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Oznámení obecního úřadu
V rámci uctění dne Památky zesnulých se na místním hřbitově uskuteční v neděli dne
3. 11. 2019 od 14 hodin koncert dechové hudby. Smuteční tóny k vzpomínkám na
všechny, kteří z našeho společenství navždy odešli, již tradičně patří stejně jako
plamínky svíček a květinová výzdoba míst jejich posledního odpočinku.

KULTURNÍ KOMISE

Draci létali nad Leštinou jako o život
Překrásné říjnové odpolední počasí vylákalo velké množství
rodin do přírody. Estrádní soubor VEŠke, z.s. z Leštiny na neděli
13.10. připravil pro rodiče s dětmi nádhernou akci – DRAKIÁDU. Díky slunečnému,
teplému počasí a samozřejmě i mírnému větru, byly ideální podmínky pro pouštění
draků. Tentokrát jich na obloze létalo opravdu hodně. Není se čemu divit. Koneckonců i
celková účast dětí byla velmi vysoká. Přihlášeno bylo 76 dětí, z toho 51 dětí z Leštiny,
kde se akce konala.
Když už děti běhání po louce nebavilo, mohly se zúčastnit doplňkových soutěží.
Princezna a drak pro ně připravili spoustu zábavných soutěží. A zatím co se drobotina
bavila, využili tento čas někteří tatínci i maminky k drobnému, přesto lahodnému
občerstvení. I na to organizátoři mysleli. Našli se však i někteří, kteří se vrátili zpět na
pole, aby si vzpomněli na svá dětská léta a pokračovali v pouštění draků. Kromě
sladkostí za účast v soutěžích si každé dítě na závěr odneslo Letecký průkaz, který jej
doživotně opravňuje řídit draka.
Pořadatelé děkují všem, kteří pomáhali připravovat drakiádu a všem, kteří si našli
čas a této skvělé rodinné akce se zúčastnili. „VEŠke“ jsou tu pro Vás.
Michal Mucha – předseda spolku
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KULTURNÍ KOMISE PŘI OBECNÍM ÚŘADU LEŠTINA
VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY

si Vás dovoluje pozvat na velkó leštěnskó akco

VÁNOČNÍ LEŠTINA
sobota 30. listopadu 2019
Program:
Zahradnictví Odstrčil Leština:

09:00 – 16:00

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

- tvorba vlastních adventních věnců a dekorací dle vlastní fantazie
- výstava vánočních dekorací s možností zakoupení vystavovaného
zboží
Sokolovna Leština:

13:00 – 19:30

VÁNOČNÍ JARMARK

- prodejní stánky
- tvůrčí činnost – tvorba ozdob a vánočních výrobků
- soutěž o ceny „Vo Leštěnskó vánočko“ (zájemci o soutěž se nahlásí
u paní Věry Prachařové – 777 817 898. Upečenou vánočku dodat
v sobotu 30. 11. od 9,00 do 11,00 nejlépe i s receptem do sokolovny).
- výuka pletení vánočky o 8 copech
- kolo štěstí
- 15:30 – 16:00
Vánoční recitál Barbory a Terezy Frýdových
MŠ Leština:

16:15 – 17:00

ROZJÍMÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

- vystoupení dechové kapely
- vánoční vystoupení dětí
17:00 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Náves Leština: 17:15 – 19,30

MIKULÁŠKÁ NADÍLKA NA NÁVSI

- otevření bran pekelných a vypuštění čertů
- rozdávání balíčků dětem (pokud chtějí rodiče dětí z jiných obcí či měst,
aby Mikuláš předal jejich dítěti balíček, musí přinést svůj vlastní balíček)
- Pekelné kolo štěstí
- Ohňostroj
!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
Sokolovna Leština:
Partneři akce:

20:00 – 02:00

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

Estrádní soubor VEŠke, z.s., SDH Leština, ZŠ a MŠ Leština, Zájmový

a vzdělávací spolek Klubíčko, z.s., Zahradnictví Odstrčil Leština

ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK KLUBÍČKO

Zájmový a vzdělávací spolek KLUBÍČKO, z.s.
A je to tady :-).
Konečně program nejen pro děti, ale také pro hravé a tvořivé
dospělé příznivce. Náš spolek Vám nabídne aktivity z oblasti DĚTI DĚTEM, postupně
společně přidáme taky něco pro větší i dospělé.
Existuje již několik projektů, kdy děti pomáhají dalším dětem. Nám se díky jedné hodné
a dobré duši podařilo najít vlastní způsob, jak se zapojit. Rádi bychom začali tím, že
nejprve dětem i dospělým nabídneme možnost poslechnout si společně krásné krátké
příběhy a sdílet atmosféru plnou zajímavých postaviček a jejich životních peripetií.
Abychom děti motivovaly a vtáhly do děje, je potřeba je zaujmout a společně s nimi se
zapojit.
Pro začátek jsme zvolili netradiční knihu–UZDRAVOVACÍ POHÁDKY –která vznikla
právě díky iniciativě Děti dětem. Představíme Vám dobrou vílu Jarušku, která nám poví
něco o tom, jak kniha vznikla a proč, poradí, jak můžeme naše děti inspirovat. Tím, že
je zapojíme, podpoříme jejich osobní rozvoj, aby lépe našly svou šťastnou životní cestu.
Více si o tom povíme v pátek 15.11.2019 v klubovně spolku KLUBÍČKO (v budově
bývalého kina v Leštině). Scházet se můžete po 16. hodině a zhruba kolem 17. hodiny
začneme. Potom budeme pokračovat již podle toho, jak se společně domluvíme. Je jen
na nás, kam své děti nasměrujeme a co krásného společně s nimi prožijeme.
Tímto srdečně zveme nejen děti a rodiče, ale také všechny příznivce knížek, příběhů a
zajímavých možností. Probuďte fantazii a své hravé já a objevíte svou jedinečnost.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Další podzimní zprávičky z leštinské školičky
Říjen nás všechny zcela jistě překvapil svými téměř letními teplotami, málokdo by v ně
doufal. O to více jsme je uvítali a náležitě si je všichni užívali. A nejenom teplot. Milovníci
podzimu si užívají zcela určitě i jeho barevnosti. Vše hýří nekonečnou škálou teplých
odstínů, které neodmyslitelně patří k tomuto období, které je někým milované, jiným
naopak zatracované. Spousta jedinců s touto částí roku vítá méně práce na zahradě a
více možností k odpočinku. Třeba v rámci relaxace sáhnete po zpravodaji a začtete se
do informací o tom, co se dělo v leštinské základce.
1. Co se událo v uplynulém období
24. září proběhl letošní druhý sběr starého papíru. Počasí bylo víc než příjemné, takže
naše sběrové hlídky vyrazily s chutí do ulic. V podzimním termínu je odpadního
materiálu vždy o trochu méně, ale to nám vůbec nevadí, nasbírali jsme ho celkem 3 720
kg. Co nás nemile překvapilo, byla nízká cena, kterou v současné době firma EKOservis vyplácí, obdržíme pouhých 2 232 Kč. Informaci, že bude cena nižší, jsme dostali,
že však bude až tak nízká, jsme přece jenom nečekali. Nicméně i tak se domníváme,
že třídit odpad potřeba je a děláme to nejen pro zisk, ale též pro naši planetu a budoucí
generace. Každopádně chci opět poděkovat všem, kteří na nás pamatujete a starý papír
pro nás schraňujete a připravujete. Jako vždy musím naše díky směřovat také k panu
starostovi, který nám dal opět „k dispozici“ zaměstnance obce, kteří se po celou dobu
trvání akce ani na vteřinu nezastavili. Vřelé díky všem výše uvedeným ! Za vydělané
peníze z obou letošních sběrových akcí pořídíme do 2. oddělení školní družiny dětem
Xbox.
30. září se konal Pohodový pohodový běh. Jak jistě z našich zpráviček víte, pohodově
po hodech běháme už spoustu let. Velitelkou této akce je již delší dobu paní učitelka
Kantorová, která ji také letos odstartovala. Závodníci byli rozděleni do tří kategorií –
zvlášť soutěžili chlapci a dívky 1. ročníku, druhou kategorii tvořili odděleně kluci a holky
z 2. a 3. ročníku, v té třetí si to rozdali borci a borkyně ze tříd nejvyšších. Všichni se jako
vždy snažili podat co nejlepší výkon, za což malým závodníkům patří obrovská
pochvala.
Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na webových stránkách školy.
V úterý 1. října zavítal do naší školy pan Radim Netopil, trenér mládeže Fotbalové
asociace České republiky pro okres Šumperk. V rámci projektu Škola v pohybu
představil našim dětem i vyučujícím ve třech vyučovacích jednotkách nové trendy a
metody ve výuce tělesné výchovy. Všichni místní školáci i školačky byli natolik nadšeni,
že jsme se s panem Netopilem, který (jak jsme se při osobním setkání dozvěděli) je
trenérem místních fotbalistů, dohodli, že akci na jaře příštího roku zopakujeme.
V pondělí 7. října se čtvrťáci vydali na dopravní hřiště v Mohelnici, kde si měli možnost
vyzkoušet nejenom svou znalost dopravních předpisů, ale i to, jak zdatnými jsou cyklisty.
V úterý 8. října jsme pro děti naplánovaly po čase opět výchovný koncert s názvem „Z
pohádky do pohádky“. Prostřednictvím pohádkových melodií jim byla veselou a hravou
formou představena spousta zajímavých, známých i méně povědomých hudebních
nástrojů.
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V říjnu jsou už v plném běhu také všechny kluby a kroužky v naší škole. Leštinští
školáci mohou navštěvovat:
Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. ročníku, který vede paní učitelka Kubíková a
keramiku, které kraluje paní učitelka Hojgrová. V rámci školní družiny nám od září běží
kroužek taneční, který opět vede paní vychovatelka Novotná. Díky panu Okrouhlému se
už rozjel i kroužek florbalu. V nabídce jsou dále dva kluby deskových her a zábavné
logiky, které vedou paní učitelka Kantorová a paní asistentka Poislová, čtenářský klub
pak paní učitelky Hojgrová a Kubíková.
2. Co nás v nejbližší době čeká ?
Ve čtvrtek 31. října vypukne další Dýňový den, který v 17 hodin tradičně zakončíme
společným setkáním na zahradě mateřské školy, které bude uzavřeno lucerničkovým
průvodem.
V pondělí 18. listopadu se žáci 1. ročníku vypraví do KD Zábřeh na divadelní
představení „Putování ztracené kapky“.
Za kulturou se v rámci projektového dne vydají ve čtvrtek 21. listopadu také žáci 3. až
5. ročníku. V Olomouci zhlédnou kulturní památky a v Moravském divadle pak
muzikálové představení Noc na Karlštejně.
V úterý 26. listopadu bude zahájen plavecký výcvik, který je dle našeho školního
vzdělávacího programu povinný pro žáky 1. až 4. ročníku.
Dnešní informace „od nás – pro Vás“ končí a mě nezbývá než se rozloučit. Na závěr
tradičně jedna moudrost:
„Láska je štěstí. Kdo dokáže milovat, je šťastný.“ (Hermann Hesse)
Domnívám se, že ani dnes není třeba komentáře.
Překrásné listopadové dny plné lásky přeje Jana Řeháková

Novinky z mateřské školy
Do mateřské školy chodí od září 52 kamarádů z Leštiny a blízkého okolí. Nejmladší
děti už osušily slzičky po prvním velkém odloučení od maminek a s chutí se pustily do
společných her. V první třídě se o děti starají paní učitelky Helena Novotná, Eliška Sitová
a chůva Hana Fojtová. Ve druhé třídě tráví děti společný čas s paní učitelkou Pavlínou
Jílkovou a Veronikou Císařovou.
Z důvodu prodloužení odpoledního provozu mateřské školy do 16 hodin pomáhá
s péčí o děti paní učitelka Radomíra Kochwasserová.
Vzhledem ke slunečným dnům, které nás provází letošním podzimem, trávíme více
času na zahradě u mateřské školy. Zahradu a herní prvky využíváme za příznivého
počasí v dopoledních i odpoledních hodinách.
Protože máme velmi šikovné děti, poznáváme nejen okolí mateřské školy, ale vydali
jsme se i na výlety do vzdálenějších míst. Už v září si děti užily výlet na Švagrov, kde je
čekal v okolí krásného střediska SVC Doris Šumperk program plný zajímavých úkolů.
Děti se pohybovaly po lese, plnily úkoly na lesním hřišti, s pomocí instruktorů vyrobily
budku pro sýkorky, navštívily farmu s hospodářskými zvířaty.
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V říjnu jsme vyrazili do Mladoňova. V místním ústavu ekologického vzdělávání na děti
čekal myslivec, lovecký pes a zvířátka z lesa. Formou pohádky děti vpluly do celé řady
podzimních aktivit. Ochutnaly za studena lisované ovocné šťávy, vyrobily si létajícího
draka, u venkovního ohniště přihlížely přípravě oblíbeného popcornu z čerstvě sklizené
kukuřice a proběhly se při hrách v blízkém okolí střediska.
Oba výše uvedené výlety byly dětem hrazeny z Projektu šablony II. pro ZŠ a MŠ
Leština.
Děti z II. třídy velmi rády navštěvují kamarády v základní škole. Zatím jsme podnikli
tři výpravy do školy, při kterých děti poznaly prostředí školy, jednotlivé třídy a paní
učitelky, potkaly spoustu známých tváří, se zaujetím sledovaly život ve školním akváriu
a pohrály si ve školní družince.
Samozřejmě poznáváme i okolí Leštiny a milými průvodci lesem nám byli
zaměstnanci Lesů ČR, kteří dětem formou hry nabídli množství poznatků o tomto
zajímavém ekosystému.
A aby děti věděly, že hrát se dá nejen na kytaru, klavír, flétnu, tak jak to znají z dění
ve školce, mnozí i z domova, pozvali jsme si paní lektorku s Kouzelným zvonečkem. Ta
dětem nejen ukázala a představila, ale také půjčila na vyzkoušení celou řadu
netradičních hudebních nástrojů z různých koutů světa. Děti důkladně prozkoumaly vše
nabídnuté a s chutí si zabubnovaly na různé typy a velikosti bubínků.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na akci základní školy a mateřské školy Dýňový
den, která se koná 31. 10. 2019 od 17. hod. Děti Vám zazpívají, zarecitují, rády se
pochlubí na výstavě výtvarných prací s podzimní tématikou svými výtvory a všichni
společně vyprovodíme broučky v průvodu se světýlky k zimnímu spánku.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová.

HASIČI LEŠTINA

SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTY MŮŽETE PŘIVÍTAT
V SOBOTU 30. 11. 2019 V 17.15. HOD.
PRO DĚTI JE PŘIPRAVENA SLADKÁ
ODMĚNA A ČERTOVSKÉ KOLO ŠTĚSTÍ.
NADÍLKU UKONČÍME OHŇOSTROJEM.
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V dnešním doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny se opět
vrátíme do těžké, neradostné doby okupace a navážeme na
příspěvek z LZ číslo 8..
Ale i náhražky pomalu mizely a již roku 1942 ceny stouply velmi a
nastal tak divý shon po zboží v oděvu a obuvi, jaký ti ještě nikdy nebyl,
neboť protektorát, odkud se vše odvážilo do Němec, byl již doslova
vykraden zrovna jako ostatní okupované státy. Lidé neměli se do práce do čeho zaodět
a místo bot chodili v dřevácích. Za minerální oleje, bez nichž nebylo možno vojsku se
obejíti, potřebovali Němci náhražek zvlášť kvalitních a takové mohla dát jen vhodná
rostlina jako je mák a olejná řepka. Proto byl nařízen povinný osev těchto olejných plodin
a to tak, že z 5 ha orné půdy bylo nutno oseti aspoň 1 měřici mákem nebo řepkou
olejnou. Vedle olejnin byla nařízena povinná sadba zeleniny, zejména kerlubů - brukve,
jež byla dobře placena. Za 1 kus bylo placeno 5 až 8 pfeniků. Povinná sadba kerlubů
byla rovněž rozvržena mezi zemědělce, z nichž některý velký rolník, jako u Berků číslo
20, osazoval až půl měřice kerluby, t. j. 10 árů.
Ceny domů a pozemků: Své nemovitosti – domy a pozemky mohl každý majitel po dobu
okupace volně prodat, vedla - li jej k tomu nějaká příčina, ale knihovní záznam o prodeji
a kupu se nesměl v pozemkové knize provádět. Snad k tomu nebylo u okresního soudu
dosti času, nebo to mělo příčinu nám zcela neznámou. Ceny jak domů tak i pozemků
zůstaly téměř nezměněné, jaké byly za republiky. Normální domek ceněn byl odhadem
od 1 500 RM nejvýš do 2 000 R, pole 1 měřice za 400 RM průměrně / RM - říšská marka
/. Nestal se u nás případ konfiskace majetku, jak se stal ku příkladu v Hrabové, Dubicku,
Bludově a jinde. Také obsazení některé budovy v obci naší Němci odjinud přišlými se
nestalo.
Doprava auty a drahou: Čilá doprava automobily osobními, nákladními, traktory a
motocykly za republiky na našich silnicích byla záhy omezována, až postupně u Čechů
ustala docela. Okupanti zrekvirovali vozidla tato pro vojenské účely a pro sebe. Komu
bylo vozidlo ponecháno, nemohl jej použíti proto, že pro Čecha nebylo pohonných látek
– benzínu, olejů a obutí pneumatikami. Povolení k jízdě a příděl pohonných látek dostal
z Čechů jen ten, který vykonával nezbytné práce v zájmu veřejného zásobování nebo
zdravotnictví. Jinak vozidel používali jen Němci, kteří zastávali různé úřední funkce.
Univerzálním vozidlem stal se našemu lidu bicykl, o který Němci nestáli. Musel však být
vybaven přesně dle nařízení osvětlením vpředu s clonou pro zatemnění, osvětlením na
zadním blatníku ve výši 50 cm od země a spolehlivou přední i zadní brzdou. Kontrolu
cyklistů měli v evidenci četníci, kteří jezdce pro každou maličkost na kole šikanovali a
pokutovali nejméně 1 RM. Osobní dopravu po silnici z Uničova do Zábřeha a nazpět
zavedli Němci již po několika dnech autobusem. Naši občané jej málo mohli použíti,
protože jim nasednouti šofér jako Čechům nedovolil.
I příště se k této pohnuté době opět vrátíme. Všem obyvatelům naší krásné obce přeji
klidný, vlídný listopad.
Anna Krušová, kronikářka
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DŮLEŽITÁ DATA

31. 10. 2019

•

Dýňový den – MŠ Leština 17:00

3. 11. 2019

•

Koncert dechové hudby – místní hřbitov od 14 hodin

4. 11. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

6. 11. 2019

•

Svoz plastů

14. 11. 2019

•

Svoz zahradního odpadu ( poslední v roce 2019)

15. 11. 2019

•

Děti dětem – kroužek Klubíčko, budova kina 17:00

18. 11. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

22. 11. 2019

•

Vánoční posezení seniorů – sokolovna 16:00

30. 11. 2019

•

Vánoční Leština
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