LZ 1/19
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Vážení spoluobčané,
každý rok v tomto období bilancujeme uplynulé měsíce a dáváme si
předsevzetí do nového roku. Přál bych si, aby se kromě osobních přání
u některých z Vás objevilo také přání dobrých sousedských vztahů,
klidu a pohody. Dovolte mi, abych Vám popřál do roku 2019 pevné
zdraví a spoustu splněných snů.

Ing. Pavel Hojgr,
starosta

Stejně jako každoročně proběhne i letos ve dnech 2. 1. – 13. 1. 2019
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Zábřeh.
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 12. 12. 2018 proběhlo na sále obecního úřadu zasedání Zastupitelstva
obce Leština č. 3. Na zasedání bylo přítomno 10 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
 Cenový předpis na dodávku pitné vody na období od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
 Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod na rok 2019
 Dohodu o spolufinancování neinvestičních nákladů provozu Svazku
obcí Povodí Loučka na rok 2019
Plné znění usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština
najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz

Obecní poplatky
Oznamujeme občanům, že mohou v pokladně OÚ platit obecní poplatky na
rok 2019 i vodné za druhé pololetí roku 2018 nejdříve od 18. 2. 2019

Dotace pro obecní složky
Upozorňujeme spolky, sdružení, organizace a kluby v naší obci, že poslední
termín pro dodání žádosti o dotaci na jejich činnost je 25. 1. 2019. Vzorovou
žádost najdete na adrese:
http://www.ou-lestina.cz/dotace-z-rozpoctu-obce/
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KULTURNÍ KOMISE

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Nový rok 2019 se již rozbíhá na plné obrátky a je třeba si najít chvíli k odpočinku
a načerpání tolik potřebné životní energie. V neděli 6. ledna, v slavný DEN
TŘÍKRÁLOVÝ nám ji od 16, 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Leština nabídne známé
trio MUSICA DOLCE VITA. V podání tří pražských umělkyň, které nejen svým půvabem,
ale především dokonalým mistrovstvím potvrdí pravdivost názvu svého souboru – hudba
sladkého života. Přijměte naše srdečné pozvání.

MUSICA DOLCE VITA
Výběr nejkrásnějších skladeb světových a českých
autorů při příležitosti
15. sezóny na české hudební scéně

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
PROGRAM
Johann PACHELBEL

Canon (Kánon)

Georg Philippe TELEMANN (1681–1767)
Antonio VIVALDI (1678 – 1741)

Halleluia z Tříkrálové kantáty
Čtvero ročních dob – Zima(Largo)

Georg Fridrich HÄNDEL (1685 – 1759) Árie „Lascia, ch´io pianga z opery Rinaldo
Marin MARAIS (1656 – 1728)

La folie espagne pro flétnu sólo

Jean Baptist CARDON (1760 – 1803)

Sonáta f moll pro harfu

Směs vánočních, novoročních a tříkrálových písní z Evropy
František BENDA (1709 – 1786)

Sonáta F dur pro flétnu a harfu(adagio-allegro)

Jan Ladislav DUSÍK (1760 – 1812)

Sonáta c moll pro sólovou harfu

Tři písně z barokních kancionálů
Adam Václav MICHNA (cca 1600 – 1676)
Den přeslavný (arr. J. Krček)
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Nebeští kavalérové

ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština zve všechny
spoluobčany
na tradiční

„Společenský ples“
konaný dne 19. ledna 2019 v prostorách sokolovny v Leštině
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
__________________________________________________________________

Obecní úřad Leština, Základní a Mateřská škola Leština
zvou občany na

„Společenský ples“
konaný dne 2. 2. 2019 od 20 hod. v prostorách sokolovny v Leštině

K tanci a poslechu hraje skupina CANTUS
Předtančení zajistí uskupení NEXT – Šumperk
Výtěžek plesu bude jako tradičně věnován základní a mateřské škole.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Konec roku 2018 v naší MŠ.
Konec roku 2018 se nesl pro všechny děti ve velkém pracovním
nasazení. Nejprve svým kulturním programem potěšily místní seniory. Malí
umělci sklidili za své vystoupení zasloužený potlesk a přítomní spoluobčané
vyjádřili údiv, kolik informací se vejde do dětské hlavičky.
První adventní neděle se stala oslavou čtyřiceti let naší nové MŠ.
Vzpomínkovou událost obohatila výstava ručních prací. Ve veselém duchu
proběhlo i milé setkání s bývalými spolupracovnicemi. Podvečer následně
patřil dětem, které se zapálenými svíčkami přišly pomoci rozsvítit náš vánoční
strom. Radost v očích dětí byla opravdu úžasná.
Hned v pondělí ráno jsme u nás přivítali malý cirkus, v němž si děti
mohly pohladit i medvídka mývala. Pak naši školku navštívil svatý Mikuláš
v doprovodu nezbedného čerta. Strach z pekelníka zjevně zapracoval, ale
pro balíček dobrot si přišel každý jako pohádkový hrdina.
V pátek 7.12. nás čekal „Zimní rej“, kde děti nebojácně předvedly
zaplněné sokolovně své taneční schopnosti.
V neděli 9.12. předškolní děvčata doprovodila zpěvem koled vystoupení
Dechového orchestru města Zábřeha. Koncert se konal v kostele sv. Jakuba
v Lesnici a malé zpěvačky zvládly bez jediné zkoušky celé pásmo na
výbornou.
Obě třídy si pro rodiče připravily vánoční besídky, v nichž předvedly, co
se za uplynulou dobu naučily a věřte, že to ani nebylo všechno. Poté děti své
rodiče pohostily a všichni si společně vytvořili i malý dáreček. Vše se neslo v
krásném vánočním duchu.
Vyvrcholením předvánoční doby se stalo již tradiční „Rozjímání u
vánočního stromu“.
Tak co říkáte? Zvládli jsme dost činností, úkolů, dovedností? Můžeme si
jen přát, ať se nám stále daří a Vám rádi přejeme totéž!
Vaše učitelky MŠ

[5]

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

První číslo LZ r. 2019 nás opět vrací k zápisům tehdejšího
kronikáře pana učitele Jana Sklenáře, díky jehož záznamům
můžeme i po dlouhé době nahlédnout do doby okupace –
doslovný přepis z kroniky obce Leštiny od strany 22.
Svůj odpor k okupantům projevovali občané naši, jak jen
mohli. Zcela zřejmě stalo se tak vyzdobením pomníku
padlých v den narozenin prvního našeho presidenta Dr. T.
G. Masaryka. Stalo se tak v noci na den 7. 3. 1939, podruhé pak v noci na
den 28. října 1939 jako dne bývalého státního svátku, kdy na vyzdobeném
pomníku zavlály i praporky ve státních čsl. barvách. Dokonce praporky visely
i na zdech četnické stanice jako „úřední“ budovy. Velké vyšetřování mnohých
občanů četnictvem skončilo tím, že „pachatel“ zjištěn nebyl, ale za to starosta
obce Josef Linhart a obecní pokladník Antonín Loučný byli ve druhém
případě pohnáni k odpovědnosti na gestapo do Šumperka, kde po opětném
vyšetřování musili nakonec oba svým podpisem protokolárně se zaručit, že
se podobné činy pro příště víc již opakovati nebudou. Ale staly se tou dobou
horší případy gestapácké manýry. Tak případ občana Jaroslava Daříčka z č.
p. 49: Jmenovaný v půli července r. 1942 cestou do práce v sudkovské
továrně podřekl se nějak neprozřetelně o vojenské situaci k spolujdoucímu
dělníku téhož závodu Robertu Kleiblovi, Němci z Králové u Uničova, bytem
v Lesnici, který jej hned po příchodu do práce udal řediteli továrny Tillovi,
tehdy veliteli SS. Tento udaného po půl 7 hodině ranní předvolal do kanceláře
a zde jej vzápětí srazil k zemi a pak surově dotloukl a dokopal po celém těle.
Takto zřízeného předal pak třem SS manům: Poislovi, Aplovi a Jordákovi,
kteří jej po řadě trojdílným přes 1 m dlouhým provazem ve skladišti továrny
do bezvědomí zbili. Na to byl vlečen na četnickou stanici v Sudkově, zde
znovu vyslýchán a bit a odtud pak bylo mu jíti na gestapo v Šumperku, kde
byl gestapáky opět vyslýchán a přitom hrozným způsobem ztýrán a zmučen.
Pak odveden byl do donucované pracovny a odtud po 2 týdnech předveden
k okresnímu soudu v Šumperku, kde byl opět střídavě vyslýchán a vždy bit
až do doby, než jej tento soud propustil, když mezitím odeslal protokoly s ním
sepsané vojenskému soudu do Litoměřic. Před propuštěním z vazby bylo po
něm soudem žádáno, aby pozoroval a pak udával určité případy. Odmítnuv
rozhodně tento nemravný návrh a požadavek okresního soudu přes to, že
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nabízen mu byl velmi slušný plat a lepší zaměstnání, byl dán pod 3 letý
četnický dozor, který potrval až do příchodu Rudé armády. S podivem nutno
doznat, jak silnou vůli prokázal občan Daříček při nekonečném vyšetřování,
týrání a bití maje zúplna zmučené tělo a v důsledku toho i oslabenou činnost
duševní. Nezradil svého bratra Františka v zahraničí jako vojáka, nezradil
matku vlast! Ale následky mučení ponese s sebou až do konce života.
V LZ č. 2 se opět k této chmurné době vrátíme.
V závěru LZ č. 1/ 2019 ještě zalistujme v Nové knižnici učitelské z roku 1928
– NOVÁ PRVOUKA, autor F. L. Sál, část teoretická, úvod:
Současná i nedávná minulá doba diktuje si nápravu výchovnou i výukovou,
neboť vítězná demokratizace vyžaduje nové školy v základech i náplni. A
jako vždy, začíná se u školy národní. Heslem doby jest – vychovati zdravého
člověka jak pro výrobní život tělesný i duševní a pro evoluční soužití
občanstva. Jinými slovy – položiti pevné základy pro moderní a osvícený
názor světový! Školská výchova musí se tudíž odnášeti ke všem stránkám
lidského bytí, tedy i fyzické, poté dále rozumové, citové, volní, a to
v harmonickém kontaktu současného v sebe působení. V péči o zdárný vývoj
těla svěřených nám dětí tkví naše vychovatelské usilování, naše pozitivní
vlastenectví, činorodé milosrdenství, opravdové lidství. Má - li škola pracovati
pro život, musí jej učící znát a děti musí se učiti jej pozorovati, sledovati a
bádati o všem, co kolem nás vře a valí se. Škola musí upozorňovati na životní
děje, musí prožívati život v obci a národě, poznatky o něm pořádati,
zdůvodňovati, o slušné dětí chování se snažiti a s rodiči za jeden provaz
táhnouti. A tato příprava pro život výrobní, pro niterní život jedincův, pro život
v přírodě a lidské společnosti vystupuje nám pojednou v moderní škole jako
samostatná školská disciplína. Jsme – li pamětliví příkazů Jana Ámose
Komenského, nesmíme při učení pouštěti ze zřetele dialektiku, aritmetiku,
geometrii, muziku, řemeslné dílo, gramatiku, poetiku. rhetoriku s posuňky,
mluvní cviky, přípravné verše, přísloví a pohádky, říkanky a hádanky, pověsti,
vyprávěnky. Doporučeno je do škol zavésti hry, aby se pak mládež ke cvičení
radostně scházela, aby vzory viděla a následovala je. Hlavně aby kázeň
nechyběla, kdy děti vybíjejí svou energii a vyvolávají hravou, tvořivou činnost.
Vyspělost dětského ducha diktuje si sama hranice učební látky z nauky o
životě. Tvoří ji 4 stupně – prvouka pro 1. a 2. školní rok, domovopis pro 3.,
vlastivěda pro 4. a 5., reálie pro 6., 7., 8. šk. r.
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Pilné děti – napsal Filip Hyšman
Je nás děti jako smetí, je nás pěkná hromádka,
matičky své posloucháme jak ta drobná kuřátka.
Je nás dětí jako máku, je nás plní světnice,
děláme vše po pořádku, vše jde jako po nitce.
Každý pilen jako včelka, žádný v práci nelení,
aby se nám dobře vedlo i s rodiči na zemi…
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám popřála zdravý, úspěšný,
pohodový rok 2019! A. Krušová, kronikářka.

DŮLEŽITÁ DATA

5. 1. 2019



Valná hromada - Svaz dobrovolných hasičů Leština
klubovna SDH 16 hod

6. 1. 2019



Tříkrálový koncert, 16:00 sál OÚ

8. 1. 2019



Valná hromada TJ Sokol Leština - sokolovna 17 hod

9. 1. 2019



Svoz plastů

14. 1. 2019



Svoz komunálního odpadu

19. 1. 2019



Společenský ples KDU ČSL

28. 1. 2019



Svoz komunálního odpadu

2. 2. 2019



Obecní a školní ples
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