LZ 6/15 • PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OBECNÍ KNIHOVNY
Paní knihovnice oznamují všem čtenářům, že v červenci bude knihovna po celý měsíc
uzavřena. V srpnu budou její dveře otevřeny každé pondělí. K pravidelné provozní
době se vrátí opět po prázdninách.

DOVOLENÁ MUDR. ANNY PEKOVÉ
MUDr. Anna Peková oznamuje svým pacientům, že v červenci a srpnu nebude
v Leštině ordinovat, pouze v Zábřehu. Dále informuje o plánované dovolené:
 7. 7. – 10. 7. 2015
 10. 8. – 21. 8. 2015 – zastupuje MUDr. Vrbecká, poliklinika Zábřeh (přízemí).

UZAVŘENÍ POŠTY
Vedení pošty oznamuje, že pošta Leština bude od 6. 7. – 31. 7. 2015 z personálních
důvodů uzavřena. Veškeré zásilky k vyzvednutí budou v této době ukládány na poště
Zábřeh. Doručování zásilek v obci zůstává beze změny.
MÍSTNÍ SPOLKY INFORMUJÍ

VELKÝ ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ
J

Mužstvo mladších žáků se v tabulce
umístilo na 1. místě. Všem malým
fotbalistům upřímně blahopřejeme a
do následující sezony přejeme
hodně úspěchů! Nemalé poděkování
si zaslouží i vedení jejich družstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leština
Bohdíkov
Oskava
Petrov
Vikýřovice
Kamenná

34:10 (skóre); 12 (bodů)
34:13 (skóre); 10 (bodů)
20:5 (skóre); 10 (bodů)
18:20 (skóre); 9 (bodů)
9:23 (skóre); 3 (body)
9:51(skóre); 0 (bodů)
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ZPRÁVY OD HASIČŮ
Pohárové soutěži na návsi obávaná 13 smůlu nepřinesla. Počasí nezklamalo a
potěšilo 9 družstev mužů, 3 družstva žen a 7 družstev veteránů.
Přehled výsledků:
umístění

muži
ženy
veteráni

1.

Nemile
Lesnice
Hrabová

2.

3.

Lesnice
Dubicko
Leština II

Troubelice
Rohle
Leština I

NOČNÍ POCHOD
V případě aktuálního příznivého počasí plánujeme během prázdnin uspořádání
nočního pochodu kolem Leštiny. O akci budeme včas informovat prostřednictvím
letáků a hlášením v místním rozhlasu.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

ČERVNOVÉ ZPRÁVIČKY Z LEŠTINSKÉ ŠKOLIČKY
O čase se ve svých příspěvcích zmiňuji velmi často. S touto „veličinou“ se
setkáváme dnes a denně a minimálně obden na ni spíláme. S lítostí
samozřejmě… Nic na světě nám ale bohužel nedovolí čas zastavit, byť jen
na malou chviličku. Ani jsme se nenadáli a díváme se vstříc letním
prázdninám. Na jednu stranu se na ně strašně těšíme, na tu druhou se
už nyní děsíme, že rychle utečou. Všechno příjemné totiž ubíhá snad
dvakrát rychleji. Ale dost už „nářků“, čas bohužel opravdu nezastavíme. Pojďme se
v něm tedy vrátit o pár týdnů zpět a zavzpomínat na to, co milého a příjemného jsme
v naší škole i mimo ni zažili.
Akce, které se uskutečnily od posledního příspěvku do Leštinského zpravodaje
Ve čtvrtek 30. dubna se konal další sběr starého papíru. Díky pomoci spousty
leštinských občanů se nám podařilo sebrat a svézt 6.420 kg starých novin, letáků,
kartonů a knih. Do rozpočtu naší organizace jsme získali 8.988 Kč. S největší
pravděpodobností použijeme vydělané prostředky na podzimní výlet pro místní školáky.
Všem, kteří nám starý papír připravili, moc a moc děkujeme.
V pondělí 4. května zavítalo do naší školy Mobilní Planetárium. Děti základní i
mateřské školy zhlédly film o hvězdách a vesmíru formou sférického promítání.
Ve čtvrtek 7. května jsme se zapojili do oslav 50. výročí osvobození naší obce.
Nejprve jsme s páťáky položili kytičky na hroby obětem konce 2. světové války,
následně jsme se vypravili ve vzpomínkovém lampionovém průvodu na místní hřiště.
Další pondělí, 11. května navštívili naši školu profesionální hasiči z HZS Šumperk.
Formou her a soutěží došlo k poučení dětí v oblasti řešení krizových situací.
V pátek 15. května jsme se s 52 žáky z 2. až 5. ročníku vypravili na dvoudenní výlet
do Moravského krasu. Počasí nám přálo, výlet jsme si opravdu užili a všichni jsme se
bez újmy vrátili (když nepočítám jednu kšiltovku, která přistála na dně Macochy).
V pátek jsme se cestou do krasu zastavili na zámku v Boskovicích. V současné době
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je tam k vidění výstava kostýmů, které byly použity v seriálu Arabela. Po příjezdu na
chatu Macocha, která se nachází v těsné blízkosti stejnojmenné propasti, jsme se
vypravili do lanového centra Velká Dohoda, u něhož si lze prohlédnout jednak
přístupnou vápencovou jeskyni, jednak naučnou stezku. Po návratu do chaty pro nás
byla připravena večeře, po níž jsme se vydali na krátkou večerní procházku. Po ní
jsme unaveni ulehli ke spánku. Po ranní rozcvičce a snídani nás čekala jízda lanovkou
ke vstupu do Punkevních jeskyní. Ty jsme prošli a ani nedýchali, když nám slečna
průvodkyně předváděla, jak vypadá absolutní tma. Prohlídka byla zakončena jízdou po
říčce Punkvě na lodičkách. Lanovkou jsme se vraceli poté zpět k chatě. Následovaly
nákupy suvenýrů, oběd a příprava na odjezd k domovu. Vrátili jsme se unavení, ale
spokojení.
Pozn.: Doprava na výlet byla hrazena z výtěžku obecního a školního plesu, za což
patří poděkování obecnímu úřadu.
V neděli 24. května se na sále sokolovny uskutečnila oslava Svátku matek. Program
byl opravdu přepestrý a troufám si říct, že nelitoval nikdo, že sem zavítal. Poděkování
za jeho přípravu patří všem mým kolegyním z mateřské i základní školy, ale také panu
Karlu Kolčavovi za zvučení celé akce.
Ve čtvrtek 28. května proběhlo fotografování třídních a družinových kolektivů i
jednotlivců.
V úterý 9. června se na svůj výlet vypravili nejmladší školáci, prvňáci. I letos museli
z kapacitních důvodů jet samostatně. I oni se vrátili spokojení a nadšení nejen ze
skanzenu v Příkazech u Olomouce, ale i ze ZOO na Kopečku i jeho lanového centra.
Dopravu na tuto akci prvňáčci také neplatili, výtěžek z plesu pokryl i tyto výdaje.
V pátek 19. června se druháci a třeťáci vydali na akci Den s Lesy ČR ke sv. Josefu u
Dubicka. Počasí sice ráno vypadalo strašidelně, nicméně se umoudřilo a dovolilo všem
účastníkům si prima akci užít.
V úterý 23. června se v naší škole uskutečnila beseda s názvem „Husí stopy“, která
byla věnována 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Možná jste zmiňované
„stopy“ postřehli ve vstupní chodbě naší školy.
V závěru školního roku nás čekala tři přátelská utkání se základní školou v Lesnici –
vybíjená, kopaná a florbal. Děti z družinky zažily dobrodružství při hledání pokladu
kapitána Flinta a fyzickou zdatnost školáků prověřila i tradiční, předprázdninová
Leštinská školní olympiáda. 30. června slavnostně zakončíme školní rok 2014/2015,
jako vždy i s posledním zvoněním pro páťáky.
Bylo toho za ten rok opravdu mnoho, ale všechno jistě stálo za to. 
S koncem školního roku přináším opět několik perliček z leštinských školních lavic.
Pravdou je, že jich stačíme zapsat jen zlomek, ale aspoň o ten se s Vámi chci podělit.
Při doplňování písmen do připravených přísloví: „Lež má krátké nohy…“, jsem
se například dověděla, že: „Leh má krátké nohy…“ nebo „Lev má kráteké
nohy…“
Utvoř větu se slovem „daroval“: Petr daroval orgány babičce.
Kdo je to zdravotnice? To je ta, co někoho zdraví.
Kde se těží černé uhlí? Černé uhlí se těží na Ostravsku a je tak kvalitní, že se
z něho vyrábí kokain.
Čím se proslavil pan Bell? Vyráběl mobilní telefony.
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Jak se jmenovali psi z povídky Babička? Slečna a Hortenzie.
Dej do množného čísla „police s mýdlem“ – „policie s mydlami“
Snad Vám některá z perliček vyloudila malý úsměv ve Vaší tváři. A to se počítá…. 
Na závěr snad jen – dnes aktuálně:
„Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.“ (Shakespeare)
Pečlivě si tedy vybírejme, s kým svůj čas trávíme.
Ať máte o prázdninách při výše zmíněném výběru šťastnou ruku, Vám přeje
Jana Řeháková, ředitelka
A ještě jeden „vzkaz“ od paní učitelky prvňáčků:
Rok s rokem se sešel a prvňáčci už umí číst. V úterý 2. 6. obdrželi svůj diplom
OPRAVDOVÉHO ČTENÁŘE. Nechyběl ani přípitek dětským šampaňským. A na co se
připíjelo? Na to, aby je čtení nadále tak bavilo a kniha je provázela celým životem.
Každým rokem si víc a víc uvědomuji, co to dá dětem práce a úsilí a za to jim ještě
jednou BLAHOPŘEJI a přeji jim spoustu pěkných knih a zážitků ze čtení.
Pavlína Kubíková

ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Návrat o 81 let zpět nás zavede do roku 1934.
Jaké byly tehdy hospodářské poměry?
Zima toho roku se zdála celkem dobrá, jaro však i léto bylo
nezměrně suché. Za celé jaro se tak dostavil až teprve 8.
května první velký, ale tichý déšť, avšak odtud pak pršelo
závlahově teprve v srpnu a září, kdy se dostavily vydatné
srážky a půdě velmi prospěly. Není tudíž divu, že krmiva byl
napořád nedostatek, jmenovitě sena a otavy. Po deštích srpnových zotavil se zvláště
jetel strniskový, jež pak vydal dobrou seč, takže v podzimu bylo již krmení dostatek.
Rovněž dobrou úrodu dala i řepa strnisková, jež se zvlášť vydařila. Za nedostatek píce
bylo nutno přikupovati jmenovitě krmiva jadrná, leč tato byla velmi drahá, a to až po
160,- Kč za 1 q. Toho roku upadala zase cena dobytka hovězího i vepřového,
prodávány byly i starší krávy po 2, 50 Kč, jatečné nejvýše po 3,- a jen za kusy dobré
jakosti podáno nejvýše bylo 4,- Kč za 1 kg živé váhy. K této už podbízené ceně
doháněl chovatele zoufale tíživý nedostatek krmiva zapříčiněný, jak výše psáno,
nezměrným suchem. Vepřový dobytek poklesl v ceně již natolik, že v létě se vepři
prodávali nejvýš po 4, 50 Kč za 1 kg. Teprve později se ceny o něco málo zlepšily, a to
v důsledku naprosté nerentability chovu vepřového dobytka, jelikož krmivo pro tento
bylo tak drahé, že bylo nutno chov vepřů omezovati, neměl – li chovatel zaúplna na
svoje přičinění jen dopláceti. To také způsobilo až dotud nebývalý zjev, že chovatelé
takřka šmahem vybíjeli prasnice, zvláště když selátka prodávána byla za 100, nejvýše
200 Kč za pár. Tento naprosto nezdravý zjev cenový, a to nejen dobytka, ale jmenovitě
i u obilí, uspíšil rozhodnutí vlády, jež nemohla již nadále ponechati zemědělce
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bezbrannému osudu a spekulaci, že rozhodla se toho roku zříditi k době sklizně
OBILNÍ MONOPOL, jehož účinnost se projevila v cenách rozumně upravených a již
stabilních, takže lid pracující na prvovýrobě nejzákladnější poživatiny životní –
CHLEBU – mohl odtud stavěti svůj hospodářský plán na pevné bázi cenové, jíž vláda
odtud nadále přísně střeží a dle potřeby ji upravuje. Výkup a odprodej ušlechtilého obilí
za vládu obstarává „ Čsl. obilní společnost “ a to ve smyslu vyhlášky Úředního listu
ministerstva financí a zemědělství ze dne 16.7. 1934. Průměrná cena mléka byla 1, 30
za 1 l, podmáslí 40 hal., odstředěné mléko 25 hal. za 1 l. Ceny másla v mlékárně za 18
- 20 Kč za 1 kg v drobném, 15 – 17 ve velkém. Tvaroh 2 Kč za 1 kg v drobném, 1 – 1,
70 Kč ve velkém. Výkupní cena pšenice, žita, ječmene, ovsa se pohybovala v relaci od
164 – 112,- Kč podle hlavní váhy.
K dovršení smolných časů je tento rok poznamenán i 2 požáry. Dne 8. 2. hořelo u
Boksanů v čísle 83. Živlu lehlo stavení zúplna, ježto požár vypukl v noci. Další požár
ze dne 12. 11. u Jana Čecha, koláře, v čísle 69 se podařilo lokalizovat, protože vypukl
ve dne a zasáhl dílnu kolářskou i stodolu, ale naštěstí obytné stavení zůstalo živlu
uchráněno.
Toho roku byla provedena regulace řeky Moravy na dalším úseku až po
tak zvanou Tmavou, a to po spoj, provedený vypřímením a vyhnutím se zátočině
vybudovaný již v r. 1932. Ochranná hráz proti náhlé vodě postavena byla současně od
budovy Jana Čecha vedle řeky až po tak zvanou Velkou hráz.
Nové domky si roku 1934 postavili:
Alois Meitner,
číslo 19, vila při statku „ AŠA “
Josef Šebesta, číslo 110
Vladimír Čulík, číslo 242
Josef Boksan, číslo 83, po vyhoření
Jan Balcárek, číslo 176
Zápisy v kronice o roku 1934 nekončí – v září se k nim opět vrátíme.
Příjemné dny pracovní i odpočinkové svým spoluobčanům a prázdniny plné zážitků a
veselí školákům všech kategorií přeje Anna Krušová :-).

VÝZNAMNÁ JUBILEA

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec
91 let – Goldová Helena
75 let – Neumanová Anna
70 let – Šebesta Miroslav
60 let – Snášel Vladimír
55 let – Effenberger Jan, Valouch Miroslav
50 let – Dobiášová Alena, Hýblová Helena, Komenda Miroslav
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srpen:
85 let – Korunová Berta
75 let – Soural Josef
70 let – Volf Jiří
65 let – Horká Dáša
60 let – Augustin Jaroslav, Potěšil Milan
50 let – Sváda Miroslav
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!
DŮLEŽITÁ DATA

7. 7. 2015



Svoz trávy

9. 7. 2015



Svoz komunálního odpadu

13. 7. 2015



Svoz plastů

14. 7. 2015



Svoz trávy

20. 7. 2015



Svoz komunálního odpadu

21. 7. 2015



Svoz trávy

28. 7. 2015



Svoz trávy

3. 8. 2015



Svoz komunálního odpadu

4. 8. 2015



Svoz trávy

10. 8. 2015



Svoz plastů

11. 8. 2015



Svoz trávy

17. 8. 2015



Svoz komunálního odpadu

18. 8. 2015



Svoz trávy

25. 8. 2015



Svoz trávy

31. 8. 2015



Svoz komunálního odpadu
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