní části sezóny (poté přestoupili do
Šumperka) a také Tomáš Polák (13 branek) a Jan Jílek (10 branek). O
tým se staral trenér Jiří Lepka, později Petr Kleibl a Vítězslav Komenda.
V kategorii dorostenců naši kluci obsadili 5. místo (z deseti týmů). Mezi
nejlepší hráče a střelce týmu patřil Jakub Hajtmar (15 branek), Petr Jílek
(5 branek) a Marek Pešta (4 branky). Tuto někdy problémovější kategorii
fotbalistů měl na starost Pavel Kleibl a Pavel Klemš. Třetím týmem
v okresních soutěžích bylo „béčko“ mužů, které hrálo III. třídu OFS
Šumperk. Zde muži obsadili 10. místo (ze 14ti týmů). Mezi nejlepší střelce
se řadí Petr Žák (18 branek), Jakub Grau (13 branek), Petr Kleibl a Martin
Kotrle (oba 6 branek). O tým pečoval Matěj Pospíšil a Vítězslav Komenda.
Jediný zástupce v krajských soutěžích nás svou reprezentací velmi
potěšil, neboť obsadil v I. B třídě, skupiny C, 1. místo. Tento husarský
kousek se podařil partě kolem trenéra Petra Mináře a vedoucího Antonína
Zemánka již podruhé za sebou! Mezi střelecké opory týmu patřili Lukáš
Pobucký (24 branek - nejlepší střelec celé soutěže), Karel Lukas (10
branek) a Tomáš Balcárek (7 branek).
Všem fanouškům děkujeme za stálou přízeň, kterou nám projevovali a
věříme, že i v příští sezóně si cestu na hřiště opět najdou. Je velmi
potřebné ještě znovu poděkovat všem, kteří se o chod fotbalového oddílu
starají, zajišťují domácí zápasy, připravují hřiště, vybírají vstupné, zajišťují
materiál pro sport, atd. DĚKUJEME!
TJ Sokol Leština, z. s., oddíl kopané vyzývá občany ke spolupráci. Pokud
se chcete podílet na chodu oddílu nebo jakkoli zde pomoci, obraťte se,
8

prosím, na sekretáře oddílu: pavel.nimrichtr@gmail.com. Budeme velmi
rádi a ochotně Vás mezi sebe přijmeme!
Pavel Nimrichtr, sekretář oddílu
HASIČI LEŠTINA

Prázdninové akce hasičů v obci.
Srdečně zveme všechny příznivce hasičských soutěží na 16. ročník
pohárové soutěže ,,O putovní pohár obce Leština“, která se uskuteční
v sobotu dne 21. 7. 2018 v 13.30 hod na návsi. Těšíme se, že nás přijdete
podpořit. Rovněž žádáme, aby majitelé aut tento den z bezpečnostních
důvodů na návsi neparkovali! Děkujeme za pochopení.

NOČNÍ POCHOD KOLEM LEŠTINY
V případě příznivého počasí plánujeme během prázdnin již čtvrtý
ročník nočního pochodu kolem Leštiny. O akci budeme včas informovat
prostřednictvím letáků a hlášením v místním rozhlasu. Těšíme se!
Za SDH starostka L. AUGUSTINOVÁ
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK LEŠTINA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE LEŠTINA
1.místo Matěj Pecha 2.místo Břetislav Kolčava 3.místo Matěj Haberland
Dne 26. 5. 2018 proběhly na místním „pískáči“ dětské rybářské
závody „O putovní pohár starosty obce Leština“. Závodů se zúčastnilo 20
dětí z okolních rybářských kroužků. Nejčastěji se na udicích závodníků
objevoval kapr, jehož vysazení před závodem zajistil Český rybářský svaz
- MO Zábřeh. Celkově se nalovilo přes 20 metrů ryb. Po skončení závodů
bylo pro děti připraveno občerstvení a poté následovalo vyhodnocení
závodníků. Nejúspěšnější rybář si domů odnesl rybářský člun a putovní
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pohár. Díky štědrosti sponzorů mohl být oceněn každý závodník. Všem
sponzorům a organizátorům touto cestou velmi děkujeme!
Zdenek Brzobohatý, vedoucí rybářského kroužku Leština
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

OKUPACE LEŠTINY
doslovný přepis z Pamětní knihy obce, str. 12-15:
K nám do Leštiny přijely první německé
motorizované jednotky v neděli dne 10. října 1938
v poledních hodinách od Lesnice. Byly to zoufalé chvíle našeho ponížení
po spatření vojska s rudými prapory s hákovým křížem v bílém terči.
Zděšení a strnulí občané mohli sotva sledovati, kterak motocyklistická četa
zvláštní vojenské formace zvané SS v přilbách projížděla bravurně, jako
by zde vždy byla – všechny cesty a cestičky, ulice a uličky v celé dědině,
aby pak na mostě přes Moravu němečtí důstojníci přijali hlášení čsl.
styčného plukovníka s bílou páskou na čapce, že předává zabranou
Leštinu. Slzami zakalily se nám oči, když se zřejmým pohnutím dával nám,
několika odvážlivcům u mostu němě stojícím na rozloučenou poslední:
„Nazdar!“. Poté vzdali mu němečtí důstojníci čest, načež odcházel silnicí
k mostu přes Sázavu do Rájce ke své vojenské formaci. Krátce nato přišlo
odtud několik čsl. vojínů, ale již beze zbraně. Byli propuštěni ze svazku
čsl. branné moci, ježto byli Němci odkudsi z Úsovska, tudíž příslušníky
německými. Němci toho dne dál již nepostupovali, u mostu postavili
protiletadlové dělo s hlídkou, silnici na mostě do polovice její šíře několika
prkny ohradili a nikoho již přes most dále k Zábřehu nepustili. Ale již po
několika hodinách tuto zábranu sami odstranili. V této chvíli zapadli jsme
do „rámce Německa“. Naši od věků úhlavní nepřátelé měli nás ve své
moci! Hněv i pláč, slovy nevylíčitelný zármutek nad ztracenou svobodou
dolehl na dědinu. Předtucha utrpení a hrozných ran nedopřávala již
nikomu potřebného klidu, jmenovitě když na druhý den v pondělí
nastupovali po zuby ozbrojení stále noví a noví pěšáci se svou řvavou
hudbou v čele. Nikoho však neobtěžovali a neohrožovali – byliť jsme již
„Němci“, ovšem česky mluvící! Mezitím ubytovalo se velitelství místní
posádky ve škole opatřené praporem s hákovým křížem, odkud odešel již
před příchodem Němců do Litovle řídící učitel Jaroslav Berka, a krátce na
to publikovalo první své nařízení. Týkalo se okamžitého odevzdání všech
zbraní, pokud by je občané snad vlastnili. Nedalo se zjistit, kdo a co
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odevzdal, ale zbraně tu zůstaly po čsl. armádě. Dobře byly opatrované až
do příchodu opětné svobody. Němci po zbraních nepátrali, slídili hlavně
po dobrém pití a jídle v hostincích a obchodech. Druhý den v pondělí
publikovalo velitelství druhou výzvu, aby každý, kdo má z občanů hlad, se
dostavil ke kuchyni mužstva, kde obdrží zdarma potřebného jídla. Hlad
nikdo a nikdy z našich občanů netrpěl a neměl, a přece se našlo pro
věčnou hanbu a ostudu pár neukázněných jedinců, kteří k polní kuchyni
pro trochu čočky a polévky přišli a zde jedli, aby je tu Němci pro svou
propagandu fotografovali a nadále pak jim víc již nedali. Poskytnutí
vojenské stravy oněm „hladovícím“ započítalo velitelství velmi
hospodárně. Podalo nemalý účet obci a obec žádaný obnos musila
velitelství vyplatit z obecní pokladny. Opravdu „kavalírské“ německé
jednání! Přišedší vojsko platilo svými penězi, říšskými markami /RM/ při
výhodném kurzu 1:12, t. j. za 1 RM bylo nutno dát 8, 33 Kč. Nebylo pak
divu, že vojáci vykupovali všude za pouhých pár pfeniků vše, co viděli.
Hodnotného a laciného našeho pečiva a uzenin nosili si celé náruče, takže
v mžiku bylo hned vše vyprodáno. Chodili pak doslova přecpáni, takže po
této stránce se jim všude u nás zamlouvalo a vojákovalo přímo skvěle.
Brzy nato naše měna byla stažena a vyměněna za marky, Kč se stala se
pak nadále zde bezcennou.
V 8. čísle LZ se opět k zápisům této složité, neslavné doby vrátíme.
Všem svým milým spoluobčanům pohodovou dovolenou a dětem i
studentům skvělé prázdninové radovánky přeje a za stálou pozornost při
cestě za poznáním historie Leštiny děkuje kronikářka Anna Krušová.
V minulém čísle došlo k neúmyslné tiskové chybě v příjmení pana Adolfa
KRŠKA, za kterou přímo v den distribuce LZ č. 6 s pochopením přijala
omluvu jeho dcera paní Vilemína Dolinská. Na tragickou událost si jako
tehdy pětileté děvčátko pamatuje hlavně z vyprávění své maminky, která
s vděčností vzpomínala na živitele rodiny a děkovala dobrým lidem za
pomoc v neštěstí.
A. K.
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DŮLEŽITÁ DATA

2. 7. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

11. 7. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

18. 7. 2018

•

Svoz plastů

•

Svoz komunálního odpadu

16. 7. 2018

Hasičská soutěž O putovní pohár obce
13:30 – náves Leština

21. 7. 2018
25. 7. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

30. 7. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

8. 8. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

11. 8. 2018

•

Závod světového poháru v silniční cyklistice
průjezd obcí 3. etapa

13. 8. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

15. 8. 2018

•

Svoz plastů

22. 8. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

25. 8. 2018

•

17. ročním Moravský Bikemaraton
tratě 30, 50 a 80 km

27. 8. 2018

•

Svoz komunálního odpadu
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