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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Sběr proběhne 26. 3. 2018 od 9:00 – 17:00 hodin a 27. 3. 2018 od 9:00
do 12:00 hodin na hale v Zálavčí. U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá
dle platného ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.
❖
❖
❖
❖

nepoužitelný ( vyřazený ) nábytek
matrace
vany
koberce

Výdej kompostérů
Kompostéry byly vydávány celkem již 4 x a poslední výdej bude v úterý
13. 3. 2018 od 9 hod. do 17 hod. v areálu bývalého ZD, 100m vpravo za
váhou. Vyzvednout si kompostér mohou všichni občané i bez dříve
podané žádosti.
___________________________________________________________________

Poplatky
Obecní úřad 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.
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___________________________________________________________________

Jízdní řády
Upozorňujeme občany, kteří využívají autobusovou dopravu, že KIDSOK
opět mění některé jízdní řády linek, konkrétně od 4. 3. 2018. Ve vlastním
zájmu si prosím zkontrolujte spoje, které využíváte např. na stránkách
www. kidsok.cz
KULTURNÍ, ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Když jarní vánek začne vát…
Jaro už pomalu ťuká na dveře a my jej v Leštině rádi přivítáme dvěma
březnovými koncerty klasické hudby. V neděli dne 4. 3. v 17, 00 hod.
v zasedací místnosti zdejšího OÚ nás svým recitálem potěší mladé,
půvabné, talentované klavírní duo
MgA PAVLA MARKOVÁ a BcA JOHANA KOLČAVOVÁ.
Obě pianistky vystudovaly v letech 2004 – 2010 Konzervatoř P. J.
Vejvanovského Kroměříž ve třídě prof. Ondřeje Hubáčka. V té době již
získaly řadu cen v klavírních soutěžích doma i v zahraničí v sólové hře –
např. Pro Bohemia Ostrava, Beethovenův Hradec. Jejich společné
muzicírování je už tenkrát vedlo k založení klavírního dua, které se také
pravidelně zúčastňovalo významných soutěží a prestižních koncertů
u nás i v zahraničí. Společně také vstoupily v roce 2010 ke studiu na
JAMU v Brně do tříd prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského (Pavla
Marková) a prof. Ivana Gajana a prof. Heleny Suchárové-Weiser
(Johana Kolčavová). Komorní hru studovaly jako klavírní duo na JAMU
u prof. Igora Ardaševa. Absolvovaly také několik mistrovských lekcí
u prof. Jiřího Hlinky v norském Bergenu. Významnými úspěchy tohoto
klavírního dua jsou 1. ceny v soutěžích International Forum of Music
Perfomance (2007), Piano über Grenzen (2008), Concorso
Internazionale di Musica Pietro Argento v Itálii (2009) a také postup do 2.
kola prestižní mezinárodní Schubertovy soutěže v Jeseníku (2007).
V letech 2011 a 2013 vystoupily na dvouklavírním festivalu v Lounech.
Obě se věnují také pedagogické činnosti a vzdělávání mladých.
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V sobotu dne 17. 3. ve 14,00 hod. nás opět v zasedací místnosti OÚ
zavede do hudebního království mistr cembala i piana
MgA MARTIN HROCH,
krajan a známý umělec, jehož mistrovství jsme mohli obdivovat v Leštině
již v r. 2016.
Martin Hroch je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, kde studoval klavír ve třídě Vandy Jandové a cembalo u
Ivony Křivánkové. Zabývá se dobovou a tzv. „poučenou" interpretací
barokní hudby na oba nástroje. Své vzdělání si rozšířil v rámci řady
mistrovských interpretačních kurzů a seminářů pod vedením
významných umělců a pedagogů: A. Vlasákové (ČR), J. Jiraského (ČR),
S. Speidel (Německo), B. Glemsera (Německo), A. Delage (Francie), J.
B. Christensena (Švýcarsko), M. Spanyiho (Maďarsko), E. M. Pollerus
(Rakousko), M. Burgue (Francie). V letech 2007, 2009, 2011 získal
opakovaně stipendium Společnosti J. Brahmse v Baden-Badenu a byl
tak pozván k prestižnímu studiu hudby v Brahmshausu. Zde se rovněž
podílel na natáčení dokumentu o J. Brahmsovi pro japonskou televizi.
Pro francouzský film ztvárnil roli královského cembalisty ve snímku „Muž,
který se směje" a zahrál si tak po boku hereckých velikánů jako je G.
Depardieu nebo E. Seigner. V roce 2008 se stal laureátem mezinárodní
soutěže „International Forum- Musical Performance and Pedagogics". Je
posluchačem Hudební fakulty JAMU v Brně v oborech klavír ve třídě
Aleny Vlasákové a Jana Jiraského a cembalo u Barbary Maria Willi. Jako
sólista i jako komorní hráč vystupuje s řadou orchestrů a komorních
ansámblů. Zabývá se sólovou i komorní koncertní činností. Nahrává pro
rozhlas i televizi. Je členem londýnské The British Hapsichord Society
(Britská cembalová společnost). Na svém kontě má také účast na
prestižní mezinárodní soutěži Pražského jara. Mimo četné umělecké
aktivity působí i jako pedagog a je vyhledávaným komorním hráčem a
korepetitorem řady umělců. V oblasti provozovací praxe staré hudby
umělecky spolupracuje s Akademií staré hudby na Masarykově
univerzitě v Brně. V roce 2010 se stal zakladatelem a ředitelem
Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh, "Hudba ve městě J. E.
Welzla", kde mj. vede cembalovou třídu.
Vstupné na oba koncerty je tradičně dobrovolné, děti a studující mají
vstup volný. Obě akce budou zveřejněny na plakátech a prostřednictvím
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místního rozhlasu. Přijměte, prosím, srdečné pozvání, krásná hudba
Vám dodá energii. A. Krušová
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávičky z místní školičky
Měsíc únor je pro některé z Vás třeba též ve znamení svatého
Valentýna – svátku všech zamilovaných. U mladší generace svátek
velmi populární, u starší spíš neuznávaný. Pokud ho slavíte, doufám,
že jste si vše náležitě užili nebo aspoň ocenili to, že si na Vás někdo
vzpomněl. A Vy, kterým je toto „oslavování“ cizí, to prostě pusťte z hlavy
a všichni se pojďme společně podívat na „novinky“ z naší školy. ☺
Ve svém prvním letošním příspěvku bych se ráda vrátila do úplně
prvních dnů tohoto roku, kdy jsme si s páťáky v hodině slohu povídali o
přáních a předsevzetích, která k začátkům roku neodmyslitelně patří. ☺
Jedním z úkolů, který pak dostali, bylo, aby napsali, co by chtěli
obyvatelům Leštiny do nového roku popřát a jaká předsevzetí by si naši
občané měli dát. Máte-li chuť, začtěte se do jejich výtvorů:
Přání našim občanům (přáníček bylo 21, některá si byla podobná):
Šťastný nový rok, hodně štěstí a zdraví.
Hodně klidu, málo práce a užívejte si více času se svými rodinami.
Buďte šťastní, nemějte mezi sebou spory a nenávist a buďte všichni
spolu.
Štěstí, zdraví, hodně lásky a mějte se dobře.
Přeju všem klid a štěstí.
Přála bych všem, abyste se všichni k sobě chovali hezky.
Hodně štěstí v životě.
Lásku, zdraví, štěstí, klid a pohodu, abyste se spolu nehádali a celý rok
to vydrželi.
Přál bych Vám, abyste se měli rádi, nikdo, aby na Vás nebyl zlý. Abyste
byli všichni zdraví, nikdo se nehádal.
Šťastný a veselý rok plný úspěchů.
Ať se máte všichni rádi.
Přeji Vám všem zdraví, krásu, lásku, hodně peněz a aby se vám plnily
životní sny.
Hodně zdraví a spokojenosti.
Ať jsou lidé šťastní a zdraví.
Milí občané, přeji Vám štěstí, zdraví, pohodu a mír. Doufám, že celý
nový rok prožijete šťastní.
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A jaká předsevzetí by si měli podle mínění místních školáků
Leštinští dát ?
Měli by:
- uklízet psí výkaly,
- uklízet odpadky,
- uklízet obec z toho důvodu, aby neměla negativní reklamu
v případě příjezdu turistů,
- víc recyklovat, méně se hádat a radovat se ze života, měli
by být více spolu,
- si vzít volno v práci aspoň na týden nebo lépe na dva,
- se k sobě chovat hezky, být na sebe milí a hodní,
- se starat o přírodu,
- si na sebe udělat více času.
Naopak by neměli: - ničit majetek obce a zaneřáďovat obec,
- po půlnoci pouštět nahlas hudbu,
- znečišťovat řeku, protože to neprospívá ani lidem, ani
rybám,
- tolik kouřit,
- házet odpadky na zem, ale do košů.
Překvapilo mě pak to, co se objevilo ve dvou pracích. Podle nich by si
měl dát předsevzetí pan starosta, a sice takové, že by měl postavit
cyklostezku a v obci více chodníků. Nevím, zda se tohle dá vyhodnotit
jako předsevzetí, nicméně jsem Vám tím jen chtěla sdělit, že i místní
„drobotina“ vnímá stavbu cyklostezky jako velmi důležitou věc. ☺
A nyní mi dovolte malé ohlédnutí za akcemi, které se již uskutečnily
v tomto kalendářním roce:
Ve středu 3. ledna jsme úspěšně vstoupili do nového kalendářního roku
a spoustu dní se vzorně učili, abychom zakončili zdárně první pololetí
roku školního.
Ve čtvrtek 11. ledna se prvňáčci fotili se slabikářem.
V sobotu 27. ledna se konal již osmý společný obecní a školní ples.
Účast vás, našich občanů, byla celkem početná, vážíme si toho, že tuto
akci podporujete nejen svou návštěvou, ale někteří z Vás i sponzorskými
dary či pomocnou rukou. Chtěla bych proto letos opět moc poděkovat
všem rodičům a přátelům školy, kteří vyrazili do ulic s pozvánkami a
obzvlášť těm, kteří byli ochotni se postavit v sokolovně za bary a snažili
se uspokojit všechny žíznivé i hladové návštěvníky. Rodičů, kteří jsou
ochotni pomoci, je stále jako šafránu, o to větší dík si právem zaslouží.
Stejně tak poděkování patří všem zaměstnancům školy i obecního
úřadu, kteří se na organizaci této akce podíleli. Vřelý dík Vám všem!
Výtěžek akce bude opět využit pro úhradu dopravy na školní výlety dětí
ZŠ i MŠ, dále pak na nákup hraček a her do MŠ či ŠD. Abychom aspoň
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maličko zvýhodnili děti rodičů, kteří se aktivně do této akce zapojili,
nabídli jsme školákům, kterých se to týká, možnost účasti na obou
hlavních červnových školních výletech, na kterých budou mít všechny
děti dopravu hrazenu právě z této akce.
Ve středu 31. ledna obdrželi všichni leštinští školáci výpis z vysvědčení,
který byl vizitkou jejich půlroční více či méně pilné práce. Za odměnu si
všichni žáci základní školy užívali v pátek 2. února pololetní prázdniny
(pravda, někteří je trávili v prázdninové školní družině, ale i tam měli
prostor pro své vyžití).
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská
scéna. Soutěžilo se tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí:
1. místo: Matyášek Geprt
2. místo: Vojtíšek Urban
3. místo: Dituška Mizeráková
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo: Justýnka Matějčková
2. místo: Terezka Helekalová
3. místo: Terezka Bartošová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:
1. místo: Barča Císařová
2. místo: Zuzka Galíková
3. místo: Danek Cudrák
Do okrskového kola, které se uskuteční v úterý 13. března (krátce po
jarních prázdninách), vysíláme čtyři borce z předních příček. Držme jim
všichni společně pěsti pro štěstí, ať je jejich umístění co nejlepší.
A nyní pojďme pohlédnout vstříc akcím, které připravujeme:
Na úterý 20. března máme pro žáky 3. až 5. ročníku připraven výlet do
muzea v Přerově, kde absolvují lektorovaný program s názvem „O
rytířské zbroji“, který bude zpestřen vystoupením přerovské skupiny
historického šermu Markus M. Po zmiňovaném programu si samozřejmě
nenecháme ujít prohlídku všech expozic muzea včetně výstupu na
vyhlídkovou věž. V tentýž den se na malý výlet vypraví i naši prvňáčci, a
to do zábřežské knihovny, kde je pro ně připraven program „Papírové
království“.
Ve čtvrtek 22. března se rozjedou páťáci do Vily Doris v Šumperku, kde
se zúčastní programu „Den vody“.
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V pátek 23. března nás čeká v pořadí čtvrtá Noc s Andersenem. Pro
děti chystáme velmi bohatý program se spoustou her a zábavy, letos
nově i s prohlídkou noční hvězdné oblohy. Vše zakončíme spaním ve
škole.
V úterý 27. března od 14 do 17 hodin se rovněž v budově základní
školy koná tradiční výstava velikonočních dekorací a vajec „Leštinské
velikonoční vajíčko“. Prohlédnout si zde můžete výrobky dětí
z mateřské a základní školy i těch z keramického kroužku. Pokud by
někdo z široké leštinské veřejnosti chtěl prezentovat své umění a rozšířit
tak množství vystavovaných výrobků, může přinést ten svůj nejpozději
v pondělí 26. března odpoledne
do školy. Vstupné na akci je
dobrovolné, zveme k hojné účasti!
Na čtvrtek 29. března připadnou letos velikonoční prázdniny. Děti, které
budou potřebovat, je mohou strávit ve školní družině.
Ve čtvrtek 12. dubna zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k
zápisu do první třídy. Zápis se koná v budově základní školy od 13:30
do 16 hodin. Týká se dětí narozených
od 1. září 2011 do 31.
srpna 2012 a dětí s odloženou školní docházkou. K zápisu vezměte
rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce. Pro
každého budoucího prvňáčka je jako každý rok připraven malý dárek.
V úterý 17. dubna se uskuteční třídní schůzky.
V pátek 20. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
V pondělí 30. dubna (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu první
letošní sběr starého papíru. Obracíme se tedy touto cestou opět na
všechny naše občany, kteří jsou ochotni nám pomoci a zapojit se do této
akce, aby staré časopisy, noviny a kartony posvazovali tak, aby se s nimi
dalo manipulovat a připravili je ve výše uvedený den před své domy. Za
vaši součinnost moc a moc děkujeme ! Druhou sběrovou akci plánujeme
na podzim letošního roku.
Další pondělí – 7. května – budou mít žáci základní školy ředitelské
volno. Školní družina ale opět zůstává v provozu.
Oslavu Svátku maminek jsme i letos naplánovali na druhou květnovou
neděli 13. května. V tento den zveme všechny maminky, babičky, tetičky
a další zájemce z řad leštinské veřejnosti do místní sokolovny, kde bude
výše zmiňovaná akce ve 14 hodin odstartována.
Tolik k dění ve škole. O akcích červnových zase až příště…
Na závěr jen jedna „věta“, která mi dnes „padla do oka“:
„Nezapomeňte si říct každé ráno: Život je nádherný !“
S přáním příjemně strávených dnů
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Jana Řeháková
TJ SOKOL LEŠTINA – ODBOR ASPV

TJ Sokol Leština odbor ASPV pořádá v neděli 11. 3. 2018 dětský
maškarní karneval. Začátek je ve 14 hodin v místní sokolovně. Nebude
chybět oblíbená tombola a občerstvení. Na všechny se těší šašek Viky.
Srdečně zvou pořadatelé.

Tělovýchovná jednota Sokol Leština Vás
zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
SE ZÁBAVNÝM PROGRAMEM

Show šaška Vikiho pro
děti“

„

který se koná v neděli 11. března 2018.
Začínáme ve 14,00 hod v leštinské sokolovně.
Vstupné dobrovolné.
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Dětská tombola.
Na malé i velké se těší pořadatelé.

TJ SOKOL LEŠTINA – STOLNÍ TENIS

„Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ho ničím nahradit
podobně jako pivo…“
Na slova známého spisovatele Oty Pavla, českého romantika a
sportovního novináře jsem si jako jediný fanda v leštinské sokolovně
vzpomněla při sledování únorového zápasu místních „pinponkářů“
s borci z Kolšova. Naši zaslouženě zvítězili a připsali si další body
v tabulce, která je může vyzvednout do vyšší třídy. Na dvou stolech
probíhaly férově hrané i počítané zápasy sice soupeřů, ale ve
skutečnosti kamarádů, které spojuje právě obliba stolního tenisu.
Leštinský oddíl probudil do sportovního života roku r. 2014 nadšenec
pan Jiří Körner, jemuž střídavě sekundují další hráči – místní borci Jiří
Balcárek, Miroslav Valouch, Pavel Hojgr, Monika Körnerová a výpomoc
přespolních – Luděk Jedelský, Petr Schubert, Jaroslav Dvořák a Lukáš
Švéda. Škoda, že se v Leštině nenajde víc zájemců o tento sympatický
sport. V Kolšově se mohou chlubit dokonce čtyřmi družstvy a náš malý
oddíl musí hledat pomoc v okolí. Když jsem před léty jako důchodkyně
zastupovala v místní škole, místo běhání a hašteření během přestávek si
děti raději cvičily postřeh u oblíbeného „pinponkáče“ za lavicemi. Někdy
se hrála i osmihra, aby se všichni vystřídali. Možná se právě mezi těmito
již

vyro
stlý
mi
šikul
y
najd
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ou budoucí reprezentanti své obce, kteří si do oddílu stolního tenisu
najdou cestu. Věřím, že ani fandové se nenechají zahanbit a přijdou
naše sportovce podpořit. O konání zápasů informuje místní rozhlas. A.
K.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Již tradičně nás LZ opět zavede do dob dávno minulých
Návrat k historickým pramenům – z publikace vydané r. 1975:
Původní ves byla typickou „ulicovkou“, její usedlosti se rozkládaly po
obou stranách cest vedoucí ze Zábřehu směrem na Úsov, uprostřed vsi
se prostor poněkud rozšiřoval v protáhlou náves. Později byla tato náves
z větší části zastavěna a nové domy vyrostly v dalších prostorách hlavně
kolem cest a silnic, zejména směrem na Úsov a Lesnici. Hlavní
komunikační osu tvoří nadále silnice do Zábřehu, která na západním
kraji obce překračuje řeku Moravu a uprostřed obce se zatáčí
jihovýchodním směrem na Vitošov a dále k Uničovu. Dokladem o
postupném vývoji Leštiny, jejím někdejším charakteru a tvářnosti celého
katastru jsou četné pomístní názvy, z nichž většina již upadla
v zapomnění. Uveďme aspoň ty, které ještě žijí v paměti starších občanů
a jsou i uváděny ve starých katastrálních operátech.
Dědina – nejstarší část obce, její střed s kaplí, školou, rychtou, návsí
V chaloupkách – domky po obou stranách silnice na
Zábřeh
Na potokách – domky podél potoka až po orlovnu
Na Boxance – někdejší velká strž od orlovny až
k řece Moravě
pojmenována podle Boxanovy usedlosti č. p. 63
Petréčka – okolí sokolovny až k hrázce, asi podle usedlíka Petříka,
končila u domku č. 64 rozsáhlým močálem, který byl později vysušen a
kde se rozkládá nová čtvrť rodinných domků
Na rejčudě – západní část obce, kde je sportovní hřiště, odvozeno od
německého slova Reitschule, jezdecká škola, neboť tam kdysi cvičili,
rejtovali rakouští dragouni
K Lesnici – podél silnice od školy směrem na Lesnici
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Na jamách – prostor dnešní Sokolské ulice byl pojmenován podle
zemních sklepů na brambory
Na trávníkách – louky na západ od sokolovny, kde ve 30. letech vznikla
celá čtvrť nových domků
V holečce – zástavba kolem uličky vedoucí z návsi kolem domu
bývalého zahradníka pana Skoumala do polí a ke hřbitovu
Na lože – dnešní oblast Rybniční ulice, kdysi místo četných strží a
rybníčků
Na strožce – název z vodního systému, který hrál od pradávna důležitou
roli v dějinách Leštiny, asi malé území od Čechovy samoty podél malé
stružky, která tudy protéká
O města – patří k polním tratím po obou stranách silnice na Zábřeh
V trávníkách – na sever směrem k Postřelmovu se u hráze bývalého
Velkého závořického rybníka rozkládala pole
Na lávčí – pole na pravé straně silnice za Moravou k Zábřehu
Další názvy polí – Na přídělo, O Leznice, Za brodem, V příkopech, O
kaplečke, V brankách, O Jána, Na béčko, Na hraničkách, Ve spojích.
Důležitou a podstatnou část leštinského katastru zabíraly louky, jejichž
plocha kolem řeky Moravy a potoka Vesníku byla v minulosti daleko větší
– Na koláčo, Na hosenco, Za mašinó, Na tmavé, Na splavech, Na
zahrádkách, Pod bahnem na Zálavecké straně, Na récké, Dolní luka.
Připočteme-li již k zmíněným pomístním názvům ještě vžitá označení Na
Maitnerovéch a Berkovéch horách pro lesy západních svahů Trliny a
obou malých vodních toků protékajících přímo obcí Mlénské strohe a Za
Vesníkem, vysvitne nám nejlépe bohatství těchto názvů vpravdě
lidových, protože lidem vytvořených, po generace užívaných a
dokumentujících charakteristické znaky lidové mluvy.
V příštím čísle LZ opět nahlédneme přímo do Pamětní knihy obce
Leštiny, část 2, která obsahuje 280 stran. Pěkné dny plné jarní pohody
všem přeje a za pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

4. 3. 2018

•

Klavírní koncert dua Pavla Marková a Johana
Kolčavová – zasedací místnost OU 17:00 hod.

11. 3. 2018

•

Dětský maškarní karneval
sokolovna - 14:00 hod.

12. 3. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

13. 3. 2018

•

Výdej kompostérů 9 – 17 hod.

15. 3. 2018

•

Svoz plastů

17. 3. 2018

•

Klavírní koncert Martin Hroch
zasedací místnost OU 14:00 hod.

26. 3. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

26. 3. 2018

•

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu – hala v Zálavčí 9 - 17 hod.

27. 3. 2018

•

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu – hala v Zálavčí 9 - 12 hod.
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