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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 33 630,- Kč.
Ještě jednou děkujeme!
ČEZ DISTRIBUCE a.s. oznamuje občanům, že bude provádět pravidelný odečet
elektrické energie v obci LEŠTINA od PÁTKU 31. 1. do ČTVRTKA 06. 02. 2020.
Prosíme proto občany, aby zpřístupnili v těchto dnech své elektroměrové rozvaděče a
zajistili svá zvířata tak, aby nezpůsobila zranění našim pracovníkům. V případě, že
nebudete v uvedeném čase doma, zanechte stavy elektroměru na viditelném místě pro
našeho pracovníka. Dále upozorňujeme, že naši pracovníci jsou vybaveni služebním
průkazem, který na vyžádání předloží. Odečet elektrické energie se týká všech
odběratelů, i v případě jiného dodavatele elektrické energie.
KULTURNÍ KOMISE

Dvořákova hudba dokázala stmelit národy a
každý Čech by měl cítit hrdost…“

Nejkrásnější z děl slavného krajana a dalších
světových skladatelů zazní v neděli dne 2. února
od 14 hod. v zasedací místnosti OÚ během
klavírního koncertu Kristiny a Martina Kasíkových.
Jste srdečně zváni a věřte – hudba Vás
povznese…
A. Krušová
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Estrádní soubor VEŠke, z.s.
si Vás dovoluje pozvat na
1. ročník:
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ PLES
22. 2. 2020 od 20,00 hod.,
sokolovna Leština
Vstupné:120 Kč
Příchozí v maskách obdrží jako benefit poukázku na "panáka" zdarma.
Připravili jsme pro Vás:
- bohatý kulturní program
- fotokoutek s tiskem fotografií
- občerstvení
- tradiční bohatou tombolu
- na závěr nebude chybět pochovávání basy
- k poslechu i k tanci bude hrát skupina MENHIR
- předprodej vstupenek od 17. 2. do 19 .2. od 16, 00 do 18 ,00 hod. u paní Zdeňky
Kolčavové, tel. 731 626 574.
Těšíme se na Vás !

Klub seniorů Leština
20.12. 2019 se Klub seniorů Leština stal součástí Krajské rady seniorů v Olomouci.
Z toho plynou pro naše seniory jisté výhody. Jednou z nich je účast na rekondičních
pobytech za výhodné ceny. V listopadu 2020 se takového pobytu v hotelu Mas
v Sezimově Ústí zúčastní 20 našich seniorů. Další takovou akcí je Krajská táborová
škola v Čekyni nebo v Domašově. V květnu proběhne v Olomouci Krajská sportovní
olympiáda, které bychom se také chtěli s pětičlenným družstvem zúčastnit. Začíná se
rozvíjet dobrá spolupráce s Klubem seniorů v Zábřehu. Jsme pozváni na turnaj
v šipkách, který se uskuteční v měsíci únoru. Z našich akcí chci připomenout zajímavou
exkurzi do Via Delicia v Zábřehu, které se účastnilo 21 seniorů a z ohlasů plyne, že byla
velmi zdařilá. Ve vývěsní skříňce v parku jsou uveřejněny další akce Klubu seniorů
v Leštině, které jsou naplánovány na celé první pololetí roku 2020. Z těch nejbližších
nás čeká tradiční posezení v penzionu s pamětnicí obce a návštěva Muzea v Mohelnici.
O organizaci aktivit budou senioři informováni v místním rozhlase a ve vývěsní skříňce
KS. Každý nápad na další činnost klubu je vítán!
Jaroslava Svatoňová
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Upozornění
Vážení senioři
Náš plánovaný výlet do Kroměříže se uskuteční dne 12. 5. 2020. Bližší informace k
zájezdu se dozvíte při únorovém setkání seniorů na penzionu v úterý dne 4. 2. Zde se
budete moci také na zájezd přihlásit.
Eva Doleželová
TJ SOKOL LEŠTINA

TJ Sokol Leština, z.s.
Jen co jsme zamávali hodovým atrakcím, začali rodiče našich nejmenších
občánků zjišťovat, zda začne cvičení Rodičů s dětmi. Zájem nás velmi těší a hlavně
oceňujeme, že rodiče vedou své děti k pohybu již od dvou nebo tří let. Scházíme se
letos v pondělí od 16, 30 do 17, 30 hodin, v počtu asi 20 dětí s doprovodem. Do cvičební
hodiny zařazujeme prvky zdravotní, podporující správné držení těla nebo stimulující
body na plosce nohy…atd., ale také prvky zpevňující svalstvo a samozřejmě zábavné.
Cvičení přizpůsobujeme i různým svátkům a tradicím. V prosinci naše děti absolvovaly
cvičení čertovské, kde překonávaly peklo postavené ze žíněnek. Na cestu jim posvítilo
dekorativní osvětlení, které se mnohým z nich líbilo tak, že si s ním chvíli pohrály.
Hodinu jsme zahájili i ukončili zvonečkem a děti odměnili nejen omalovánkou, jako
každou hodinu, ale také drobnou sladkostí.
Věříme, že se cvičení i v roce 2020 bude dále těšit z úspěchu a na další spolupráci
s rodiči i zážitky s dětmi se těší maminka Aneta a babička Jana.
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nakouknutí do školní družiny
Poslední školní den před vánočními prázdninami vládlo mezi dětmi
z družinky napětí už od samého rána. Přijde letos Ježíšek? Děti si pro něj ještě před
vyučováním připravily talířek plný domácího cukroví a pak už nezbývalo nic jiného než
čekat na odpoledne.
Po návratu z jídelny jsme se v tichosti shromáždili v první místnosti naší družinky.
Druhá byla zahalena závěsem, který tam obvykle nebývá.
Bylo to tajemné… Zazpívali jsme si vánoční koledy a potleskem odměnili Adélku,
Vojtíška a Matyáška ze 3. ročníku, kteří nám zahráli na klavír, flétnu a housličky. Na
řadu přišlo i oblíbené vánoční věštění. Patnáct hrníčků skrývalo různé symboly. Každý
si mohl odkrýt tři ucháčky a zjistit, co ho v novém roce čeká a nemine. Srdíčko
představovalo lásku, čtyřlístek štěstí, jablíčko zdraví, andílek nebeskou ochranu,
prstýnek svatbu, sova moudrost, mušlička cestování, penízek bohatství a spoustu
dalších překvapení.
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Poté již nedočkavé děti mohly odhalit tajemství ukryté za závěsem…
JEŽÍŠEK TU OPRAVDU BYL!
Sesedli jsme se kolem stromečku do kruhu a nejprve si přečetli Ježíškův dopis.
Popřál nám všem hodně zdraví, štěstí, krásné Vánoce a připomněl, jak je důležité mít
se navzájem rádi a hezky se k sobě chovat.
Po cukroví na talířku zbyly jen drobečky a jako poděkování nám kromě spousty holčičích
i klučičích dárků zanechal červené jablíčko, z něhož na nás po rozkrojení vykoukla
hvězdička. Poctivě jsme se o jablíčko rozdělili, aby mohl ochutnat každý. A to ještě
nebylo všechno!
Přinesl nám i krásný, zlatý, úplně nový zvoneček. My totiž v družince používáme
zvoneček jako „svolávátko“, když si chceme něco důležitého říci. Náš povodňový
zvoneček z roku 1998 už byl od zvonění hodně unavený. Moc si přál vystřídání. Ježíšek
nám v dopisu připomněl, že záleží jen na nás, jak dlouho bude nový zvoneček dobře
sloužit. Nebudeme-li na sebe hodní, jeho srdíčko utichne. A to by bylo zlé znamení, že
s naším chováním není něco v pořádku!
Děvčátka a kluci posílají po obláčku vzkaz:
„Milý Ježíšku, slibujeme Ti, že se budeme hodně snažit, aby nám nový zvoneček vydržel
zdravý co nejdéle! Mnohokrát děkujeme, že jsi na nás ani tentokrát nezapomněl. Tvoje
družinka“.
(Obrázky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii naší ZŠ.)
Za děti I. oddělení ŠD Pavla Novotná, vychovatelka
Novinky z mateřské školy
Nový kalendářní rok se pro větší část dětí rozjel v poklidném tempu. Děti vzpomínaly
na zážitky z prázdnin a chlubily se tím, jaké krásné dárky našly pod stromečkem.
Pro čtrnáct kamarádů byl rozjezd v novém roce úplně jiný. Vyrazili totiž do
nedalekých Hraběšic na lyžařský výcvik. Někteří už byli pohybu na lyžích znalí, jiní
začínali úplně od začátku. Všechny děti byly moc šikovné a aktivity na sněhu si užily.
Od středy uměli všichni jezdit na lyžařském vleku a v pátek mohly být „závody“ ve
sjezdu. Každý si týden sportování užil dle svého gusta a musíme pochválit všechny děti
za výdrž a rodiče za perfektní spolupráci.
Těší nás i fakt, že rodiče s dětmi základy lyžování, které získaly na kurzu, dál
rozvíjejí. Malí sportovci nám poctivě hlásí, že byli lyžovat a jak „veliké kopece“ umí
sjíždět, a že je z toho bolí „oba noha“.
Během pár lednových dní zaplavili celou školku sněhuláci v různých podobách.
Škoda jen, že nám zatím počasí nepřeje, rádi bychom si postavili ty opravdové ze sněhu.
V únoru plánujeme uspořádat maškarní karneval, proběhne odborné vyšetření zraku
dětí (pouze pro zájemce) a starší děti vyrazí do Zábřehu do knihovny na pohádku O
Budulínkovi.
Za kolektiv MŠ
Veronika Císařová
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ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK KLUBÍČKO

Spolek KLUBÍČKO zve děti, rodiče i ostatní příznivce na další povídání
o projektu
DĚTI DĚTEM.
Sejdeme se v pátek 21. 2. 2020 v klubovně Klubíčka v budově bývalého kina.
Začátek okolo 17. hodiny. Těšíme se na Vás.

KAVÁRNA HARMONIE

Kavárna a Relax Harmonie oznamuje, že má možnost zajistit služby pedikérky.
Prosíme tímto zájemce o uvedenou službu, aby nám dali o sobě vědět na tel. číslo 723
046 430, případně na našem FB nebo přímo v kavárně. Společně doladíme termíny a
ostatní detaily tak, aby Vám co nejlépe vyhovovaly. Předem děkujeme a těšíme se na
Vás.
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V 2. čísle LZ se opět v doslovném přepisu vracíme od strany 48 do
doby okupace /tentokrát již z Pamětní knihy obce v digitální podobě/.
Protiletecká obrana – civilní protileteckou obranu musela
zorganizovati a míti stále v pohotovosti každá obec. Složena byla
skoro výhradně z místních dobrovolných hasičů. U nás jejím
vedoucím velitelem byl Antonín Loučný z čísla 87. Kterak si tuto
obranu proti padajícím obrovským bombám úžasné tříštivosti Němci naivně
představovali, o tom svědčí tato opatření. V každém domě musel majitel míti na půdě
sáček s pískem, tlumič ohně podoby větší plácačky na mouchy, nějakou lopatu a nádrž
s vodou. Jak se prakticky tato opatření osvědčila, poznali Němci teprve za
bombardování vlastních měst a vojensky důležitých objektů americkými, britskými a
ruskými leteckými silami. Hrůzu tu mohli jsme si z doslechu aspoň představiti a později
na vlastní oči ověřiti, když spojenci bombardovali Prahu, Pardubice, Plzeň, Most, Brno
a Zlín. Než však k těmto útokům vzdušných kolosů došlo, bylo dávno před tím nařízeno
přísné zatemňování všech obytných místností a vozidel všeho druhu po dobu noční.
Bylo tak důkladné, že celá země byla v naprosté tmě. Ani to však nepomohlo, když
spojenci začali používat vlastního vynálezu, přístroje „radaru“, který ve tmě, v mlze,
v kouři, v prachu přesně ukázal polohu místa určeného k bombardování. Po těchto zlých
zkušenostech nařídili Němci dělati pro ochranu obyvatel veřejné kryty mimo obytné
domy, jimž se říkalo všeobecně „bunkry“, neboť ve sklepích určených za kryt přišlo
mnoho lidí o život buď zasypáním nebo zadušením. U nás veřejný kryt pořídila obec na
[5]

návsi od mostku u školy podél potoka až proti východu z budovy MNV proti potoku
v délce asi 40 m, šířce 4 m a hloubce asi 3 m. Jeho boky a strop vyztuženy byly deskami
a zaházeny vykopávkou. Byl občany skutečny použit těsně před příchodem Rudé
armády v mučivých hodinách bojů o naši dědinu. Náklad na zbudování krytu uhradili
Němci a také za práci dělníkům bylo zaplaceno po 2 RH za pracovní hodinu. Kryt byl
pak hned po válce rozebrán, dřevěný materiál prodán a náves uvedena do původního
stavu. Účelnější však byly kryty pořízené některými občany pro své osobní bezpečí. Na
svůj náklad zbudovali jej na místě nenápadném, od obydlí odlehlém, jak na příklad učinil
Jan Berka z č. 20 v hlinité stráni mezi jeho domem a Lesnicí. Byl dobře pro 5 rodin a
v něm byly v kritické době některé rodiny z naší obce bezpečně uschovány.
I v dalším čísle LZ se budeme opět vracet do doby hrůzyplné okupace.
Hezké dny Vám přeje a za pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

2. 2. 2020

•

Klavírní koncert 14:00 - sál OÚ

10. 2. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

12. 2. 2020

•

Svoz plastů

21. 2. 2020

•

Klubíčko – DĚTI DĚTEM 17:00

22. 2. 2020

•

Masopustní maškarní ples

24. 2. 2020

•

Svoz komunálního odpadu
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