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Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 14. 6. 2021 proběhlo na sále obecního úřadu 20. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
KULTURNÍ KOMISE

A léta běží….
V 1. pololetí roku 2021 oslavili svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:

Leden

paní Věra Augustinová
paní Božena Klosová

90 let
97 let, nejstarší občanka Leštiny

Únor

paní Anna Müllerová
pan Milan Žák
pan Richard Jarmar

92 let
90 let
80 let

Březen

paní Vlasta Václavková
pan Jan Linhart

85 let
80 let

Duben

paní Naděžda Neoralová

80 let
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K v ě t e n pan Karel Březina

85 let

Č e r v e n paní Aloisie Pospíšilová
paní Jaroslava Šebestová

90 let
80 let

Paní V. Augustinová a pan J. Linhart nás, bohužel, krátce po svých jubileích opustili.
Všem ostatním jubilantům přejeme hlavně zdraví a ještě mnoho pěkných roků
prožitých v kruhu svých blízkých.
Kulturní komise OÚ
Klub seniorů
Po dlouhé době jsme se konečně dočkali a začátkem června jsme odjeli do Sezimova
Ústí na rekondiční pobyt. Dopoledne probíhaly léčebné procedury a odpoledne jsme se
účastnili autobusových výletů do Tábora, Českého Krumlova, Konopiště a Čapího
hnízda. Někteří chodili na vycházky po okolí, například na nedaleký Kozí hrádek nebo
navštívili vilu E. Beneše. Nechyběl ani společenský večer s živou hudbou nebo soutěž
Bingo. Všichni byli nadmíru spokojeni.
Koncem června se zase naši senioři zúčastnili Letní táborové školy v Domašově nad
Bystřicí. I tato akce je velmi zdařilá a zajímavé činnosti se střídají od rána do večera. Je
na každém, jakou si vybere, například, zda besedu se zajímavými lidmi nebo tvořivou
dílnu či sportovní zápolení…
A na co se můžeme těšit v nejbližší době? V srpnu bychom se chtěli sejít na sokolské
zahradě při opékání vuřtů. Na září plánujeme realizaci projektu Moudrá sovička. Jde o
seminář zaměřený na práci s chytrým telefonem, tabletem nebo počítačem a je zdarma.
Zájemci o tyto akce budou s termínem seznámeni prostřednictvím místního rozhlasu a
plakáty ve skříňce.
Všichni se na vás už moc těšíme. A nezapomeňte, že věk je jenom číslo!
Jaroslava Svatoňová

Mezinárodní výzkum
V úzké spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MUNI) se v těchto týdnech
realizuje sběr dat mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká
rodina. Také naše obec, respektive některé rodiny, byly do tohoto výzkumu vybrány. Za
tímto účelem budou vybrané rodiny osloveny tzv. průzkumníkem s nabídkou online
vyplnění dotazníku.
Za ochotu a vstřícnost předem děkujeme.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Červnové zprávičky z leštinské školičky
Ani jsme se nenadáli a díváme se vstříc letním prázdninám. Na jednu
stranu se na ně strašně těšíme, na tu druhou se už nyní děsíme, že rychle utečou. Jak
všichni víme, vše příjemné ubíhá snad dvakrát rychleji. Ale dost už „nářků“, čas bohužel
opravdu nezastavíme. Pojďme se v něm tedy vrátit o kousek zpět a zavzpomínat na to,
co milého a příjemného jsme zažili.
Akce, které se uskutečnily od posledního příspěvku do Leštinského zpravodaje
Ve čtvrtek 27. května paní fotografka zvěčnila všechny třídní i družinové kolektivy.
V pátek 28. května proběhla ve spolupráci se společností EKO-KOM on-line beseda
s názvem Tonda Obal na cestách. Děti si osvěžily své znalosti v oblasti třídění odpadů.
Ve středu 2. června leštinští školáci ve školní družině oslavovali Den dětí. Paní
vychovatelka pro ně připravila fůru krásných her a soutěží, takže se slavilo opravdu ve
velkém stylu. ☺
Ve čtvrtek 10. června se uskutečnila akce s názvem „Zápis nanečisto“. Do školy se
přišlo podívat šestnáct budoucích prvňáčků (z 20). Všichni s nadšením plnili připravené
úkoly na pěti stanovištích. Věřím, že se jim „u nás“ líbilo a že už se nyní těší na svůj
první školní den.
V úterý 15. června proběhly po čase zase klasické třídní schůzky. Rodiče byli
seznámeni s tím, jak se jejich ratolestem dařilo ve 2. pololetí školního roku a také
s předpokládanou organizací roku příštího.
Ve středu 16. června se na svůj výlet vypravili čtvrťáci. Autobusem dojeli do Hrabové,
odkud pěšky vyrazili ke svatému Josefu, kde si opekli buřty, chvilku si odpočinuli a
putovali odtud zpátky do školy. Počasí jim přálo až příliš, bylo velké horko, výlet si ale i
tak užili.
V pátek 18. června obdrželi prvňáčci svůj diplom opravdového čtenáře. Jako každý jiný
rok, ani letos nechyběl přípitek dětským šampaňským. A na co se připíjelo? Na to, aby
je čtení bavilo a kniha je provázela celým životem. I já jim k dosažení „titulu čtenáře“
blahopřeji a přeji jim spoustu krásných zážitků ze čtení.
V pondělí 21. června se na výlet do Háje vydali páťáci. Jelikož jsou to zdatní sportovci,
vybrali si jako dopravní prostředek jízdní kolo. Cesta tam probíhala dobře, všichni
šlapali, seč jim síly stačily. V Háji však z neznámých důvodů praskla na jednom z kol
duše, trasa zpět se tedy zkomplikovala. I se složitou situací si s paní učitelkou poradili,
všichni spojili své síly, aby kamarádovi pomohli. A to se cení.
Co nás ještě čeká ?
Na pátek 25. června připravujeme pro žáky 1. až 3. ročníku projektový den s názvem
„Jak se žije včelkám v úle“. Do naší školy zavítá paní včelařka, která dětem povypráví
o tom, jak důležitý je pro nás tento živočišný druh. Bude mít pro ně připravené hry a
soutěže, nakonec si budou moct naši školáci vyrobit svíčku z včelího vosku.
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V pondělí 28. června pak budeme sbírat „staré“ a rozdávat „nové“ učebnice. Po
ukončení této aktivity si mladší školáci (1. až 3. ročník) zahrají, pokud to počasí dovolí,
hry v přírodě.
V úterý 29. června proběhne tentokrát netradiční Leštinská školní olympiáda na
zahradě místní sokolovny.
Ve středu 30. června slavnostně zakončíme školní rok 2020/21 jako vždy i s posledním
zvoněním pro páťáky. Nebyl pro nikoho z nás vůbec jednoduchý a jsem moc ráda, že
se nám podařilo zvládnout předepsané učivo celkem uspokojivě. Samozřejmě se
výpadek prezenční výuky na znalostech dětí mírně podepsal, o tom není pochyb, teď je
jen a jen na úsilí nás všech, abychom tento stav v nejbližší budoucnosti zlepšili.
Co ještě dodat ?
Chtěla bych všem dětem popřát úžasné prázdniny plné zážitků, svým kolegyním z obou
školních budov pak příjemnou dovolenou. Důležité je, abychom všichni během dnů
volna načerpali dostatek sil a energie na další náročné školní období. Vám ostatním pak
přeji co nejpříjemnější dny volna. Užívejme si všeho plnými doušky ! A doufejme, že už
nás brzy nebudou trápit roušky... ☺
Abych neporušila tradici, přináším opět jeden citát, tentokrát mě pobavil jeden od
spisovatele Karla Čapka:
„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“
Krásné léto nám všem přeje
Jana Řeháková, ředitelka školy

Novinky z mateřské školy
Než Vám všem popřejeme krásné prázdniny a příjemné léto, rádi bychom se s Vámi
podělili o zážitky z právě uplynulého měsíce.
Hned na začátku června jsme vyrazili na dopravní hřiště do Mohelnice. Děti jezdily na
koloběžkách, šlapadlech, motokárách a učily se ovládat různá auta na baterie. Všichni
řádili o sto šest, ale museli dávat pozor, aby se při jízdě drželi ve správném jízdním
pruhu a sledovali semafor.
Jistě i k Vám domů chodí poštovní doručovatel. Děti mají pošťácké auto rády a vždy je
zajímá, co nám do školky přivezlo. Tentokrát byl balíček sice malý, ale dorazil z velké
dálky. Děti balíček otevřely a zjistily, že ukrývá malé housenky. Holčičkám i chlapcům
se housenky líbily a malí výzkumníci si je ponechali na pozorování. Za nějakou dobu se
housenky zakuklily do kovové třpytivé kukly a přestala s nimi být veškerá legrace. Zájem
dětí o pozorování pomalu upadal. Až jednou ráno čekalo na všechny velké překvapení.
V motýlí zahrádce poletovaly krásné Babočky bodlákové.
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Děti si motýlky prohlédly a potom jsme je všichni společně vypustili na zahradě.
Zamávali jsme jim na šťastnou cestu a pokud motýlci zůstali v Leštině, můžete je spatřit
i ve Vaší zahrádce.
Ve školce proběhly projektové dny vedené odbornicí na chov včel. Starší děti paní
včelařka provedla úkoly a tvořením „Ze života včel“, mladší děti propluly „Medovým
královstvím“. Všichni si vyrobili voňavou svíčku z včelího vosku a ozdobili si ji, jak jinak,
než včelkou.
Protože k závěru školního roku patří výlet za odměnu, jeli jsme se podívat na zámek
Úsov. Děti obdivovaly lovecké trofeje, vycpaná zvířata, občerstvily se v krásných
prostorách zámeckého nádvoří a ti nejstatečnější vyrazili do strašidelného podzemí- pro
jistotu za ruku s paní učitelkou.
Na 16 dětí, které odcházejí do základní školy, čekalo rozloučení s mateřskou školou. Na
zahradě na ně čekala zajímavá soutěžní stanoviště. Následovalo krátké vystoupení
budoucích prvňáčků, po němž jim byly předány dárečky a drobné upomínky na školku.
Děkujeme všem za účast, podporu a příjemnou atmosféru.
Honzík Berka pozval kamarády z celé školky k nim na statek. Děti si prohlédly zvířátka
i s mláďátky a poznávaly různé stroje. Zájemci prozkoumali kabinu traktoru a všichni pak
dostali sladkou odměnu i reflexní ovečku jako přívěšek.
Mnozí z Vás ve čtvrtek 24. 6. v 9 hod. zaznamenali příjezd houkajícího hasičského auta
k naší školce. Ve spolupráci se zábřežskými dobrovolnými hasiči totiž proběhla cvičná
evakuace všech osob z budovy. Děti byly opravdu statečné. Evakuace proběhla před
příjezdem hasičů, kteří dětem předvedli bezchybný profesionální zásah u požáru i se
záchranou paní školnice.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo pohádkové spaní ve školce. K večeři si děti na
ohýnku opékaly různé dobroty. Ve školce je čekala loutková pohádka, kterou jim
připravila paní vychovatelka Pavla Novotná ze školní družiny. Děti statečně přečkaly i
noční bouřku a vyspaly se do růžova.
V tomto školním roce se s Vámi loučíme a přejeme Vám krásné, klidné léto.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová
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RYBÁŘI LEŠTINA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
„ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE LEŠTINA “

První červnovou sobotu uspořádala MO ČRS Zábřeh ve spolupráci
s OÚ Leština tradiční závody dětí, které jako obvykle proběhly na
leštinském „pískáči“. Závodů se
zúčastnilo 15 dětí z rybářských kroužků MO.
Povoleno bylo chytání ryb na plavanou. Na
regulérnost dohlíželi rozhodčí z řad místních rybářů.
Kromě krásného počasí soutěžící ocenili i dobře
zarybněný revír. Největší ulovenou rybou se mohl
pochlubit Roman Augustýn. Cenu výherci věnoval
Ing. Pavel Hojgr, starosta Leštiny.
Obrázek 1 Největší rybu závodu chytil Roman Augustýn

Absolutní vítězkou se pak stala Kateřina Šínová,
druhé místo obsadil Břetislav Kolčava a třetí místo
získala Michaela Volná.
Závodníci
byli
oceněni
věcnými
cenami
zakoupenými částečně z prostředků poskytnutých
v rámci dotací z rozpočtu MO ČRS Zábřeha a OÚ
Leština, částečně ze sponzorského daru firmy
Mivardi. Tímto všem sponzorům děkujeme.
Obrázek 2 Stupně vítězů:

Obrázek 3 Účastníci závodu
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci se opět v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny vracíme
k smutným událostem, které na konci 2. světové války krutě zasáhly naši obec a přinesly
tolik neštěstí, bolestí a utrpení.
Ve chvíli jeho hlášení volného průjezdu objevil se k dovršení neštěstí snad ze
zvědavosti, co se děje za zdí Jílkovy chalupy a pak ještě ve dvířkách, velitel bojůvky
Josef Kondler s páskou na ruce. Tato zvědavost stala se povstání osudnou. Bystrý a
jistěže zkušený voják pochopil naráz náladu dědiny. Zvolal stroze: „ Ihr Bande ihr!“ a
vytáhnuv ruční granát, mrštil jím na střechu tohoto stavení, jež vzápětí začalo hořet.
Bojůvka chlapců ukrytá v zasaženém stavení byvši takto ohrožena, prchla / k zápisu
kronikáře je tužkou dodatečně připsána poznámka – jen Karel Berka /
přes zeď vedle k Doleželovým č. p. 13 a pak dál, zatím co jejich velitel
Josef Kondler a s ním Jan Langhammer zůstali bezradní na dvoře
hořícího stavení sami. Výbuch granátu, jeho neblahý účinek a
současné zmizení spoludruhů, to vše zapůsobilo bezpochyby
mohutnou a přímo drtivou silou na nervy a duševní rovnováhu obou.
Zcela zlomená vůle nemohla jim pak již dopřáti jiného jednání, než jaké
vzápětí následovalo. Vyšli z dvířek hořícího stavení a dali se bez odporu SSmany
odvésti. Jinak než dokonalým duševním zmatkem nelze vysvětliti tak žalostné skončení
jejich úlohy. Jinak je také nemožné podati jasné vysvětlení, proč že nenásledovali své
druhy, když i jim to bylo docela možné. Byli by tak zabránili všemu neštěstí, jež na ně
pak dopadlo tak hrůzně a krutě. Naráz pak odvedli je i spolu s Janem Loučným, který
tak nešťastně uvízl v pasti, dva SSmani do obrněného auta stojícího u hřbitova, kde byli
jinými dvěma SSmany sraženi na podlahu do lehu obličejem k zemi. Ale to ještě
nestačilo krvelačným krysám. První SSman jako špice a patrně velitel trestní formace
nespokojil se s tím, co se mu tak lehce a bez obtíží zdařilo. Popošel opatrně ještě jednou
po silnici zpět do dědiny až téměř k mostku pátraje s vlčí úskočností kol dokola, když
v tomto časovém zlomku se objevil před domem Balcárkovým č. p. 26 učitel Boleslav
Hrbek a Josef Drlík z č. p. 173. Potměšilý SSman shlédnuv oba, použil u Němců tolikrát
již osvědčené nordické lsti. Pokynul na ně přátelsky rukou a zavolal, aby přišli k němu.
Duchapřítomný Josef Drlík však neuvěřil a obrátiv se unikal směrem k Zálavčí volaje
několikrát na Hrbka: „Pane učiteli, nechoďte tam, nechoďte tam!“ Ale ten již nedbal
varovného volání. Jako zkušený voják posoudil okamžitě situaci a chtěje vysvětliti, oč tu
běželo a tak pomoci nešťastným druhům, k SSmanu šel. Kázala mu tak jeho vojenská i
občanská čest. Šel jako zodpovědný velitel, který má povinnost sdílet se svými
podřízenými druhy všecky důsledky toho, co se stalo a s nimi pak vrátit se buď „se štítem
nebo na štítě“. K hrůze celé dědiny viděli jsme jej pak pospolu se svými druhy ještě
jednou a naposledy – na štítě! Měl na sobě chlebník a v něm ruční granát. V mžiku
prohledal jej SSman a zjistiv u něho zbraň, dal mezitím zpět přišlým dvěma SSmanům
ostrý rozkaz: “Odveďte jej!“
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K těmto nezapomenutelným, tragickým dnům se v příštím vydání LZ opět vrátíme.
Nyní mysleme na postižené tornádem a snažme se jakýmkoliv způsobem pomoci…
Lepší náladu, dobré zdraví, odpočinkovou dovolenou a dětem i studentům hezké
prázdniny přeje a za případnou solidární pomoc děkuje Vaše kronikářka A. Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

7. 7. 2021

•

Svoz plastů

12. 7. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

14. 7. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

26. 7. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

4. 8. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

9. 8. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

11. 8. 2021

•

Svoz plastů

23. 8. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

25. 8. 2021

•

Svoz zahradního odpadu
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