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Výsledky krajských voleb

Volby do zastupitelstev krajů se opět potýkaly s velmi nízkou volební účastí. Nejinak tomu
bylo také v Leštině, kde padl i “rekord” z roku 2004, kdy volební účast dosáhla necelých
37%. Letos do volebních uren vhodilo hlasovací lístky přesně 35% voličů oprávněných
v obci hlasovat.
Hlasování v Leštině dopadlo následovně:
Starostové ProOlomoucký kraj - 34,07% hlasů
ANO 2011 - 18,43% hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy - 12,56% hlasů
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty - 12,29% hlasů
Česká strana sociálně demokratická - 6,98%
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a SPO - 6,70 %
Dále: Občanská demokratická strana - 3,07%, Úsvit s blokem proti islamizaci - 1,67%,
TOP 09 - 1,39%, Piráti + Změna + ProRegion-> Kraj nové generace - 1,11%, NEZÁVISLÍ
a MORAVANÉ - 0,55%, Svobodní a soukromníci - 0,27%, NE ILEGÁLNÍ MIGRACI PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI - 0,27%, Dělnická strana sociální spravedlnosti Imigranty a islám v ČR nechceme! - 0,27% hlasů.

Svoz zahradního odpadu

Pravidelné úterní svozy zahradního odpadu budou probíhat i v měsíci listopadu. O datu
posledního svozu budete včas informováni místním rozhlasem.

Vítání občánků
V sobotu 5. listopadu 2016 od 14:00 hodin uvítáme v zasedací
místnosti OÚ Leština nově narozené děti. Rádi bychom jim popřáli,
aby je v životě provázela radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky.

Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Leština zve všechny spoluobčany na 17. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Leština, které se uskuteční ve středu 16. listopadu 2016 od 17:00 hodin v
zasedací místnosti OÚ
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Vývoz žump
Další termíny vývozu žump pro již nahlášené občany jsou: 9. listopadu, 16. listopadu a
14. prosince.

Uzavření pokladny a pošty Partner
Oznamujeme občanům, že ve středu 30. listopadu 2016 dojde z provozních důvodů k
uzavření pokladny a pošty Partner. Děkujeme za pochopení.
pozvánky na akce

Leštinská hudební skupina vydala novou desku

Kapela Velmi krátké vlny letos prošla výraznou proměnou - nově ji
uslyšíte pod názvem VLNY. Její akustický pop je ovšem i nadále
silně inspirován krajinou podhůří Jeseníků. Novou desku, která
nemá název, produkuje známý producent Boris Carloﬀ. Setkání s
ním kapelu autorsky nasměrovalo a významně zvukově posunulo.
Křest nového alba proběhne v sobotu 19. listopadu 2016 od
20:00 na Rafandě v Zábřeze. Všichni příznivci jsou srdečně zváni!
více informací najdete na: www.vlny.band a www.facebook.com/vlnymusicband/

Leštinský aerobik s Luckou

Holky, kluci, dámy, páni, všichni jste srdečně zváni 19. listopadu od 9:00 do 10:30 na
leštinský aerobik. Cvičení proběhne na sále sokolovny, vstupné je 50,- Kč. Více informací
najdete na facebooku - “Aerobik s Luckou”. Těším se na Vás.
Lucka

„Hudba je nejlepší umění, zahání smutek“ /… Martin Luther
V sobotu dne 26. listopadu od 16:00 hodin rozezní zasedací místnost našeho OÚ
houslový koncert vedoucího strunné katedry HAMU v Praze pana Leoše Čepického a
jeho dcery, studentky Alžběty Čepické. Mistři strun uvedou díla světových autorů pro
sólové i dvojhlasé housle. Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studenti mají vstup
volný. Všichni jste srdečně zváni!

Vánoční jarmark

Začátek adventu Vám všem o první adventní neděli 27. listopadu 2016 zpříjemní
vánoční jarmark, při kterém bude rozsvícen vánoční strom. Jarmark proběhne v
sokolovně a budou na něm prodávány výrobky našich spoluobčanů.
Pokud máte zájem prodávat na jarmarku i své výrobky, nahlaste se, prosím, u paní Jany
Lepkové nebo na OÚ ( 📞 606 022 881, email: jana.lepkova@centrum.cz). Děkujeme a
těšíme se na Vás.
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Předvánoční posezení pro seniory

Kulturní komise při Obecním úřadu v Leštině připravuje pro všechny seniory tradiční
předvánoční posezení. Setkání proběhne v sobotu 3. prosince 2016. Bližší informace
budou poskytnuty v hlášení místního rozhlasu.

Pozvání na Mikulášskou nadílku

Hasiči Leština Vás srdečně zvou na tradiční Mikulášskou nadílku,
která se uskuteční v sobotu 3. prosince 2016 na návsi. Mikuláše,
anděla a čerty můžete přivítat v 17:00 hodin. Pro děti jsou
připraveny malé dárečky a sladká odměna. Závěr tradičně zpestří
předvánoční ohňostroj.

Pozvánka k sousedům

Kulturní komise v Leštině ve spolupráci s kulturní komisí v Lesnici pořádají o druhé
adventní neděli 4. prosince 2016 v kostele sv. Jakuba v Lesnici Adventní koncert. O
vánoční, sváteční náladu se postará pěvecký sbor Slavice. Přijďte si odpočinout a nasát
pravou atmosféru přicházejících svátků klidu a pohody.
Všichni jste srdečně zváni!
místní spolky informují

Zprávy od hasičů
Chlapci a děvčata ve věku 6 - 15 let. Máte-li zájem, můžete řady výše
uvedeného kroužku rozšířit. Rovněž hledáme do týmu mužů za účelem závodu v
hasičském sportu mladé hochy od 15 let.
……………..
Potřebné informace podá starostka SDH Ludmila Augustinová, tel. 732 727 750.

Kroužek mladých hasičů nyní vedou trenéři: Ludmila Augustinová, Martin Cink a Vlastimil
Kovařík mladší. Pod jejich vedením trénují mladí hasiči každou druhou středu od 16:00
hodin. Členové kroužku se mohou těšit na mnoho zajímavých akcí, pořádaných během
celého roku.
za SDH Ludmila Augustinová

TJ Sokol Leština - oddíl A-SPV informuje

TJ SOKOL Leština, odbor ASPV zahajuje od 31.10.2016 pravidelné
cvičení všech složek. Nově začínáme cvičení rodičů s dětmi, a to
každý pátek od 16 hodin. Přijďte prospět svému tělu a upevnit si
zdraví! S heslem POHYB JE ŽIVOT jste všichni vítáni.
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Rozvrh cvičebních hodin na rok 2016/2017
začínáme od 31. 10. 2016

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

16:30 - 18:00 STOLNÍ TENIS - DĚTI

Körner Jiří

18:00- 19:00 ŽENY

Kolčavová
Zdenka

19:00- 20:00 ŽENY A DOROSTENKY - kondiční cvičení

Havlíčková Jana
Sittová Dana

17:00 - 18:00 MLADŠÍ ŽÁCI

Lepka Radek
Zemánek Antonín

18:00- 19:00 STARŠÍ ŽÁCI

Vinkler Miloš
Lang František

19:00- 20:00 DOROSTENCI A MUŽI

Lepka Martin

20:00 - 21:30 STOLNÍ TENIS - MUŽI

Körner Jiří

17:00 - 18:00 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
STŘEDA
19:00- 20:00 NOHEJBAL - MUŽI
17:00 - 18:00 FOTBAL- MLADŠÍ ŽÁCI
ČTVRTEK

18:00- 20:00 VOLEJBAL - MUŽI, ŽENY
16:00 - 17:00 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Havlíčková Jana
Sittová Dana
Hobler Václav
Lepka Jiří
Havlíčková Jana
Lepková Jana

PÁTEK
19:00 - 21:30 STOLNÍ TENIS - MUŽI

Körner Jiří

zprávy ze školy

Podzimní zprávičky z leštinské školičky
Léto se k nám definitivně obrátilo zády a podzim se rozběhl na plné
obrátky. Vše hýří barvami, které neodmyslitelně patří k tomuto období,
které je někým milované, jiným naopak zatracované. Spousta jedinců
s touto částí roku vítá méně práce na zahradě a více možností
k odpočinku. Proto jsem dnes zvolila v příspěvku malý přídavek, který
se bude týkat letošních prvňáčků, ale nejen jich.
1. Naši letošní prvňáčci
V letošním školním roce nastoupilo k povinné školní docházce v naší škole 17 dětí.
Posilou leštinské školy se staly tyto dívenky:
Terezka Helekalová, Anička Maňková, Justýnka Matějčková, Karolínka Nesétová,
Emička Šebestová a Adélka Štěpánová.
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Mužskou část rozšířili:
Pavlík Brzobohatý, Davídek Elšík, Pepíček Galík, Martínek Helekal, Adámek Kleibl,
Břetíček Kolčava, Matyášek Komenda, Mareček Maňka, Matyášek Nevrlý, Peťa
Štaffa, Alexík Vysoudil.
Prvňáčky i jejich paní učitelku Kubíkovou čeká každoročně velmi těžký úkol. Děti musí
jednak zvládnout spoustu náročných úkolů, jednak se musí naučit „zvládat“ roli školáka,
což je pro některé mnohem těžší než se naučit znát číslice, písmenka či jednoduché
početní výkony. Paní učitelka se musí vybavit obrovskou dávkou trpělivosti a laskavosti,
jinak by se dílo nemohlo zdařit. Důležitá zde je rovněž úzká spolupráce s rodinou, je
potřeba dětem v tomto věku věnovat každý den alespoň chvilku času a procvičit řádně
probírané učivo. V tomto směru jsou maminky i tatínkové velmi vstřícní a snaží se dětem
pomoci. (Pomoc ale potřebují i někteří starší školáci, na to je třeba též pamatovat.)
Nezbytná je v každém věku též komunikace s dětmi, myslím, že to není třeba připomínat,
jen je důležité to dělat co nejčastěji. S komunikací souvisí zcela jistě i formování osobnosti
ať už osobním příkladem, či nastavováním „mantinelů“, které bohužel některé děti nemají
dány dostatečně. Tato věta je míněna všeobecně, nejen v souvislosti s čerstvými školáky.
Ale zpátky k prvňáčkům. Věřte, nevěřte, za necelé dva měsíce (píše se 25. říjen) už umí
spoustu věcí jako například: Čtou písmenka „m, s, l, a, o, e“ a umí z nich skládat slabiky i
slova, čtou krátké věty s obrázkem, ví, co je hláska, slabika, slovo, věta, s pomocí otázek
umí popsat obrázek, pomocí ilustrací zvládnou vyprávět pohádku. V psaní zatím
uvolňovaly ruku, ale už se začínají učit první dvě písmena. V matematice už znají
číselnou řadu od jedné do deseti, sčítají a odčítají v oboru do čtyř, umí příklad znázornit,
počítají s vršky, šiškami, obrázky. Velmi důležité je činnosti střídat, z toho důvodu paní
učitelka zařazuje tělovýchovné chvilky, díky nimž se děti odreagují a naučí se i spoustu
doprovodných říkanek. Důležité je, že se prvňáčci do školy těší a mají z každé nové věci
velikánskou radost. A milují svou paní učitelku.
Pozn.: Příště se zaměřím na starší školáky.
2. Co se událo v uplynulém období
29. září do naší obce dorazilo mobilní planetárium Morava. Všichni jsme si měli možnost
rozšířit své znalosti o vesmíru a aspoň maličko do něj nakouknout.
30. září se konal Předhodový pohodový běh. Jak jistě z našich zpráviček víte, pohodově
po hodech běháme už spoustu let. Letos už podruhé jsme neběhali po hodech, ale před
nimi, takže i letošní běh byl sice pohodový, ale zároveň předhodový. Tradičními povely
„Ke startu, připravit, pozor, TEĎ !“ ho zahájila velitelka akce, paní učitelka Kantorová.
Závodníci byli letos rozděleni do tří kategorií – zvlášť soutěžili chlapci a dívky 1. ročníku,
druhou kategorii tvořili opět odděleně kluci a holky z 2. a 3. ročníku, v té třetí si to rozdali
borci a borkyně ze tříd nejvyšších. Všichni se jako vždy snažili podat co nejlepší výkon, za
což malým závodníkům patří obrovská pochvala.
Na pomyslných stupních vítězů stanuli tito školáci a školačky:
1. kategorie – 1. ročník
Dívenky:
1. místo: Terezka Helekalová
2. místo: Justýnka Matějčková

Hošíci:
1. místo: Pavlík Brzobohatý
2. místo: Péťa Štaffa
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3. místo: Anička Maňková

3. místo: Břetíček Kolčava

2. kategorie – 2. a 3. ročník
Děvčata:
1. místo: Maruška Paraska
2. místo: Nikolka Janaszová
3. místo: Šárinka Harciníková
3. kategorie – 4. a 5. ročník
Holky:
1. místo: Kristýnka Nesétová
2. místo: Linduška Balcárková
3. místo: Sárinka Lukasová

Chlapci:
1. místo: Adámek Brzobohatý
2. místo: Tomášek Kristek
3. místo: Ráďa Novák
Kluci:
1. místo: Ondra Smital a Tomáš Polák
3. místo: Šíma Mizerák

Všem výše uvedeným patří srdečné blahopřání ! (Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na
webových stránkách školy.)
Od začátku října zahájily svou činnost všechny zájmové kroužky při základní škole,
které v září ještě nepracovaly. A že jich letos zase máme! Leštinští školáci mohou
navštěvovat tyto kroužky:
Angličtina 1 pod vedením paní učitelky Kubíkové, Angličtina 2 pod taktovkou paní učitelky
Čvančarové, počítačový kroužek, který vede paní učitelka Kantorová, keramiku, které
kraluje paní učitelka Hojgrová, kroužek výtvarný, který letos řídí paní učitelka Svatoňová a
dětský klub, jehož velitelkou je paní asistentka Švecová. V rámci školní družiny nám od
září běží kroužky dva, a to kroužek taneční, který opět vede paní vychovatelka Novotná a
kroužek florbalu, který patří k oblíbeným činnostem paní vychovatelky Buchnarové.
4. října proběhl letošní druhý sběr starého papíru. Počasí nám tentokrát příliš nepřálo,
nicméně jsme to nevzdali a do ulic vyrazili. Byla jsem velmi překvapena a zároveň
potěšena zájmem Vás, našich občanů o to, aby se Vámi připravený odpadní materiál
dostal v pořádku do přistavených kontejnerů. Někteří jste nám ho dovezli, jiní jste
vyhlíželi naše sběrové hlídky a sběr jste jim předali, mnozí jste nechali starý papír pod
stříškou či na jiném suchém místě. Všem, co jste nám takto pomáhali, moc děkujeme,
stejně tak zaměstnancům obce, které nám dal pan starosta pro tuto akci „k dispozici“.
Nasbírali jsme sice méně než posledně, což jsme i očekávali, „pouhých“ 3900 kg, ale
částka, kterou obdržíme, je velmi příjemná. Je to 8.190 Kč.
10. října nás poctil svou návštěvou Mgr. Vladimír Vysocký. Jak už jsem minule zmiňovala,
jedná se o držitele ocenění „Nejvšestrannější hasič na světě“, které získal jako vítěz
Světových her TFA v Jižní Koreji. Dětem krásně vylíčil své zážitky ze světových soutěží,
popsal jim, jaké úsilí a dřina jsou skryty za každým vítězstvím a představil zde také část
své sbírky medailí.
12. října se čtvrťáci vypravili s pracovníky Lesů ČR do zdejšího lesa, kde se zajímavou a
hravou formou seznamovali s nejrůznějšími informacemi o lese.
25. října zavítal do naší školy pan Petr Drkula s hudebním programem „Stařenka Morava
vypráví“. Díky této akci se děti seznámily s tím, jak se kdysi hrávalo na kobzu, dvojačku,
koncovku, grumle a další nástroje.
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3. Co nás v nejbližší době čeká ?
V pondělí 31. října vypukne další Dýňový den, který v 16:30 hodin tradičně zakončíme
uspáváním broučků a loučením se světluškami na zahradě mateřské školy.
V pátek 18. listopadu mají žáci základní školy ředitelské volno. Školní družina bude
v provozu.
V úterý 22. listopadu se uskuteční třídní schůzky, které budou rekapitulací snahy
místních školáků v prvním čtvrtletí školního roku.
Dnešní informace „od nás – pro Vás“ končí a mě nezbývá než se rozloučit. Na závěr
tradičně jedna moudrost:
„Nikdy se ti nepodaří žít tak, aby se to líbilo každému. Proto žij tak, aby se to líbilo
hlavně tobě.“
Překrásné listopadové dny přeje Jana Řeháková
úryvky z leštinské kroniky

V LZ č. 9 se ještě vrátíme do r. 1937 a připomeneme
si dvě význačné osobnosti Leštiny.
JAN KUŽELA, řídící učitel, odešel z obce zde od r. 1931 působící
na obecnou školu do Zábřehu. Dlouho zápasil o toto místo svého
nového působiště, než bylo mu úřady školními potvrzeno, co jemu
právem náleželo. Na svém úředním místě nebyl však dlouho, neboť
dovršený věk 60 roků umožnil mu požádati o zasloužené
pensionování, takže počátkem školních prázdnin odešel již na odpočinek, který prožívá ve
svém vlastním domě na Rudolfově. Krátká doba služební ve městě bude mu jistě
příjemnou vzpomínkou na to, že během jeho působení postavil Zábřeh nádhernou
moderní školu nazvanou Masarykova obecná škola. Učitelé s ním na zdejší škole
působící mají na něj hřejivou vzpomínku jako na šéfa důsledného, milého, taktního a
spravedlivého. Leština jistěže zase vzpomene na něj jako na řídícího, vždy iniciativního ve
všech počinech kulturních. Budiž mu dopřána po životní práci ve školství dlouhá léta
podzimu života!
FRANTIŠEK KORUNA, rolník, narozen r. 1871 v Teodorově, / část Rájce /, do Leštiny
přiženiv se na statek č. 1 r. 1897, zemřel náhle, raněn mrtvicí r. 1937. Byl typickým
konzervativcem v ušlechtilém slova smyslu. Dlouho vždy mlčel a uvažoval, aby vše
nejprve správně zvážil, co říci málo slovy chtěl. Bez zvláštního vzdělání, maje pouze
obecnou školu, propracoval se svou příkladnou vůlí a houževnatostí do všeho, kam byl
občany postaven a co spojeno bylo s vážnou odpovědností. A s podivem dobře rozuměl
věcem, o kterých i studovaný občan musil mnohdy usilovně přemýšleti. Byl proto vzorným
hospodářem svého statku, pilným včelařem, spravedlivým hodnotitelem cizích statků a
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neúprosným strážcem majetku veřejného. Věci dobré vždy ochotně a rád pomohl a
posloužil každému, kde bylo to potřebné a nutné. Svým klidným rozmyslem předešel
mnohdy včas věcem ukvapeným a nebylo - li lze mu věci takové zabrániti, neodsuzoval
nikoho a o nikom se pak nikdy zle nevyjádřil. Současníci i následná pokolení, nechť si po
spravedlnosti uvědomí, že všude tam, kde jednalo se o zvelebení a zkrášlení obce naší, o
její ladnou úpravu, o osázení vhodných míst ovocným stromovím atd, stál on vždy
v popředí, ba z jeho popudu vykonalo se mnohé, co mohlo jinak přejíti bez zvláštního
zájmu. Jako člena letopisecké komise nebylo nad něj agilnějšího muže, který by tak rád a
s takovým zájmem s kronikářem pracoval. Sbíral materiál, hlavně ze starších dob, kde se
jen dalo, vyptával se a zapisoval, a co zjistil, byl to vždy cenný přínos pro knihu pamětí
naší obce. Vůbec, co mohlo jen posloužiti k hospodářskému prospěchu a pro věčnou
paměť budoucím v obci, toho se chopil první a již vedl, a to vždy se zdarem.
I další číslo LZ se bude ještě věnovat osobnosti pana Františka Koruny, který byl díky
svým schopnostem a morálním kvalitám zvolen též starostou Leštiny.
Pěkné dny všem přeje A. Krušová.

Jedno poděkování
2. listopadu, v den Památky zesnulých zavítá na leštinský hřbitov nejen mnoho
spoluobčanů, ale i přespolních rodinných příslušníků, kteří stejně jako my, místní, uctí
památku zesnulých vzpomínkovou chvilkou ticha, zapálenou svící, modlitbou, květinovými
dary. Lidé procházející za zvuků smuteční hudby rozsvíceným hřbitovem se zastavují u
hrobů a oživují si vzpomínky na své nejbližší, spolužáky, přátele a známé. Poblíž pietní
síně, až v samém rohu hřbitova se mnozí zastaví u pomníku zakladatele místního stánku
vědění, pana řídícího učitele Hynka Krásného / 13. 7. 1855 – 30. 12. 1907 /. Dlouhé roky
o toto místo z vlastní vůle, bez nároku na jakoukoliv odměnu starostlivě pečuje paní Eva
Loučná, která si zaslouží naše uznání a velký dík!
A. K.
příspěvky od občanů

Vzpomínka na legionáře v I. světové válce.

Pro některé vojáky z Leštiny válka rokem 1918 neskončila. Legionáři se dostávali domů
dlouhými a velice složitými cestami.Podle Vojenského ústředního archivu Praha přesáhl
počet příslušníků československých vojsk v cizině sto tisíc. Přes pět tisíc legionářů
padlo, většina z nich v Rusku.
Balcárek Jan se narodil dne 24. 6. 1879 v Leštině. Sloužil u 13. praporu polních
myslivců Krakov. Do zajetí padl 10. 6. 1916 u Vrbouc. Do ruských legií vstoupil dne 13.
4. 1918 v Penze. Sloužil u 8. střeleckého pluku a domů se vrátil 17. 4. 1920. Své
zážitky z Ruska a cesty domů zapsal do sešitu „ Paměti Legionářovy“. Sešit je uložen u
pana Jiřího Novotného a jeho kopie je k zapůjčení v leštinské knihovně.
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Berka Jaroslav se narodil dne 6. 1. 1890 v Leštině. Zajat byl jako příslušník 54.
polního pluku Olomouc 1. 9. 1914 na Lysé Gore v Polsku. Do ruských legií se přihlásil
21. 7. 1917 v Bobrujsku. Konec jeho služby v legiích nastal až 15. 6. 1920. Dne 5. 8.
1920 byl ustanoven učitelem v Leštině. V pamětní knize z roku 1922 je popsaná jeho
služba v legiích, složitá cesta po sibiřské dráze a plavba lodí „ America.“ Pan učitel
přivezl i naší škole pěkný dárek na památku z východní Sibiře: Přírodniny a škeble
nasbírané na pobřeží Tichého oceánu při Vladivostoku.
Drlík Jan se narodil dne 26. 12. 1893 v Leštině. Sloužil u šumperského 93. pluku a dne
1. 3. 1915 byl zajat u Kalusze. Do legií v Rusku se vstoupil 7. 8. 1917 v Borispolu.
Službu v legiích ukončil 15. 7. 1920.
Holouš Augustin se narodil 25. 7. 1900 v Leštině. Dne 3. 11. 1918 byl zajat v Itálii u
Tagliamenta. V Rakousko- Uherské armádě sloužil u 47. domobraneckého praporu.
Konec v legiích nastal dne 26. 9. 1919.
Holouš Antonín se narodil v Leštině dne 12. 9. 1891. Byl zařazen 93. pěšímu pluku.
Zajat byl dne 28. 6. 1916 v Bukovině. Do legií byl přijat v Kremčuku dne 22. 11. 1916.
Domů se nevrátil, padl v řadách 3. střeleckého pluku dne 26. 6. 1918 u jezera
Turgojak.
Holouš Josef, narozen v Leštině 17. 7. 1892. Byl zařazen k 93. pěšímu pluku. Padl do
zajetí dne 28. 6. 1916 v Roznov, Rumunsko. V Borispol byl dne 12. 7. 1917 přijat do
ruských legií. Dne 1. 8. 1920 ukončil službu v legiích v hodnosti svobodníka.
Holouš Karel se narodil dne 1. 3. 1896. Sloužil v řadách 13. zeměbraneckého pěšího
pluku Olomouc. Padl do zajetí 20. 7. 1916 u Berestečka. Do ruských legií byl přijat 10.
10. 1917. Jeho služba v legiích byla ukončena 3. 2. 1921.
Hošek František, narozen 13. 2. 1889 v Leštině. Byl vojákem 13. zeměbraneckého
pluku Olomouc. Padl do zajetí u Berestečka dne 20.7. 1916. Do ruských legií byl přijat
11. 11. 1917 v Žitomíru. Službu v legiích ukončil 9. 3. 1921.
Hošek Jan, narozen v Leštině 5. 2. 1896. Jako příslušník 32. země- braneckého
pěšího pluku Nový Sandec padl do zajetí 11. 6. 1916 u Dubna. Do legií byl zařazen
v Kotovské Vulce dne 15. 7. 1917. Službu v legiích ukončil dne 3. 2. 1921 v hodnosti
rotmistra.
Hýbl Robert se narodil v Pavlově dne 19. 11. 1886. Při nástupu na vojnu byla jeho
domovskou obcí Leština. Sloužil u 16. praporu polních myslivců Opavě a dne 7. 9.
1914 byl zajat v Lublinu. Do ruských legií vstoupil v Borispolu dne 13. 12. 1917. Z legií
byl propuštěn na vlastní žádost 19. 1. 1920. V poznámce ve Vojenském ústředním
ústavu Praha je uvedeno, že se chce usadit v Omsku.
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Linhart Joachim se narodil Bohuslavicích dne 17. 2. 1877. Při nástupu na vojnu byla
jeho domovskou obcí Leština. Sloužil u 93. pěšího pluku Šumperk a byl zajat 31. 8.
1915 u Bučače. Do legií byl zařazen dne 18. 4. 1917 u Besarabie. V ruských legiích
skončil v hodnosti šikovatele dne 14. 10. 1920.
Českem křižuje věrná replika legionářského vlaku z let 1918-1920. Legiovlak pomáhá
oživit povědomí o čs. legiích, jejich zásluhách na vzniku Československa a posiluje
národní hrdost. Vlak bude k vidění od 29. 11. do 4. 12. 2016 na nádraží v Zábřehu.
Říká se, že kdo opovrhuje historií, je odsouzen ji znovu prožít. Národ bez paměti je
národem chudým. Historie kolem nás plyne ve veliké bohatosti. Kdyby nebylo
pečlivých lidí a institucí, které dochovávají dokumenty, věděli bychom o naší zemi,
o rodném kraji a svém domově málo, velmi málo…
- Pokračování článku v dalším čísle LZ -

Důležitá data
5. 11. 2016

• Vítání občánků,14:00 hodin, zasedací místnost OÚ

7. 11. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu

14. 11. 2016

• Svoz plastů

16. 11. 2016

• 17. veřejné zasedání ZO, 17:00 hodin, zasedací místnost OÚ

19. 11. 2016

• Aerobik s Luckou, 9:00- 10:30 hodin, sokolovna
• Křest nového CD skupiny VLNY, 20:00 hodin, Rafanda Zábřeh

21. 11. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu

22. 11. 2016

• Třídní schůzky, ZŠ Boleslava Hrbka Leština

26. 11. 2016

• Koncert vážné hudby, 16:00 hodin, zasedací místnost OÚ

27. 11. 2016

• Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu, sokolovna

30. 11. 2016

• Uzavření pokladny a pošty Partner

3. 12. 2016

• Předvánoční posezení pro seniory, sokolovna
• Mikulášská nadílka, 17:00 hodin, náves

4. 12. 2016

• Vánoční koncert, 14:00 hodin, kostel v Lesnici

5. 12. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz komunálního odpadu
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