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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
Dne 11. 11. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu 23. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
▪ příjem dotace ve výši 2 000 000,- Kč z dotačního programu Olomouckého kraje
„Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje“ na akci „Leština – Kanalizace Zálavčí“
▪ rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019 od
Ministerstva pro místní rozvoj na akci: Obnova místní komunikace Družstevní v
částce 501 036,- Kč
Plné znění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
Vážení spoluobčané,
je sice teprve začátek prosince a vím, že na přání je přece jen trochu brzy. Ale do konce
roku již nebude příležitost oslovit Vás prostřednictvím našeho zpravodaje, a proto se
připojuji i já s přáním všeho dobrého v roce příštím. Vždycky nás čeká spousta běžných
dní, ale o to více se těšíme na dny výjimečné, k nimž určitě patří doba vánočních svátků.
Přeji Vám, abyste si ji užívali v kruhu svých nejbližších, aby Vaše sny byly splněny, ale
hlavně, abyste prožili rok 2020 v dobrém zdraví! Najděte si čas na své záliby a také se
zamyslete nad tím, co očekáváte od roku příštího a co jste sami ochotni pro dosažení
Vašich přání udělat.
ing. Pavel Hojgr,
starosta
[1]

Oznámení obecního úřadu:
Vážení spoluobčané, blíží se zima a s ní je spojena údržba
místních komunikací. Proto apelujeme na všechny majitele automobilů,
aby ve vlastním zájmu zásadním způsobem omezili parkování na těchto
komunikacích. Při zimní údržbě a odstraňování sněhu může dojít i k
drobnému poškození vozidel stojících na místních komunikacích a
samozřejmě k zamezení možnosti úklidu sněhu v těchto místech. Kvůli tomu nemohou
být potom komunikace kompletně zbavené sněhu, což brání i bezpečnému průjezdu při
normálním provozu.
Odečet vodoměrů
Od 11. 12. do 13. 12. 2019 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou provádět
zaměstnanci obce. Stavy vodoměrů k danému datu je možné také zaslat emailem na
adresu obec@ou-lestina.cz nebo údaj viditelně zanechat na poštovní schránce po celé
tři dny.
Provoz pokladny obce a obecního úřadu
Platby všech poplatků, např. za popelnice, stočné, vodné, nájem atd., bude možné platit
pouze do pátku 20. prosince 2019 včetně. V dalších dnech do konce roku 2019 bude
pokladna OÚ Leština uzavřena. Obecní úřad bude od 23. 12. 2019 do konce roku
uzavřen.
Provoz pošty Leština
Pošta v Leštině bude v období vánočních svátků otevřena ve všechny pracovní dny, tj.
v pondělí 23., v pátek 27. a také 30. 12. 2019 podle běžných provozních hodin.
Naposled v roce 2019, tedy v úterý 31. 12., bude pošta otevřena do 10 hodin.
Dotace z rozpočtu obce
Organizace a spolky, které dostaly dotace od obce na rok 2019, musí nejpozději do 15.
12. 2019 předložit vyúčtování dotací.
V případě nesplnění této povinnosti nemůže být uvedené organizaci pro rok 2020 dotace
z rozpočtu obce přidělena. Žádost o přidělení dotace na rok 2020 je nutné předložit
nejpozději do konce ledna 2020.
Úleva na poplatcích
Občané, kteří chtějí uplatnit slevu na platbě za stočné za rok 2019, musí toto doložit
nejpozději do 20. prosince 2019.
Upozornění se týká občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci a doloží
nájemní smlouvu s vyznačením poplatku za odvádění a čištění odpadních vod na jiném
místě. Na později dodaná potvrzení nebude brán zřetel.
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Lihovar Hrabová oznamuje, že od 3. 12. 2019 začíná vydávat destilát.
Výdej bude každé úterý a pátek od 7.00 do 16.00 hodin. Poslední den výdeje bude 20.
12. 2019. V novém roce bude výdej zahájen 7. 1. každé úterý a pátek od 7.00 do 16.00
hodin. Existuje i možnost platby kartou.

Omluva
V minulém čísle zpravodaje došlo k otisknutí příspěvku z mateřské školy, ve kterém se
objevily diakritické /několik háčků, čárek/ chyby. Toto zaváhání nebylo na straně autora,
paní učitelky Mgr. Veroniky Císařové (od ní jsem obdržel příspěvek v pořádku).
K pochybení došlo chybným zkopírováním článku do šablony zpravodaje. Z důvodu
časové tísně a předpokladu, že příspěvky z této instituce jsou samozřejmě v pořádku,
neprošel článek konečnou korekcí, která by zaváhání dodatečně odhalila. Tímto se paní
učitelce upřímně omlouvám.
Pavel Kleibl
Poděkování
Stejně jako v minulém roce, i letos jsme byli osloveni
Společností pro ranou péči, která podporuje
v Olomouckém kraji
190 rodin dětí s postižením nebo těžce
nemocných, s prosbou o pomoc při realizaci
Mikulášské sbírky, konané v rámci Olomouckého
kraje. V tento den můžete potkat dobrovolníky
s kasičkou a typickou mikulášskou čepicí, kteří Vás
budou oslovovat o finanční příspěvek pro rodiny,
jimž se narodilo dítě s určitým postižením. Všichni
ochotní dárci pak obdrží jako symbolickou odměnu
perníček. A právě tyto perníčky jsou obsahem
možné pomoci v této charitativní akci.
Loni se této nelehké úlohy zhostil spolek „Tvoření s dětmi“ a s vynaložením
velkého úsilí předal organizátorům akce neuvěřitelných 1 372 perníčků.
A ani letos děvčata nezklamala. Za společného přispění rodin Kolčavových,
Mizerákových, Panákových, Nedomových, Švubových, Vařekových, Adámkových,
Majstryszinových, maminek z Rájecké školky pod vedením p. Bartoňové a samozřejmě
Matějčkových a Lachnitových, se podařilo počet napečených a nazdobených perníčků
zvýšit na 1 852!
Samozřejmě, že zde vůbec nejde o počet, i když výše uvedené číslo je úžasné.
Podstatou je ochota obětovat část svého času a úsilí projektu, který ve svém konečném
důsledku přinese alespoň trochu radosti do rodin nějakým způsobem postižených dětí,
nehledě na nezanedbatelnou reprezentaci naší obce na úrovni Olomouckého kraje.
A za to všem zúčastněným náleží veliké poděkování.
Pavel Kleibl
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KULTURNÍ KOMISE

K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří klasická hudba a pásmo
nejkrásnějších českých i moravských vánočních koled…
Vážení přátelé, přijměte, prosím, srdečné pozvání kulturní komise na
tradiční předvánoční koncert, který se uskuteční v zasedací místnosti OÚ
v sobotním podvečeru dne 14. prosince. Vánoční hudba jako vzácná
starožitnost vyzařující energii dávného času rozezní v našich srdcích ty
nejcitlivější struny. Jakoby v protikladu k současným technickým výbojům
se člověk rád upíná k poklidným, líbezným melodiím minulosti vracejícím nás do dob
dětství, radosti a dojetí. V 18, 00 hod. přivítáme známé umělce z hanáckých Athén –
PETROF PIANO TRIO a jeho hosty. Zazní i slavná Ave Maria F. Schuberta, Meditation
J. Masenneta, Smyčcové trio L. van Beethovena v podaní profesorů kroměřížské
konzervatoře a můžeme si i zazpívat s mladou sopranistkou
Kateřinou Zonovou koledy, které k svátečním dnům patřily, patří
a patřit vždycky budou! Vstupné zůstává dobrovolné, děti a
studující mají opět vstup volný a jen na nich záleží, jest - li své
mysli dopřejí poznání tajů hudby, kterou spisovatelka paní
Božena Němcová označila jako sladkou, líbeznou mluvu,
každému srdci srozumitelnou…Krásné Vánoce!
A. Krušová, KPH.
Kurz společenského tance
Již podruhé v Leštině probíhal taneční kurz společenského tance pro dospělé. I letos
byl o tento kurz enormní zájem. Nakonec se jej zúčastnilo 22 tanečních párů, které si
tímto způsobem krátily svůj volný čas po šest nedělních večerů. Sál sokolovny byl tedy
zcela zaplněn. Velké poděkování patří manželům Kolčavovým ze Zábřehu, kteří kurz
úspěšně řídili. Dle jejich slov se zde vytvořila skvělá parta lidí, která má zájem se
něčemu novému naučit a zároveň dokáže i pozorně naslouchat. Výsledek jejího snažení
můžete posoudit na některém z plesů v letošní zimní sezóně. Kulturní komise uspořádá
kurz i příštím rokem.
Akce senioři
Páteční podvečer 22.11. patřil v místní sokolovně tradičnímu, oblíbenému a bohatě
navštěvovanému předvánočnímu setkání seniorů. Pro účastníky byl připraven bohatý
kulturní program včetně příjemného občerstvení. Hosté přátelského posezení se
pobavili ukázkou společenských tanců mladého tanečního páru - Nely Churavé a
"našeho" Vítka Hrocha z TK NEXT Šumperk, vystoupením Estrádního souboru VEŠke,
z.s. s atraktivní choreografií "Černá a bílá" a na závěr odměnili potleskem i vystoupení
talentovaných gymnastek z šumperského klubu, k nimž právě patří leštinská dvojčátka
Anička s Maruškou. Šikulky předvedly za doprovodu hudby zajímavé cviky na kladině a
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mile překvapily i náročnými akrobatickými prvky na koberci. Celý večer se o dobrou
náladu také staral hudebník pan Karel Weiser z Hanušovic. Všem účinkujícím,
obětavým pořadatelům a v neposlední řadě Obecnímu úřadu patří upřímné poděkování
za krásný večer, k němuž tentokrát patřily i nabídky nových aktivit pro generaci, která si
společenskou pozornost určitě zasluhuje.
Vážení senioři!
Vy, kteří jste se 22.11. sešli v sokolovně na Předvánočním posezení seniorů a účastnili
se hlasování o zájezdu pro seniory pro příští rok, jste rozhodli takto:
1. místo:

Kroměříž - zámek a zahrady

45 hlasů

2. místo:

Rožnov pod Radhoštěm - skanzeny

35 hlasů

3. místo:

Zlaté Hory - skanzen a kostel Maria Hilfe

25 hlasů

Během hlasování bylo odevzdáno 62 vyplněných lístků s jedním až třemi preferenčními
hlasy, celkově jich bylo vyznačeno 165. Další návrhy získaly od 3 do 18 hlasů.
Tímto bylo rozhodnuto, že příští rok pojedeme do Kroměříže - pravděpodobně
v polovině května, než v plné míře propuknou školní výlety. Děkuji hlasujícím za ochotu
a pomoc při rozhodování. Dovolte, abych Vám všem ze srdce popřála klidné, spokojené
Vánoce a v novém roce 2020 všechno dobré!
Za kulturní komisi Eva Doleželová.

VEŠke LEŠTINA

VEŠke s vánočním a novoročním pozdravem
Vážení přátelé,
dovolte nám poděkovat za Vaši celoroční přízeň a účast na námi
pořádaných akcích. Přejeme Vám všem klidné a pohodové vánoční
svátky prožité v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2020 Vám přejeme především
hodně zdraví, hodně elánu a chuti do života a také trochu tolik potřebného štěstí.
Věříme, že nám budete nakloněni i v dalším roce a zachováte nám svou přízeň i
sympatie. Už nyní pro Vás připravujeme bohatý program. Těšíme se na další setkání s
Vámi všemi.
Estrádní soubor VEŠke, z.s.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Poslední ze školy informace v tomto kalendářním roce
Rok 2019 se pomalu a jistě dostává do své závěrečné etapy. Než mu
definitivně odzvoní, pojďme se tradičně ohlédnout za akcemi, které se
udály od posledního vydání Leštinského zpravodaje.
1. Akce školy, které proběhly
Ve čtvrtek 31. října jsme absolvovali další Dýňový den. Dopoledne měly děti možnost
pracovat již tradičně v několika dílničkách, v nichž vyráběly lucerničky na večerní pochod
a ozdobné netopýry, dále dlabaly dýně a ochutnávaly kouzelné lektvary; role jejich
míchačů se ujali tradičně nejstarší žáci školy pod vedením paní asistentky Poislové.
Vykouzlili pro nás stejně jako v předešlých letech pět druhů elixírů, které si sami
pojmenovali a barevně vyladili. Žabí moč namíchali v barvě žluté, zombie mozek v
odstínech zelené, dračí sliny byly modré barvy a upíří krev v tónech červené. Pátý
lektvar byl označen nápisem „překvapení“. Třeťáci se pak stali pekaři dýňových buchet,
které byly připraveny, aby je všichni odpoledne příchozí mohli ochutnat. Ani děti z
mateřské školy nezahálely, v hale si návštěvníci akce mohli prohlédnout celou řadu
jejich výrobků. Stejně tak tu byly připraveny práce žáků základní školy.
V podvečer jsme se pak sešli s rodiči a dalšími příbuznými dětí na zahradě mateřské
školy, abychom celou akci uzavřeli. Děti nejprve potěšily všechny zúčastněné
připraveným vystoupením. Následně se všichni proměnili ve světlušky a posvítili tak
všem zbloudilým tvorečkům, kteří ještě zůstali neuloženi, aby to mohli rychle napravit.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i dospělým z obou škol za snaživost a tvořivost,
stejně tak Vám, kteří jste přišli, abyste naši akci podpořili !
V pondělí 18. listopadu se naši prvňáčci a druháčci vypravili do KD Zábřeh, kde zhlédli
představení „Putování ztracené kapky“. V tentýž den odpoledne proběhly třídní schůzky,
v rámci kterých se řešila především problematika prospěchu a chování za uplynulé
čtvrtletí školního roku.
Ve čtvrtek 21. listopadu se školáci z 3. až 5. ročníku vypravili na výlet do Olomouce.
Nejprve si všichni výletníci prohlédli olomoucké Horní náměstí se všemi jeho
památkami, následně se přemístili do Moravského divadla, kde si opravdu užili a
vychutnali muzikálové představení „Noc na Karlštejně“.
V úterý 26. listopadu zahájili žáci 1. až 4. ročníku plavecký výcvik a poprvé v tomto
školním roce zavítali do zábřežského krytého bazénu.
2. Akce, které nás čekají
Na sobotu 30. listopadu jsme naplánovali v netradičním termínu „Rozjímání u
vánočního stromu“. Od 16:30 hodin na zahradě mateřské školy předvedou svůj pěvecký
a recitační um děti z obou místních škol a celé vystoupení bude zakončeno slavnostním
rozsvícením leštinského vánočního stromečku.
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V pondělí 2. prosince se budou v naší škole opět prodávat vánoční hvězdy dle
objednávky rodičů. Výtěžek akce bude zaslán na konto sdružení Šance.
V pátek 6. prosince navštíví naši školu Mikuláš s čerty a anděly, proběhne již tradiční
Mikulášská nadílka. Každé dítko obdrží dáreček, který zafinancujeme z příspěvku od
ŠPVS Šumperk.
12. nebo 13. prosince plánujeme výjezd na koncert ZUŠ Zábřeh.
V pondělí 16. prosince se opět naši nejmenší školáci vypraví do KD Zábřeh, tentokrát
na pohádku „Kouzelné Vánoce“.
Od 21. prosince mají děti z obou škol vánoční prázdniny. Letos si je opravdu užijí, do
školy se vracíme až v pondělí 6. ledna.
Vánoce máme všichni jistě rádi, ráda bych Vám popřála, ať jsou pro Vás všechny
šťastné a ať je prožijete v kruhu svých blízkých. Do nového roku s dvacítkou na konci
vstupte s radostí a beze strachu, co přijde. Snažte se ho prožít naplno. Nebojte se
opustit to, co Vás nenaplňuje a přijímejte vše nové, co k Vám bude přicházet. Otevřete
svou náruč novým příležitostem a naplňte svůj život štěstím, zázraky a splněnými
přáními. Probuďte v sobě svou vnitřní sílu, odvahu a sebejistotu, bojujte za to, čeho
chcete dosáhnout. Možná nebude nadcházející rok takový, jaký si ho představujete,
rozhodně bude takový, jaký si ho utvoříte.
Chci vám za všechny z obou škol popřát do nového roku vše jen to nejlepší, hodně
zdraví, pohody, lásky – zkrátka krásný a bohatý rok plný zážitků.
Dnešní zprávičky končí. Příjemný a hlavně klidný předvánoční čas přeje
Jana Řeháková
Novinky z mateřské školy
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 jsme všichni prožili příjemný Dýňový den. Děti zarecitovaly
básničky, zazpívaly písničky, návštěvníci zhlédli společnou výstavu prací žáků školy a
malých školkáčků a rozešli jsme se průvodem s lucerničkami. Malé děti hned na druhý
den připravily za vydatné pomoci paní učitelky krásný pelíšek pro broučky, které si
vyrobily. Starší děti napekly sušenky, mladší děti přidaly perníčky, které napekly
maminky. Společně jsme se vydali na zahradu slavnostně uspat broučky krásnou
ukolébavkou a zbaštit všechny dobroty.
Na začátku listopadu vyrazily starší děti do Zábřehu na program do městské knihovny.
Čekalo na ně čtení O líné Markétě a lakomé myšce. A nestačilo jen pozorně poslouchat
příběhy. Děti se aktivně zapojovaly do řešení připravených úkolů a velmi pěkně
spolupracovaly s paní knihovnicí. Paní knihovnice je za odměnu pozvala na exkurzi do
oddělení mladších čtenářů. Zde si každé dítko, dle vlastního výběru, našlo kreslené
příběhy. Na tento výlet jsme jeli linkovým autobusem. Cestou na zastávku děti s velkou
vášní obdivovaly aranžmá výloh každého hračkářství.
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Měsíc listopad je letos, co se týče počasí, vydařený. Děti téměř denně využívají školní
zahradu, kde mohou nově jezdit na odrážedlech a kolo odrážedlech. K těmto jedenácti
strojům přibyly k velké radosti chlapečků dvě dětské fotbalové branky.
Ani letos se děti svatého Martina na bílém koni nedočkaly, byť by si bílou pokrývku velmi
přály. Zato k nim přilétli krásní barevní papoušci, chovaní v nedalekých Králíkách.
Během hodinové besedy si děti prohlédly pět různých druhů papoušků. Zjistily, proč u
nás tito krásní ptáci nežijí ve volné přírodě, čím se živí a ve kterých zemích se mohou
objevovat volně. Bylo znát, že se děti často setkávají s chovem ptáků v zajetí, protože
věděly spoustu informací.
Na závěr měsíce nás čeká program pracovníků SVČ Doris Zimní spáči. Tento program
si děti užijí v prostorách mateřské školy a na zahradě. Opět je čekají hry, nové poznatky
a pěkné tvoření.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na následující akce. Tou první bude Vánoční Leština,
která proběhne 30. 11. 2019. Děti ze základní školy i z mateřské školy vystoupí v 16:30
na zahradě MŠ, kde Vás potěší pásmem básniček a písniček. Vánoční posezení v
mateřské škole proběhne 10. 12. ve II. třídě a 12. 12. v I. třídě vždy od 16 hodin. Těšíme
se na Vás a přejeme klidný začátek Adventu.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová.

ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština pořádá dne 18. ledna
2020 v prostorách Sokolovny Leština
tradiční
„Společenský ples“
Začátek ve 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
„DUO Pavla ZECHOVÁ a Standa GREGORA“
V průběhu plesu vystoupí
„ MAŽORETKY ZUŠ Zábřeh“

Srdečně zvou pořadatelé
Jan Kleibl - předseda MO KDU ČSL
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Pozvání na adventní koncert
Už po několikáté je plánován na prosinec společný adventní
koncert obcí Leština a Lesnice. Koncert se uskuteční druhou
neděli adventní 8. prosince 2019 ve 14 hodin ve farním kostele
sv. Jakuba v Lesnici.
Tentokrát se zde představí dvě folková seskupení – A.M.
Úlet a The Addams Sisters z Moravičan se svým společným
programem adventních zpěvů a vánočních koled s názvem „Ze Slámy betlémské“.
Počátky skupiny A. M. Úlet, v čele s manžely Honzou a Blankou Adamcovými, se
datují do roku 1994. Během své existence se skupina účastnila festivalů nejen v České
republice, ale také v zahraničí, například na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku a ve
Francii.
Seskupení The Addams Sisters jsou dcerky manželů Adamcových jdoucí
v hudebních šlépějích svých rodičů.
Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

NOVOROČNÍ

KONCERT

nám otevře svou hudební náruč již v sobotu dne 4. ledna 2020.
V 16,00 hod. přivítáme ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO – L. Hůlová, M. Sedlák.
Slavnostní koncert se uskuteční v leštinské SVATOVÁCLAVSKÉ kapli. /Pouze
v případě velmi nepříznivého počasí v sále místního OÚ/
Ať je vstup do nového roku plný radosti a nevšedního zážitku!
Anna Krušová

HASIČI LEŠTINA

Sbor dobrovolných hasičů Leština přeje svým spoluobčanům
vše nejlepší v roce 2020.
Rádi bychom poděkovali našim příznivcům, kteří v letošním roce
svou účastí podpořili kulturní a sportovní akce. Velký dík patří obecnímu úřadu a
sponzorům za podporu naší činnosti.
Těšíme se na další setkávání v roce 2020.
Za SDH Ludmila AUGUSTINOVÁ
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ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK KLUBÍČKO

Zájmový a vzdělávací spolek KLUBÍČKO, z. s. ve
spolupráci s Kavárnou Harmonie Vás zve na
Předvánoční povídání o svíčkách PartyLite.
Čas Vánoc je čas pohody a krásných vůní,
které se ale s příchodem nového roku velmi brzy vytratí.
Přijďte načerpat vůni borovicových šišek,
ostružiny s cedrovým listím, purpurovou
slunečnici, karamelovou vanilku,
ohnivou levanduli a další.
Budete-li chtít,
nemusí Vás tyto vůně opustit.
Objevíte zde nejen kvalitní svíčky v krásném provedení,
ale také vonné vosky a nádherné dekorace pro Váš domov či pro Vaše blízké vhodné
jako krásný vánoční dárek. Termín a čas konání: Sobota 14. 12. 2019 od 16 hodin,
Kavárna Harmonie, Boxanka 218, Leština.
Přijďte se potěšit a nasát sváteční atmosféru.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V dnešním LZ se opět vrátíme do těžké doby německé okupace a
od strany 42 budeme pokračovat v doslovném přepisu z Pamětní
knihy obce Leštiny, část druhá:
Silnice udržovali Němci v zájmu svého osobního pohodlí stále
v pořádku a za každé roční doby sjízdné. Proto v zimě po napadnutí větší vrstvy sněhu
byla každá obec v mezích svého katastru povinna proorávati silnice sněhovými pluhy,
vyšší sněhové vrstvy a závěje proházeti, a tak vozovku přivésti v nejkratší době do stavu
pro vozidla sjízdného. K této práci muselo být vždy práceschopné občanstvo pohotové
a k dispozici připraveni silní koně k protahování sněhovým pluhem. Budiž tu
připomenuto, že hned s příchodem okupující branné moci německé byla zde zavedena
jízda po pravé straně jako v říši německé. Nemalé jazykové potíže měli naši lidé při
dopravě vlakem.
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Kdo nedovedl u pokladny domluvit se německy, nedostal jízdenku, Musel proto nosit
v paměti aspoň německá jména stanic, kam měl dojeti. Že zhusta vyslovena byla
naprostá zkomolenina, to Němcům pranic nevadilo. / např. chochenstat, správně
Hohenstadt /.
Pracovní povinnost. Záhy zavedli Němci pracovní povinnost. Stupňovala se nástupem
mužů německé národnosti k vojsku a tento úbytek vlastních pracovních sil nahrazovali
silami národnosti české. Za tou příčinou zřízen byl v Zábřeze „pracovní úřad“, německy
Arbeitsamt, který vedl v záznamu muže od 18 do 60 roků a ženy od 18 do 55 svého
věku. Z těchto pak dosazoval síly pracovní jak do hospodářství, tak i do továren.
Postižený musel na příkaz pracovního úřadu práci přesně nastoupiti na místo svého
určení, a to s řádně vyplněnou pracovní knížkou. V této práci měl již trvale zůstati, ale
mohl místo také zaměnit u jiného zemědělce, to však jen s povolením pracovního úřadu.
Rovněž tak dělník tovární mohl pracoviště zaměnit za jiné, ale zase jen v továrně. Je
zřejmé, že toto nebývalé omezení osobní svobody naráželo na silný odpor obyvatel, ale
nátlak byl tak silný, že každá obrana byla tu marná. Po roce 1940 byla pro Němce
potřeba pracovních sil již tak naléhavá, že pracovní povinnost byla stanovena již od 14
věku, tedy hned po vychození školy. Děvčata a hoši vystouplí ze školy byli dosazováni
hlavně do hospodářství k pracím při domě a na poli a to nejen u hospodářů v obcích
německých, ale i v českých. Od nás octli se hoši a děvčata v několika případech hned
druhý den vyjití ze školy přímo ve službě. Trapné chvíle nastaly hlavně pro muže naše,
když Němci dne 22.6. 1941 přepadli zákeřně Rusko. Dokud postupovali, byl jakž takž
život při nucené práci snesitelný, ale když po strašlivé porážce u Stalingradu uvědomili
si hrůzu své další bezmocnosti, chtěli aspoň svou zemi uchránit před konečnou zkázou
tzv. „totálním“ nasazením všech pracovních sil uvnitř říše, kde pak docházelo k drsnému
nátlaku na zvýšení pracovního úsilí „ve prospěch německé říše“. Tu již do práce
manuální zařazování byli nejenom dělníci z povolání, ale i úředníci všech kategorií,
učitelé, profesoři aj. Tomuto zařazení do práce jiné říkali Němci „přeškolování“, německy
Umschulung.
I v příštím čísle LZ, / již v r. 2020 / se k neblahým rokům okupace vrátíme. Budeme
pokračovat v doslovném přepisu od strany 45.

Vážení čtenáři všech věkových kategorií, dovolte, abych VÁM všem popřála přívětivý
vánoční čas plný radosti i lásky a šťastné vykročení do nového roku s nadějí, že nás
neopustí zdraví, mír, štěstí a pohoda!
A. Krušová, kronikářka
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DŮLEŽITÁ DATA

2. 12. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

8. 12. 2019

•

Adventní koncert - kostel sv. Jakuba v Lesnici od 14:00

11. – 13. 12.

•

Odečet vodoměrů

14. 12. 2019

•

Vánoční povídání o svíčkách, Klubíčko, budova kina 16:00

14. 12. 2019

•

Předvánoční koncert – OÚ 18:00

16. 12. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

18. 12. 2019

•

Svoz plastů

30. 12. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

4. 1. 2020

•

Novoroční koncert – kaple sv. Václava v Leštině v 16:00
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