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Velké děkuji…
Určitě jste zaznamenali, že v polovině měsíce dubna se ve Vašich schránkách objevily
ručně šité látkové roušky. V době, kdy nikdo z nás přesně nevěděl, jaká opatření a
omezení nás čekají, jsme iniciovali akci šití roušek pro naše občany. Obec vynaložila na
nákup materiálu téměř 30 tis. korun. Kolektiv dobrovolnic z řad učitelek, vychovatelek a
dalších pracovnic z leštinské základní a mateřské školy se dal do šití, a odměnou pro
ně byl pocit, že pomáhají ostatním. Mé poděkování patří „švadlenkám“ - jmenovitě
Pavlíně Jílkové, Olze Hojgrové, Pavlíně Kubíkové, Andree Švecové, Heleně Žákové,
Marcele Kratochvílové, Šárce Balcárkové, Pavle Novotné, Evě Poislové, Heleně
Kantorové, Zdeně Kolčavové, Radce Kochwasserové, Lýdii Sitové a Veronice Císařové.
Nastříhané díly látky na tyto roušky a filtry z netkané textilie pro nás připravila další
skupina dobrovolnic z firmy BUUK ze Zábřehu pod vedením pana Hurty. Jestli se i někdo
další podílel na této akci šití a distribuci roušek a jeho jméno bylo opomenuto, věřte, že
to nebyl úmysl. Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj volný čas a přiložili ruku
k dílu. Protože někteří z Vás již roušky měli, využili možnosti vrátit darovaný balíček, za
což také děkuji. Jak bylo uvedeno na letáčku, vrácené roušky nabídneme do sociálních
služeb.
I když se život pomalu vrací do původních kolejí a většina omezení se postupně
ruší, byl bych rád, kdyby ohleduplnost, jak jsem ji zaznamenal v posledních týdnech,
zůstala mezi lidmi co nejdéle. Také přání pevného zdraví všem v této době má určitě
větší význam.
Ing. Pavel Hojgr, starosta

PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tak trošku jiné zprávičky z naší školičky
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Když jsme stáli na prahu tohoto roku plni očekávání, nikoho z nás ani ve snu nenapadlo,
co nám přinese. Nikdo z nás tuto situaci nepředvídal, bohužel nám nezbývá než ji
přijmout. Důležité je, že se většina z nás snaží v této těžké době chovat zodpovědně,
dodržovat předepsaná pravidla a přestože nás bohužel všechny velmi omezuje, se
snažíme ji využít k různým aktivitám. Nejčastěji asi k tomu, abychom trávili čas se svými
nejbližšími, někdo si dělá pořádek v domácnosti a možná i sám v sobě, spousta jedinců
se snaží na sobě pracovat, vzdělávat se. Každý si prostě vybere to, co mu nejvíce
vyhovuje. Hlavní a důležité je zachovat klid a vyhnout se stresovým situacím, říkají
odborníci.
Obyčejně Vás, milí čtenáři, informuji o tom, co se ve škole událo a co máme v plánu
podniknout. Akcí jsme bohužel do uzavření škol příliš mnoho nestihli, ale na konci února
se uskutečnila jedna soutěž, o které bych vás ještě ráda poinformovala.
V pátek 28. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěžilo se
tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí:
1. místo: Anetka Freudmannová
2. místo: Kubík Poisl
3. místo: Terezka Augustinová
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo: Anička Žáková
2. místo: Sofinka Cudráková
3. místo: Tinuška Titzlová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:
1. místo: Karolínka Nesétová
2. místo: Anička Bartoňová
3. místo: Terezka Bartošová
Všem dětem s recitačním nadáním i touto cestou srdečně blahopřejeme !
Předposlední den naší letošní prozatímní školní docházky se konalo v Zábřeze
okrskové kolo pěvecké soutěže Moravský zvoneček. Letos bylo velmi těžké vybrat
v každé kategorii jednoho zástupce, proto jsme za tu mladší vyslali hned tři soutěžící, a
to Tinušku Titzlovou, Sofinku Cudrákovou a Ditušku Mizerákovou. Ve starší věkové
kategorii „naše barvy“ hájila Anička Bartoňová. Porota neměla vůbec lehký úkol,
vybírala postupující do kola okresního velmi důkladně a dlouho. Sofinka a Tinuška se
nakonec dostaly „do skupiny vyvolených“ a měly do vyššího kola této soutěže postoupit.
Snad se jim bude stejně dobře dařit i příští rok, letos už si bohužel vzhledem
k momentální situaci „v okrese“ nezasoutěží. Všem čtyřem zpěvačkám patří upřímné
poděkování za úspěšnou reprezentaci školy. Stejně tak paní učitelce Kantorové, která
je na toto klání poctivě připravovala. Holky, děkujeme ! ☺
Co nás čeká ? Nabízí se odpověď: Bůh ví…. Něco ale už nyní víme, a sice:
1. Zápis do mateřské školy
V letošním roce bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní účasti dětí a
zákonných zástupců v důsledku mimořádných opatření a dle pokynů MŠMT.
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Organizace zápisu bude probíhat formou pouhého doručení žádosti zákonného
zástupce dítěte.
TERMÍN ZÁPISU: 2. 5. - 16. 5. 2020
Všechny potřebné informace k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy. Jen
bych chtěla upozornit, že v letošním roce bude „v naší školce“ k dispozici velmi málo
volných míst, proto budeme moci přijímat pouze děti starší tří let a jen ty, které tu mají
trvalé bydliště. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu. Obojí najdete v informacích k zápisu na našich „webovkách“.
2. Znovuotevření mateřské školy
Dohodli jsme se s panem starostou, že k otevření mateřské školy dojde v měsíci květnu.
V pondělí 11. května dáme možnost nástupu nejstarším předškolákům, to znamená
dětem, které by měly po prázdninách nastoupit do 1. ročníku. Je samozřejmě na uvážení
rodičů, zda dítě do školky nastoupí či nikoli. Pečlivě si tuto možnost, prosím, zvažte a
pokud máte „jakoukoli pochybnost“, svou ratolest do školky nedávejte. O týden později,
18. května, bychom chtěli nabídnout možnost umístění dětí do místního předškolního
zařízení těm rodičům, kteří opravdu neodkladně potřebují nastoupit do zaměstnání.
Opět platí, aby bylo zákonnými zástupci promyšleno, jestli neexistuje nějaká možnost,
jak se návratu synka či dcerky zpět do kolektivu vyhnout. Malé děti bude velmi těžké
ohlídat, aby dodržovaly předepsané rozestupy nebo se nedotýkaly….. Je to na vás,
rodičové milí. Pokud naznáte, že nemáte jinou možnost a potřebujete své malé zlato do
našeho zařízení poslat, sdělte nám to na některou z e-mailových školních adres:
zs.lestina@seznam.cz nebo ms.lestina@seznam.cz do 11. května. Před nástupem
vás pak budeme informovat, jakým způsobem bude provoz v „mateřině“ zabezpečen.
Vězte, že budeme dělat vše pro to, abychom ochránili zdraví všech dětí i dospělých.
3. Otevření základní školy
Podle současných dostupných informací z MŠMT by mělo dojít k otevření základních
škol od pondělí 25. května. Do konce dubna by údajně měla být připravena jakási
„kuchařka“, kterou bychom se měli ve školách řídit. Zatím jsou známy jen tyto informace
(text v uvozovkách je převzat bez úprav ze stránek MŠMT):
„Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.
V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale
stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka
• Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních
podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný
kontakt skupin bude omezený.
• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny
povoleny nebudou.
• Tělesná výuka bude zakázána.
• Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické
situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých
skupin.
• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující
bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve
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vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol
budou roušky povinné.“
Jakmile budou dostupné další informace, budeme všechny rodiče našich žáků
informovat prostřednictvím e-mailu i na webových stránkách školy. Všechno totiž může
být klidně jinak….
4. Sběr papíru
Ve svém minulém příspěvku jsem Vás informovala o současné situaci ve sběru starého
papíru. Velmi si vážíme toho, že pro nás tuto komoditu schraňujete a proto jsme chtěli
do konce školního roku její svoz uskutečnit, přestože by výtěžek byl téměř nulový.
Bohužel za současné situace budeme muset od původního plánu upustit. Nejsem
schopná ani odhadnout, zda by se tato akce dala přesunout na podzim tohoto roku,
obávám se, že spíš ne. Proto bude asi nyní nejlepší, když nasbíraný papír umístíte do
obecních modrých kontejnerů. Pokud se situace změní a my se ke sbírání starých novin,
časopisů a letáků vrátíme, budu Vás včas informovat. Každopádně všem, co jste se do
této akce aktivně zapojovali, patří upřímné poděkování.
5. Poděkování za šití roušek
Chtěla bych na tomto místě upřímně poděkovat těm kolegyním, které se ochotně a
bezúplatně zapojily do šití roušek pro obecní úřad. Moc si Vaší pomoci vážím, milé
kolegyňky. Děkuji.
A to je pro dnešek vše. Mějte se hezky, nepodléhejte trudnomyslnosti a buďte zdrávi.
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka
Novinky z mateřské školy
Zdravíme naše milé školkáčky, rodiče, prarodiče a všechny ostatní!
Naše školka je teď úplně jiná, je prázdná, smutná. My ale pevně doufáme, že vy,
naše velké šikulky, si užíváte volna a lenošení. Při odpočinku doma nebo u babiček si
občas zazpívejte, něco pěkného namalujte, vzpomeňte si na básničku, kterou jsme se
společně naučili. Také si nezapomeňte přepočítat pastelky, ať se procvičíte v naší
školkové matematice a když půjdete na zahrádku, přivoňte si ke všem kytičkám, které
jsme se naučili poznávat. Jste nejen zdatní sportovci, ale i pomocníci, to my víme. Vaše
hračky jsou určitě krásně uspořádané a rádi pomáháte všem dospělákům. Nu a
odměnou je pak pro vás jistě krásná pohádka před spaním.
My se na vás nejen těšíme, ale máme připravené nové básničky, písničky, tvoření,
pohádky…. Staráme se i o vaše šneky, kterým se daří báječně. Pořád jedí a užívají si
koupání.
Při ohlédnutí za uplynulými akcemi musím poděkovat všem rodičům, kteří pro své
děti obstarali nápadité kostýmy na maškarní karneval. Masky byly nádherné - děti se
do nich oblékaly hned ráno a po svačince vpluly do zábavy, tance, vymalovávání medailí
a vše prokládaly pravidelnými zastávkami u pohoštění.
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Starší děti v únoru vyrazily do Zábřehu, aby si v knihovně zahrály pohádku O
Budulínkovi. Děti pohádku znaly a doprovodné úkoly spolu s dramatizací příběhu
výborně zvládly.
Za všemi dětmi přijelo do mateřské školy začátkem března Kašpárkovo divadlo.
Představení plné písniček a humorných situací mezi statečným Kašpárkem, princem,
princeznou, králem, ježibabou a drakem děti mnohokrát rozesmálo.
V březnu se v mateřské škole uskutečnila jedna větší akce, kterou jsme zvládli za
běžného provozu. Díky financím od OÚ se podařilo vyměnit všechny dětské šatní
skříňky. Výměna proběhla během jednoho a půl dne za pomoci nejen všech pracovnic
školky, ale za vydatné pomoci dvou zaměstnanců obecního úřadu, které pro nás
„uvolnil“ pan starosta. Snad nové barevné skříňky dlouho vydrží a budou dětem dobře
sloužit. Ráda bych poděkovala všem, kteří se do této akce zapojili. Rodičům děkuji za
trpělivost - byla to pro ně i pro děti výzva zvládnutá na výbornou.
Rodiče našich budoucích kamarádů najdou informace týkající se zápisu dětí do
mateřské školy na webových stránkách www.zs-lestina.cz v aktualitách.
Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví, pozitivní mysl a pěkné dny.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Znovu otvíráme Pamětní knihu obce Leštiny, díl druhý a vracíme se
ke kapitole z dob okupace.
Němečtí přistěhovalci:
Přistěhovalců z říše německé z míst bombardovaných u nás vůbec
nebylo. Až teprve ke konci války přišli a přijeli k nám Němci - utečenci
od Ostravy a nejvíce ze Slezska. Byli ubytováni asi měsíc v sokolovně
a sem tam u někoho v dědině, jako na př. u Berků č. p. 20. V
soukromých bytech chovali se celkem slušně. Říše platila za
ubytování rodiny z 1 světnice tehdejších 15 RM měsíčně, uprchlíci stravovali se sami.
Před blížící se ruskou armádou prchali pak zděšeně od nás dál směrem k Zábřehu,
neznámo kam. Ve zmateném spěchu zanechali v sokolovně mnozí vše, co s sebou
dovezli, ponejvíce textil a jiné. Takových žalostných, avšak zasloužených konců nikdo z
Němců pamětliv ovšem nebyl, když jejich " vůdce " Hitler hystericky v říšském sněmu v
Berlíně před válkou s Polskem volal: " Dejte mi moc, a nikdo za 10 let Německo
nepozná! ".Skutečně pak mnozí po kapitulaci Německa nepoznali. svých domovů v
rozmetaných starobylých městech po celém Německu.
Příděl potravin:
Vázané hospodářství elementárními produkty půdy a domácího zvířectva tvořilo podklad
pro úředně stanovené příděly potravin pro samozásobitele i bezzemky, jež oproti
protektorátu byly zde daleko výhodnější, neboť byly tu všecky vymoženosti jako v říši,
takže situace vyživovací byla u nás celkem dobrá. Bylo dosti masa, hodně másla, s
moukou se při šetrnosti vyšlo, takže nedocházelo k překotnému nakupování, které
ostatně po zavedení potravinových lístků nebylo ani možné. Proto podvýživou nikdo
netrpěl.
Příděly mléka, másla, vajec:
Děti do 2 roků svého věku dostávaly 3/4 l, děti do 6 roků 1/2 l, a ostatní samozásobitelé
1/4 l mléka denně. 1 l mléka se prodával průměrně za 20 pf. Mléko dovážel každodenně
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do mlékárny v Bludově autem Matějíček z Rovenska a odtud pak částečně odtučněné
přivážel do prodeje k nám. To pak rozděloval spotřebitelům v bývalé naší mlékárně
František Drlík z čísla popisného 243. Dodavatelům mléka dostalo se zpět podmáslí,
syrovátka a mléko sbírané. Rovněž tvarohu bylo dosti, prodával se za 1 kg od 50 - 60
pf. Dodávka mléka nebyla nějak zvlášť přísná, takže chovatel dojnic mohl dodati za rok
tolik mléka, kolik ve svém vlastním zájmu byl s to dodati. Přísně však bylo zakázáno
prodávati mléko soukromníkům Samozásobitelé, t. j. chovatelé dojnic, dostávali na
zásobovací období 4 neděl na 1 osobu 1 kg másla a jen ve měsících od prosince do
konce dubna dostali zkrácený příděl 3/4 kg, a to na každého příslušníka v domácnosti
bez ohledu na jeho věk a bez ohledu na množství dodaného mléka. Máslo dováželo se
z Bludova a někdy z mlékárny v Hrabové. Mnohý dodavatel dostal másla tolik, že je po
některé období ani nechtěl odebrati a ponechal je k dispozici v prodejně.
Nesamozásobitelé dostávali pro děti do 2 roků 875 gramů, pro děti do 6 roků 750 g, a
ostatní na zásobovací období 500 g. Nebyl -li však toho období na příděl umělý tuk /
margarin /, měli příděl másla zvětšen na 3/4 kg. Za 1 kg másla platilo se 3,52 RM. .Děti
dostávaly u nesamozásobitelů 8 - 12 vajec na 1 osobu, dospělí 4 - 6 vajec na 1 osobu
na zásobovací období. Na samozásobitele připadlo ročně množství snesených
vajíček z 1 a 1/2 slepice na 1 osobu a z ostatních přihlášených slepic dodávala se vejce
po 60 kusech za 1 slepici ročně, přičemž na krmení slepic dostávalo se koupit krmivo v
hospodářském družstvě v Zábřeze. Vejce vykupoval po chovatelích slepic, tedy po
domech, Stanislav Mikula, č. p. 64, nyní č 78. Vykupovaly se na váhu a za 1 kg vajec
platilo se 1, 54 RM. Nebylo zde případu za dobu okupace, aby někdo za nedodané vejce
v připadajícím na něho množství platil pokutu.
I další číslo LZ nás vrátí do časů pro náš národ i kus světa velmi těžkých. Do té doby si
dovoluji popřát všem milým spoluobčanům, kteří si na čtení obecního zpravodaje včetně
doslovného přepisu událostí z pera tehdejšího kronikáře najdou čas, klidnější a
veselejší dny sluncem zalitého, zdravějšího máje! Za pozornost děkuje Vaše kronikářka
Anna Krušová
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