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Oznámení obecního úřadu:
Usnesení ze 23. zasedání zastupitelstva obce
Dne 28. 3. 2022 proběhlo na sále obecního úřadu 23. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

TJ SOKOL LEŠTINA

LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA.
S radostí můžeme oznámit, že letošní ročník tradičního pochodu
LEŠTINSKÁ „30“ se v neděli 8. května uskuteční. Jelikož nám
epidemiologická situace v loňském a předloňském roce zabránila
tuto sportovně kulturní akci uspořádat, o to větší radost máme, že
letos navážeme na již dlouhodobou tradici. V letošním ročníku
jsme pro vás připravili 3 trasy pro pěší 10, 20 a 35 km a jednu
cyklotrasu 35 km dlouhou. Podmínkou stát se účastníkem pochodu je zaregistrovat se
na místním hřišti v čase od 6:30 do 9 hodin. Startovné pro dospělé je 70,- Kč, pro děti
do 18 roků je 50,- Kč. Pokořit vámi vybranou trasu je nutné do 16 hodin, kdy je ukončení
pochodu. Každého účastníka čeká v cíli občerstvení s malou upomínkou na tento ročník.
Pěknou procházku, spoustu srandy a krásných zážitků na pečlivě připravených tratích,
vám přejí pořadatelé.
Za TJ Sokol Leština Jana Lepková
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ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠKE

Loučení se zimou utopením Moreny a jarní koupelí
Na smrtnou neděli, která letos připadla na 27. březen, uspořádal Estrádní soubor
VEŠke, z.s. 1.ročník „Otužileckého vítání jara“. Akce se konala za spolupráce SDH
Leština, z.s. Hasiči byli připraveni s nafukovacím člunem pro případ, že by některý z
plavců zatoužil plavat „do Černého moře“. Přes řeku připravili lanovou zábranu pro
zachycení otužilců. Naštěstí nebylo ani jednoho prostředku potřeba, ale bezpečnost
musí být vždy na prvním místě. Zajistili také i bezpečný výstup z vody tím, že odstranili
nanesené větve stromů, které by mohly způsobit poranění účastníků.
Akci organizátoři zahájili vynesením Moreny. Početný hlouček dětí se krátkým průvodem
vydal od zastávky autobusu na most, kde za odříkávání veršíků shodil tradiční symbol
konce zimy do vody. Během průvodu seznámil moderátor akce s touto starou tradicí i
přítomné diváky. Poté již následoval přesun na druhou stranu řeky proti proudu, kde se
39 přihlášených otužilců ponořilo do chladné řeky Moravy. Do vody vstupovali v 30
sekundových intervalech. Mnozí z nich vše pojali opravdu rekreačně, ba přímo letně, o
čemž svědčily i jejich kostýmy. Krásné jarní slunečné počasí vylákalo z domovů
k břehům hodně diváků. Teplota vody plavce mile překvapila. Ryska na teploměru se
zastavila u čísla 6,9°C a pro mnohé otužilce to prý bylo „kafíčko“. Na jejich tvářích jsme
poznali, že si jarní koupel doslova užívali. Nejmladší plavkyni jménem Anička Paraska
z Leštiny bylo 12 let, nejvzdálenější otužilkyně Staňka Pulkrábková k nám přijela až z
Kroměříže.
Organizátoři rádi vyslovují poděkování skupině HKM sound, která zabezpečovala
ozvučení celé akce. Rovněž děkují i panu Radku Václavkovi, který ze svého domu na
organizaci „Otužileckého vítání jara“.poskytl elektřinu. Z celé akce najdete
fotodokumentaci i na facebookových stránkách VEŠke, z.s.

V LEŠTINĚ SE NA VELIKONOCE PŘIPRAVILI…
V neděli 10.4. od 13,00 do 18,00 hodin uspořádal v místní sokolovně Estrádní soubor
VEŠke, z.s. akci s názvem „Velikonoční Leština“. Jejím cílem bylo přilákat rodiny, aby
na ni zavítaly se svými ratolestmi a umožnily jim seznámení s tradicemi největšího
křesťanského svátku. Děti si na mnoha stanovištích mohly různými technikami
vyzkoušet tvorbu velikonočních kraslic, pletení pomlázky a tvoření poutavých
velikonočních ozdob. Pro děti byl připraven i malý fotokoutek, kde si v připravené kulise
mohli rodiče své ratolesti na památku zvěčnit. Sál byl vyzdoben i výstavkou hrkačů.
Nádech jara umocnila bohatá květinová výzdoba, kterou pro tuto akci věnoval zahradník
pan Odstrčil.
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Klidnou a pohodovou tvůrčí neděli umocnily svým pěveckým vystoupením slečny
Barbora a Tereza Frýdovy z Dubicka, které za kytarového doprovodu svého učitele Petra
Johna zazpívaly devět úžasných českých i zahraničních hitů 20. století.
Na závěr akce byla vyhlášena soutěž „Vo Leštěnské mazanec“. Do soutěže bylo
přihlášeno 8 vzorků mazanců. Lidé tak měli možnost ochutnat každý vzorek a pro ně
nejchutnějšímu pak odevzdat svůj hlas. Soutěž se ziskem 39 hlasů vyhrála žákyně 3.
ročníku místní ZŠ B. Hrbka Jasmínka Matějčková.
Akce se podařila, účast lidí se jevila vcelku vysoká. Je dobře, že lidé za dva roky, kdy
bylo pořádáno minimum akcí vzhledem k hygienickým, epidemiologickým a vládním
opatřením, neztratili zájem, využili příležitosti a přišli příjemně strávit nedělní odpoledne.
Děkujeme všem za účast. Poděkování patří zejména i těm, kteří přiložili ruku k dílu a
podíleli se na organizaci, přípravě, ale i zabezpečení celé této úspěšné akce. Již se
těšíme na další ročníky.

Estrádní soubor VEŠke, z.s. si dovoluje pozvat rodiče s dětmi na
"Pohádkovou Leštinu" v sobotu dne 28. května od 13,00 hod do
17,00 hod. V tento den můžete po akci využít i promítání dětského
kina od 18,00 hod. v sokolovně. Film bude upřesněn na plakátech a
na Facebookových stránkách před akcí. Občerstvení zajištěno. Startovné na
pohádkovou Leštinu činí 80 Kč. Každé dítě na závěr obdrží drobnou odměnu. Vstupné
na dětské kino dobrovolné.

Těšíme se na Vás.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Novinky od přátel žabky Leštinky ☺
Píše se 23. duben, což znamená, že už jen zhruba dva měsíce 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. ☺

[3]

V úvodu se tradičně pojďme poohlédnout za akcemi, které jsme absolvovali za poslední
měsíc.
V pátek 1. dubna proběhlo školní kolo soutěže Moravský zvoneček. Soutěžilo se
tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí:
1. místo: Emička Burianová
2. místo: Jonášek Kaláb
3. místo: Matyášek Tomek
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo: Tinuška Nimrichtrová
2. místo: Kačenka Polusová
3. místo: Anetka Freudmannová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:
1. místo: Tinuška Titzlová
2. místo: Natálka Cudráková
3. místo: Simonka Kristková
Všem výše uvedeným pěveckým talentům patří naše upřímné blahopřání !
V tentýž den se měla uskutečnit Noc s Andersenem. Kvůli velkému počtu chybějících
dětí jsme se rozhodli tuto akci přeložit. Snad se nám podaří ji v náhradním termínu
uskutečnit.
V úterý 12. dubna se v budově základní školy konala po třech letech opět výstava
velikonočních dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Velmi nás potěšilo,
že zájem široké leštinské veřejnosti o tuto akci stále trvá. Poděkování patří všem
pracovnicím obou škol i všem dětem a jejich šikovným ručičkám. Díky „letí“ také ke
dvěma místním občanům, kteří obohatili výstavu svými vlastnoručními výrobky.
Ve čtvrtek 21. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku. Dostavilo se k němu celkem
dvacet tři budoucích školáků, u jednoho z nich bylo požádáno o odklad povinné školní
docházky, takže už se nyní těšíme, že leštinskou školu od září posílí spousta šikovných
prvňáčků.
V pátek 22. dubna proběhl Den Země. Velitelka této akce paní učitelka Kantorová sice
onemocněla, nicméně celou akci vzorně naplánovala a na dálku řídila. Na pomoc letos
pozvala zástupce spolku NEMELEME z.s. Vše probíhalo plněním úkolů na sedmi
stanovištích. Členové spolku se věnovali vodě v krajině a důležitosti její ochrany.
Děti se seznámily s některými vodními živočichy, měly možnost si prohlédnout i živé
exponáty. Na dalších stanovištích se pak dozvěděly o tom, jak dlouho se rozkládají
v přírodě různé druhy odpadu, skládaly obrázky různých živočichů, vyzkoušely si svou
dovednost ve střelbě ze vzduchovky a vyrobily si na památku papírovou zeměkouli.
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A co nás v nejbližším období čeká ?
V úterý 26. dubna se uskuteční třídní schůzky. Poprvé je chceme zkusit pro nás novým
způsobem, a to formou tzv. Tripartit. Tripartita na půdě školy znamená setkání ve třech:
žák - rodič – učitel. Nakolik se nám tato inovace osvědčí, uvidíme.
Ve čtvrtek 28. dubna se žáci 4. a 5. ročníku vypraví se svou třídní učitelkou a její
asistentkou na dvoudenní výlet do Prahy. Program mají opravdu nabitý, co všechno
zhlédnou a prožijí, se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Ve středu 4. května žáci 4. a 5. ročníku vyrazí na dopravní hřiště v Mohelnici, kde se
budou snažit získat průkaz cyklisty.
Ve čtvrtek 5. a 12. května, 2. a 9. června se žáci 1. až 4. ročníku vypraví do
zábřežského plaveckého areálu, aby dokončili letošní plavecký výcvik.
V úterý 10. května se od 8 do 15 hodin uskuteční zápis dětí do mateřské školy. Zákonní
zástupci, kteří mají zájem umístit své dítě v příštím školním roce do mateřské školy, si
mohou vyzvednout formulář žádosti v místní mateřské i základní škole.
V úterý 2. června ve stejném čase pak proběhne „zvláštní zápis“ pro děti z Ukrajiny. I
toto řízení probíhá standartním způsobem, zákonný zástupce musí podat žádost
opatřenou potvrzením lékaře o povinném očkování, nejedná-li se o povinné předškolní
vzdělávání.
Ve čtvrtek 19. května pojedou na svůj výlet mladší školáci, a to žáci 1. až 3. ročníku.
Tentokrát jsme výlet nasměrovali do brněnského zábavního centra Bongo. Na zpáteční
cestě se zastavíme v muzeu letecké a pozemní techniky ve Vyškově.
Oslavu Svátku maminek jsme pro vysokou nemocnost dětí i dospělých přeložili na
pátek 20. května. V tento den zveme tedy všechny maminky, babičky, tetičky a další
zájemce z řad leštinské veřejnosti do místní sokolovny, kde bude výše zmiňovaná akce
v 16 hodin odstartována.
Ve čtvrtek 26. května dorazí do naší školy paní fotografka, aby především zvěčnila
současné třídní a družinové kolektivy. Páťáci se pak budou fotit na již v naší škole
tradiční „rozlučkové“ tablo.
V pátek 27. května se uskuteční rovněž odložená „věc“, a to Noc s Andersenem.
Věříme, že tentokrát už vše proběhne podle původního plánu.
Na závěr jsem dnes nevybrala citát známé osobnosti, ale zaujala mě závěrečná slova
jednoho z dílů seriálu „Zavolejte porodní sestřičky“:
„Láska dělá všechno snesitelnější, stačí si vážit toho, co máme a neodsuzovat
kdejaký nedostatek, nezavírat před nikým dveře, mít otevřená srdce a držet
v dobrém i ve zlém vždy spolu.“
Jako vždy netřeba komentář…
Úžasný májový čas přeje
Jana Řeháková, ředitelka
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Dnes vám jako bonus přinášíme ještě nakouknutí „do jedné družinkové akce“:
Týden před Smrtnou nedělí se v naší školní družince nesl ve znamení „Vynášení
Moreny“. Po dvouleté pauze jsme se opět těšili, že na konci týdne společně vyženeme
zimu a do Leštiny přivoláme opravdové jaro.
Od pondělí jsme z papíru vyráběli malé morenky, zdobili jejich velkou sestru,
vyplňovali tematické pracovní listy a zhlédli pohádku z Chaloupky na vršku, v níž je
dětem tato odvěká tradice velmi hezky nastíněna. Společně jsme mrkli na internet,
abychom se podívali na průběh vynášení smrtky i v jiných místech naší vlasti a vyprávěli
si o třech zajímavých sestrách - Vesně, Živě a Moraně. Prohlédli jsme si fotografie
z předešlých roků a porovnávali, jak vypadaly naše družinkové Moreny dříve, trénovali
jsme rytmická říkadla, jimiž budeme typickou vládkyni zimy doprovázet na její poslední
cestě k Moravě, hráli na rozličné nástroje, zpívali písničky a velmi jsme se těšili.
Bohužel, v tomto týdnu postupně začal dětskou radost ničit nějaký záhadný
„moribundus“, který způsobil, že z 29 družinkových dětí se nakonec v pátek po obědě
na cestu k Moravě mělo vydat pouze 11 žáčků 1. a 2. ročníku. Těsně před odchodem
jsme však byli nuceni přivolat rodiče Honzíčka Berky, protože se viditelně necítil ve své
kůži. Bylo sice chladno, ale nepršelo, a jak se říká: „Není špatné počasí, je jen špatné
oblečení…“ A tak jsme vyrazili!
Rozdali jsme si hudební nástroje, sbalili své malé morenky (vzali jsme s sebou i ty,
jejichž tvůrci leželi doma s teplotou), do tašky přibalili mašličky na ozdobení „Létečka“
(opentlená větev, která se přináší z místa loučení se zimou zpět do vesnice, aby už
dorazilo to pravé jaro) a hurá k mostu! Po cestě jsme se v nesení Moreny střídali,
prozpěvovali jsme, opakovali říkadla a nástroji způsobovali patřičný rámus, který
k vynášení Moreny prostě patří ☺.
Jak velké bylo naše překvapení, když oslabený hlomozící miniprůvod doběhl pan
Hanák a děti obdaroval maxičokoládou i bonboniérou. Očka se rozzářila, úsměvy
roztáhly od ucha k uchu a velmi hezké gesto zahřálo u srdce nejen děti… I když hned
na místě pěkně poděkovaly, do domečku, na jehož plotě visí cedule POZOR VLAK, ještě
jednou letí zamávání i s děkovným pozdravem.
Do cíle pak už zbýval jen kousek - a přišlo další milé překvapení! Pod hrází zastavilo
osobní auto a z něj vyskočil prvňáček Honzík Berka! Chtěl se společně s námi
s Morenou rozloučit i přesto, že mu určitě nebylo právě nejlépe. Uprosil tatínka, aby jej
za námi přivezl alespoň na chvíli. Děti zůstaly stát na mostě a pozorovaly mou snahu
Morenu rychle zapálit. Tentokrát vítr nezvítězil a za chvíli už hořící symbol konce zimy i
malé morenky vlny studené Moravy odnášely do dáli. Děti poté ozdobily připravenou
větev pentličkami a všichni jsme pospíchali do tepla družinky. Uvařili jsme si ovocný čaj
a pochutnali si na čokoládovém překvapení. Bylo nám fajn.
MORENO, šťastnou cestu! Doufáme, že společně s Tebou odplují všechny nemoci,
bolesti a smutky, které si v sobě v této podivné době mnozí nosíme…
Pavla Novotná, vychovatelka ŠD
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci ozdobeném pomlázkou, kraslicemi i hrkači se v dnešním
doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny, díl druhý, opět
vracíme k poválečné době a pokračujeme od strany 100.
Spořitelna a záloženský spolek v Leštině, za okupace Němci
zlikvidovaný, byl po našem osvobození zase obnoven a po návrhu
RMNV byla zemským národním výborem / ZNV / v Brně schválena jeho
národní správa, jíž byli: Jan Žák č. p. 118 za KSČ, Jan Koruna č. p. 1
za L, František Kondler č. p. 75 za SD a Jaromír Kruš č. p. 202 za NS. Ti pak vedli
peněžní záležitosti „ záložny Kampeličky“, jež se tak nyní jmenují až do jara 1948. Začala
pracovat zase jen s nepatrnými prostředky s vklady ve staré měně, jaká byla
v protektorátě, ježto měna marková byla za několik dní po osvobození stažena RMNV
pro celou obec a na poště v Zábřeze za protektorátní měnu vyměněna. Další výměna
oběživa za měnu nynější stala se pak až na podzim r. 1945. Nějaké náhrady za ztráty
způsobené násilnou likvidací německými úřady se záložně nedostalo, třebaže přišla o
veškerý inventář: o pokladnu, skříně, stoly, židle, kamna, knihy aj., ale zejména o svůj
reservní fond ve výši 90 000 Kčs. Tento fond přidělily okupační úřady spořitelně města
Zábřeha a tato jej pak „ použila“ k sanování kterési zadlužené německé továrny
v Mohelnici. Nyní má záložna „ Kampelička“ svou místnost v budově MNV, který po
vhodné adaptaci patrových místností mohl záložně dáti k dispozici jednu z nich. Když
po únorových událostech r. 1948 převzal veškeré finančnictví stát, odevzdává záložna
80 % čistého zisku státu a 20 % zůstává pro záložnu. Zejména po únoru 1948 občané
s důvěrou své uspořené peníze do záložny pilně vkládají, takže záložna pracuje již se
slušným obratem. Od jara 1948 vedou záležitosti „Kampeličky“ tito řádnou volbou
pověření funkcionáři:
Jan Hojgr

č. p. 3 jako předseda

Jan Koruna č. p. 1 jako místopředseda
Jan Žák

č. p. 118 jako pokladník.

Ve schůzi RMNV konané dne 28. 7. 1945 byl z popudu místní KSČ zvolen 4 členný
přípravný výbor pro postavení důstojného pomníku u nás 16 padlým vojínům SSSR a 5
našim mučedníkům, kteří obětovali své životy při osvobození naší obce. Zvolení členové
přípravného výboru byli: Jaroslav Holouš č. p. 159, František Kondler č. p. 75, Vladislav
Linhart č. p. 146 a Václav Hobler č. p. 193. Sbírkou po obci a darem místních korporací
bylo pro tento účel vybráno 41 000 Kčs. K tomu darovala místní KSČ 3 000 Kčs, občan
Josef Kruš z č. p. 103 daroval 3 000 Kčs a sbor místních hudebníků daroval 2 400 Kčs.
V krátkém čase povstal tak základní kapitál: 50 000 Kčs, který jest však na vázaném
vkladě.
Příště se vrátíme na stranu 104 a nahlédneme do zápisů kapitol nazvaných Znárodnění
průmyslových závodů a Vázané vklady.
S poděkováním za čtenářskou pozornost a přáním veselejších májových dnů se na další
setkání nad kronikou Leštiny těší Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

30. 4. 2022

•

Pálení čarodějnic – zahrada u Sokolovny od 16.00 hod.

3. 5. 2022

•

Svoz plastů

8. 5. 2022

•

Leštinská „30“

10. 5. 2022

•

Zápis dětí do MŠ

16. 5. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

20. 5. 2022

•

Oslava svátku maminek – Sokolovna od 16 hod.

18. 5. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

24. 5. 2022

•

Svoz plastů

28. 5. 2022

•

Pohádková Leština - zahrada u Sokolovny od 13 hod.

Květen 2022

•

Klavírní koncert talentovaného Honzíka Schulmeistera –
termín zatím nebyl KPH Uničovsko upřesněn

Leštinský zpravodaj – č. 05/22
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
e-mail:obec@ou-lestina.cz
Leština IČ:00302881
Uzávěrka tohoto čísla: 23. 4. 2022
tel.: 583 415 349
Evidenční číslo: MK ČR E 18529
Cena: Zdarma
E-mail pro odesílání příspěvků do zpravodaje: lestina.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka následujícího čísla: 23. 5. 2022

[8]

