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Oznámení obecního úřadu:
Odečet stavu vodoměrů
Oznamujeme občanům, že ve dnech 16. a 17. června bude probíhat odečet stavu
vodoměrů. V případě, že údaje budete posílat emailem, telefonicky nebo nahlášením na
poště, prosíme, učiňte tak nejdříve k 10. 6. a nejpozději 15. 6. Stav
vodoměru je možné také napsat a ponechat po oba dva dny odečtu na Vaší
poštovní schránce.
Likvidace odpadu
Opět apelujeme na občany, aby v případě, že se rozhodnou odvézt posekanou trávu na
sběrné místo do areálu družstva, nesypali tento zahradní odpad do větví, které jsou
určeny ke štěpkování, ale přímo do velkoobjemového kontejneru. Rovněž odkládání
pařezů v areálu není možné - každý občan si tento druh odpadu, byť je rostlinného
původu, musí zlikvidovat odvozem do Separexu v Zábřehu.

Nové smlouvy o odvádění a vypouštění odpadních vod
Všichni jste určitě zaznamenali, že minulý rok bylo úspěšně dokončeno odkanalizování
obce v oblasti Zálavčí, ale také na ulici 7. května a v ulici Komenského. V souvislosti
s tím jsou připraveny nové smlouvy o odvádění a vypouštění odpadních vod, které
odpovídají současné platné legislativě a především zákonu 254/2001 Sb. o vodách.
Stávající smlouvy nebudou vypovídány, ale podpisem smlouvy nové bude automaticky
pokračovat vztah mezi Svazkem obcí Povodí Loučka a občanem. Tyto nové smlouvy
najdete v měsíci červnu, případně v červenci, ve svých schránkách - vždy dva originály.
Jednu smlouvu, prosíme, podepište a odevzdejte na poště nebo v kanceláři obecního
úřadu. Nové smlouvy jsou psány na jednoho z majitelů nemovitosti a je zde uveden
počet lidí, kteří v této nemovitosti bydlí. V případě, že chcete smlouvu nějak upravit,
dostavte se na obecní úřad a případné požadavky individuálně projednáme. Děkujeme
[1]

za spolupráci a věříme, že nejpozději do konce srpna tohoto roku, budou všechny nové
podepsané smlouvy odevzdány zpět na OÚ.

Podpora v oblasti dlouhodobé péče
Naše obec navázala užší spolupráci s Charitou Zábřeh se zaměřením na pomoc
starším, případně osamělým občanům.
Každý z nás se v životě setkává s náročnými situacemi a ne vždy si se všemi dovede
poradit. Pokud se k tomu přidá ještě například chronické duševní nebo tělesné postižení,
může to jít o to hůře. A pokud jste třeba osobou ve vysokém věku, které chybí podpora
okolí, spoustu věcí bez pomoci druhého zvládnete jen s obtížemi.
Nyní se můžete obrátit na pracovníky projektu Charity Zábřeh zaměřeného na podporu
v oblasti dlouhodobé péče. Jejich koordinátorka ve spolupráci s pracovníkem naší obce
se Vám bude snažit pomoci tyto situace řešit. Přijede za vámi domů nebo se spolu
setkáte na místě pro vás příjemném. Chcete-li poradit nebo se dozvědět více informací,
obraťte se na koordinátorky projektu:
Bc. Veronika Ziková (tel. 739 524 393, dlouhodoba.pece@charitazabreh.cz) nebo
Mgr. Simona Drlíková (tel. 605 403 832, dlouhodoba.pece2@charitazabreh.cz)
Spolupracovnicí koordinátorek v Leštině je paní Anna Krušová, na kterou se rovněž
můžete obrátit.

Strategie Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Obec Leština je členem Místní akční skupiny ( MAS ) Horní Pomoraví a v souvislosti s
aktualizací strategie MAS Horní Pomoraví je prvním krokem dotazníkové šetření mezi
obyvateli našeho regionu. Následně v druhé polovině roku 2021 proběhnou odborná
jednání na téma školství, zemědělství a celkový rozvoj obcí. Ty z Vás, které zajímá
rozvoj regionu a obce, bychom chtěli poprosit o vyplnění dotazníku o potřebách, které
považujete v obci za podstatné a důležité.
Odkaz pro vyplnění prostřednictvím webových stránek je uveden zde.

www.hornipomoravi.eu/dotaznik-obcan

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Májové zprávičky z leštinské školičky
Blíží se konec měsíce května, přestože venkovní teploty a počasí vůbec
tomuhle období neodpovídají. Větru a dešti zatím poručit neumíme,
pojďme tedy místo toho společně nakouknout, co se děje v místním stánku vzdělávání.
☺
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Poslední dubnový týden byl v naší škole ve znamení čarodějnic. Každý den jsme měli
alespoň jednu aktivitu věnovanou tomuto tématu napříč všemi předměty. V pátek 30.
dubna jsme pak zakončili celou akci „sletem čarodějů a čarodějnic“. Děti i dospělí se
krásně namaskovali a den jsme strávili v připravených kostýmech.
Vše samozřejmě probíhalo za stanovených bezpečnostních podmínek v oddělených
skupinách. Vůbec nám to ale nevadilo, i tak jsme si celý týden krásně užili. Fotky jsou
ke zhlédnutí na webových stránkách školy.
30. duben pak byl posledním dnem pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
či žádosti o odklad. Letos se v naší škole sešlo dvacet žádostí o přijetí, to znamená, že
v příštím školním roce bude 1. ročník navštěvovat dvacet nových prvňáčků, osm
holčiček a dvanáct kluků. Už se na ně všichni moc těšíme !
V první polovině května probíhal zápis do mateřské školy. Obdrželi jsme celkem
sedmnáct žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přesně tolik míst bude od 1. září
volných, takže můžeme uspokojit všechny žadatele, i když úplně všechny děti nemohou
nastoupit od prvního dne nového školního roku.
A co nás v nejbližší době čeká ?
Ve čtvrtek 27. května zavítá do naší školy paní fotografka, aby zvěčnila jednotlivé třídní
i družinové kolektivy.
V pátek 28. května ve spolupráci se společností EKO-KOM připravujeme on-line
besedu s názvem Tonda Obal na cestách. Děti se v rámci této akce dozvědí spoustu
informací z oblasti třídění odpadů, což je v současnosti téma velmi potřebné.
Ve čtvrtek 10. června plánujeme pro naše budoucí prvňáčky akci s názvem „Zápis
nanečisto“. Chceme dětem i jejich rodičům umožnit, aby si prohlédli interiér naší školy.
Pro příchozí drobotinu budou připraveny zábavné aktivity na několika stanovištích. Vše
rovněž za dodržení předepsaných bezpečnostních podmínek.
I dnes si dovolím svůj příspěvek zakončit slovy, která mě velmi zaujala a která vyřkla
známá osobnost, tentokrát Bob Marley:
„Miluj život, který žiješ a žij život, který miluješ.“
V této „zvláštní době“ je milovat život, který žijeme, občas velmi složité, i tak bychom si
ale měli života vážit více než kdykoli dřív, zdraví snad úplně nejvíce…
Samé úspěšné dny prožité ve zdraví přeje všem
Jana Řeháková, ředitelka

Novinky z mateřské školy
Vážení a milí, zdravíme Vás z mateřské školy. Po šestitýdenním uzavření jsme se
na společná setkávání všichni moc těšili. Program se v mateřské škole rychle rozjel a
doufáme, že si zbytek školního roku užijeme. V měsíci dubnu jsme společně oslavili Den
Země, připravili dárky k svátku maminkám a roztančili čarodějnický rej.
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Týden věnovaný svátku Země pojaly paní učitelky zeširoka. Děti z obou tříd ztvárnily
krásné zeměkoule, proběhly ledovce, hory, řeky, nížiny, potkaly zvířátka, viděly známé
i nové rostliny a nejpodrobněji poznávaly naše nejbližší okolí. Učily se, že vyrábět pěkné
výrobky mohou i z věcí, které už dosloužily svému účelu.

Děti umí třídit odpad a ví, jak je důležité udržovat své okolí v čistotě. O to víc si všímají,
že nám stále někdo chodí na školní zahradu dělat nepořádek. Pokusme se, prosím, tuto
situaci napravit a nechme si děti hrát v pěkném, čistém prostředí.
Poslední dubnový týden byl plný čar a kouzel. Děti si vyrobily kouzelnické hůlky,
kterými měnily barvu nápojů, pekly čarodějnické prsty se špinavými nehty, na posezení
snědly sýrová košťátka, tančily a zpívaly v kostýmech při hudbě i u ohně.
Následně jsme už netrpělivě vyhlíželi jaro a plánovali nové prvky do zahrady.
V loňském školním roce jsme se zapojili do výzvy Národního programu životního
prostředí, NPŽP 7/2019, v jehož rámci nám byly poskytnuty finanční prostředky ze
Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování přírodní zahrady. Chceme s dětmi
trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu. Z toho důvodu jsme pořídili lavice a stoly.
Děti rády malují, a proto najdou v blízkosti betonové plochy dvě velké oboustranné
venkovní tabule. Místo starého přístřešku jsou zabudované nové akátové stojky, na
nichž budou zavěšeny stínící plachty. V teplých dnech mohou děti běhat bez bot a
využívat hmatový chodník. Hmatový chodník se skládá ze čtyř oddílů vyplněných
přírodninami – pískem, drobnými kamínky, většími oblázky a kůrou ze stromů.
Děti se po něm pohybují bosy, po kolenou, sedí v něm a přírodniny je masírují, stimulují.
Pro uskutečnění projektu bylo třeba dofinancování poměrné částky a zajištění pomoci
pracovníků obce, za což všem děkujeme.
V pondělí 10. 5. 2021 proběhla velká brigáda rodičů dětí. Vykopali hluboké díry na
usazení stojek pro zastínění betonové plochy a usazení velkých venkovních tabulí.
Následně vše vyvážili, zabetonovali. Pro hmatový chodník vyhloubili úžlabí, smontovali
celou konstrukci, kterou podložili netkanou textilií a vyplnili přírodními materiály.
Závěrem smontovali čtyři stoly a osm lavic. Za pomoc při realizaci přírodní učebny všem
rodičům srdečně děkujeme. Vážíme si toho, že si udělali čas a přes časové zpoždění,
které nás potkalo, vše bez váhání dotáhli do konce. Děti vše nové s nadšením využívají
a snad nám výrobky z trvanlivého akátového dřeva budou sloužit dlouho. V rámci
projektu přírodní zahrady rozšíříme stávající sad jabloní a třešní ještě o hrušně.
V květnu všechny děti pracovaly s keramickou hlínou a barevnými sklíčky. Mladší
děti vyráběly barevné rybičky, starší děti tvořily námořnické kotvy. Čekají nás projektové
dny s včelařem a návštěva farmy. Vzhledem k uvolňujícím se opatřením vyjedeme
začátkem června na dopravní hřiště do Mohelnice.
Snad se našim spoluobčanům daří stejně dobře jako nám. Mějte se krásně a pokud
Vás výše zmíněné aktivity zaujaly, prohlédněte si fotogalerii na webu www.zs-lestina.cz.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci se opět v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny vracíme k
dramatickým událostem válečného roku 1945…
Tento rozkaz byl hned porušen bojůvkou velitele Josefa Kondlera.
Zahájila bez uvážení následků na německé lehké obrněné auto
přijíždějící od Vitošova palbu. Vojáci v autě za hřbitovem na to obrátili,
sjeli do silničního příkopu, seskočili a prchli zpět do luk u Vitošova.
Jistěže podali hned o tom hlášení svému velitelství, jež bylo buď
v Hrabové nebo v Dubicku, po případě v Bohuslavicích nebo
v Třeštině, kde všude byly ještě velmi silné oddíly německé armády. Mezitím zmocnila
se opuštěného obrněného auta jiná bojůvka, auto uvedla do chodu a přijela s ním
s celou jeho výzbrojí do dědiny, kde z něho vymontovala těžký kulomet, jehož použila
obrana moravního mostu. Netrvalo snad ani 1 a půl hodiny po útěku vojáků, přijíždělo
v doprovodu osobního automobilu od Vitošova jiné obrněné německé auto, v němž bylo
6 až 8 vojáků. Obě vozidla jela zcela pomalu, opatrně a zastavila u hřbitova. Osobní
auto rychle hned jelo nazpět, ale z obrněného auta vystoupili 4 vojáci se samopaly a
ručními granáty a začali za sebou postupovat po silnici do dědiny. Byla to zřejmě trestní
formace SS manů v přílbách. Ostatní vojáci zůstali v autě. Tento obrněný vůz za jízdy
do Leštiny pozoroval od mostu četnický strážmistr v civilním obleku Jan Loučný, který
obstarával službu jako spojka bojůvek. Po dohodě s obránci mostu vydal samostatný
rozkaz: „Obrněný vůz jedoucí od Vitošova do Leštiny volně propustit, jestliže si hlídka
Josefa Kondlera netroufá jej zastavit a odzbrojit. Ale v nejistotě, došel – li rozkaz včas
a snad také z obavy, aby se zase něco nerozvážného nepřihodilo, přijel na kole sám,
aby německým, samopaly a ručními granáty ozbrojeným vojákům oznámil, že mají volný
průjezd a že se zde nic nepřátelského vůči nim neděje. Hlášení toto podával německy
prvnímu vojáku, který stál sám na silnici mezi Šafářovým domem č.p. 11 a Jílkovou
chalupou č.p. 12, dnes rozebranou, v níž tehdy se svojí rodinou bydlel Josef Kondler.
Za tímto vojákem v jisté vzdálenosti stál druhý a další dva. Všichni měli k palbě
připraveny samopaly. Jistě že nevěděl o tom, co vše se již přihodilo. Nevěděl, že již před
tím tento voják spolu s jinými postupovali velmi obezřele ve dvojici až na křižovatku silnic
u školy, odkud slídivě obzírali každý pohyb v dědině a že cestou zpět k mostku před
Šafářovými pozorovali chlapce se zbraní a s páskou na ruce, který ze dvířek Šafářova
domu spěšně přeběhl vedle k Hojgrovým č.p. 10, kde se skryl. Nemohl také vědět, že
dvojice vojáků SS manů se pak rozešla tak, že jeden se vrátil k své formaci na silnici ke
hřbitovu a druhý že zůstal nehybně stát na silnici mezi domem Šafářovým a Jílkovou
chalupou jako prohnaný zvěd.
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Příště se opět k těmto velmi vypjatým, dramatickým situacím konce války v naší obci
vrátíme. Do té doby všem čtenářům LZ přeji pěkné léto plné slunce i příjemných zážitků.
Nemohu si ještě odpustit krátkou poznámku – v památných květnových dnech jsou již
tradičně kladeny na pomník u školy, na hroby padlých leštinských občanů i k pamětní
desce na hřbitově kytky karafiátů. Je nepochopitelné a velmi ostudné, že se opět někdo
nestyděl jednu kytičku svázanou červenomodrobílou stužkou ukrást… A. Krušová
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2. 6. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

9. 6. 2021

•

Svoz plastů

14. 6. 2021
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16. – 17. 6. 2021

•

Odečet stavu vodoměrů

23. 6. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

28. 6. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

Leštinský zpravodaj – č. 06/21
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
e-mail:obec@ou-lestina.cz
Leština IČ:00302881
Uzávěrka tohoto čísla: 25. 5. 2021
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: 25. 6. 2021

[6]

