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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
Dne 21. 11. 2018 proběhlo na sále obecního úřadu 2. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno všech 11 nově zvolených zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
 Smlouvu obce Leština s městem Zábřeh o spolupráci při realizaci a provozování
cyklostezky Leština – Zábřeh, část Leština.
 Smlouvy o pronájmu s provozovateli lunaparků na období 2019 - 2022
 Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a členy výborů
Plné znění usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Leština najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu:
Vážení spoluobčané, blíží se zima a s tím je spojena údržba
místních komunikací. Apelujeme proto 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 místech
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stojících vozidel. Z těchto důvodů nemohou být potom komunikace kompletně zbavené
sněhu, což brání i bezpečnému průjezdu při normálním provozu.

Odečet vodoměrů
Od 12. 12. 2018 do 14. 12. 2018 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou provádět
zaměstnanci obce.
Provoz terminálu Sazka na poště
V měsíci prosinci bude možno provádět sázky, dobití kreditu, prodej losů do čtvrtku 20.
prosince 2018, v roce 2019 od 2. ledna.

Provoz pokladny obce
Platby všech poplatků, např. popelnice, stočné, hroby, nájem atd. bude možno platit do
čtvrtku 20. prosince 2018. Od 21. 12. 2018 do konce roku 2018 bude pokladna OÚ
Leština uzavřena.
Provoz pošty Leština
Pošta v Leštině bude v období vánočních svátků otevřena 27. a 28. 12. 2018 podle
běžných provozních hodin, naposled v roce 2018, tedy v pondělí 31. 12. bude pošta
otevřena do 11 hodin.
Dotace z rozpočtu obce
Organizace a spolky, které dostaly dotace od obce na rok 2018, musí nejpozději do 15.
12. 2018 předložit vyúčtování dotací.
V případě nesplnění této povinnosti nemůže být uvedené organizaci pro rok 2019 dotace
z rozpočtu obce přidělena.
Úleva na poplatcích
Občané, kteří chtějí uplatnit slevu na platbě za stočné za rok 2018, musí tento
požadavek doložit nejpozději do 20. prosince 2018.
Nařízení 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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Upozorňujeme občany, že dne 3. 12. 2018 proběhne v zasedací místnosti
penzionu v Leštině v 16:30 hodin informační setkání organizované Charitou Zábřeh
určené pro osoby, které pečují doma o své blízké. V rámci tohoto setkání lze získat
cenné informace přímo od odborníků zaměřujících se na tuto oblast. Bližší informace
naleznete níže v rámci představení tohoto projektu přímo Charitou Zábřeh.

Představení projektu Charity Zábřeh - Podpora pečujících osob
Dovolte nám, abychom Vám představili náš projekt, díky kterému máme
možnost nabídnout pomoc rodinám, ve kterých pečujete o Vaše blízké.
Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním
pečovatelské, osobní asistence, odlehčovací nebo ošetřovatelské služby víme, že
téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravena na náročné situace, které mohou
při péči o blízkého vzniknout (v souvislosti s onemocněním pečovatele, zhoršení
zdravotního stavu pečovaného…).
Chtěli bychom
 umožnit pečujícím lépe a rychleji zvládnout náročné chvíle jak v úvodní fázi péče,
tak v jejím průběhu
 pomoci předejít fyzickému i psychickému vyčerpání pečovatelů
 poskytnout pomoc a podporu při kombinaci péče se zaměstnáním
 zvýšit sebevědomí a sebedůvěru pečujících osob
Nabízíme
 zaškolení v péči
 podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace, komunikace, psychické
kondice
 předvedení a možnost vyzkoušení různých zdravotnických a kompenzačních
pomůcek
 rady ohledně zajištění financí na péči
 duchovní podporu, možnost promluvit si, popovídat
Bližší informace a kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449, e-mail:
pecovatelska@charitazabreh.cz, fb.me/pecuj
Charita Zábřeh ještě jednou
Charita dále upozorňuje občany, kteří využívají služeb Denního stacionáře Domovinka,
že tento bude během vánočních svátků uzavřen, a sice ve dnech 24. 12. 2018 až 1. 1.
2019. Na viděnou se pracovníci stacionáře těší od 2. 1. 2019
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Poděkování
Společnost pro ranou péči, která podporuje
v Olomouckém kraji 190 rodin dětí s postižením
nebo těžce nemocných, nás oslovila s prosbou o
pomoc při realizaci Mikulášské sbírky, konané již
šestým rokem v rámci Olomouckého kraje. V tento
den můžete potkat s kasičkou dobrovolníky
s typickou mikulášskou čepicí, kteří Vás osloví o
finanční příspěvek pro rodiny, jimž se narodilo dítě
s určitým postižením. Všichni ochotní dárci pak
obdrží jako symbolickou odměnu perníček. A právě
perníčky byly obsahem možné pomoci v této
charitativní akci.
Jelikož v obci již třetím rokem působí spolek „Tvoření rodičů s dětmi“, pokusili
jsme se její účastníky oslovit, zda by nebyli v rámci jejich činnosti ochotni určitý počet
perníčků napéct, nazdobit a poskytnout organizátorům.
Musím říci, že nás děvčata velmi mile překvapila svým zaujetím pro tuto věc a
společně s dětmi všichni napekli a nazdobili neuvěřitelných 1372 ks perníčků!
Osobně je předali na sídle Společnosti v Olomouci.
Nejenom že děvčata (a samozřejmě
všichni rodiče s dětmi, kteří se na tvorbě
perníčků podíleli) pomohla při organizaci dobré
věci a svou iniciativou také bezpochyby
reprezentovala Leštinu v rámci Olomouckého
kraje, za což všem náleží veliké poděkování!
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KULTURNÍ KOMISE

ADVENT – světýlko víry a naděje. Ať nikdy neuhasne! Ať nemocné
uzdravuje a zahřívá, slabým dává sílu, nás, spěchající a neklidné ať ztiší
a do srdcí nám všem vnese lásku, pokoj a mír…

Vážení přátelé, přijměte, prosím, pozvání na již tradiční předvánoční koncert, kterým
přivítáme čas adventu. Svatováclavská kaple se rozezní sváteční hudbou známých
klasiků /Dvořák, Mozart, Cherubini/ v podání oblíbeného kroměřížského PIANO
PETROF TRIA se sopranistkami Kateřinou Zonovou a Bedřiškou Ponížilovou i zpěvem
českých a moravských koled v novém aranžmá profesora Miloše Štědroně. Koncert s
podporou Nadace ČHF Praha se uskuteční v pátek dne 30. listopadu od 19,00 hod. a
my si určitě nejznámější koledy také rádi zazpíváme. Vstupné je jako obvykle
dobrovolné, děti a studující mají vstup volný. Informace budou opět zveřejněny na
plakátech a prostřednictvím místního rozhlasu.
Srdečně zve kulturní komise OÚ v Leštině.

Vážení „hudbymilovní“ přátelé! Tímto přívlastkem nás, návštěvníky koncertních cyklů,
označují umělci, kteří nám do Leštiny přivážejí nejen krásnou hudbu s milým slovním
doprovodem, ale nešetří ani pochvalou, s jak vnímavým publikem se zde setkávají.
Dovolte, abych VÁM poděkovala za Vaši přízeň, velmi si jí vážím. Děkuji i OÚ za stálou
podporu a věřím, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i v dalším období.
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…Mnoho lidí se naučilo mluvit, ale nenaučilo se poslouchat. A právě hudba nás to učí,
neboť poslouchání druhých patří k nejdůležitějším mezníkům života. I my existujeme jen
tehdy, když nám někdo naslouchá… Slova italského dirigenta Abbadia jsou pravdivá
zejména v současnosti. Dobře vidět i slyšet nám podle moudrých předků nejvíce
pomůže srdce. Měli bychom mu více důvěřovat
A. K.

HASIČI LEŠTINA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU,
KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI DNE 2. 12. 2018 V 17 HOD. NA NÁVSI.
PO SLADKÉ NADÍLCE OD MIKULÁŠE A ČERTOVSKÉHO KOLA ŠTĚSTÍ JE
PŘIPRAVEN I OHŇOSTROJ.

HASIČI VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE A NA KONEC ROKU VÁS ZVOU
NA SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK S OHŇOSTROJEM NA NÁVSI.

Za SDH Ludmila Augustinová
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Pozvání na adventní koncert
Obecní úřad Leština, Obecní úřad Lesnice a
Farnost Lesnice Vás zvou na Adventní koncert, který se
uskuteční v neděli 9. prosince 2018 ve 14 hodin ve farním
kostele sv. Jakuba v Lesnici.
Účinkuje Dechový orchestr při Základní umělecké škole v Zábřehu pod vedením
Lubomíra Vepřka.
Vstupné je dobrovolné.

ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština zve všechny
spoluobčany
na tradiční
„Společenský ples“
konaný dne 19. ledna 2018 v prostorách sokolovny Leština.

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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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Letošní poslední zprávičky z leštinské školičky…..
Pomalu ale jistě se blížíme ke konci roku s osmnáctkou na konci. Pro někoho byl více,
pro někoho méně úspěšný, to musí zhodnotit každý z nás sám. Než s bilancováním
začnete, pojďte se začíst do posledních letošních zpráviček z místního stánku
vzdělávání.  Tradičně Vám přináším přehled akcí již minulých i těch očekávaných.
Pojďme se tedy nejprve ohlédnout za tím, co se v posledních dvou měsících událo:
Ve čtvrtek 27. září proběhl druhý letošní sběr papíru. Ještě jednou bych ráda
poděkovala všem našim občanům, kteří na nás pamatují a tento artikl pro nás schraňují.
V pondělí 1. října si leštinští školáci pohodově zaběhali. O této sportovní události vás
informovala v minulém vydání LZ kolegyně Kantorová.
V pátek 26. října jsme spustili akci s názvem „Všechno nejlepší, republiko !“. Naším
cílem bylo, aby si děti prostřednictvím plnění roztodivných úkolů na několika stanovištích
přiblížily důležité výročí naší vlasti. Snad se nám to podařilo.  Na závěr projektového
dne jsme se všichni natočili a vyfotografovali u obří vlajky postavené z vršků z PET lahví,
o jejíž stavbě vás krátce informovala v minulém vydání LZ paní Krušová. Poděkování
patří panu starostovi, který na zdokumentování závěrečného „veledíla“ zajistil plošinu.
Ve středu 31. října se konal další Dýňový den. Dopoledne měly děti možnost pracovat
již tradičně v několika dílničkách, v nichž vyráběly lucerničky a broučky, dále dlabaly
dýně a ochutnávaly kouzelné lektvary. Role jejich míchačů se ujali standardně nejstarší
žáci školy. Vykouzlili pro nás jako každý jiný rok čtyři druhy elixírů: nápoj lásky, šílenství,
štěstí a přátelství. Nikdo nám ani letos naštěstí nezešílel, o účincích ostatních elixírů
jsme ale přesvědčeni.  Pekaři dýňových buchet se letos nestali páťáci, ale věřte,
nevěřte, hlavně druháčci. Vážili, strouhali, míchali, s úklidem pak pomohli další šikovní
školáci a školačky. Naše výtvory pak mohli ochutnat všichni, kteří přišli na zakončení
akce na zahradu mateřské školy. V podvečer nejprve potěšily děti z obou škol všechny
shromážděné svým vystoupením.  Světluškový průvod byl letos sice bez hudby,
selhala bohužel technika, ale ani to náladu jeho účastníkům nezkazilo.
V pátek 2. listopadu se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili v zábřežské knihovně programu
s názvem „Hádej, hádej, hadači!“.
Ve středu 21. listopadu se v 1. třídě uskutečnil Den slabikáře. Při této akci dostávají
naši nejmenší školáci svůj slabikář.
Ve čtvrtek 22. listopadu proběhlo na třídních schůzkách hodnocení prospěchu a
chování za uplynulé období.
V sobotu 24. listopadu zpestřily tři místní školačky, které tentokrát nacvičovaly pod
vedením paní vychovatelky Buchnarové, další letošní Vítání občánků.
A na jaké akce se můžeme (na některé i můžete) těšit do konce tohoto roku?
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Na pátek 30. listopadu připravujeme pro děti školní výlet do hvězdárny v Hradci
Králové a do Pekla Čertovina.
V pondělí 3. prosince budeme v naší škole opět prodávat vánoční hvězdy pro sdružení
Šance. Motto této charitativní sbírky je: „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás
bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem.“
Charitativní sbírka Vánoční hvězda, kterou organizuje už po jedenadvacáté sdružení
Šance Olomouc, pomáhá onkologicky nemocným dětem. Děkuji všem, kteří jste si výše
zmiňovanou květinu objednali. Částka 7.100 Kč, kterou letos přispějeme, je sice nižší
než loni, není ale určitě zanedbatelná.
V úterý 5. prosince k nám opět zavítá Mikuláš v doprovodu několika čertů a andělů.
Pro všechny hodné leštinské děti bude tedy připravena mikulášská nadílka.
V pátek 7. prosince se můžete těšit na další Zimní rej. Uskuteční se v 16 hodin na sále
místní sokolovny. Určitě si udělejte chvilku a přijďte se vánočně naladit a pevně věřím,
že i pobavit.
V úterý 11. prosince se prvňáčci s druháčky vypraví do zábřežské knihovny opět. Čeká
na ně program „Vánoční beseda“. Poté se přemístí do kulturního domu, kde se k nim
připojí zbývající žáci naší školy a společně si všichni vychutnají koncert ZUŠ Zábřeh.
V pátek 14. prosince se opět vypravíme za kulturou. Tentokrát do Moravského divadla
Olomouc na představení „Princezna koloběžka první“.
V pátek 21. prosince vypukne v naší škole pravý bleší trh. V tentýž den připravujeme
poslední letošní školní akci, a sice tradiční Rozjímání u vánočního stromu. Kdo miluje
vánoční koledy a rád si je s námi zazpívá, nechť přijde v poslední školní den tohoto roku
ke slavnostně vyzdobenému stromu v blízkosti mateřské školy.
22. prosince začínají vánoční prázdniny. Ve škole se opět uvidíme ve čtvrtek 3. ledna
s letopočtem 2019.
Tolik k posledním akcím roku 2018.
Dovolte mi vážení a milí, abych Vám jménem všech dětí a pracovníků obou místních
škol i školní jídelny popřála krásné a pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového
roku 2019 ! Ať je pro nás všechny prostě úžasný…. 
Nemohu si ani dnes na závěr odpustit jednu moudrou myšlenku:
„Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.“ (Shakespeare)
Nezbývá mi, než nám všem popřát, abychom ten, co nás čeká v novém roce, trávili
především s těmi lidmi, co za to stojí.
Příjemný, klidný a ničím nenarušený adventní čas přeje
Jana Řeháková
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40 LET MŠ LEŠTINA
Na sklonku roku 1978 dostaly leštinské děti hezký dárek k Mezinárodnímu roku
dítěte – novou mateřskou školu pro šedesát dětí předškolního věku. Výstavba trvala tři
roky a byla zařazena do „Akce Z“. O úspěšné dokončení stavby se zasloužili mj.
nejaktivnější brigádníci:
Otto a Gabriel Balcárkovi, František Maňka, František Diblík, Jan a Bedřich Pelclovi.
Za téměř čtyřicet roků se zde vystřídalo velké množství dětí.
Učitelský sbor byl, dá se říct, stálý pod vedením paní ředitelky Jitky Šebestové až
do jejího odchodu do důchodu. Učitelky R. Kochwasserová, Z. Kolčavová a H. Novotná
zde pracují dodnes.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na „Den otevřených dveří“, malou
výstavku ručních prací některých spoluobčanů a slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu s menším občerstvením v neděli 2. prosince 2018 od 15:00 -17:00hod.
/Samotné rozsvěcení proběhne v 16:30/.
Po této akci mohou děti s rodiči navštívit na návsi od 17:00 hod. „Mikulášskou
nadílku“ pořádanou místním hasičským sborem.
R. Kochwasserová, uč. MŠ

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V posledním čísle LZ roku 2018 se opět vrátíme ke kapitole Okupace
Leštiny a od strany 20 v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce
Leštiny, část 2 si připomeneme události, které si už pamatuje jen malý
počet našich spoluobčanů.
Jinak pokračovalo mezitím vše rychlým tempem zřejmě po léta dle propracované
organizace. Do všech větších vesnic dosazeno bylo četnictvo, v Zábřeze pak usazena
obávaná tajná státní policie zvaná krátce „Gestapo“ / Geheime Staats Polizei /,
nacistická to smečka hrubých a otrlých lidí vybraných z nejhorší mravní spodiny a chátry,
aby byl zajištěn v porobeném obyvatelstvu klid a jistota. Také u nás v Leštině zřízena
byla četnická stanice, a to v domě č. p. 92, kde byli ubytováni 2 četníci.
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Z nich neblaze se zapsal četník Peter a později drsný Prušák Jakobi. Ježto však i přes
tato policejní opatření docházelo mezi naším lidem k šíření stále nových potěšujících
zpráv ze zahraničí, jmenovitě z Londýna, byli v r. 1942 vybráni z občanů pro výstrahu
všem t. zv. „rukojmí“, kterým bylo přikázáno pečovati o klid a pokoj v místě v mezích
katastru obce, jinak jim každou chvíli hrozila smrt oběšením či zastřelením, sběhlo – li
by se v místě něco, co by slídivému gestapu nebylo milé. V naší obci vybráno bylo za
rukojmí 8 občanů, a to: František Dajčar, František Drtil, Jan Augustin ml., Josef Horneš,
Dobroslav Kondler, František Švub, Karel Unzeitig a Bohuslav Weinlich. Nyní musel být
každý občan zvlášť opatrným, jmenovitě při poslechu pravidelných zahraničních
rozhlasových zpráv, hlavně z Londýna a Moskvy. Žel, že přece jen tu byli 2 občané:
Obchodník František Doležel a Bedřich Balcárek pro poslech ze zahraničí neznámo kým
udáni četníku Peterovi, jehož pak jeho manželka uprosila, aby o věci pomlčel, aby spolu
s udanými nebyly zničeny i jejich rodiny. Tato citově dobrá česká žena muže Němce
osvědčila se i případě, kdy 3 dospělejší hoši: Vladislav Čech, č.p. 111, Květoslav
Václavek a Rostislav Brzobohatý pro český zpěv večer po dědině byli na četnickou
stanici předvoláni a zde pak do krve zbiti. Exekuci provedl četník Peter tak, že hochy
svázal k sobě, ba i je pak nelítostně zbil. Křik a nářek bitých hochů přiměl ženu četníka
k tomu, že běžela rychle volat o pomoc, nebýt pohotovosti a srdnatosti pokladníka obce
Antonína Loučného, jenž volání ženy o pomoc uslyšel a do stanice přispěchal, aby tu
zakročil, kdo mohl věděti, jak by to s hochy bývalo tehdy skončilo? Těsně před
příchodem Rudé armády odpykal své zlé činy četník Peter smrtí, byv na chodníku u
záseků mezi Bušínem a Jakubovicemi partyzány zastřelen. Manželka jeho přijata byla
pak do práce v závodě „Skrat“ v Ráječku.
Komentáře některých spoluobčanů, které se týkají zveřejňování výpisů z kroniky, mě
velmi potěšily a ráda budu v této činnosti pokračovat i v dalších číslech roku 2019. Milým
čtenářům našeho zpravodaje děkuji za pozornost a všem přeji hladivý adventní čas,
krásné vánoční svátky a spokojený nový rok prožitý ve zdraví a pohodě.
Anna Krušová
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DŮLEŽITÁ DATA

30. 11. 2018



Tradiční předvánoční koncert, kaple sv. Václava v 19 hod.

2. 12. 2018





Den otevřených dveří MŠ 15 – 17 hod
Rozsvěcení vánočního stromu MŠ 16:30 hod
Mikulášská nadílka, 17 hod. náves

3. 12. 2018



Svoz komunálního odpadu

5. 12. 2018



Svoz plastů

9. 12. 2018



Adventní koncert, 14 hod., kostel sv. Jakuba v Lesnici

12. - 14. 12. 2018



Odečet vodoměrů

17. 12. 2018



Svoz komunálního odpadu

21. 12. 2018



Rozjímání u vánočního stromu, 16.30 hod. Mateřská škola

31. 12. 2018



Svoz komunálního odpadu
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