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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Tříkrálová sbírka
Stalo se již dobrou tradicí, že v nevlídných, studených lednových dnech vyrazí
malí koledníci spolu s jejich obětavým doprovodem do ulic a poctivě dům od domu
žádají o přispění v rámci Tříkrálové sbírky. I letos tomu tak bylo, a nám nezbývá, než
poděkovat koledníkům a samozřejmě i všem dárcům v naší obci za štědrost, která
vyústila v částku 29 526,- Kč.
Dle informace Charity Zábřeh bude letošní výtěžek sbírky (samozřejmě nejen
z naší obce) použit na podporu domácí hospicové péče, podporu projektu SOREHA služba pro lidi s duševním chronickým onemocněním a také k přímé pomoci lidem,
kteří mohou žít právě v naší obci.
Děkujeme!
Kompostéry pro občany
Zásadní informací zůstává skutečnost, že kompostérů je dostatek, takže na
všechny žadatele se určitě dostane. Je pouze nutné vyplnit žádost o zapůjčení, která
je opakovaně předtištěna na konci tohoto zpravodaje a doručit osobně na obecní úřad
nebo zaslat e-mailem. Podmínky zápůjčky byly popsány již v minulém čísle, proto jen
připomínáme, že jednotlivé kompostéry budou zapůjčeny po podpisu smlouvy při
převzetí kompostéru. Již nyní je smlouva k nahlédnutí na obecních stránkách a také
na nástěnce na obecním úřadu.
V první „vlně“ bude probíhat výdej kompostérů o objemu 900 l v areálu bývalého
zemědělského družstva (100 m vpravo od váhy), konkrétně 6. 2. 2018 od 9 do 17 hod.
a dále 7. 2. 2018 dopoledne - od 9 do 11 hodin.
O případných změnách a dalším termínu výdeje budou občané v předstihu informováni
místním rozhlasem.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávičky z leštinské „jedničky“
A co je nového v první třídě? Už čteme ze slabikáře. Ale nebylo to tak jednoduché.
Než děti slabikáře dostaly, musely splnit několik úkolů čaroděje Nečtenáře, vyluštit
tajenku, která nás dovedla k získání klíčů, kterými jsme si měli odemknout nějaké
dveře… Cesta posetá kouzelnými kamínky nás dovedla ke školní půdě, kde si děti své
slabikáře musely najít. A našly - v krabici převázané oranžovou stuhou - nejen
toužebně očekávanou knihu, ale i malý dáreček a dopis od čaroděje. V něm dětem
popřál hodně úspěchů na další cestě k získání diplomu Malý čtenář, který děti obdrží
na konci školního roku. Budou se moci pochlubit svými čtenářskými schopnostmi a
dovednostmi.

Čaroděj Nečtenář

Prvňáčci se slabikáři

Mgr.Pavlína Kubíková, tř. učitelka

A také ohlédnutí za pololetím v MŠ
Ani se nechce věřit, že už je půl školního roku za námi. Chtěla bych se s Vámi
podělit o přehled akcí v naší školce.
Hned druhý týden v září za námi přijelo malé divadlo z Olomouce s pohádkovým
příběhem nazvaným Povídám, povídám pohádku. Ještě koncem měsíce jsme zhlédli v
Zábřehu další pěknou pohádku Na kouzelném paloučku.
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Koncem října jsme společně s místními školáky uspali na naší zahradě broučky,
které si děti vyráběly s p. učitelkami. Vestibul školky zaplnily i jiné „helovínské“ výrobky
našich i školních dětí. Všichni členové rodin každé ráno či odpoledne si tyto práce se
zájmem prohlíželi.
V listopadu se naši malí svěřenci podívali na velmi pěkný příběh Z pařezové
chaloupky, který pro ně opět připravil zábřežský kulturní dům.
První adventní neděli jsme přivolali rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ.
Tato akce spolupořádaná s kulturní komisí navodila začátek adventu. Také pohádka
Včelí medvídci našim dětem odstartovala těšení se na Ježíška. Hned druhý den přišel
na návštěvu Mikuláš s pěknými čerticemi, za které se přestrojily paní kuchařky.
Mikuláš ve své knize dětem připomněl všechny jejich prohřešky a ony slíbily, že se
napraví.
Vánoční besídky ve třídách proběhly 8. a 13.prosince, kdy děti předvedly
rodičům a prarodičům své umění. Atmosféra v domácím prostředí byla kouzelná.
14.prosince si děti v Pradědově muzeu v Bludově vyrobily vánoční přáníčko a pohrály
v řemeslných koutcích muzea.
Předškoláci se společně se školáky 20.prosince podívali na olomoucký orloj a
dokonce si vyrobili něco voňavého ve svíčkárně.
Dárky, které děti našly pod rozsvíceným stromečkem, rozzářily jejich očka a byly
náplní her před Vánocemi i po novém roce.
Poslední setkání s rodiči a občany obce se uskutečnilo u velkého rozsvíceného
stromku, kde jsme si všichni společně zazpívali koledy.
R. Kochwasserová, ved. uč. MŠ

VESELÍ ŠAŠCI LEŠTINA

Vážení spoluobčané a příznivci našeho
spolku,
estrádní soubor Veselí šašci Leština, z. s. si Vás dovoluje pozvat již po
devatenácté na tradiční ples POCHOVÁVÁNÍ BASY, který se bude konat v
místní sokolovně dne 10. 2. 2018. Zahájení plesu proběhne ve 20,00 hod.
Stejně jako v minulosti se můžete těšit na bohatý program, občerstvení a
samozřejmě i na tradiční tombolu. Vstupenky si můžete vyzvednout u paní
Zdeňky Kolčavové, tel. 731 626 574, na adrese Leština 281 od 5.2. do 7.2.
v době mezi 16,00 - 18,00 hod. Cena vstupenky - 80 Kč.
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Těší se na Vás Vešáci.

KAVÁRNA – CUKRÁRNA

Harmonie

pro Vás připravila další sérii zajímavých přednášek na téma:

-jak si řídíme svůj život
-alternativní výchova dětí
-proč máme problémy v partnerství
-vliv našich myšlenek na život a hlavně zdraví
Povídat si s námi přijede pan Ing. Petr Velechovský
z liberecké vzdělávací společnosti Modrá Alfa, která nabízí
velmi zajímavý pohled na člověka, jeho schopnosti,
psychiku a život vůbec.

Uvítáme, pokud se aktivně zapojíte formou dotazů nebo
vlastních příspěvků. Bude-li se Vám přednáška líbit, můžete
pokračování podpořit dobrovolným vstupným.
Termín konání : Středa 7. 2. 2018
Začátek: Od 17.00 hod.
Těšíme se na Vás.
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Volby skončily, vzpomínky se vrátily…
Bylo nám ctí opět zasednout v místní volební komisi, přivítat všechny voliče,
poděkovat jim za milé úsměvy a vstřícné chování při prezidentské volbě. Naši
spoluobčané odevzdali hlas svému kandidátovi a při odchodu ze zasedací místnosti
OÚ nám ještě popřáli pěkný den a bezproblémové sčítání. Sobotní plesové veselí jistě
přineslo i radost, že volební klání už je konečně za námi a čas poplyne, snad již klidně
a bez nervozity, dál. Rádi bychom všem popřáli pevné zdraví, dobrou náladu, úspěchy
v práci i soukromí a spokojený život v naší Leštině i kdekoliv na planetě, neboť na
svou vlast myslí leštinští i za oceánem.

Členové volební komise.

Dovolte, prosím, abychom přidaly ještě jedno poděkování, které na tento okamžik
čekalo 20 dlouhých roků. Když jsme rok po povodni odjely jako pedagogický dozor se
svými žáčky na ozdravný pobyt do léčebny v Říčanech u Prahy, netušily jsme, že
tajemství krabice plné voňavých perníčků ozdobených písmenky skrývajícími pozdravy
od ŽABKY LEŠTINKY bude odhaleno právě ve volební místnosti dne 27. 1. 2018!!!
Už víme, komu patří poděkování nás, učitelek a dětí, které už dávno školním lavicím
odrostly, ale na tehdejší dárek z Moravy stále vzpomínají. DĚKUJEME Vám, vážená
paní ALENKO ŠEBESTOVÁ – i za srdíčko s nápisem Volby 2018 ozdobené barvami
české vlajky. Nechtěla jste se k odhalení sice přiznat, ale my už víme, kdo se za
školním maskotem, který osazenstvo léčebny překvapil a velmi potěšil, po celou dobu
skrýval. Ani netušíte, jak radost a nadšení při luštění tajenky i mlsání perníčků zahnaly
stýskání školáčků po domově, který se obtížnou, popovodňovou prací snažil vracet
Leštinu zpátky na výsluní a své ratolesti pak přivítal s otevřenou náručí a úsměvem….
A. Krušová a J. Svatoňová
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Již tradičně nás LZ opět zavede do dob dávno minulých

Vážení spoluobčané,
než otevřu Pamětní knihu obce Leštiny, část II, abych Vás seznámila se zápisy kroniky
let 1938 – 1955, dávám, s dovolením, prostor několika stranám publikace nazvané
Leština – 600 let, kterou určitě vlastní mnoho domácností, jelikož
byla vydána již r. 1975 tehdejším MNV v čele s předsedou Janem
Žákem u příležitosti 30. výročí osvobození vlasti od fašismu.
Jejím autorem je historik František Spurný, s nímž úspěšně
spolupracovali i leštinští rodáci Jaroslav Holouš a Zdeněk
Brachtl. Naše vesnice se stále rozrůstá a noví obyvatelé jako stálý domov už Leštinu
přijali. Věřím, že nejen oni do historie své obce rádi nahlédnou.
Celková charakteristika:
LEŠTINA, která se poprvé připomíná v historických pramenech roku 1371, resp. 1392,
je jednou ze středně velkých vesnic okresu Šumperk. Leží asi 4 km východně od
Zábřehu v nejsevernější části Hornomoravského úvalu na levém břehu řeky Moravy na
úpatí Benkovského výběžku Hrabišínské odnože Hrubého Jeseníku. Název obce je
odvozen od místa jejího založení, od půdy porostlé leštinou – lískami, skupinou
lískových keřů, které rády bují v lesích jak na rovině, tak i na pahorcích a stráních a
chrání zemi před vyschnutím. Vznik tohoto jména je tedy obdobný jako v případě
Třeštiny, Slatiny, Bukoviny apod. Ostatně i samotných Leštin je v naší republice
několik / u Havlíčkova Brodu, u Humpolce, u Chrudimi, na Jičínsku, na
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Jindřichohradecku, na Ústecku a jinde / a nalezneme je i v jiných slovanských obcích,
dokonce až na Sibiři. Lidově a v minulosti byla ves zvaná též Lestyna, Leščina,
Lescyna, Lesstina, Lesetina, německý název Lesche byl již jen otrockým převodem
původního českého - slovanského názvu.
Leština byla původně asi součástí dubického, pak úsovského, rudského a od konce
14. století až do roku 1848 zábřežského panství. Po roce 1848 byla přičleněna
k polickému a soudnímu okresu Zábřeh a po územní reorganizace v r. 1960 připadla
k okresu Šumperk. Za nacistické okupace v letech 1938 – 1945 podléhala obec úřadu
zemského rady – lendráta v Zábřeze. V 16. století /1585/ tu bylo 24 usedlých, tj. asi
200 obyvatel, r.1834 87 domů s 597 obyvateli, r. 1910 137 domů a 1 063 obyvatel a
podle posledního sčítání lidu v r. 1970 měla Leština 265 domů a 1 082 obyvatel.
V současné době k 1. 1. 1975 má již 1 137 obyvatel a 285 domů. Katastr obce má
rozlohu 521 ha a 71 m2, z toho přes 285 ha orné půdy, 125 ha luk, skoro 12 ha
pastvin, 19 ha vodní plochy, 6 ha lesů, 16,5 ha zahrad, 14,5 ha ovocných sadů, přes
12 ha zastavěné plochy a skoro 30 ha ostatní půdy / komunikace, hřiště, veřejná
prostranství

a j./.

Severojižní

osu leštinského katastru tvoří

řeka Morava,

západovýchodní pak silnice Leština – Zábřeh, která se přímo v obci stáčí
jihovýchodním směrem k Vitošovu a vede dále na Dubicko a Úsov. Nadmořská výška
obce činí 270 m, na východ od ní se pak náhle zvedá z roviny kolem řeky Moravy
zalesněný vrch Trlina /527 m / a Vitošovský kopec / 484 m / s nádherným výhledem do
roviny Hornomoravského úvalu směrem k Zábřehu, Mohelnici a dále do širé hanácké
nížiny. Samá obec je rozložena na levém břehu řeky Moravy a vzhledem k nízké
poloze je před jejími ničivými záplavami chráněna po celé délce toku řeky hrázemi. Po
východním okraji obce teče dnes již regulovaný potok Vesník a částí obce protéká
mlýnská strouha, která se jihozápadně od Vitošova vlévá do Moravy. Původně
oddělovala malou samostatnou obec Zálavčí / dříve i Záhlavčí, t. j. za lávkou přes
strouhu /, která již na přelomu 16. a 17. století splynula s Leštinou v jednu obec.
Nejvyšší, východní část katastru je pokryta lesy, převážnou jeho část však tvoří
rozsáhlá pole a louky / původně největší část katastru připadla na louky po obou
březích řeky /, částečně zahrady a ovocné sady.
V současné době již došlo v katastru k mnoha změnám – ale my se v příštím čísle LZ
opět k historickým pramenům vrátíme.
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Hezké dny všem přeje a za pozornost děkuje Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

6. 2. 2018

•

Výdej kompostérů objem 900 l

9 - 17 hod.

7. 2. 2018

•

Výdej kompostérů objem 900 l

9 - 11 hod.

7. 2. 2018

•

Přednáška, Ing. Petr Velechovský
Kavárna a cukrárna Harmonie, 17:00 hod.

8. 2. 2018

•

Svoz plastů

10. 2. 2018

•

Pochovávání basy ve 20:00, sokolovna Leština

12. 2. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

16. 2. 2018

•

Koncert skupiny REFLEXY, sokolovna Leština

26. 2. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

Leštinský zpravodaj – č. 2/2018
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
e-mail:obec@ou-lestina.cz
Leština IČ:00302881
Uzávěrka tohoto čísla: 29. 1. 2018
tel.: 583 415 349
Evidenční číslo: MK ČR E 18529
Cena: Zdarma
E-mail pro odesílání příspěvků do zpravodaje: lestina.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka následujícího čísla: 26. 2. 2018

[8]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o zápůjčku kompostéru objem 900l
Jméno: …………………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………
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