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20 let od ničivých povodní
Začátkem července uplyne přesně 20 let od ničivých povodní, které zdevastovaly téměř
celou Moravu a část východních Čech. Během záplav v Česku zemřelo 49 osob, celkové
škody pak přesáhly částku 60 miliard
korun. První bouřkové mraky byly hlášeny
z okolí Králického sněžníku a Hrubého
Jeseníku už v pátek 4. července 1997.
Stav ohrožení byl pro okres Šumperk
vyhlášen o několik dní později – v pondělí
7. 7. 1997, zrušen byl 21. 7. 1997.
Děsivou sílu vodního živlu ukazují
statistiky srážek na Pradědu, kde za celý
měsíc napršelo 661 milimetrů, což
představovalo přes 450% průměrných
červencových srážek a 50% průměrných
celoročních srážek. Leštinu tato ničivá
vlna zasáhla v pondělí 7. července, kdy
se mezi čtvrtou a pátou hodinou odpoledne opakovaně protrhla hráz v Lesnici a uvolnila
tak povodni cestu do naší obce. Katastrofu, která poté nastala, si snad nedokázal nikdo
představit ani v těch nejdivočejších snech. Ve 4 hodiny odpoledne byla přerušena
dodávka elektrického proudu, na 41 místech byly přerušeny železniční sítě a poškozena
byla také většina komunikací. Za pomoci dobrovolníků a armády bylo z naší obce
vystěhováno téměř 1100 lidí, kteří našli
dočasné útočiště u příbuzných a
známých. Prostory pro potřebné poskytla
například i Mateřská škola v Hrabové,
obec Dubicko či Vápenka Vitošov. Paní
Terezie Hrubá popsala ve svém deníku
situaci takto: „Co jsem na světě, tak jsem
takovou hrůzu nezažila. Spadla chalupa
Korunova, Zábrodských, Brachtlova,
Chourova, Pokorných, Voráčova, Žákova,
Jos. Václavka, Václavka Mirušky,
Hojgrova, Slávy Horkého. Komendovým
zbylo půl chalupy, bez domu jsou
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Vachutkovi i Žákovi u sokolovny a paní Vrtková na Zálavčí.“ V Leštině spadlo celkem
sedmnáct domů, převážně z nepálených cihel, desítky dalších byly zaplaveny.
Všem spoluobčanům zůstává naděje, že stoletá voda po následných úpravách terénu už
Leštinu nikdy nepotrápí a Morava bude dál v poklidu plynout pod novým mostem,
z něhož se místním i přespolním hezky dívá do všech světových stran…

Čerpáno z publikace “Leština pod vodou”
zprávy ze školy

Předprázdninové zprávičky z leštinské školičky

Píše se 25. červen 2017, ke svému konci se tedy chýlí školní rok. Jaký
byl? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Maličko jsme ho
hodnotili i s letošními páťáky, jejich odpovědi bych v dnešním posledním
předprázdninovém vydání Leštinského zpravodaje ráda prezentovala.
Než se do „toho“ pustím, dovolím si ještě připomenout dvě akce, které se ke konci
školního roku uskutečnily. Tou první byl výlet čtvrťáků a páťáků do našeho hlavního
města. Počasí nám přálo, navštívili jsme spoustu památek: Muzeum Karlova mostu,
Pražský hrad, Národní divadlo. Muzeum voskových figurín, Národní muzeum, Zetko,
spoustu kilometrů jsme nachodili, vyzkoušeli jsme všechny prostředky pražské hromadné
dopravy a užili jsme si plavbu parníkem po Vltavě a Čertovce. Prostě paráda. O tom, jak
se výlet líbil „malým“ účastníkům, se můžete dočíst v jejich pracích, které budou pro vás
připraveny přes prázdniny ve vitrínách na návsi.
Mladší školáci se na svůj výlet vypravili do Brna. Nejprve si zařádili v Bongu, poté se
vypravili na Brněnskou přehradu, kde rovněž absolvovali plavbu parníkem. Oba výlety se
nám, troufám si říct, velmi vydařily.
A nyní se pojďme začíst do slíbených odpovědí žáků 5. ročníku. Položila jsem jim několik
otázek, z nichž pět vybírám a přesně cituji jejich bezprostřední odpovědi. Některé se
opakovaly, proto počet odpovědí neodpovídá vždy zcela počtu dětí ve třídě.
Otázka č. 1: Jaký pro vás byl školní rok 2016-17 ?
„Tento školní rok byl jiný než ty ostatní. Byli jsme nejstarší z celé školy. Pomáhali jsme
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paním učitelkám s různými akcemi. A zároveň to byl poslední rok v téhle škole. Bylo to
SUPER! “
„Tenhle rok byl pro mě nejlepší.“
„Byl dobrý.“
„Tento rok byl poslední v této škole…“
„Tento školní rok byl pro nás poslední rok ve stejné sestavě.
„Školní rok byl pro mě ten nejhezčí a nejrychleji taky uběhl. Hodně jsem trávila volný čas
s kamarády. Taky jsem dost smutná, že se musíme rozdělit.“
„Tenhle rok byl neobyčejný.“
„Byl krásný, zažili jsme tolik legračních zážitků.“
„Byl dobrý, potkal jsem tady nej, nej paní učitelky. Uvědomil jsem si, že s námi musí mít
hodně trpělivosti. Jsem trochu smutný, že musím odejít na druhý stupeň… Taky bychom
měli poděkovat paní školnici, že se o nás starala.“
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 byl výlet do Prahy a
záporným, že se bojí posledního školního dne a loučení.
Uvádím pár vět:
„Nejlepší zážitek byl z Prahy, ale museli jsme nosit oranžové kšiltovky.“
„Nejsilnější zážitek pro mě byl, jak jsem šel do ředitelny.“
„Moc jsem se těšila na novou paní učitelku.“
„Nejsilnější zážitek je určitě s mojí třídou. Je jich celkem dost, třeba jak jsme byli
v PRAZE.“
„Záporný je ten, že každý den dostáváme úkoly.“
Otázka č. 3: Který předmět jsi měl(a) nejraději ?
I zde se odpovědi pochopitelně opakovaly.
„V tomto školním roce jsem si ještě více oblíbila matematiku a tělesnou výchovu. Naučili
jsme se toho mnohem víc.“
„Oblíbil jsem si matematiku.“
„Oblíbil jsem si informatiku.“
„Mám ráda všechny předměty kromě tělocviku.“
„Nejvíce jsem si oblíbila češtinu.“
„Oblíbil jsem si matematiku a tak trošku i tělocvik.“
„Nejvíc jsem si oblíbila informatiku (jako půlka třídy).“
„Matematika, vlastivěda, přírodověda a tělocvik.“
„Já jsem si oblíbila matematiku a výtvarnou výchovu.“
„Oblíbil jsem si tělocvik pod vedením paní učitelky Kantorové.“
Otázka č. 4: Co jste udělali v tomto školním roce pro své zdraví ?
„Začala jsem více pít od té doby co jsem byla dehydratována. Ten pocit už nikdy nechci
zažít.“
„Začal jsem běhat a cvičit.“
,,Nic.“
„Snažím se dost chodit.“
„Nic moc.“
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„Chodil jsem na florbal, fotbal a volejbal.“
„Sportoval jsem.“
„Chodím každý den běhat.“
„Začala jsem chodit na hřiště a tam cvičím.“
„V podstatě nic, ale já si to vynahradím doma.“
Otázka č. 5: Na co budete nejvíc vzpomínat (zde uvádím všechny odpovědi) ?
„Nejvíc budu vzpomínat na Prahu a na mé milované kamarády. Tento školní rok byl
opravdu krásný !!!!!!“
„Na školu, paní učitelky i spolužáky.“
„Po skončení roku budu nejvíce vzpomínat na všechny zážitky se třídou a hlavně na moje
spolužáky. BUDETE MI MOC CHYBĚT! ♥ Za tenhle školní rok moc děkuji spolužákům,
učitelům, dětem z dalších tříd, paním kuchařkám, prostě VŠEM.“
„Tento rok byl náš poslední v této škole a moc děkuji, že jste mi ho udělali tak krásným.“
„Nejvíce budu vzpomínat na mé kamarády, které znám přibližně osm let.“
„Na všechno…Nejvíc budu vzpomínat na paní učitelky a spolužáky.“
„Na náš starý kolektiv, paní učitelky, paní vychovatelky a paní školnici.“
„Na učení ne, ale na kamarády a na paní školnici ano.“
„Nejvíc budu vzpomínat na Prahu a na mé milované kamarády. Tento školní rok byl
opravdu krásný !!!!!!“
„Na moje spolužáky.“
„Budu vzpomínat na kamarády, paní učitelky a na paní školnici, budete mi všichni chybět.“
„Vzpomínat budu na výlety se školou. Takže budu myslet na vás na všechny.“
To byl tedy školní rok 2016/2017 tak, jak ho vidí nejstarší žáci naší školy. Ještě bych
chtěla poznamenat, že jejich odpovědi byly naprosto spontánní a vůbec netušili, že
budou někde využity. Já jsem jim otázky ani s tímto záměrem nekladla, až následně mě
napadlo, že bych se s vámi o ně mohla podělit.
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 nádherné a hlavně dostatečně dlouhé prázdniny plné
smíchu, radosti a pohody.
Krásné léto všem přeje Jana Řeháková
příspěvky z leštinské kroniky

V dnešním čísle LZ se opět vrátíme do dob, které už
dávno odvál čas…

OSVĚTLOVÁNÍ – život našich předků musil kdysi být úžasně bídný.
Nedostatek technických prostředků zíral ze všech koutů stavení,
v němž mnohdy nebylo ani čím posvítiti. Vždyť ještě asi do roku 1846
nebylo ani zápalek, ani svíček, ani lamp, protože nebylo petroleje.
Svítívalo se jen loučemi tak zvanými posvěty, od slova posvítiti, vyrobenými zvláštními
hoblíky, a to většinou ze dřeva bukového a borového. Byly to dlouhé a slabé třísky, jež se
vkládaly do svícnů k tomu účelu zvláště zřízených, a ježto od uhořívajících loučí
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odpadávaly po kouscích uhle, musela býti vždy pod svícnem nějaká nádoba, obyčejně
škopek s vodou, aby uhasnutí dýmajícího uhle odpadlého bylo okamžité. K rozdělání
ohně v ohništi používalo se drobných dřívek podobných sirkám. Dřívka ta namáčela se
jedním koncem do roztavené síry a takto připravená sirka dala jistě jistou práci, než byla
zapálena. K zapálení musilo se použít ocílky, křemene nebo pazourku a kousek hubky.
Ocílkou, obyčejně na noži, vykřesávaly se z kamínku jiskry tak dlouho, dokud některá z
jisker připravenou hubku na kamínku přiloženou nezapálila. Teprve od doutnající hubky
zapálila se sirka. Je proto pochopitelné, že muselo se tak se sirkou opatrně zacházeti,
aby od ní mohl býti rozdělán oheň. Jinde zapalovali zase sirky z troudu. Bylo to suché,
shnilé dřevo, anebo spálená látka, hadry, uložené v krabičce. Do troudu křesaly se jiskry,
jež jej zapálily a z něho pak byla zapálena sirka. Takto připravovaly oheň hlavně
hospodyně na ohništi v krbu. Kamna nynější podoby byla tehdy věcí neznámou. Co
úspory času se získalo, když objevily se první zápalky s fosforovými hlavičkami, jež
chytaly jedním škrtem o krabičku! A jak přivítány pak byly mušky, pak svíčky a první
petrolejové lampy. Teprve technický pokrok našeho století přinesl nám dobrodiní
osvětlení elektrického. U nás v Leštině byli jsme mezi prvními obcemi zdejšího kraje, jež
výhodu a bezpečnost elektrického osvětlování pochopili a toto si hned zařídili. Stalo se
tak roku 1912, když zřízena byla krátce před tím velká elektrárna mlynářem Hubertem
Plhákem v Háji u Mohelnice. Elektrická síla stala se současně také veledůležitým a
poměrně laciným i bezpečným hospodářským prostředkem pohonným.
Poznámka: Pod zápisem této kapitoly byli podepsání okresní školní inspektoři z roku
1938 J. Úlehla a J. Hubálek společně s tehdejším starostou J. Linhartem. Tato kniha
pamětí byla vyložena k veřejnému nahlédnutí, a to po dobu 14 dní od 11. 4. do 25. 4.
1938. Příště náš čeká návrat do roku 1938, kterým je zároveň poslední kapitolou
zapsanou v Pamětní knize obce Leštiny, část 1.
Příjemné léto nám všem a dětem veselé prázdniny přeje Anna Krušová.

Vzácná návštěva z daleké Panamy

Sobotní, překvapivě velmi chladné odpoledne 17. června přivítalo v naší obci 7 členů
rodiny HARTMANNOVÝCH, která do rodiště svého předka pana Aloise Stanislava
STRAŠILA vnesla nejen žár středoamerického domova, ale i vzácný pocit hřejivého
souznění potomků s místem, kde r. 1891 spatřil světlo světa člověk, jenž položil základy
k současné rodinné firmě FINCO HARTMANN. Leštinský rodák přišel během hledání
dobrodružství do Panamy r. 1912. Byl prvním obyvatelem VOLCANU, kde se po svatbě
s dcerou německého přistěhovalce staral o obrovská stáda dobytka, ale jeho srdce pak
patřilo pěstitelství kávy a velkému zájmu o archeologii. V jeho práci nadšeně a obětavě
pokračují další generace, pro něž zůstává káva hlavním zdrojem obživy. Pan Alois zemřel
25. května 1970 ve věku 78 let a je dodnes uznáván i jako odborník v oblasti panamské
archeologie.
Do staré vlasti zakladatele rodu Hartmannů přiletěla již třetí generace pěstitelů kávy,
kterou založil r. 1940 syn Ratibor. Firma se rozkládá v srdci regionu Santa Clara na
panamsko – kostarické hranici a zároveň slouží jako útočiště nespočetného druhu zvířat.
Pan Alois je jako jeden z prvních osadníků západní Panamy a pěstitelů kávy přirovnáván
k americkým hrdinům osidlování této oblasti. Současná rodinná firma se proslavila nejen
kvalitní odrůdou kávovníků CATUAI a CATURRA, ale i kladným přístupem k ekosystému.
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Přátelského setkání se v doprovodu pana Tučka z Prahy zúčastnila část rodiny
Hartmannů – maminka a její 3 synové s partnerkami. Pan starosta hosty přivítal již v
Zábřehu a se svou paní působili i jako tlumočníci. Oboustranně velkou radost způsobilo
dojemné setkání se zástupci příbuzenstva - s paní J. Unzeitigovou i paní J. Holoušovou i
s autory vyhledávaných podkladů z oblasti rodokmenu paní A. Hoferovou a p. M.
Balcárkem, kteří se ujali odborného výkladu. Během promítání prezentace Leštiny
v zasedací místnosti OÚ i při následné návštěvě u rodného domu č. 33 v ulici 7. května a
místního hřbitova projevovala rodina z Panamy krásný vztah ke staré vlasti jejich předka.
Slzy v očích nechyběly během celé návštěvy a pan starosta na závěr poděkoval za účast
nejen vzácným hostům, ale i výše jmenovaným za ochotnou spolupráci. Na milé,
netradiční setkání Hartmannovy rodiny s Leštinou se bude dlouho vzpomínat….
Aliss Hartman:
„Od začátku, od doby, co moji
rodiče s touto firmou začínali,
pracují s velkou láskou a úctou.
S l e d u j e m e j e j i c h k r o k y,
milujeme tuto firmu, milujeme
to, co děláme, i přes potíže,
s nimiž se může člověk na trhu
potýkat a my se snažíme tuto
vášeň přenést i na naše děti“.
Ratibor Hartmann:
„Můj otec vždy spojil výrobu
kávy s ochranou životního
prostředí“.
místní spolky informují

Zprávy od hasičů

Sezonu hasičských soutěží jsme zahájili 6. května v spřátelené Leštině (okres Ústí nad
Orlicí). Další soutěž byla okrsková a konala se 21. května 2017 v Třeštině. První soutěž
zařazená do velké ceny HOLBA CUPU proběhla 28. května v Hrabové. Další hasičská
soutěž se uskutečnila 11. června v Dolních Studénkách.
Již pátým rokem jsme byli s dětmi pozváni na
Mezinárodní den dětí do obce Mírov. Děti z kroužku
hasičů zde předvedly hasičský útok. Pořadatelé z Mírova
měli pro děti připraveny zábavné soutěže zakončené
sladkou odměnou. Na závěr malí hasiči obdrželi i krásný,
dárkový balíček. Největším zážitkem se pro ně stala
chůze po vodě-AQUAZORBINGU.
Prázdninové akce
Zveme všechny příznivce hasičských soutěží na 15. ročník pohárové
soutěže ,,O putovní pohár obce Leština“, která se koná 22. 7. 2017
ve 13.00 hod. na místní návsi. Na závěr se divákům představí
i kroužek mladých hasičů. Přijďte je podpořit ! Děkujeme.
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V případě příznivého počasí plánujeme během prázdnin již třetí ročník nočního pochodu
kolem Leštiny. O akci budeme veřejnost včas informovat prostřednictvím letáků a
hlášením v místním rozhlasu.
Za SDH starostka L. AUGUSTINOVÁ
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aktuální informace z obce

Svoz zahradního odpadu

Vzhledem ke státnímu svátku ve středu 5. července 2017, proběhne svoz zahradního
odpadu mimořádně v úterý 4. července 2017.

MUDr. Anna Peková oznamuje

MUDr. Anna Peková oznamuje všem svým pacientům, že od 1. července 2017 do 31.
srpna 2017 nebude v Leštině ordinovat. Dále informuje o termínech dovolené:
• 7. července 2017
• 31. července - 11. srpna 2017

Prázdninový provoz 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.

Důležitá data
3. 7. 2017
4. 7. 2017 ⚠

• Svoz komunálního odpadu
• Svoz zahradního odpadu

10. 7. 2017

• Svoz plastů

12. 7. 2017

• Svoz zahradního odpadu

17. 7. 2017

• Svoz komunálního odpadu

19. 7. 2017

• Svoz zahradního odpadu

22. 7. 2017

• O putovní pohár obce Leština, 13:00 hodin,
náves

26. 7. 2017

• Svoz zahradního odpadu

31. 7. 2017

• Svoz komunálního odpadu

2. 8. 2017

• Svoz zahradního odpadu

7. 8. 2017

• Svoz plastů

9. 8. 2017

• Svoz zahradního odpadu

14. 8. 2017

• Svoz komunálního odpadu

16. 8. 2017

• Svoz zahradního odpadu

23. 8. 2017

• Svoz zahradního odpadu

28. 8. 2017

• Svoz komunálního odpadu

30. 8. 2017

• Svoz zahradního odpadu
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