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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 13. 12. 2021 proběhlo na sále obecního úřadu 22. zasedání
Zastupitelstva obce Leština. Jednání se zúčastnilo 6 zastupitelů.
Plné znění usnesení zastupitelstva najdete na adrese: www.ou-lestina.cz

Vážení spoluobčané!
Rok 2021 je již minulostí a všichni nyní očekáváme, co nám přinese rok letošní. Chci
věřit, že bude rokem uklidnění, a to nejen v oblasti výskytu různých pandemií, ale také
v rovině mezilidských vztahů, které v důsledku omezení sociálního soužití neprospívají
naší duši. Přeji Vám všem především pevné zdraví, spokojenost v rodinách a také radost
ze smíchu Vašich dětí nebo vnoučat. Současně Vás žádám o vzájemnou toleranci buďte ohleduplní a vstřícní k lidem, kteří v naší krásné Leštině žijí.
Ing. Pavel Hojgr, starosta
Kulturní komise OÚ
S nadějí, že nám tentokrát epidemiologická opatření dovolí
uskutečnit plánovaný koncert vynikajícího klavíristy a improvizátora, pana
Jiřího Pazoura, vkládám do 1. čísla LZ tuto upoutávku:
Novoroční koncert v rámci KPH s podporou Nadace ČHF Praha,
sobota 8. ledna 2022 ve 14, 00 hod., zasedací místnost OÚ v Leštině
Známého pražského umělce, skladatele a pedagoga, jehož klavírní improvizace
s představováním géniů světové hudební tvorby se těší díky své dynamice,
spontánnosti a rozmanitosti velkému zájmu v evropských i zámořských státech,
přivítáme v naší obci poprvé. Jeho spolupráce v oblasti muzikoterapie je pro cílené
využívání zvuků a hudby k terapeutickým účelům vysoce hodnocena stejně jako jeho
tvorba pro děti známá zejména z televizních pořadů pro nejmladší generaci /Kouzelná
školka, Muzicírování/.
Srdečně zve A. Krušová
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KULTURNÍ KOMISE

Naši jubilanti roku 2021 – druhé pololetí
Ve druhém pololetí roku 2021 jsme s dárkovým balíčkem a gratulací od
pana starosty navštívili tyto místní seniory:
červenec
pan Jaroslav Dus
paní Helena Goldová
pan Josef Bezděk

srpen
80 let
97 let
85 let

září
pan Jaromír Svatoň
pan Radoslav Boxan
paní Marie Tichá

paní Anežka Viktorinová
paní Jindřiška Holoušová
pan Václav Pařízek

80 let
90 let
85 let

říjen
80 let
90 let
90 let

pan Karel Janeba

90 let

listopad
paní Marie Souralová
paní Růžena Smékalová

80 let
80 let

Pan Boxan nás však brzy po svém jubileu, bohužel, opustil.
Všem ostatním jubilantům přejeme do dalších let kromě co nejlepšího zdraví také
pohodu v rodině a hodně sil do dalších let.
Nejstarší ženou žijící v Leštině je paní Helena Goldová – 97 let a nejstarším mužem
pan Milan Žák – 90 let. Upřímně blahopřejeme!
Na začátku roku 2021 bylo v našem celoročním seznamu jubilantů zaznamenáno
celkem 12 občanů ve věku 90 a více let. V průběhu roku nás tři spoluobčané / 2 ženy a
1 muž /,s politováním, opustili.
_____________________________________________________________________
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Končí další rok, rok s číslem 2021. Pro spoustu z nás byl velmi náročný a těšíme se, že
ten, co přijde, nám přinese jen samé dobré zprávy. Kéž by tomu tak bylo. Chtěla bych
na jeho konci poděkovat těm, bez nichž by naše škola nebyla tak úspěšná. Mé
poděkování patří hlavně:
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a)Všem mým kolegyním i všem provozním zaměstnankyním za příkladnou práci,
ochotu vykonávat spoustu činností nad rámec svých povinností a snahu o to, aby obě
zařízení skvěle fungovala.
b)Zřizovateli školy – obci Leština, jejímu vedení i všem jejím zaměstnancům za dobrou
spolupráci, které se velmi cením, za vstřícnost, ochotu, zájem o zvelebování prostředí
obou budov i pravidelné zajišťování běžných oprav.
c)Všem rodičům za to, že se snaží „s námi“ spolupracovat, což se projevilo především
v době distančního vzdělávání.
Děkuji Vám všem a věřím, že v novém roce, který už čeká za dveřmi, bude naše
spolupráce stejně kvalitní.
Na závěr dnešního krátkého příspěvku mi dovolte, abych Vám všem, milí spoluobčané,
do nového roku s magickým číslem 2022 popřála především pevné zdraví, vnitřní klid a
duševní pohodu, jen samé úspěchy v tom, co právě děláte a vůbec žádné starosti.
Pojďme se v nastávajícím čase nechat inspirovat moudrostí spisovatele Marka Twaina:
„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejhezčím dnem tvého života.“
Příjemné přivítání nového roku a šťastné do něj vstoupení přeje
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka
Novinky z mateřské školy
Zdraví Vás všechny zaměstnankyně místní mateřské školy. Rádi bychom se s vámi
podělily o zážitky, které jsme nasbíraly v průběhu adventního času.
Po první adventní neděli začala na všechny příchozí do mateřské školy dýchat zimní
a vánoční výzdoba. Opět děkujeme panu Dvořákovi, který dětem, stejně jako v loňském
roce, věnoval krásný, voňavý smrček. Ten jsme nazdobily a rozsvítily v hale.
Letos jsme se již třetím rokem zapojily do prodeje vánoční hvězdy. V letošním roce
jste si koupili 53 květin, které Vám doma určitě navodí příjemnou sváteční atmosféru.
Současně jsme se všichni společně pokusili podpořit nejmenší pacienty Hematoonkologické kliniky FN v Olomouci. Děkujeme Vám, velmi si Vaší spolupráce vážíme.
Děti si povídaly o svátečních dnech, které nás čekají v průběhu prosince. Společně
se s námi připravovaly na příchod Mikuláše a jeho družiny. Děti se pilně učily nové
básničky a písničky. Jejich snaha se bohatě zúročila při návštěvě Mikuláše, čerta a
anděla. Děti byly nejprve napnuty, ale všechny obavy je brzy opustily. Zjistily, že hodný
Mikuláš si rád vyslechne jejich básničku nebo písničku, anděl je pochválí a povzbudí a
prostořeký čert zůstává v pozadí všeho dění. Všechny děti si odnesly bohatou nadílku
a slíbily, že budou ty nejhodnější.
Dále děti trávily čas vyráběním přání, vánočních ozdob a nacvičováním vystoupení
na vánoční besídku a zpívání u vánočního stromečku.
Mírným vytržením ze všeho vánočního se stal projektový den o chovatelství
exotického i místního ptactva. Děti si prohlédly 20 ptáčků různého druhu - andulek,
papoušků, hrdliček. Každý si mohl ptáčka pohladit, podržet na ruce a seznámit se se
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stavbou jeho těla. Mnohé druhy nám krásně zazpívaly a jeden papoušek dokonce dětem
předvedl kompletní koupel celého těla, jiný zase nezvyklý způsob pití – hlavičkou dolů.
Zpívání koled u stromečku i nadílku nám opět zpříjemnil hudební doprovod na trubku
v podání paní Milušky Duškové. A následně měly děti oči jen pro nové hračky, které
našly pod stromečkem. Snad jim budou dělat radost, dobře sloužit a rozvíjet je po všech
stránkách.
Veselé Vánoce jsme si všichni vzájemně již popřáli a nový rok 2022 ať Vám všem
přinese hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky a potkává Vás jen to dobré.
Dětem a jejich rodičům přejeme odpočinkové prázdniny a 3. 1. 2022 se bude těšit
v MŠ na viděnou.
Celý kolektiv mateřské školy
TJ SOKOL LEŠTINA ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Po loňském výpadku soutěží z důvodů koronaviru se letos
opět rozjely soutěže, kde máme zastoupení ve dvou skupinách.
Leština A hraje soutěž RP2, borci leštinského „béčka“ bojují ve
skupině RS4.
Oddíl momentálně čítá 12 hráčů. Tento počet bychom do
budoucna rádi rozšířili. Pokud by tedy měl někdo zájem se k nám
připojit, a to jak z řad dospělých, žen i sportovců v žákovském věku, velice rádi Vás
přivítáme.
Závěrem bych si dovolil Vám všem za oddíl stolního tenisu popřát mnoho štěstí a
zdraví v novém roce.
(Veškeré tabulky a umístění našeho oddílu najdete na stránce STIS).
Jiří Körner
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Novoroční číslo LZ nás v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce
Leštiny, díl druhý, zavede zpátky do válečných let a tentokrát
společně nahlédneme do kapitoly nazvané:
Počasí v létech 1939-1945.
Rok 1939 - byl rokem celkem normálním. Nebylo větších
povětrnostních výkyvů ani v zimě, ani po dobu vegetace.
Rok 1940 – zima byla velmi tuhá a trvala přes 2 měsíce. Mrazy dostouply až na -32°C.
A ničily mnoho uskladněných brambor a řepy ve sklepích, zejména však v prizmách.
Vázla doprava a na čas bylo zastaveno i vyučování ve všech školách. Na domácnost
bylo vydáváno po 50 kg špatného uhlí na týden. Řeky zamrzaly až do hloubky téměř 1
m. Dne 28. 2. začal se na Moravě a Strouze z nařízení německých vojáků prosekávat
led, aby voda měla rychlý a volnější průtok při eventuelní náhlé oblevě. Hasičstvo bylo
stále v pohotovosti a v činnosti. Ještě o Velikonocích 20. 3. padal hodně sníh a mrzlo
jako o Vánocích. Žně byly za dešťů a obilí namnoze porostlo.
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Rok 1941 – sněhu napadlo tolik, že po několik let takové spousty nebyly. První polní
práce započaly až kolem 10. 4. Chladný byl srpen, žně se opozdily a protáhly.
Rok 1942 – v lednu byly trvalé mrazy až na – 20°C. V neztenčené míře trvala zima
v únoru a březnu. První teplý den se ukázal začátkem května. Jaro bylo stále studené.
Senoseč se hodně opozdila a žně za kolísavého počasí se opozdily téměř o celých 14
dní. Prudká bouře s lijavcem byla dne 5. 9. a rovněž tak 6. 9.
Rok 1943 – byl rokem příznivým hospodářským pracím. Ani zima nebyla příliš ostrá.
Příznivá byla doba senoseče i žní.
Rok 1944 – byl rovněž rokem dobrým. A zima byla celkem mírná, ale bylo celkem dosti
sněhu. Počasí přálo senoseči a zejména přes celé žně se udrželo pěkné.
Rok 1945 – v prvních dnech lednových vydatně sněžilo za mrazu s větrem. Ku konci
ledna klesla teplota až na – 15° C. Počátkem února nastala obleva. Po silnicích
v rozbředlém sněhu táhly víc jak měsíc nepřehledné kolony německých uprchlíků a
zajatců. Březen byl průměrný a v duben již za normálního jarního počasí. Pěkné počasí
bylo po celý květen a pak až do poloviny června. Pak vydatně zapršelo. Ale od druhé
poloviny června nepršelo pak vůbec.
V příštím čísle LZ se opět ještě k zápisům o počasí vrátíme.
Vážení spoluobčané všech věkových kategorií – ať Vám rok 2022 přinese jenom
všechno příznivé a hlavně zachová ZDRAVÍČKO!!!
Anna Krušová, kronikářka.

DŮLEŽITÁ DATA

* 8. 1. 2022

•

Klavírní koncert – sál obecního úřadu ve 14 hodin

10. 1. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

18. 1. 2022

•

Svoz plastů

31. 1. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

*V případě nepříznivé epidemiologické situace v daném termínu nemusí koncert proběhnout.
Informace bude včas upřesněna hlášením obecního rozhlasu.
Děkujeme za pochopení.

Změna termínů svozu komunálního odpadu
Od ledna 2022 se mění cyklus svozu komunálního odpadu ze čtrnáctidenního na
třítýdenní. První svoz se uskuteční 10. 1. 2022 a další následující vždy po třech týdnech,
v lednu tedy ještě 31. 1. 2022. Rovněž svoz plastů proběhne každý třetí týden, vždy
v úterý. První svoz v tomto roce bude 18. 1. 2022.
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CHARITA ZÁBŘEH

Na tomto projektu se aktivně podílí i naše obec, proto se v případě potřeby, mimo kontakty
výše uvedené, můžete obrátit i na pracovníky obecního úřadu, kteří Vaše požadavky budou
dále tlumočit, případně řešit.
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