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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
Dne 9. 12. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu 10. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno všech 11 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ cenový předpis na dodávku pitné vody a nájem vodoměru na rok 2020
▪ cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod na rok 2020
▪ obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
▪ obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
▪ obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu
▪ obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
▪ obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného
▪ ceník obecních poplatků
▪ dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem mezi EKO Servis Zábřeh
a obcí Leština
▪ Partnerskou smlouvu o spolupráci mezi Svazkem obcí Mikroregion Zábřežsko a
Obcí Leština na projekt "Zábřežsko třídí"
▪ Plné znění usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete
na webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu:
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Stejně jako každoročně proběhne i letos, konkrétně v sobotu 4. 1. 2020,
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Zábřeh.
NOVOROČNÍ KONCERT

nám otevře svou hudební náruč již v sobotu 4. ledna 2020. V 16,00 hod.
přivítáme rodinný soubor SEDLÁK VIRTUOSI. Slavnostní novoroční koncert
rodičů se dvěma nadanými dětmi se uskuteční v sále místního OÚ.
Ať je vstup do nového roku plný radosti a nevšedního zážitku!
Dotace pro obecní složky
Upozorňujeme spolky, organizace a kluby v naší obci, že poslední termín pro
dodání žádosti o dotaci na jejich činnost je 24. 1. 2020.
Obecní poplatky
Oznamujeme občanům, že mohou v pokladně OÚ platit obecní poplatky na
rok 2020 i vodné za druhé pololetí roku 2019 nejdříve od 17. 2. 2020.
_____________________________________________________________________

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

„Společenský ples“
konaný dne 1. 2. 2020 od 20 hod. v prostorách sokolovny v Leštině.
K tanci a poslechu hraje skupina S band Líšnice.
Výtěžek plesu bude jako tradičně věnován základní a mateřské škole.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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KULTURNÍ KOMISE

Leština dýchala Vánocemi
V sobotu 30.11. se v Leštině uskutečnila
velká akce s názvem „Vánoční Leština“.
Více než 600 osob, z toho 150 dětí,
navštívilo sokolovnu, kde od 13,00 probíhal
bohatý program. Velký podíl na přípravě sálu
a samotné organizaci měl Estrádní soubor
VEŠke, Tvoření s dětmi, členové kulturní
komise
obce
Leština
a
spousta
nejmenovaných pomocníků. Několik týdnů
příprav se vyplatilo. Výsledek nadchnul
všechny příchozí. Nádherná výzdoba sálu i
vstupních prostor do sokolovny, výstava vánočních baněk z minulého století, možnost
naučit se plést vánočku ze šesti či osmi copů, výstavní a prodejní jarmark různých ozdob
a předmětů a samozřejmě tvůrčí dílničky pro děti i dospělé – to vše mohli návštěvníci
shlédnout či si sami vyzkoušet.
Děti místní základní a mateřské školy i mnozí návštěvníci sokolovny vyráběli ozdoby pro
připravené vánoční stromečky, které celý měsíc prosinec zdobily nejnavštěvovanější
prostor Leštiny mezi školkou a školou.
Bohaté občerstvení bylo zajištěno a návštěvníci si mohli posedět u kávy, svařeného vína
či vánočního punče a dopřát si další občerstvení. Celé odpoledne až do 15. hodiny
probíhalo veřejné hlasování v soutěži „Vo Leštěnskó vánočko“. Na tento první ročník se
přihlásilo 6 vzorků a vítězkou se stala paní Jana Nečasová. Každý z přihlášených si
odnesl na památku malou cenu a vařečku, která jim bude toto zápolení připomínat.
Třešničkou na dortu a zároveň pohlazením po dušičce byl vánoční recitál písní sester
Barbory a Terezy Frýdových z Dubicka.
Tomuto bloku však předcházela část, která začala již od devíti hodin v zahradnictví pana
Odstrčila. Zde byl zahájen prodej vánočních stromků a zájemci si mohli rovněž
vyzkoušet vázání adventních věnců. Program byl samozřejmě připraven i pro děti.
V podvečer se v zahradě mateřské školy uskutečnilo vystoupení místní drobotiny.
Půlhodinové pásmo písniček a veršů zpříjemnilo čekání na rozsvícení vánočního
stromu. Pátá hodina odbila a oblíbená píseň Karla Gotta „Vánoční strom“ krásně
podbarvila očekávané rozsvícení.
Návštěvníci se poté přesunuli na náves, kde SDH připravil tradiční Mikulášskou nadílku.
Z bran pekelných se vyřítili čerti a čertice. Pekelníci rozplakali nejedno dítě, ale Mikuláš
s andělem vše napravili rozdáváním malých dárečků. Celá akce vyvrcholila závěrečným
ohňostrojem, pečlivě připraveným našimi požárníky.
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Velké poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům této akce. Právě oni
věnovali přípravě, ale i samotné organizaci v daný den spoustu času a energie, aby
mohli potěšit všechny návštěvníky, kteří mezi nás zavítali. Seznam jmen ochotných
rukou by byl velmi dlouhý. Ani pár slov zde rozhodně nevystihne upřímné, vřelé
poděkování a vzdání úcty i pokory před jejich zapojením. Bez této týmové práce by se
dílo opravdu nepodařilo!
Michal Mucha
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení občané,
přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku. Hodně štěstí, zdraví a pohody.
Vaše děti a dospěláci z MŠ
Prosinec se v mateřské škole nesl v adventním duchu. Děti netrpělivě
odpočítávaly dny do příchodu Ježíška a těšily se na stromeček, vánoční
cukroví a především na dárky. Čas čekání jsme se dětem snažili
zpříjemnit pondělními setkáváními u adventního svícnu. Každá zapálená
svíčka byla provázena zpíváním koled, povídáním o Vánocích a otevíráním adventního
pytlíčku, ve kterém na děti čekaly za odměnu většinou napečené dobroty.
Šestého prosince přišel za dětmi Mikuláš se svou početnou družinou. Nejdřív se
dětem představili andělé, kteří tančili na píseň Tisíc andělů. Obávanější část družiny
přišla mezi děti také, ovšem v klidu, bez zbytečného pouštění hrůzy, za doprovodu písně
z pohádky S čerty nejsou žerty. Vážený svatý Mikuláš všechny děti pochválil, pár
jedinců mu slíbilo, že nebudou vystrkovat své pomalu rašící růžky a mohlo začít zpívání
písní, přednášení básní a obdarovávání balíčky.
Starší děti se vydaly do Zábřehu do knihovny na Vánoční besedu. Děti si poslechly
příběhy s vánoční tematikou, opravily polámané perníčky, ozdobily vánoční stromeček
a se zavázanýma očima poznaly dárky, které má Ježíšek připravené na rozdávání.
Všechny děti s paní knihovnicí pěkně spolupracovaly a opět s radostí využily pozvání
do dětské části knihovny, ve které se „začítaly“ do vybraných knížek. Celý výlet byl
zakončen vášnivou prohlídkou výkladních skříní hračkáren. Při cestě linkovým
autobusem zpět do Leštiny jsme zastavovali na vlakovém nádraží. Některé děti ještě
nikdy nejely vlakem, a proto jsme si slíbili, že až bude krásné, teplé počasí, vyjedeme si
na výlet i vlakem. V té chvíli zazněly protesty jednoho klučiny - prý až bude pěkné
počasí, budeme všichni spolu u bazénu. Plány a vyhlídky máme tedy krásné, všichni se
těší na to své a spolucestující se bavili a mile se na nás usmívali.
Každá třída si připravila pro rodiče Vánoční posezení. Děti předvedly krátké pásmo
básniček a písniček, za pomoci rodičů si vyrobily vánoční ozdoby a chvíli jsme poseděli
u malého pohoštění. Děkujeme všem za účast a za příjemnou atmosféru, která nás
naším setkáním provázela.
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Do kulturního domu v Zábřehu jsme vyrazili na muzikál Popletené Vánoce. Děti se
bavily, zpívaly a pomáhaly popletenému čertu a andělovi připravit Vánoce. Vše nakonec
uvedl na pravou míru Mikuláš.
Ve středu 18. 12. jsme vyjeli na výlet do Mladoňova. Děti ze školky jsou už zdatní
turisté, vyrážely za tmy, s batůžky nabalenými vším potřebným a s odhodláním poznat
zase něco nového. Poté, co autobus zdolal serpentýny mladoňovských kopců, se
holčičky rozplývaly nad růžovými červánky vycházejícího sluníčka a kluky zaujala hustá,
bílá mlha v údolí (zaměnili ji za toužebně očekávaný sníh).
V Mladoňově děti uvítaly významné osoby měsíce prosince – svatá Barbora, svatý
Mikuláš, svatý Ambrož a svatá Lucie. Připomínkou vánočních tradic bylo pouštění
lodiček, zdobení andílka na stromeček, rozkrojení jablíčka a lití olova. Na závěr
programu šly děti na procházku po okolí, naplnily krmítka pro ptáčky, poznaly krmítka
pro veverky a zanesly dobroty pro zvířátka do krmelce. I při této aktivitě děti poznaly
něco nového, ale hlavně si připomněly, jak je důležité myslet i na ostatní, pomáhat si a
dělat si navzájem radost. Po návratu nás čekala výborná svíčková připravená našimi
kuchařinkami a krásný den byl za námi.
Děti v mateřské škole jsou velmi šikovné, zapojují se do všech aktivit s chutí a umí
se radovat. Pokud byste chtěli vidět fotografie z našich akcí, najdete je na webových
stránkách www.zs-lestina.cz v sekci fotogalerie.
Za kolektiv MŠ Veronika Císařová
ZAČÁTEK PLESOVÉ SEZONY

Místní organizace KDU ČSL Leština pořádá dne 18. ledna
2020 v prostorách Sokolovny Leština
tradiční
„Společenský ples“.
Začátek je 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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ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK KLUBÍČKO

Spolek KLUBÍČKO přeje malým i velkým příznivcům do nového roku pevné
zdraví a mnoho radostných dnů.
Zároveň zve děti, rodiče i ostatní příznivce na další povídání o projektu
DĚTI DĚTEM.
Sejdeme se v pátek 10. 1. 2020 v klubovně Klubíčka v budově bývalého kina.
Začátek je okolo 17. hodiny. Těšíme se na Vás.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Ani v novoročním čísle LZ neopustíme kapitolu nazvanou Okupace Leštiny a vrátíme se
zpátky k zápisům kronikáře - doslovný přepis od strany 45.
A tak naši lidé ocitli se v různých továrnách, ponejvíce zbrojních, na staveništích
novostaveb zbrojního průmyslu, v zákopových opevňovacích
pracích, v přístavech severního Německa a jinde, na stavbách silnic
a prolomování železničních tunelů, na pracích lesních a vůbec všude
na pracích těžkých a mnohdy životu velmi nebezpečných. Jako byly
například stavby v podzemí, ve vodě, v lomech a jinde. Pracovalo se
bez ohledu, byl - li den všední nebo sváteční, bylo - li počasí
nepříznivé nebo normální. Všude bylo nutno udržovat „tempo“ práce
ať byl kdo zdravý nebo churavý. A všude za pracujícími stál hrubý
německý pochop jako dozorce! Za svoji práci byli naši lidé jako zvlášť zruční dělníci
slušně placeni a všichni ušetřili si nemalé peníze, které pak posílali domů svým rodičům
nebo svým rodinám. Ale strava v říši byla svým složením a úpravou po způsobu
německém namnoze naprosto nemožná a našemu lidu mnohdy zúplna nepoživatelná.
Proto mnozí nasazení pracovníci zhusta těžce onemocněli. Někteří utrpěli na svém
zdraví tolik škody, že stali se ze svých neduhů, jako jsou nemoci srdce, žaludku, plic,
jater, ledvin aj. trvale nevyléčitelnými.
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Neobyčejná zručnost a všestranná technika pracovní českých řemeslníků byla zvláště
v německé říši všude velmi obdivována a ceněna. Není tedy divu, že i od nás z Leštiny
bylo tolik řemeslníků nasazeno do práce v Německu. Byli to, pokud bylo možno zjistiti:
Stolář Václav Hobler č. p . 193, sklenář Leopold Potěšil č.p. 46, zedník Isidor Maňka č.p.
183, zedník Antonín Žák č.p. 2, železničář Jan Horký č.p. 169, železničář Jaroslav
Skoumal č.p. 92, elektrikář Vojtěch Vrtek č.p. neuvedeno, železničář Antonín Václavek
č.p. 165, zedník Václav Urban, č.p. 108, zedník Jan Doležel starší č.p.136, Jan Doležel
mladší č.p. 135, zedník Josef Brachtl č.p. 157, zedník Antonín Potěšil, č.p. 147, zedník
Oto Balcárek č.p. 62, při dráze Bedřich Drlík č.p. 162, pekař Karel Horký č.p. 164, při
dráze Boleslav Grunta č.p. 175, strojní zámečník Josef Kunrt č.p. 139, jako dělník
v přístavu Hamburku Rupert Šebesta č.p. 142, zedník Adolf Horák č.p. 224, zedník
Rudolf Pospíšil č.p. 23, zámečník Miroslav Pospíšil č.p. 23, dělník Antonín Adámek č.p.
98, zedník Jan Dajčar č.p. 249, tesař Jan Vrtek č.p. 195, tesař Petr Boxan č.p. 53, zedník
Jan Kunrt č.p. 139, dělník Antonín Hrabánek, č.p. 59, zedník Gabriel Balcárek č.p. 62,
dělník Josef Dajčar č.p. 203, dělník při dráze Engelbert Seipelt č.p. 214, tovární dělník
Emil Weinlich č.p.67, zedník Antonín Drlík č.p.170, dělník Rudolf Kotrle č.p. 125, krejčí
Jaromír Čulík č.p. 89, krejčí Jan Hrubý č.p. 136, krejčí Karel Husárek č.p. 239, natěrač
Bohumil Friedl č.p. 31, Miroslav Balcárek č.p. 176 profese neuvedena, cestář Adolf
Berka č.p. 34, učitel Boleslav Hrbek č.p. 196, dělník Vojtěch Vlček č.p. 247, dělník
Stanislav Vlček č.p. 248, dělník při dráze Karel Urban č.p. 42, Rudolf Urban č.p. 42
profese neuvedena, zedník Jaroslav Horký č.p. 130, dělník u dráhy František Drtil č.p.
57. Z jmenovaných – Jaromír Čulík, Jan Hrubý, Adolf Berka, Karel Husárek, Boleslav
Hrbek, Vojtěch Vlček a Miroslav Balcárek pracovali na zákopech v Německu asi 4
neděle. Někteří „nasazení“ prodělali hotovu „Odysseu“, jako např. Jan Horký z č. 169,
který se octl až v nejsevernějším místě Evropy v Norsku v Karkenes, pak v Narviku a
posléze na různých místech při dráze v Německu, nebo Josef Kunrt z č. 139, který byv
na práci až ve Francii, byl teprve po intervenci našich úřadů po dlouhé době po válce
propuštěn domů, ježto Francouzi považovali jej za německého zajatce. Ze všech zde
jmenovaných nepřišel nikdo po dobu své práce v Německu k vážnějšímu úrazu, ale
první transport asi 20 mužů odeslaný na práce zažil hned mezi stanicemi Bludov –
Šumperk srážku vlaků, při které naštěstí nepřišel rovněž nikdo k úrazu. Brzy po
kapitulaci Německa vrátili se postižení do svých domovů z nejrůznějších míst
v Německu až na nahoře psaného Josefa Kunrta.
I v únorovém čísle LZ zůstaneme u kapitoly, která nás vrátí do doby okupace a
připomene útrapy válečného období.
Do nového roku 2020 si Vám všem dovoluji popřát hlavně pevné zdraví, hodně lásky,
vzájemné tolerance a pěkný, spokojený život!
Anna Krušová, kronikářka
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DŮLEŽITÁ DATA

4. 1. 2020

•

Tříkrálová sbírka

4. 1. 2020

•

Novoroční koncert, sál OÚ od 16 hod

10. 1. 2020

•

Děti dětem, Klubíčko, budova kina 17:00 hod

13. 1. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

15. 1. 2020

•

Svoz plastů

18. 1. 2020

•

Společenský ples KDU ČSL

27. 1. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

1. 2. 2020

•

Obecní a školní ples
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