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Odečet stavu vodoměrů
Oznamujeme občanům, že ve dnech 14. a 15. června bude probíhat odečet stavu
vodoměrů. V případě, že údaje budete posílat emailem, telefonicky nebo nahlášením na
poště, učiňte tak nejdříve k 6. 6. a nejpozději do 10. 6. 2022. Stav vodoměru je možné
také napsat a ponechat po oba dva dny odečtu na Vaší poštovní schránce. Děkujeme
za pochopení. Dále upozorňujeme, že do 30. 6. 2022 je splatný poplatek za nájem
vodoměru 260 Kč a také poplatek za psa 120 Kč za rok.
Důležité upozornění
Není to tak dlouho, kdy byla v Zálavčí dobudována splašková kanalizace. Fungování
přečerpávací stanice je velmi negativně ovlivněno občany právě v Zálavčí, kteří zcela
nesmyslně likvidují tuky a oleje litím do výlevek, dřezů, záchodů atd. Nejenom že se
postupně zanáší potrubí, ale vlivem nahromadění velkého množství tuků a olejů v hlavní
přečerpávací jímce dochází k zablokování čidel a následně také chodu čerpadel. Již
dvakrát byla odvrácena závažná havárie rychlým povoláním fekálního vozu a
odčerpáním celé jímky. V případě, že se bude situace opakovat, může se stát, že dojde
k přeplnění jímky, zablokování odtoku a splašky se budou potrubím vracet do Vašich
domácností. Záleží tedy nejen na obyvatelích Zálavčí, ale i na nás všech, abychom se
chovali jako slušně vychovaní, rozumní a zodpovědní lidé. Jen pro upřesnění - nejednalo
se o nepatrné množství tuků a olejů, ale o velké množství velmi tvrdých bloků s
hmotností více než 30 kg, které pomocí kladiva, sekyry a lopaty musel ručně rozbíjet
pracovník obce. Nikomu bych takovou práci se splašky na dně jímky opravdu nepřál.
Bio odpad
Skutečnost, že je možné vozit do areálu bývalého družstva přebytky bioodpadu, který
se Vám nevejde do kompostérů, určitě všichni vnímáte. Bohužel, najdou se i velmi
nezodpovědní občané, kteří si pletou místo, kde je možné tento odpad vysypat, se
skládkou starého stavebního materiálu a suti, prostě odpadu. Do trávy připravené
k nakládce na kompostárnu „někdo“ vysype vše, čeho se chce doma zbavit, zřejmě pod
záminkou, že to stejně někdo jiný za něj uklidí, přetřídí, vyčistí. Proto jsme instalovali
kamerový systém, celý prostor již nyní monitorujeme a zjištěné občany, kteří budou
vytvářet černou skládku a ztěžovat práci zaměstnancům obce, nahlásíme k řešení na
přestupkovou komisi v Zábřehu, kde je pak čeká řádný finanční postih.
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ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠKE

V Leštině létalo nebývalé množství čarodějnic a čarodějů
V sobotu 30. dubna uspořádal Estrádní soubor VEŠke, z.s. po dvou letech
vynucené „covidové“ přestávky tradiční akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Již od
16. hodiny se začalo slétat velké množství malých čarodějů a čarodějnic na
zahradu sokolovny v Leštině – přibližně 120 dětí v poutavých kostýmech
zároveň obdrželo placku „OPRÁVNĚNÍ ČAROVAT“. Pro děti i pro dospělé byl připraven
program se soutěžemi. Pod dozorem zkušených čarodějnic děti vařily kouzelný lektvar. A aby
byl nápoj opravdu kouzelný, musely opakovat po nejzkušenější čarodějnici Uršule zaříkávadlo.
Estrádní soubor předvedl i čarodějnický tanec. Akce vyvrcholila zapálením vatry a upálením
připravené nešťastnice. Upalování bylo doprovázeno zopakováním čarodějnického tance s
metlami i za účasti dětí.
Vysokou návštěvnost diváků z Leštiny a přilehlého okolí určitě ovlivnilo i hezké počasí a
dlouhodobý nedostatek pořádání akcí tohoto typu. K tanci a poslechu od 18. hodiny hrála
oblíbená kapela MENHIR. Velké poděkování patří všem organizátorům z VEŠke, z.s. a jejich
pomocníkům, kteří zvládli logisticky zabezpečit občerstvení a zábavný program. Dále je
potřeba poděkovat zaměstnancům obce, kteří připravili posezení a ohniště a v neposlední řadě
i hasičské hlídce SDH Leština, která zajistila vše, co souviselo s otevřeným ohněm a dohlížela
na zapálení i uhašení tohoto živlu. Nesmíme zapomenout i na naše chuťové buňky, a proto
děkujeme týmu Jindřicha Hampla ze „Zmrzliny u pomníku“ za zabezpečení gastronomie.
„Čarodějnický guláš“ chutnal opravdu skvěle.
Bohatou fotogalerii najdete na www.veske.cz a na facebookových stránkách VEŠke, z.s.
Děkujeme všem návštěvníkům za účast a za skvělou atmosféru. Opět se těšíme na další
setkání s Vámi!
Estrádní soubor VEŠke, z.s.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace nejen z leštinské „základky“
Ani jsme se nenadáli a jsme na konci předposledního „pracovního“ měsíce
tohoto školního roku. Snad také díky množství nejrůznějších aktivit nabírá „čas“
více na obrátkách. Opět bych Vás na tomto místě ráda seznámila s akcemi, které
máme již úspěšně za sebou i s těmi, které nás teprve čekají:

Akce, které již proběhly:
V úterý 26. dubna se uskutečnily třídní schůzky novým způsobem, a to formou tzv.
Tripartit. Na půdě školy jsme se setkali ve třech: žák, rodič, učitel. Po schůzkách jsme se ptaly
rodičů, zda chtějí v tomto způsobu sdělování informací pokračovat. Ze všech dotazníků, které
se nám vrátily vyplněné, jsme dostaly tuto zpětnou vazbu: Přesně polovina dotazovaných se
vyjádřila, že jim nový způsob vyhovuje více. O jeden „hlas“ méně dostala varianta, že rodiče
žádný ze způsobů nepreferují. Pro nás to znamená, že se ve třech potkávat budeme, ale ne
pokaždé.
Ve čtvrtek 28. dubna se žáci 4. a 5. ročníku vypravili s paní učitelkou Hojgrovou a s paní
asistentkou Poislovou na dvoudenní výlet do Prahy. Co všechno na výletě zažili, si můžete
přečíst níže v samostatném příspěvku.
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Ve středu 4. května žáci 4. a 5. ročníku vyrazili na dopravní hřiště v Mohelnici, kde se všem
podařilo získat průkaz cyklisty.
Ve čtvrtek 5. a 12. května absolvovali žáci 1. až 4. ročníku další lekce plaveckého výcviku.
V pátek 6. května jsme s panem starostou a žáky 5. ročníku uctili památku obětí II. světové
války kladením kytic.
V úterý 10. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Dostavilo se k němu pouze
osm zájemců o předškolní vzdělávání, takže všichni mohli být přijati.
Ve čtvrtek 19. května vyjeli na svůj výlet mladší školáci, a to žáci 1. až 3. ročníku. Tentokrát
jsme výlet nasměrovali do brněnského zábavního centra Bongo, kde se děti dostatečně
vyřádily na nejrůznějších atrakcích. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v ZOO PARKU Vyškov,
který je zaměřen na chov primitivních druhů a plemen domácích i hospodářských zvířat z
celého světa. Všechna jsme si prohlédli, některá jsme si mohli nakrmit i pohladit. Počasí nám
přálo, takže jsme se vrátili spokojení.
Oslava Svátku maminek zpříjemnila zcela jistě odpoledne spoustě maminek, babiček a
dalších příbuzných, kteří v pátek 20. května dorazili do místní sokolovny. Všechna vystoupení
byla připravována jako vždy s láskou pro naše nejbližší. Chtěla bych opět poděkovat všem
svým kolegyním i dětem za vskutku nádherný program. Poděkování patří také našemu
bývalému žáku Karlu Prachařovi, který nám zabezpečil ozvučení akce a zaměstnancům
obecního úřadu, kteří nám připravili sál. Vřelé díky všem !!!
Ještě bych chtěla zmínit, že se v průběhu měsíce května všichni páťáci podrobili
celostátnímu testování z matematiky, českého a anglického jazyka.
A co nás v nejbližším období čeká ?
Ve čtvrtek 26. května dorazí do naší školy paní fotografka.
V pátek 27. května se uskuteční Noc s Andersenem, která bude obohacena besedou
„Papoušci jako létající drahokamy“.
Ve čtvrtek 2. a 9. června se žáci 1. až 4. ročníku ještě vypraví do zábřežského plaveckého
areálu, aby dokončili letošní plavecký výcvik.
Ve čtvrtek 2. června od 8 do 15 hodin proběhne „zvláštní zápis“ pro děti z Ukrajiny. Řízení
probíhá standartním způsobem, zákonný zástupce musí podat žádost opatřenou potvrzením o
povinném očkování, nejedná-li se o povinné předškolní vzdělávání.
A to je pro dnešek vše. S přáním krásných sluncem prozářených dnů
Jana Řeháková, ředitelka
Výlet do Prahy
28. – 29. dubna jsme vyjeli s žáky 4. a 5. ročníku na výlet do Prahy. Hlavním cílem naší cesty
byly historické památky, o kterých se děti učí v hodinách vlastivědy. Někteří žáci znají naše
hlavní město, jiní zde byli poprvé.
A jak se jim líbilo? To poznáte z krátkých úryvků ze slohových prací, které jsme vytvořili po
výletě:
… Ve vlaku byla sranda! Když jsme dorazili do Prahy, šli jsme do Muzea Karlova mostu. Bylo
tam krásně vidět, jak se stavěl Karlův most i jeho předek – Juditin most. Následovně jsme jeli
lodí po řece Vltavě. Loď byla moc SUPER, dostali jsme nanuk a limonádu. Také byl krásný
výhled na Karlův most. Celý den se mi moc líbil.
Dituška Mizeráková a Anička Žáková
… Byli jsme na Pražském hradě. Vedly tam dlouhé schody. V Katedrále sv. Víta jsme viděli
hromadu barevných vitráží a zlatých křížů. Na náměstí se tyčil veliký obelisk z Mrákotína a
opodál byl Vladislavský sál. Potom jsme vešli do Zlaté uličky, kde byla kromě malých domečků
výstava zbraní a na konci stála čtyři děla.
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Vojta Urban a Tobik Okrouhlý
… Navštívili jsme Petřínskou rozhlednu. Když jsme vyšli na vrchol rozhledny, měli jsme krásný
výhled po celé Praze. Sešli jsme dolů a šli do zrcadlového bludiště. Byla tam sranda. Z Petřína
jsme jeli lanovkou a pomalu jsme šli do penzionu.
Matyáš Geprt a Vojta Polus
…Druhý den jsme šli k Betlémské kapli. Potom jsme jeli metrem na Vyšehrad. Na Vyšehradě
byla rotunda sv. Martina, u rotundy jsme se vyfotili. Nakonec jsme šli do Národního muzea, kde
to bylo překrásné. První expozice byla Cesta do pravěku, která byla zajímavá. Druhá expozice
byla také velmi zajímavá, jmenovala se Evoluce. Praha se mi moc líbila a určitě jsem tam
nebyla naposled.
Anetka Šebestová a Áďa Císařová
A co napsat na závěr? Výlet se nám opravdu vydařil.
A co nás a určitě i vás všechny potěší - v Národním muzeu jsme dostali velikou pochvalu, jak
se leštinské děti umí vzorně chovat. A že té paní projde před očima hodně škol!!
Hojgrová Olga
Novinky z mateřské školy
Z místní mateřské školy Vás všichni zdravíme. Školní rok se pomalu blíží ke konci a my
jsme moc rádi, že si letošní jaro můžeme užít, jak jsme plánovali.
Za dětmi přijeli herci ze dvou loutkových divadel, aby jim netradiční formou zahráli známé
pohádky. Obě loutková představení byla prezentovaná s laskavým humorem a děti pobavila.
Pana Tarabu už děti znají, jeho písničky zdatně doprovázejí a ještě než se rozejdeme na
prázdniny, poznají tohoto loutkoherce i v jiné podobě. Ale to je zatím tajemství.
Den Země jsme letos se staršími dětmi strávili na ornitologické kroužkovací stanici v
Leštině. Pan Okrouhlý nás provedl celou lokalitou, ukázal dětem hnízdiště ptáků, živočichy tůní
i krásné rostliny. Podařil se i odchyt ptáčků do sítí a pan Holínka dětem názorně předvedl jejich
kroužkování. Mladší děti se vydaly pozorovat ptáčky k voliérám.
Z Policie ČR přijel za dětmi pan Jílek s preventivním programem a ukázal, že i důležité a
vážné věci jdou dětem podat s humorem. Děti se dověděly základní pravidla silničního
provozu, hravou formou si své poznatky upevnily a při té příležitosti prozradily, co jejich rodiče
při jízdě autem nedodržují. Zážitky „leštinských malinkáčů“ z jízd s rodiči jsou opravdu milé☺.
Závěr
dubna
již
tradičně
patřil
čarodějnicím
a
čarodějům.
A sešlo se jich v našem kouzelnickém zařízení opravdu hodně. Od rána se kouzlilo, tvořilo,
soutěžilo a díky dárku pana zmrzlináře Hampla i sladce mlsalo. Jen oheň nám letos špatně
hořel a tuto situaci jsme vyhodnotili následovně – musíme se u ohýnku scházet častěji, více
trénovat a špekáčky správně opékat. Když jsme se tedy notně očouzení vydali k obědu, uvítaly
nás naše milé čarokuchtičky, které nám připravily čarodobroty.
Všichni, kdo doprovázíte své ratolesti do školky, si jistě všímáte, jak se nám vstupní hala
mění ve skladiště hraček určených na zahradu. Proto jsme se rozhodli, že dětem pořídíme
zahradní domeček, který k nám už z výrobny putuje a všichni se na něj velmi těšíme. Jenže
pořídit si zahradní domek není jednoduché. My máme ale velké štěstí na šikovné a hodné
tatínky, kteří nám úplně sami vyrobili pro domeček základovou plochu, na pana Pobuckého,
který nám věnoval dlaždice a na zaměstnance obce, kteří nám přislíbili montáž dílů. Mnohokrát
všem děkujeme!
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Začátkem května proběhl zápis dětí do MŠ. Všichni zájemci, kteří dorazili, vypadali
odhodlaně, nebojácně a troufnu si říct, že to budou bezva parťáci. Rodičům připomínám, že do
konce června zveme vždy ve středu od 10 do 11 hodin všechny děti na zahradu MŠ, aby si
s námi pohrály a skamarádily se.
Po dvou letech za námi přijeli manželé Podolští se svým chovem papoušků. Tito barevní
ptáci jsou pro malé děti velkým lákadlem a při té příležitosti se mnohému přiučí a připomenou
si, jak a hlavně proč je důležité o přírodu a vše živé kolem nás pečovat.
Téměř tři čtvrtiny dětí ze školky navštěvují kurz plavání. Děti jsou velmi šikovné a výuku
plaveckých dovedností i s rozličnými pomůckami a hlavně zodpovědným, laskavým přístupem
instruktorů plavání zvládají opravdu výborně. V příjemný herní koutek se vždy promění vířivka
a i pobyt v páře může být za snížené teploty a v krátkých intervalech naprosto bezproblémový.
I přes všechno výše popsané pozitivní se objevila jedna nemilá překážka, a to plané neštovice.
Postupně zasáhly téměř všechny děti - od těch nejmenších až po předškoláky. Touto cestou
zdravíme všechny kamarády, kteří zůstávají doma a snaží se neštovice přeprat. Brzy se
uzdravte, máváme vám a těšíme se na viděnou ☺!
Vám všem ostatním přejeme krásné jarní dny, pohodu a dobrou náladu.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY
Po měsíci se opět vracíme k doslovnému přepisu z místní kroniky /díl
druhý/ a od strany 104 se zastavíme u kapitol nazvaných Znárodnění
průmyslových závodů a Vázané vklady.
Znárodnění průmyslových závodů stalo se skutkem po vydání „dekretu o
sestátnění“ presidentem Dr. Edvardem Benešem v r. 1945. Týkalo se všech
závodů obojí národnosti. Prvně znárodněny byly všecky závody, jež měly
do 500 i více osazenstva a pak teprve všecky ostatní. Z podniků náležejících až dosud výlučně
kapitálově silným jedincům, nebo společnostem různých typů, po případě bankám, staly se
touto zákonnou cestou podniky ryze socialistické, v nichž volbou závodního osazenstva
sestaveny byly závodní rady. Závodní rady zřízeny byly též ve větších úřadech, v bankách,
v dolech, vůbec všude, kde byl početnější kolektiv zaměstnaných.
Z naší obce velkou přičinlivostí a svědomitostí vynikl jako ředitel závodu MEZ /mor.
elektrotechnické závody v Ráječku/, bývalá firma „Skrat“ Václav Drlík z č. p. 67, pak vedoucí
výroby tkalcovny „Vigona“ ve Vitošově /bývalá „Mechanische B“untweberei“ Huberta
Schmeisera/ Bohuslav Weinlich z č. p. 67 a vedoucí oddělení tkalcovny hedvábí „Atlas“
v Zábřeze /dříve firma Schefter/ Josef Drlík z č. p. 173. Jmenovaní zaujali tato místa z vůle
kolektivu dotyčných závodů v důsledku své mimořádné technické znalosti výrobního procesu
závodu, kde po léta již byli zaměstnáni.
Vázané vklady
Podle dekretu presidenta republiky č. 95/ 1945 Sb. byla provedena od 15. 11. do 30. 11. 1945
u peněžních ústavů na území celého našeho státu přihláška vkladů všeho druhu, životních
pojistek a cenných papírů. Přihláška podávala se u toho peněžního ústavu, který vydal vkladní
knížku, a to na několikadílných tiskopisech v záhlaví s nápisem „Přihláška vkladů“. První díl
přihlášky dostal pro svou další potřebu vlastník vkladu, 2. a 3. díl podal peněžní ústav berní
správě teprve až po vyhlášení v Úředním listě. Nepodal – li někdo z jakýchkoliv příčin přihlášku
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v mezidobí od 15. do 30. 11. 1945, propadl celý jeho vklad na Československý stát. Z vkladů
a osobní peněžní hotovosti ve starých protektorátních platidlech provedl peněžní ústav ve
smyslu vpředu citovaného dekretu výměnu v nových platidlech, a to po 500 Kčs na každou
fyzickou osobu v domácnosti. Ostatní hotovost ve starých platidlech pospolu s vklady byly od
data podání přihlášky „vkladem vázaným“, pro majitele vkladu bezúročně nadále již nehybným.
Jen v případech výjimečných a po odůvodnění žádosti vkladatele mohl uvolniti peněžní ústav
ve shodě se zákonnými předpisy požadovanou část vázaného vkladu v nové platné měně.
Starým, přestárlým, majetkově nezajištěným a práce neschopným a trvale nemocným
občanům povolena byla na žádost k nutné výživě měsíční kvóta, nejvýše však 1 500 Kčs
z vázaného vkladu v nové platební měně případně až do jeho úplného vyčerpání. Vázanými
vklady podchytil stát nesmírnou záplavu starých platidel a mohl pak zcela hladce s novou
měnou v omezené míře přikročit k nové budovatelské a konsolidační práci již na solidní bázi,
zatímco jinými způsoby tento proces výměny platidel v sousedních státech provedený
neobešel se bez jistých hospodářských zmatků a otřesů. Ale nejen náš stát, ale i každý
jednotlivec v něm měl pak nadále absolutní jistotu v nové peněžní měně zvané „Kčs“, koruna
československá. Jako důsledek vázaných vkladů proveden byl pak v r. 1946 „soupis majetku“
všeho občanstva.
V dalším čísle LZ se vrátíme ke kapitolám s názvem Šmelina a Zásobování /od str. 106/.
Všem čtenářům místního zpravodaje za pozornost děkuje a hezké, spokojené červnové dny
upřímně přeje kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

6. 6. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

8. 6. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

14. 6. 2022

•

Svoz plastů

14. – 15. 6. 2022

•

Odečet stavu vodoměrů

27. 6. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

29. 6. 2022

•

Svoz zahradního odpadu
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