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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 29. 4. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu zasedání
Zastupitelstva obce Leština č. 6. Na zasedání byli přítomni všichni
zastupitelé.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ Celoroční hospodaření obce za rok 2018
▪ Nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
Plné znění usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
KULTURNÍ KOMISE

Připomínka návštěvníkům koncertů klasické hudby:

Vážení milovníci krásných tónů, čeká nás ještě poslední
koncert letošního cyklu KPH – zatím neznáme datum ani čas.
Můžeme se těšit na vystoupení mladých umělců – Matouš
PĚRUŠKA, housle, Kristina VOCETKOVÁ, violoncello.
Oba hudebníci jsou členy českých i zahraničních filharmonií a vystupují téměř po
celém světě. Získali zde spoustu významných ocenění.
A. K.
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TJ SOKOL LEŠTINA

LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA
Kam vyrazit za krásného počasí…? Do přírody…
Určitě budete mít možnost ve středu 8. května, protože právě
pro vás chystá na tento den TJ Sokol Leština tradiční, dálkový
pochod „Leštinská třicítka“.
V letošním 45. ročníku jsme pro vás připravili 3 trasy pro pěší 10, 20 a 35 km a
jednu cyklotrasu 40 km dlouhou. Na každého účastníka čeká občerstvení na trati,
celkem na 6 kontrolách a v cíli samozřejmě jako každý rok malá upomínka za zdolání
trasy. Podmínkou stát se účastníkem pochodu je zaregistrovat se, startovné je 50,- Kč
a toto proběhne na místním hřišti od 6:30 do 9:00 hodin. Pokořit vámi vybranou trasu
musíte do 16 hodin, kdy je ukončení pochodu.
Pěknou procházku, spoustu srandy a krásných zážitků na pečlivě připravených tratích,
vám přejí pořadatelé.
„Lidé by měli vědět o přírodě…ne příroda o lidech“.
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Novinky od přátel žabky Leštinky ☺
Píše se 23. duben, den po velikonočních svátcích, což znamená, že už
jen dva měsíce nám zbývají do letních prázdnin. Zdá se to být neuvěřitelné, ale je to tak.
Nemá smysl lamentovat nad tím, jak neúprosně čas letí, nic nám to stejně nepomůže.
Jediné, co lze udělat, je, že se budeme snažit ten, co ještě do konce června zbývá,
využít co nejúčelněji. A právě o to se v naší škole stále snažíme. ☺ S jakým úspěchem
? Posuďte sami…
V úvodu se tradičně pojďme poohlédnout za akcemi, které jsme absolvovali od konce
měsíce února.
5. března jsme vyslali do okrskového kola pěvecké soutěže Moravský zvoneček po delší
době svého zástupce, a to žákyni 2. ročníku Sofinku Cudrákovou. Svým čistým a
přirozeným zpěvem i projevem porotu zaujala natolik, že získala postup do kola
okresního. To se konalo 2. dubna v Šumperku. Vůbec jsme nedoufali, že naše šikovná
druhačka zvládne trému a na pódiu podá téměř profesionální výkon, který jí zajistil
postup na krajskou přehlídku v Prostějově. Ta se konala v neděli 14. dubna, kde naši
školu a vlastně i obec Sofinka úspěšně reprezentovala. Patří jí náš dík i velký obdiv.
V pátek 22. března jsme se již tradičně zapojili do soutěže „Matematický klokan“. Naše
škola se může mimo jiné pochlubit talentem i v tomto směru. V kategorii Cvrček, která
je určena žákům 2. a 3. ročníku, se v okresním kole na 1. místě a v krajském kole na
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místě druhém umístila žákyně 3. ročníku Karolínka Nesétová. Moc jí k tomuto
úspěchu všichni gratulujeme. Blahopřání si ale zcela jistě zaslouží i nejúspěšnější
řešitelé školního kola.
V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku.
Vítězi školního kola se stali:
1. místo: Karolínka Nesétová (3. roč., 85 bodů z 90 možných),
2. místo: Matýsek Poisl (3. roč., 63 bodů),
3. místo: Natálka Cudráková (2. roč., 61 bodů).
V kategorii Klokánek měřili své síly „borci“ ze 4. a 5. ročníku.
Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo: Barča Císařová (5. roč., 106 bodů ze 120 možných),
2. místo: Maty Bílý (5. roč., 86 bodů),
3. místo: Terezka Bartošová (4. roč., 85 bodů).
Ve čtvrtek 28. března se konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. I zde
jsme měli „dvě želízka v ohni“, reprezentovaly nás tu prvňačka Tinuška Titzlová a
páťačka Zuzanka Galíková. Obě se v těžké konkurenci sice neztratily, jejich vystoupení
byla velmi pěkná, nicméně na postup do kola krajského to z pohledu poroty nestačilo. I
tak jim ale patří naše poděkování za to, že se naše škola v této soutěži může
prezentovat.
V pátek 5. dubna jsme prožili v pořadí pátou Noc s Andersenem. Pro děti byl připraven
pestrý program. Byla letos ozvláštněna besedou s názvem „Plazi – jak je neznáte“ a celý
program se týkal těchto zcela jistě zajímavých tvorů. S hady jsme počítali, seznamovali
se s jejich způsobem života, se všemi „nej“ z této oblasti, dokonce si děti měly možnost
svého hada vyrobit z papíru a několika želatinovými si ozdobit své vlastnoručně
vyrobené muffiny. Po ukončení her a soutěží jsme se posilnili výbornou pizzou
z pohostinství U Keprtů, kterou nám zde připravili za výhodnou cenu, za což moc
děkujeme. Chybět nesměla ani večerní stezka odvahy. Po ní všichni zalezli do spacích
pytlů a postupně usínali. Nejmenší školáci „zabrali“ téměř okamžitě, ti nejstarší si špitali
dlouho do noci. Těm se pak pochopitelně ráno nechtělo z vyhřátých pelíšků. Po slupnutí
vlastníma rukama vytvořené snídaně jsme se trošku unaveni, ale spokojeni rozešli do
svých domovů.
Ve čtvrtek 11. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku. Dostavilo se k němu celkem
dvanáct budoucích školáků, u dvou z nich požádali rodiče o odklad povinné školní
docházky, takže leštinskou školu od září posílí deset „čerstvých“ prvňáčků.
V úterý 16. dubna se v budově základní školy konala již tradiční výstava velikonočních
dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Velmi nás těší stálý zájem široké
leštinské veřejnosti o tuto akci.
Ve středu 24. dubna se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na dopravní hřiště v Mohelnici, kde
se snažili získat průkaz cyklisty.
V pátek 26. dubna „tradičně – netradičně“ jsme oslavili Den Země. Tentokrát nás
velitelka této akce paní učitelka Kantorová vzala „na výpravu do lesa“.
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V tentýž den ukončil svou činnost kroužek florbalu, který si od ledna „vzal na starost“
pan Martin Žahourek. Chtěla bych mu také touto cestou poděkovat za to, že nám nabídl
svou nezištnou pomoc a vedení tohoto zájmového útvaru se ujal. Moc si jeho pomoci
vážíme, dnes už se opravdu zřídkakdy vidí, že by někdo svou ochotnou ruku nabídl,
natož zdarma. Děkujeme, děkujeme. ☺
V úterý 30. dubna proběhl první letošní sběr starého papíru. Všem občanům, kteří pro
nás vzorně třídí, za pomoc děkujeme.
A co nás tedy ještě v nejbližším období čeká ?
V pátek 3. května se třeťáci a čtvrťáci vypraví k Třemešským rybníkům, kde absolvují
program Vily Doris s názvem „Vítání ptačího zpěvu“.
Oslava Svátku maminek vychází právě na druhou májovou neděli 12. 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.
Ve čtvrtek 16. května se žáci 4. a 5. ročníku vypraví se svými vyučujícími na dvoudenní
výlet do Prahy. Program mají opravdu nabitý, co všechno zhlédnou a prožijí se dozvíte
v příštím vydání zpravodaje.
V úterý 21. května se čtvrťáci s páťáky a jejich vyučujícími vypraví do lesa, kde je čeká
terénní program Vily Doris.
Ve čtvrtek 23. května dorazí do naší školy paní fotografka, aby zvěčnila současné třídní
a družinové kolektivy. Páťáci se pak budou fotit na již v naší škole tradiční „rozlučkové“
tablo.
Než se s Vámi v tento končící aprílový čas rozloučím, dovolím si jedno májem vonící
moudro:
„Mít rád lidi a milovat je, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo
myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“
Moudrá to slova pana Jana Wericha, není třeba komentář…
S přáním úžasných a lásky plných májových dnů
Jana Řeháková
Poznatky z MŠ
Tak jako každý rok i letos se leštinské děti prezentovaly na festivalu „Mateřinka“ v
Zábřehu. Pod vedením p. uč. Z. Kolčavové společně s jejím manželem deset
předškoláků nacvičilo pásmo „Krása dětství“.
Konec masopustu jsme oslavili maskovým karnevalem. Ve školce bylo místo dětí plno
pohádkových postav a zvířátek.
Snažíme se nabízet rodičům možnosti v podobě vyšetření v pedagogickopsychologické poradně, vyšetření očí a fotografováním s pěkným pozadím, které si
maminky velice oblíbily a v hojném počtu své děti přihlásily.
Naše kulturní akce s dětmi patří do programu školky. Zhlédli jsme pohádky v Zábřehu
„Čert a Káča“, „Kiwi vynálezce“ a „Maxipes Fík“.
Na schůzi Jednoty si připravilo osm předškoláckých děvčat jarní pásmo.
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Děti z obou tříd se aktivně zapojily do tvoření a příprav na „Velikonoční vajíčko“,
které společně pořádá MŠ a ZŠ.
Pro maminky, které se chystají se svými dětmi k zápisu, vedoucí učitelka oznamuje, že
zápis na školní rok 2019/2020 se koná v úterý 14. května od 10 do 15 hodin v budově
mateřské školy. Tiskopis pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si může
zákonný zástupce či jím pověřená osoba vyzvednout v mateřské i základní škole.
Na závěr školního roku nás čeká jedno divadelní představení, výlet do olomouckého
zábavního parku „Krokodýlek“ a rozloučíme se s předškoláky.
Za MŠ: R. Kochwasserová

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Květnové číslo LZ nás opět zavede na stránky Pamětní knihy naší obce – pokračování
kapitoly Okupace Leštiny.
Ani řeči nebylo již vůbec v naší kultuře. Nesměly sem docházeti
české knihy, časopisy a vůbec jaké tiskoviny. Nebylo možno ani
pomysliti na nějaké poučné přednášky, divadlo, schůze a jiné. Každé
sejíti se několika občanů bylo sledováno četníky a považováno za
podezřelé srocování ne-li již za chystané pobuřování proti „národu
pánů“/Herrenvolk/, a tak nezbývalo než čerpati poučení a zábavu
z těch trosek českého tisku, co kdo doma ještě měl a z obecní
knihovny, která jen tak tak že ušla pozornosti slídivého gestapa.
Možno tudíž říci, že po stránce hlavně kulturní jsme se sesuli do propasti zatracené
dokonale. / pod zápisem je podepsán ze dne 25. 5. 1951 Josef Hubálek, okresní
inspektor/
Hned s příchodem okupantů vyhasla také zúplna jakákoliv svoboda politická a jen
v paměti zůstávaly vzpomínky na rušné volební zápasy bývalých politických stran jak ve
volbách do Národního shromáždění, tak i ve volbách obecních, zejména pak na poslední
svobodné volby obecní u nás v Leštině v květnu 1938, kdy strana komunistická získala
vedoucí většinu, takže obecní správa přešla do vedení této strany. Ustala rázem i každá
činnost spolková. Odmlčel se Sokol, Orel, FJTJ a členstvo těchto spolků nescházelo se
již k spolkové činnosti. Budova sokolovny i budova Orla byly pak po nařízení Landratu
v Zábřeze prodány. Obě koupila naše obec, sokolovnu za 4 300 RH, orlovnu za 12 600
RH. Sokolovna zůstala pak zcela opuštěna. V orlovně aspoň občas uspořádáno bylo
kinematografické předvedení tzv. „aktualit“, jež byly předváděním tažení Němců do
přepadených zemí. Nepředvedli nám však nikdy zběsilý útěk vojsk německých z Ruska,
jmenovitě od Stalingradu. Když však strojové zařízení zvukového kina Němci odvlekli,
osiřela i orlovna. Odvlečení zvukového kina podařilo se se teprve po osvobození
vypátrati v obci Kamenná u Rohle, odkud bylo přivezeno a instalováno na své původní
místo. Zůstal jen spolek dobrovolných hasičů, jemuž po zavedení velení v řeči německé
přibyl též úkol německé policie v případě náletu a bombardování.
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Zřízení protektorátu Čechy a Morava:
V úplné odloučenosti od Čechů v tak zvané „druhé republice“ nezůstali jsme dlouho.
Hitler chtěl pro svůj chystaný výboj míti křižovatku dějin. Čechy a Moravu volnou a pro
sebe podmaněnou. Potřeboval především ohromné zásoby životních a průmyslových
výrobků uskladněných v republice, potřeboval těžké zbraně není armády, těžký průmysl
a doly a zejména hodily se mu znamenitě naše husté železniční a silniční spoje se všemi
okolními zeměmi. Chystaný lup však musel bát před světem maskován, proto
překvapení nemalé budily najednou rozhlasové zprávy z Němec, že prý v naší republice
jsou stále nepokoje vyvolávané komunisty a židy, a že tedy Německo bude nuceno
ustálit klid v zemi Čechy a Moravy, jejíž vláda nemá prý moci nepokoje potlačit a nechce
s „mírumilovným“ sousedem Německem v pokoji a přátelství žít. Nepřekvapilo nás proto
příliš, když 15. března 1939 německé armády okupovaly zbylou část republiky. Ještě
téhož dne vydal Hitler na pražském hradě potupný výnos, jímž zřídil „protektorát Čechy
a Morava“. Nic totiž z bývalé republiky již nezbývalo jak toliko tyto dvě sesterské země,
neboť Slovensko se hned po okupaci Sudet prohlásilo za samostatné a Podkarpatskou
Rus zabrali Maďaři. Stalo se tak z návodu Hitlera.
K dalším čísle LZ se opět vrátíme do dob, na které se špatně vzpomíná…
Žijme přítomností, radujme se z májového měsíce lásky a vnímejme krásu i vůni
rozkvetlé přírody. Za čtenářskou pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.
DŮLEŽITÁ DATA
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Oslava dne dětí
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