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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Sběr velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Sběr proběhne v pondělí 8. listopadu od 8 do 17 hodin a v
úterý 9. listopadu od 8 do 12 hodin na hale v Zálavčí. V tuto
dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci
OÚ. V jinou než výše uvedenou dobu není možné odpad
převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní přístroje
zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se
vybírá dle platného ceníku. Je možné přivézt i drobný
železný šrot. V případě změn Vás budeme informovat
místním rozhlasem.
V sobotu 30. 10. 2021 proběhne (jako již tradičně) na místním hřbitově koncert
dechové hudby k příležitosti uctění dne Památky zesnulých.
Přijďte se zaposlouchat do melodií, které Vás určitě v
tomto dušičkovém období vzpomínkově zahřejí.
Srdečně zvou muzikanti.
Cyklostezka - ano či ne??
Vážení spoluobčané,
Již nějaký čas je mezi zástupci Olomouckého kraje a obcí Leština projednávána
otázka výstavby cyklostezky, jejíž část je situovaná do oblasti nacházející se v katastru
obce. Konkrétně se jedná o oblast kolem řeky Moravy, lesnického i leštinského „pískáče“
a s vyústěním u mostu přes řeku Moravu. Zde by tedy měla vzniknout cca 3m široká
cyklostezka s asfaltovým povrchem jako část obřího projektu financovaného
Olomouckým krajem.
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Myšlenka pro nezávislé milovníky cyklosportu určitě lákavá, a možná nejen pro
ně, nicméně jsou zde různá ale…. A to se spolufinancováním a následnou údržbou
cyklostezky i s vlastním situováním.
Právě s těmito úskalími, ale nejen s nimi, bychom Vás rádi seznámili na veřejném
zasedání, které se bude konat i za účasti zástupců Olomouckého kraje jako koordinátora
projektu. Termín zasedání bude včas upřesněn. Přijďte si (nejen) vyslechnout
argumenty zúčastněných stran, ale také vyjádřit svůj názor k této problematice, jež bude
mít (v případě realizace) pro okolí obce dosti zásadní význam.

ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠKE

Po dvou letech opět Drakiáda v Leštině
Estrádní soubor VEŠke, z.s. uspořádal v Leštině opět po dvou letech
tradiční DRAKIÁDU. V neděli 10. října odpoledne se na poli za hrází sešli občané z
Leštiny i okolí se svými dětmi, které předvedly, jak dovedou pouštět draka. A že to všem
74 závodníkům šlo, o tom svědčí množství draků ve vzduchu. V jeden okamžik jsme
napočítali 33 draků rozdílných tvarů, velikostí i barev. Mnozí draci létali i hodinu opravdu
ve velkých výškách.
Pro děti byly poté připraveny různé soutěže a hry. Organizátoři odměnili cenami
účastníky, kteří se pochlubili
největším, dále nejmenším a
nakonec nejhezčím po domácku
vyrobeným létajícím drakem. K
výborné náladě, celkové příjemné
atmosféře i úspěchu zdařilé akce
jednoznačně přispělo nádherné
podzimní,
slunečné
počasí.
Děkujeme všem za účast a těšíme
se na další společné akce.
VÁNOČNÍ LEŠTINA 2021
Za předpokladu, že nákazová situace s covid-19 bude příznivá a společenské akce
uvnitř budov budou povoleny, v sobotu 27. listopadu uspořádá Estrádní soubor VEŠke,
z.s. již podruhé v sokolovně v Leštině Vánoční jarmark a tvoření pro děti i dospělé.
Začátek akce je ve 14:00 hod. Občerstvení zajištěno, program bude upřesněn na
plakátech před akcí. V jejím rámci proběhne soutěž „Vo leštěnskó vánočko“.
Prosíme všechny zájemce, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, aby se z organizačních
důvodů přihlásili do 20. listopadu paní Věře Prachařové na tel. 777817898. Zároveň
žádáme všechny, kteří chtějí vystavovat své výrobky, aby se rovněž nahlásili do 20. 11.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že se po dvou letech opět k této krásné akci vrátíme,
aby se i v dalších letech stala místní tradicí.
Estrádní soubor VEŠke, z.s.
Michal Mucha
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Posezení seniorů
Téměř každoročně pořádá kulturní komise OÚ v předvánočním období v místní
sokolovně setkání seniorů. Celá akce je zpestřena kulturním programem, občerstvením
a hudbou k tanci. Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci tuto akci, původně
plánovanou na 20. 11., letos neuskutečníme. Nebudeme však čekat celý rok - jakmile
budou podmínky pro pořádání akcí v interiéru příznivé, budeme hledat vhodný termín
na tradiční setkání seniorů, který včas oznámíme. Děkujeme za pochopení.
Kulturní komise
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Novinky z mateřské školy
Zdravíme Vás všechny v novém školním roce, od jehož začátku uběhly
téměř dva měsíce. Nové, malé žabičky si zvykly na kamarády ve školce a
směle se zapojují do veškerého dění. V současné době se s dětmi připravujeme na
uspávání broučků. Celá budova MŠ je vyzdobena v barvách podzimu, děti tvoří o sto
šest a těší se, až ve vstupní hale uspořádáme výstavu všech jejich prací. Děkujeme paní
Berkové, paní Panákové a paní Šimákové, které na nás myslí a podporují nás svými
krásnými výpěstky ze zahrádek. Opět jsme dostali spoustu dýní, které si děti mohly
vydlabat a ozdobit. Převážně z přírodnin jsou vytvořeni i broučci, které společně
v pondělí 1. 11. vyprovodíme k zimnímu spánku, letos ovšem na úplně nové místo. Za
vydatné pomoci rodičů dětí se nám na naší oblíbené zahradě podařilo zasadit a uplést
iglú z vrbového proutí. Doufáme, že se celá stavba ujme, na jaře zazelená a celoročně
bude dětem sloužit a působit jim radost při venkovním hraní. Děkujeme paní Unzeitigové
a panu Hrochovi za vrbové proutí a paní Panákové, Svrčinové, panu Hýblovi a Hanzalovi
za pomoc se sázením a pletením prutů. Jako vždy nám pomohli i zaměstnanci obce.
V září děti okouzlilo loutkové představení a v říjnu je pobavily Muzikohrátky se zvířátky.
Obě aktivity pro ně byly zajímavé a přínosné. Za doprovodu tradičních i netradičních
nástrojů se malí diváci rozpohybovali, vyřádili, zazpívali si a přirozenou cestou se
pomocí hudby zrelaxovali.
Nyní nás čeká podzimní školní výlet do Království papoušků a sov. Děti rády vzpomínají
na akci Létající barevné drahokamy, kdy v MŠ proběhla ukázka exotických ptáků.
Tentokrát se za papoušky a sovami vydáme prozkoumat jejich království my!
Závěrem bych se s Vámi chtěla podělit o pochvalu, kterou si vozí starší děti ze
Šumperka. Děti jezdí na kurzy bruslení na šumperský zimní stadion. Začátečníci se učí
bruslit a pokročilí se zdokonalují pod vedením lektorů bruslení (šumperských hokejistů).
Žabky z Leštiny jsou Draky ze Šumperka chváleny za to, jaká jsou bezva parta, jak
s chutí vyrážejí na led a se vší vervou se zapojují do připravených soutěží. Děti jsou
také vděčnými diváky úpravy ledu rolbou a nadšeny ukázkami tréninku hokejistů.
Přejeme Vám pěkné podzimní dny a klidné svátky „Dušiček“.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová.
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KLUBÍČKO

Zájmový a vzdělávací spolek Klubíčko
Vás srdečně zve na

Cvičení čchi-kung

Falun Gong
Úvodní setkání: Sobota 6. 11. 2021 v 16 hod.
v kavárně HARMONIE Leština
S cvičením a praxí nás seznámí
Jiří Chlebníček ml. a jeho kolegové
kultivační systém Falun Gong se předává bezplatně
Falun Gong (nazývaný také Falun Dafa) je starobylá kultivační metoda pro

tělesné, duševní i duchovní zušlechťování člověka. Žáci usilují o harmonický,
nesobecký a ohleduplný život v souladu s principy vesmíru Pravdivosti, Soucitu,
Snášenlivosti. Tato filozofie se kombinuje s pomalými, jemnými cviky, které mimo
jiné otvírají energetické dráhy, očišťují tělo a celkově zvyšují vnitřní energii.

informace v kavárně Harmonie nebo na čísle 723 529 736
informace na www.falungong.cz
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HASIČI LEŠTINA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU.
MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTY MŮŽETE PŘIVÍTAT V
SOBOTU 4.12. 2021 V 17.00. HOD. PRO DĚTI JE PŘIPRAVENA
SLADKÁ ODMĚNA A ČERTOVSKÉ KOLO ŠTĚSTÍ. NADÍLKU OPĚT
UKONČÍME OHŇOSTROJEM.
ZA SDH zve L. AUGUSTINOVÁ .
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V dnešním čísle LZ se opět vrátíme k tragickým, pohnutým dnům konce 2. světové
války. V doslovném přepisu Pamětní knihy obce Leštiny, díl druhý, pokračujeme od
strany 87.
S nimi současně pohřben byl ve svém vlastním hrobě i Jan Čech st.
z č. p. 111, který tak nešťastně v bojích ve svém domě přišel o život.
Svatá naše země, budiž všem lehká!
Po každém neštěstí hledá se vždy viník. Kdo v tomto hrůzném
neštěstí nesl vinu? Nikdo! Vino tu bylo náhlé, přímo živelné vzplanutí
překotně vyvřelé radosti nad přicházející svobodou nesenou nám tak
slavně na zbraních ruských vojsk. Jim pokusila se urovnati k nám a dál k Zábřehu
schůdnější cestu celá řada našich občanů. V této šlechetné službě 5 z nich jako
mučedníci za svobodu vlasti a za svobodu naší domoviny čestně padlo. Byli to
k nehynoucí jejich památce a pro věčnou paměť věkům budoucím:
Boleslav H r b e k, učitel z č. p. 196, narozen 11. 11. 1894
Jan L o u č n ý, četnický strážmistr z č.p. 48, narozen 10. 9. 1914
Josef K o n d l e r, krejčí z č. p. 12, narozen 24. 2. 1914
Jaroslav B r z o b o h a t ý z č. p. 96, narozen 6. 4. 1916
Jan L a n g h a m e r z č. p. 237, narozený 30. 4. 1916
N E Z A P O M E N U T E L N Á tato jména ponese věčně zelený věnec národní slávy!
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Na straně 88 pokračují zápisy kronikáře v oddílu nazvaném Poznámky:
Poněvadž v budoucnu může býti čtenáři některá zkratka německého policejního aparátu
Hitlerova „nacismu“ uvedená v předešlých statích, event. nesnadno vysvětlitelná, uvádí
se zde pro porozumění:
DAP-znamená česky Německá strana dělnická. Založil ji Hitler se svými
spolupracovníky. Tato stala se zárodkem NSDAP. Česky znamená Národně
socialistická německá strana dělnická. Jejím ideologem byl Rosenberg, ale otcem byl
vlastně dávno předtím známý reformátor Martin Luther a zejména pak u Němců oblíbený
filosof Friedrich Nietzsche, po své matce Polák. Byl nejostřejším zástupcem
individualismu. On to byl, který o Němcích užil poprve termínu, že jsou „Nadlidé“, t. j.
nejlepší lidé mezi všemi národy světa. NSDAP byla politickou třídou, stranou výhradně
pro dělníky německé národnosti. Nebylo vůbec přístupno, aby příslušník jiného národa
se stal členem této strany. Byla jedinou nositelkou veškeré moci a práva v Německu a
bez jejího souhlasu nesmělo se nic vykonati. Byl to fašismus dělnické strany Německa.
Odtud pak nauka o „diktatuře německého nacismu“, krátce „Nacismus“.
Kapitola Poznámky pokračuje i na dalších stranách kroniky a v dalším čísle LZ se k ní
opět vrátíme. Za pozornost děkuje Vaše kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

30. 10. 2021

•

Koncert dechové hudby – hřbitov 14:00

1. 11. 2021

•

Svozu komunálního odpadu

3. 11. 2021

•

Svoz větví

8 - 9. 11. 2021

•

Sběr velkoobjemového odpadu / Zálavčí

9. 11. 2021

•

Svoz plastů / žluté popelnice

15. 11. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

18. 11. 2021

•

Poslední svoz zahradního odpadu

29. 11. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

30. 11. 2021

•

Svoz plastů / žluté popelnice
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