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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce
Dne 28. 2. 2018 proběhlo na sále obecního úřadu 25. zasedání
Zastupitelstva obce Leština. Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:

 Rozpočet obce – závazné ukazatele na rok 2018
 Účetní závěrku obce za rok 2017
 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
úhradu výdajů na celoroční činnost spolků a sdružení působících
v rámci obce Leština
 Nesouhlas s novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Plné znění usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština
najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz

Svoz větví a zahradního odpadu
Informujeme všechny občany, že ve středu 11. dubna 2018 proběhne
svoz větví. Následující středu 18. dubna bude zahájen svoz zahradního
odpadu. V uvedené svozové dny připravte větve a zahradní odpad do
vhodných nádob před své domy. Vzhledem k tomu, že byly rozdány
kompostéry, nebude svoz trávy pravidelně každý týden. Přesné termíny
svozu budou vždy uveřejněny ve zpravodaji.
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Poplatky
Obecní úřad opakovaně oznamuje, že je možné na poště hradit veškeré
poplatky na rok 2018. Jedná se o úhradu za nájem vodoměru, vodné,
stočné, poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatky za psa atd.
Samozřejmě připomínáme i povinnost doplatit poplatky za rok 2017.

KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Na
hudebním
mládí
je
nádherné nadšení s přemírou
energie…
V sobotu dne 21. dubna 2018
se s námi o tolik potřebnou jarní
energii rozdělí KALLIOPÉ TRIO
PRAGUE, založené v r. 2011
na půdě pražské hudební
akademie. Jeho členové jsou
laureáty četných mezinárodních soutěží a zaznamenali již mnoho
úspěchů doma i za hranicemi. V zasedací místnosti zdejšího OÚ v 17,00
hod. přivítáme na předposledním koncertu letošního cyklu KPH
s podporou Nadace ČHF Praha trojici talentovaných umělců z řad
mladých komorních souborů:
MARKÉTA VOKÁČOVÁ, housle,
ALENA GREŠLOVÁ, klavír,
JAN ZEMEN, violoncello.
Soubor od počátku spolupracuje se známým umělci, které jsme měli
čest přivítat i na koncertech v naší obci. K největším úspěchům tria patří
stupně vítězů v mezinárodních soutěžích, zejména na festivalu Pražské
jaro, v soutěžích Antonína Dvořáka, Nadace Bohuslava Martinů i komorní
hudby Johannese Brahmse v polském Gdaňsku. Vztah k hudbě se dá
získat právě v čase mládí, zrcadle budoucího života. Je to doba nádherná,
čas největších příslibů a nadějí. Jen se nesmí promrhat… A. K.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Brzy bude velký bál,
hurá - je tu KARNEVAL!
Nafoukneme balónky,
ozdobíme záclonky.
Schováme se za masku,
jsme jak z hadích ocásků!

Právě touto říkankou jsme posledního únorového dne ve školní družince
odstartovali MAŠKARNÍ REJ. Ještě před začátkem vyučování jsme si ji
vyzdobili barevnými balónky a fáborky, aby bylo na odpolední veselí vše
připraveno.
Po návratu z jídelny vše propuklo naplno! Převlékli jsme se do
karnevalových kostýmů a následoval více než dvouhodinový maraton plný
zábavy, her, soutěží a tanečků. Disciplíny byly tradiční i neobvyklé. Stoly
se prohýbaly pod lákavými dobrotami, k pití se podávala malinová šťáva.
Při promenádě se nám všem jednotlivě představovaly - indiánka, baletka,
motýlek, princezny, kočičky, tygřice, policista i zloději, měsíční král,
fotbalisté, anděl i čerti, kocour v botách, šašek, čaroděj, bílá paní,
kuchařka, kostlivec … prostě nádhera! Velký dík patří rodinám dětí, které
se obětavě do příprav kostýmů zapojily. Nemalým pomocníkem při
organizování her a soutěží se stal mikrofon, který pro děti představoval
skutečné lákadlo. Závěr karnevalu zpestřila oblíbená papírová
koulovačka. Děti si kromě prima zážitku z veselého odpoledne odnesly
pestrobarevný papírový kelímek s vlastní jmenovkou plný sladkostí.
Třešničkou na dortu byl lahodný muffin s lentilkami, který pro děti upekla
naše paní asistentka - maminka druháčka Matýska, za což i jí patří
upřímné poděkování.
Letošní karneval se vskutku vydařil – i když, jak se říká, není nebe bez
mráčku. Bohužel se zde objevilo pár „kazičů“ zábavy. Většina dětí totiž
s jiskřičkami v očích očekávala každou další hru či soutěž a oni ji ostatním
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svým nevhodným chováním narušovali. Zatímco jedni s radostí přijali
odměnu i v podobě obyčejných nakrájených jablíček, jiné by snad
neohromila ani zlatá cihla … Naštěstí dětí, díky nimž můžeme mít pocit,
že naše úsilí není zbytečné, je zatím pořád ještě většina .
Pavla Novotná,
vychovatelka ŠD

MÍSTNÍ SPOLKY INFORMUJÍ

Poslední dubnový den se do Leštiny sletí čarodějnice
Estrádní skupina VEŠ Leština Vás zve na tradiční Čarodějnický rej,
který se bude konat v neděli 30. dubna 2018 od 18:00 hodin na
zahradě místní sokolovny. Sraz čarodějnic
a čarodějů všech
věkových kategorií proběhne v 17:30 před budovou OÚ v Leštině.
Celý program hudebně doprovodí hudební skupina MENHIR.
Občerstvení bude jako obvykle zajištěno.
Těšíme se na Vás!
Estrádní skupina VEŠ
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Otvíráme Pamětní knihu obce Leštiny, část 2…
Úvod patří životopisu kronikáře – JAN SKLENÁŘ, učitel
místní školy

Narodil jsem se dne 3. dubna 1885 ve vesnici Studnicích u Telče,
pol. okres Dačice. Vychodiv dvoutřídní obecnou školu pokračoval jsem ve
svém vzdělání na zemské vyšší reálce v Telči, kde jsem po 7 letech svých
studií v r. 1905 vykonal maturitu. Po soukromé přípravě vykonal jsem pak
jako externista zkoušku učitelské dospělosti na učitelském ústavě v Brně
r. 1906. První mé učitelské místo bylo v Leštině, kde jsem po zkoušce
učitelské způsobilosti obdržel i definitivu. Ze sousední dědiny Hrabové
mám manželku Boženu, rozenou Hájkovou, jejíž otec Josef Hájek byl
zakladatelem první kruhové vápenky v tehdy poněmčilé osadě Vitošově.
Vychoval jsem 3 děti, jimž jsem dal náležité odborné vzdělání. Nejstarší
syn Zdeněk je akademickým malířem, grafikem a též asistentem Vysoké
uměleckoprůmyslové školy v Praze, mladší Vladislav je ředitelem obecné
školy t. č. v Úsově a nejmladší syn Luboš je ředitelem střední školy t. č. ve
Strážné pod Lázkem. Působil jsem jako učitel v Leštině stále až do 31.
srpna 1938, abych dnem 1. září téhož roku nastoupil po své žádosti místo
definitivního řídícího učitele na obecní škole v Moravičanech. Tam jsem
byl po své 35 leté školní službě dnem 31. srpna 1940 ve věku 55 let
pensionován.
Prodělal jsem v 1. světové válce dvě polní tažení, vždy na frontě
v bývalé Haliči v Karpatech. Dne 8.července 1915 byl jsem na řece Zlota
Lípa těžce zraněn a po vyléčení byl jsem superarbitrován k lehčí službě
v zázemí, ale k žádosti okresního školního výboru v Zábřeze byl jsem
ministerstvem války ve Vídni vojenské služby zproštěn a v dubnu r. 1916
vrácen svému učitelskému povolání. V letech 1921 a 1922 postavil jsem
sobě v Leštině rodinný dům č. p. 150, abych tu již trvale bydlel i po svém
pensionování. Pro svůj pokročilý věk nejsem v žádné politické straně, také
v žádné církvi. Obecní kroniku píši dále k žádosti revolučního místního
národního výboru v Leštině. Jak jsem této nemalé úloze vyhověl, nechť
jest jen shovívavě posuzováno. Jan Sklenář, v.r.
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Události let 1938 – 1945, LÉTA MNICHOVA / doslovný opis z kroniky /

Neblahý a osudný rok 1938, jakož i léta následující! Ve znamení všemi
národy v Evropě kletého hákového kříže náš bezprostřední soused
Německo šikuje své hrozné vojenské síly za vedení říšského kancléře a
„vůdce“ Adolfa Hitlera k nové odvetné válce. Státy západní Evropy,
zejména Anglie, nevěří, ač Rusko důrazně varuje, že by nacistické
Německo mohlo po krátké přestávce 20 let od světové války přejít do
útoku na evropský mír – nečiní nic, pranic k obraně svých zemí. Hlasatel
moderního barbarství, pivovarský křikloun Hitler stává se drze odvážným.
Již dne 11. března 1938 přepadává jeho pyšná branná moc republiku
rakouskou, kterou připojuje pod názvem Ostmark navždy k říši. Komu po
tomto neslýchaném pošlapání versailských mírových smluv nemělo být již
jasno, že naše republika svým nešťastným zeměpisným položením bude
určitě v dohledné době středem nesmírných politických nesnází? Po
pravdě naše situace stávala se hrozivou hned v prvních jarních měsících
roku 1938. Vždyť záludní sudetští Němci záměrně říznou tajnou
propagandou z Němec se kvapem houfovali do Hitlerovy německé
národně socialistické strany, aby nám v příhodný okamžik vrazili nůž do
zad a zradili tak svou vlast, k níž byli ostatně vždy jen na tolik loyální a jen
na tolik poutáni, aby nám naši spravedlnost k nim v těžkých chvílích i
s úroky jednou důkladně oplatili. Nebyli spokojeni s rovnými právy
občanskými, příliš si již navykli věřit, že jsou národem pánů a že Češi
nejsou svobodného života hodni. Pohrdali s námi, nás nenáviděli.
S německou vládou se smluvili na plánu, jak zničit Československou
republiku a jak vyhladit český národ. Po vzoru nacistického hnutí zřídili si
v republice politickou stranu, která podvodem, lstí a násilím pracovala pak
proti státu.
V příštím čísle LZ bude uvedeno další pokračování velmi rozsáhlého
zápisu let 1938 – 1945, který v 2. části Pamětní knihy obce Leštiny
zaujímá strany 5 – 122. Pak se již objeví poválečný rok 1946. Ráda bych
poděkovala spoluobčanům, kteří o historii Leštiny projevují zájem a
pravidelné výpisy z kroniky je těší. Příjemné dny všem přeje A. Krušová.
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Rozpis – jaro 2018
mistrovská fotbalová utkání TJ Sokol Leština, z. s.
tým
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
B-muži
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
Dorost
Ml.žáci
A-muži
B-muži
A-muži
B-muži
Dorost
A-muži
B-muži
Ml.žáci
B-muži
Ml.žáci

den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
ÚT
ÚT
SO
SO
SO
SO
ÚT
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE

datum
31. 3. 2018
1. 4. 2018
31. 3. 2018
1. 4. 2018
7. 4. 2018
8. 4. 2018
7. 4. 2018
7. 4. 2018
14. 4. 2018
15. 4. 2018
14. 4. 2018
15. 4. 2018
22. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
29. 4. 2018
28. 4. 2018
29. 4. 2018
1. 5. 2018
1. 5. 2018
5. 5. 2018
5. 5. 2018
5. 5. 2018
5. 5. 2018
8. 5. 2018
12. 5. 2018
13. 5. 2018
12. 5. 2018
13. 5. 2018
19. 5. 2018
19. 5. 2018
20. 5. 2018
19. 5. 2018
26. 5. 2018
27. 5. 2018
2. 6. 2018
3. 6. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018
10. 6. 2018
10. 6. 2018
17. 6. 2018
16. 6. 2018

čas
15:30
15:30
13:00
14:00
15:30
15.30
13:00
13:30
15:30
15:30
13.30
14.30
16.00
16.00
13.30
15.00
16:00
16:00
13:30
14:30
16:00
10:00
16:30
16:30
10:00
14:30
10.00
16:30
16:30
14:00
15:00
17:00
17:00
10:00
11.00
17:00
17.00
17:00
17:00
14:00
17:00
15:30
15:30
17:30
11:00

Leština
Leština
Leština
Leština
Bludov
Lukavice
Zvole
Bludov
Leština
Leština
Leština
Leština
Lesnice
Vikýřovice
Štíty
Loštice
Leština
Leština
Leština
Leština
Podolí
Štíty
Staré Město
Malá Morava
Rapotín
Nový Malín
Leština
Leština
Leština
Leština
Leština
Zlatí Hory
Leština
Petrov-Sobotín
Postřelmov
Leština
Leština
Nový Malín
Mohelnice B
Leština
Štíty
Krchleby
Leština
Leština
Velké Losiny

Případné změny termínů budou včas oznámeny
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Sudkov
Palonín
Řetězárna Česká Ves

Zábřeh
Leština
Leština
Leština
Leština
Písečná
Písařov
Dubicko
Lesnice
Leština
Leština
Leština
Leština
Jindřichov
Jedlí
Bohdíkov
Vikýřovice
Leština
Leština
Leština
Leština
Leština
Leština
Úsov
Postřelmov
Postřelmov B
Nový Malín
Staré Město
Leština
Rovensko
Leština
Leština
Mikulovice
Ruda B
Leština
Leština
Bludov
Leština
Leština
Šumperk
Úsov
Leština

DŮLEŽITÁ DATA

5. 4. 2018



Svoz plastů

9. 4. 2018



Svoz komunálního odpadu

11. 4. 2018



Svoz větví

18. 4. 2018



Svoz zahradního odpadu

21. 4. 2018



Vítání občánků sál OÚ ve 14 hod

21. 4. 2018



Koncert „KALLIOPÉ TRIO PRAGUE“
sál OÚ v 17 hod

23. 4. 2018



Svoz komunálního odpadu

30. 4. 2018



Čarodějnický rej zahrada u sokolovny 18 hod

3. 5. 2018



Svoz zahradního odpadu
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