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aktuální informace z obce

Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 11. 11. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 9. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština, na nějž jsou všichni spoluobčané srdečně zváni.

Obecní poplatky
Upozorňujeme občany, že ke dni 15. 11. 2015 musí být zaplaceny poplatky za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Svoz trávy

Pravidelný svoz trávy a bioodpadu bude v listopadu probíhat dle přízně počasí.
O datu posledního svozu budete informováni místním rozhlasem.

Změna termínu pietního koncertu ⚠
Pietní koncert dechové hudby u příležitosti Památky zesnulých se uskuteční již
v sobotu 31. 10. 2015 ve 14:00 hodin na místním hřbitově. Přijměte naše pozvání
a zavzpomínejme společně na ty, kteří se s námi dnešních dnů, bohužel, nedožili.

Předvánoční posezení pro seniory

Kulturní komise při Obecním úřadu v Leštině zve všechny seniory na tradiční
předvánoční posezení. Setkání proběhne v sobotu dne 28. 11. 2015 od 15:30 hodin
v sále sokolovny. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pepa a Vašek, občerstvení
bude zajištěno.

Výzva
Kulturní komise OÚ v Leštině připravuje na sobotu 28. listopadu 2015 svým
rozsahem menší „Vánoční výstavku“. Vyzýváme občany naší obce, kteří se věnují
zajímavým koníčkům a měli by zájem o prezentaci svých výrobků (možnost i
případného prodeje), aby se přihlásili paní Janě Lepkové. Za zapůjčené výrobky
předem děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
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zprávy ze školy

Podzimní zprávičky z leštinské školičky 😊

Podzim se nám rozjel na plné obrátky, ale to nám vůbec nevadí, náladu
nám méně vlídné počasí nijak nekazí. Od posledního vydání
Leštinského zpravodaje proběhly dvě akce, na které bych dnes
v úvodu ráda vzpomněla.
1. Co se událo v uplynulém období
Pohodově po hodech běháme už spoustu let. Letos došlo k drobné změně, neběhali
jsme po hodech, ale před nimi, takže letošní běh byl sice pohodový, ale zároveň
předhodový. Uskutečnil se v úterý 29. září. Vyrazili jsme tradičně k místnímu hřišti,
abychom změřili své síly v první letošní sportovní disciplíně. Počasí nám naštěstí bylo
nakloněno, tak mohli všichni toho dne přítomní školáci nastoupit na start. „Ke startu,
připravit, pozor, TEĎ !“ Těmito povely byl zahájen velitelkou akce, paní učitelkou
Kantorovou, již tradiční „Pohodový běh“ žáků leštinské školy. Závodníci byli rozděleni
do dvou kategorií – zvlášť soutěžili chlapci a dívky 1. a 2. ročníku, druhou kategorii
tvořili opět odděleně kluci a holky 3. až 5. ročníku. Všichni běželi jako o život, komu
síly nestačily, běh vystřídala rychlá chůze.
Na pomyslných stupních vítězů stanuli tito školáci a školačky:
1. kategorie – 1. a 2. ročník
Děvčata:
Chlapci:
1. místo: Maruška Paraska
1. místo: Adámek Brzobohatý
2. místo: Žanetka Šafářová
2. místo: Matoušek Bílý
3. místo: Michalka Burianová
3. místo: Tomášek Kristek
2. kategorie – 3. až 5. ročník
Dívky:
Hoši:
1. místo: Kristýnka Nesétová
1. místo: Honzík Jílek
2. místo: Gabča Heckel
2. místo: Jirka Smital
3. místo: Linduška Balcárková
3. místo: Tomášek Polák
Zvolání „Sláva vítězům !“ ukončilo letošní ročník „Pohodového předhodového běhu“ a
my se už všichni těšíme na ten následující ! (Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na
webových stránkách školy.)
Na závěr bych chtěla poděkovat Pekařství Vašíček, které věnovalo každému malému
účastníku sportovního klání velký chutný sladký koláč. Moc děkujeme.
Ve středu 1. října zahájily svou činnost všechny zájmové kroužky při základní
škole, které v září ještě nepracovaly.
Ve čtvrtek 15. října navštívili všichni žáci základní školy šumperské divadlo, kde
zhlédli velmi pěkné představení Kocourek Modroočko. Všem zúčastněným se moc
líbilo.
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2. Akce, které nás čekají v průběhu listopadu
Chtěla bych širokou leštinskou veřejnost jménem všech dětí MŠ i ZŠ, i celého
pedagogického sboru pozvat na zakončení další tradiční akce s názvem „Dýňový
den“. Závěr této akce bude spojen tradičně „s uspáváním broučků a loučením se
světluškami“. Dýňový den se uskuteční v pondělí 2. listopadu. Dopoledne budou
děti pracovat v dílničkách, budou si vyrábět mimo jiné svého broučka, lampičku pro
večerní pochod, svítilny z dýní, dojde opět i na pečení dýňových buchet a ochutnávku
„kouzelných lektvarů“. V 16:30 pak zveme všechny, kteří si nechtějí nechat ujít
vystoupení dětí z obou škol či večerní osvětlený pochod obcí, na zahradu mateřské
školy.
Ve čtvrtek 5. listopadu máme naplánován další letošní výlet, tentokrát do Olomouce
do Pevnosti poznání, kde děti nejprve absolvují výukový program (pro prvňáčky je
připraven program Tvrdá doba kamenná, pro druháčky Voda v jednom kole atd.),
následně budou mít možnost prozkoumat všechny expozice v muzeu.
V úterý 10. listopadu bude zahájen plavecký výcvik, jehož se standardně účastní žáci
1. až 4. ročníku. Své pohyby ve vodním živlu budou školáci pilovat v plaveckém areálu
Zábřeh.
V pondělí 16. listopadu budou mít žáci základní školy ředitelské volno.
Ve čtvrtek 19. listopadu se konají třídní schůzky.
Dnešní zprávičky jsou u konce. Na závěr opět jedná moudrá myšlenka, tentokrát od
Marka Twaina:
„Každý nadává na počasí, ale nikdo s ním nic neudělá.“
Domnívám se, že výše uvedené všichni dobře víme, ale i tak si občas bezprostředně
zareptáme. ☺
Příjemný podzimní čas přeje
👤 Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

místní spolky informují

Pozvání od místních hasičů
SDH LEŠTINA Vás srdečně zve na tradiční MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU, která se koná v pátek 4. prosince 2015 na návsi.
MIKULÁŠE, ANDĚLA a ČERTY přivítáme již v 16 hod. Děti se
mohou těšit na sladkou odměnu a všem se bude určitě líbit i
závěrečný ohňostroj.
👤 Za SDH L. Augustinová
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úryvky z leštinské kroniky

Návrat do roku 1935 přímo volební…

Volby do Poslanecké sněmovny a Senátu vykonány byly v
neděli dne 19. května. Počet oprávněných voličů byl 694, z
toho mužů 324, žen 370. Komisařem při volbách byl
starosta Josef Linhart, zástupcem řídící učitel Jan Kužela.
Nad 200 hlasů do PS i S získali komunisté, nad 100 hlasů
lidovci a republikáni. Pod 100 hlasů dostali sociální demokraté, pod 50 hlasů
živnostníci, národní socialisté, pod 10 hlasů národní sjednocení a 3 spolky německé.
PS získala celkem 661 hlas, Senát 578 hlasů.
V neděli 26. května byly konány volby do okresního a zemského zastupitelstva.
Oprávněných voličů bylo 638, z toho mužů 297, žen 341. Volily osoby od věku 24 let.
Zvítězili komunisté, další byli lidovci, republikáni, soc. demokraté, živnostníci, národní
socialisté, po dvou hlasech dostali křesťanští sociálové, národní sjednocení a
sudetoněmecký spolek.
Pokračovala regulace řeky Moravy, a to v katastru obce Lesnice v tak zvaném
Bočkovém koutě.
Tento rok též poznamenal noční požár ze dne 7. ledna na hospodě u Keprtů. O půl 1
hořelo v přístavbě na dvoře, kůlna lehla popelem. Část střechy na hospodě ohněm
zachycená byla pohotovým hasičstvem uhašena.
Dne 13. března vyhořeli u Kotrlů číslo 125. Požáru vypuknuvšímu ve 22 hodin padlo
za oběť obytné stavení, ale přilehlá výměna a chlév byly již ušetřeny.
Mohykánem lidského věku je v Leštině tohoto času místní rodák, bývalý cestář
okresní silnice do Zábřeha pan Jan Berka, jenž se narodil 15. 5. 1845 a dovršil 90 let
věku. Lze vskutku obdivovati jeho pevné zdraví po celá léta při tak těžké práci.
V příštím čísle LZ rok 1935 ukončíme výpisem týkajícím se význačných osobností
našich dějin - T. G. Masaryka a E. Beneše.
Za pozornost děkuje a pěkné dny přeje
👤 Anna Krušová

Knížku Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939 – 1945, autora
Zdeňka Filipa vydalo nakladatelství VEDUTA Štíty, 1. vydání vyšlo v r. 2002 z tiskárny
Křupka Mohelnice. Za její zapůjčení děkuji paní Anně Hoferové. Čtenářům ze severní
Moravy se otvírají životní osudy hrdinů, kteří v tomto kraji prožili podstatnou část
svých životů a kam se, bohužel, jen někteří mohli opět po letech vrátit…
Svobodník FRANTIŠEK ADÁMEK, příslušník československé zahraniční armády za
2. světové války, se narodil 20. 8. 1919 v Leštině. Jeho otec pracoval jako zedník na
melioracích v povodí řeky Moravy, matka vedla domácnost a starala se o kus políčka
při chalupě. I František se vyučil zedníkem, ale brzy po nacistické okupaci
Československa se stejně jako mnoho mladých Čechů rozhodl domov opustit, aby se
zbraní v ruce pomohl v boji za svobodu vlasti. Překročil hranice Protektorátu a
!4

směřoval k polským hranicím pravděpodobně i se svým společníkem, nerozlučným
kamarádem Josefem Kutalem z Bohuslavic.
Zde byl v čes. zahraniční vojenské skupině prezentován pod č. 1476. Nebyl přesunut
do Francie a po porážce polské armády zažil strastiplný ústup čs. legionu směrem na
východ. V Sovětském svazu prošel několika integračními tábory a odtud byl odvelen
na Střední východ. V r. 1940 zde vznikl 11. čs. prapor Východní, jehož velitelem byl
pplk. Karel Klapálek. Po aklimatizaci a výcviku v Judské poušti u Jericha, v proláklině
u Mrtvého moře odešel prapor do Egypta, kde přebral strážní službu v přístavu a na
letišti v Alexandrii i v několika zajateckých táborech. V r. 1941 byl prapor narychlo
přemístěn do Sýrie, pak znovu do Egypta, odtud na palubách torpédoborců do
obleženého přístavu Tobruku v Libyi. Zde 750 Čechoslováků po boku Britů, Indů a
Poláků po řadu měsíců hájilo tento důležitý přístav. 11. čs. prapor byl přidělen k
brigádě karpatských střelců. Směrem k nepříteli tu byly četné překážky v roklích z
kamení, drátů a nebezpečná minová pole. Adámek i Kutal byli zařazeni do 4. roty.
Denní i noční hlídky mezi hromadami kamení, v botách se silnou gumovou podrážkou,
aby nebylo slyšet ani šelest, nedostatek vody, k tomu ještě slané, prudké přestřelky,
to všechno museli zažívat. František byl přidělen na hlídku, které velel krajan, četař
Alois Kvapil z Kolšova. Své místo kulometčíka si předem pečlivě připravil.
Neschůdnou roklí sem přitáhl i těžké betonové stropnice. Avšak jediná mezera
ponechaná jako průzor stačila, aby v prvních chvílích spuštěné italské palby jedna
mina spadla přímo do bunkru. Střepina zasáhla Františka Adámka přímo do hlavy,
takže na místě vykrvácel. Druhého dne ho pohřbívali v Tobruku pod vedením
kamaráda Kutala. Nad hrobem mu zpívali státní hymnu a píseň Moravo, Moravo. O 14
dní později se stejným způsobem kamarádi loučili i s Josefem…
Za zásluhy a statečnost oba Moraváci rozkazem ministra obrany z Londýna obdrželi
18. 3.1943 Čs. válečný kříž in memoriam a po válce byli ještě vyznamenáni medailí Za
zásluhy. Hroby obou přátel i jejich spolubojovníků léta ošlehává písek africké pouště.
Podoba Františka Adámka s tropickou helmou na hlavě je zvěčněna aspoň na jedné z
osmi československých poštovních známek londýnského vydání z r. 1945. Na jeho
počest je v rámci oslav konce 2. světové války každoročně kladena na místním
hřbitově kytička a zapálena svíce. V nově vybudované části Leštiny nedaleko jeho
rodného domu můžeme číst čestný název: „ Ulice Františka Adámka “.

Oprava
V tištěné verzi Leštinského zpravodaje č. 8/15 došlo v článku Vzpomínka na
leštinského rodáka k přepisu. Mgr. Zdeněk Brachtl byl jmenován ředitelem
Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 1996. Za tiskovou chybu se omlouváme.
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Významná jubilea
listopad:

Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Kordulová Zdenka (75)
Potěšilová Jana (60)
Juránková Vlasta (60)

Důlěžitá data
31. 10. 2015

• Pietní koncert, 14:00 h., místní hřbitov

2. 11. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině

3. 11. 2015

• Svoz trávy

9. 11. 2015

• Svoz komunálního odpadu

10. 11. 2015

• Svoz trávy

11. 11. 2015

• 9. veřejné zasedání ZO, 18:00 h., OÚ

16. 11. 2015

• Svoz plastů
• MUDr. Anna Peková v Leštině

18. 11. 2015

• Svoz trávy

23. 11. 2015

• Svoz komunálního odpadu

28. 11. 2015

• Posezení seniorů, 15:30 h., sokolovna
• Vánoční výstavka

30. 11. 2015

• MUDr. Anna Peková v Leštině

4. 12. 2015 👹

• Mikulášská nadílka, 16:00 h., náves
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