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Oznámení obecního úřadu:
Důležité upozornění
V nedávné době několik dodavatelů plynu a elektřiny ukončilo svoji činnost a závazek
přechodných dodávek energií za ně ze zákona převzali „dodavatelé poslední instance“,
kteří ale v dubnu ukončí svoji činnost. Občanům, kteří dosud nepodepsali novou
smlouvu s řádným dodavatelem energií, tedy hrozí bezprostřední přerušení dodávek
energií. Pokud občané, především starší generace, potřebují v této oblasti radu či
pomoc, mohou se obrátit na pracovníky obecního úřadu.

Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a
elektroodpadu
Jako každoročně proběhne i letos sběr velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a
nebezpečného odpadu. Občané mohou tento odpad dovézt do Zálavčí - sběr proběhne
v hale, konkrétně v úterý 19. 4. od 8 do 17 hod. a ve středu 20. 4. 2021 od 8 do 12 hodin.
V jinou než výše uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu
odebereme kompletní přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Stejně tak se za
nebezpečný odpad vybírá poplatek dle platného ceníku.

Svoz větví a zahradního odpadu
V dubnu bude zahájen svoz zahradního odpadu a jednorázově také svoz větví. Žádáme
občany, aby k likvidaci zahradního odpadu ze svých zahrad co nejvíce využívali
přidělené kompostéry a přispěli tím k snížení nákladů obce na sběr a likvidaci
bioodpadu. V případě, že připravujete trávu k odvozu, používejte, prosím, menší
nádoby, s nimiž lze dobře manipulovat, nebo bioodpad odvezte sami do areálu bývalého
zemědělského družstva na určené místo, případně jej přímo vysypejte do velkého
zeleného kontejneru.
Děkujeme.
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KULTURNÍ KOMISE

JARNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT
Kulturní komise OÚ s KPH za podpory nadace Českého
hudebního fondu Praha pořádá koncert velmi talentované,
mladé klavíristky KATEŘINY POTOCKÉ, jejíž virtuositu
dokládá mnoho úspěchů v hudebních soutěžích nejen
v naší vlasti.
Neděle 10. dubna 2022 v 16, 00 hod., zasedací místnost
OÚ, vstupné tradičně dobrovolné, děti a studenti mají vstup
volný!
K obohacení kulturního života srdečně zve kulturní komise.
Kateřina se hře na klavír začala věnovat ve čtyřech letech
na soukromé ZUŠ v Havlíčkově Brodě u Blanky Skálové.
Ve studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením
MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. (2012-2018). Od roku 2018 je posluchačkou
JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové.
Již v dětství se zúčastnila mnoha klavírních soutěží. První ceny si odnesla ze soutěží
Karlovarská růžička, z Celostátní soutěže ZUŠ, opakovaně ze soutěže Prague Junior
Note.
Byla úspěšná také na soutěžích Amadeus,Virtuosi per musica di pianoforte nebo na
soutěži Vítězslava Nováka. Během studia na konzervatoři získala v roce 2014 1. cenu
a titul absolutního vítěze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila v Mezinárodní klavírní
soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou. Dále obdržela 2. cenu na Soutěži
Nadace B. Martinů v Praze (2015), 2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, Itálie
(2013), nebo 3.cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2016).
Během studia na JAMU získala další ocenění – 1.cenu na mezinárodní soutěži Anemos
a 2.cenu na soutěži Youth Academy Award (2019). V témže roce zvítězila také na
mezinárodní soutěži v Klosterneuburgu (Vídeň). Mezi její poslední úspěchy patří 1.ceny
získané v r. 2021 na soutěžích Val Tidone, Citta di Barletta a Lams Matera Award (Itálie).
Soustavně se věnuje rovněž komorní hře, od roku 2019 působí na konzervatoři v
Pardubicích v oblasti klavírního doprovodu.
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ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠKE

Estrádní soubor VEŠke, z.s zahájil registrace na
již třetí příměstský tábor v Leštině, který se
bude konat v termínu 18.7. - 22.7. Bližší
informace na www.veske,cz a na plakátu.
Kapacita dětí omezena na počet 40 dětí.
Letošní ročník nese název
"PIRÁTI Z LEŠTINY" .
Estrádní soubor VEŠke, z.s. hodlá uspořádat v
neděli 10. 4. 2022 od 13 hodin v místní
sokolovně akci s názvem "Velikonoční
Leština". Její součástí budou
techniky
zdobení velikonočních vajec, pletení pomlázky
a také výstava "hrkačů". Pro tento účel se na
občany obracíme s prosbou o jejich zapůjčení a
zároveň prosíme i ty, kteří umí předvést svoji
techniku zdobení vajec a jiných výzdob k
tématice Velikonoc, zda by se nepřihlásili na
telefon 777 817 898. Proběhne také soutěž
"Vo Leštěnské mazanec".
Zachovejme si velikonoční tradice!!!!

Dne 30.4. se uskuteční v zahradě sokolovny tradiční akce
"Pálení čarodějnic". Estrádní soubor VEŠke, z.s. si
dovoluje po dvou letech "nucené pauzy" tuto akci a tradici
s ní spojenou obnovit. Bližší informace - na plakátu. Těšíme
se na Vás.
Michal Mucha
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TJ SOKOL LEŠTINA – ODDÍL KOPANÉ

TJ Sokol Leština, oddíl kopané oznamuje občanům, že v sobotu 2. dubna
pořádá sběr starého železa. Akce začíná v 7:30. Pořadatelé žádají občany,
aby nepotřebný šrot umístili před své domy, pokud možno, až ráno před
vlastním sběrem. Výtěžek akce půjde na podporu mládežnické kopané.
Děkujeme!

KLUBÍČKO

Milí příznivci příjemného pohybu!
Po menší pauze Vás opět zveme na cvičení v rytmu TAJ ČI a JOGA.
Cvičit budeme pod vedením známého a zkušeného cvičitele pana Voráče. Dokud počasí
nedovolí jinak, budeme cvičit v sokolovně. Jakmile bude tepleji, zacvičíme si venku
v parku před kavárnou Harmonie. Kdo s námi ještě necvičil, dozví se všechny potřebné
organizační informace na místě. Cvičíme pravidelně každou středu. Pro aktuální
informace sledujte FB spolku Klubíčko.
Cena: Po domluvě s lektorem jsme zvolili symbolickou cenu 50 Kč za hodinu.
Co s sebou: Příjemné sportovní oblečení, karimatku a dobrou náladu. Další informace
u obsluhy v kavárně Harmonie nebo na tel. čísle 723 529 736.
Těší se na Vás pořadatelé.

KAVÁRNA HARMONIE
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávičky z leštinské školičky ☺
Nikoho z nás ani v nejhorším snu nenapadlo, že se v 21. století dožijeme
něčeho tak příšerného jako se děje na Ukrajině. Informace, které o tomto
absurdním konfliktu dostáváme, jsou zcela jistě vše jen ne potěšitelné…. Snad Vás
alespoň trochu potěší ty „od nás – pro Vás“.
V úvodu se tradičně pojďme poohlédnout za akcemi, které jsme absolvovali v poslední
době.
Ve čtvrtek 3. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěžilo se
tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí:
1. místo: Adámek Nimrichtr
2. místo: Emička Burianová
3. místo: Matyášek Tomek
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující:
1. místo: Anetka Freudmannová
2. místo: Tinuška Nimrichtrová
3. místo: Kačenka Polusová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:
1. místo: Maty Geprt
2. místo: Tinuška Titzlová
3. místo: Nikolka Diblíková
Všem dětem s recitačním nadáním i touto cestou srdečně blahopřejeme !
16. února jsme vyslali do okrskového kola výše uvedené soutěže tři nejlepší recitátory
z kola školního. Adámek Nimrichtr se stal vítězem ve své kategorii, bohužel tato
kategorie okrskovým kolem končí. Anetka Freudmannová vybojovala postup do kola
okresního. Maty Geprt vzorně naši školu reprezentoval, avšak ve velké konkurenci se
do síta pro postup „do okresu“ nedostal. I tak všem třem soutěžícím patří obrovská
pochvala za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy. Anetka pak hájila „naše barvy“
v okresním kole v úterý 22. března. Postoupit do krajského kola se jí sice už nepodařilo,
nicméně její působení v kole okresním považujeme za velký úspěch.
V pátek 18. března jsme se již tradičně zapojili do soutěže „Matematický klokan“.
V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Vítězi školního kola se stali:
1. místo: Kubík Vaculík (3. roč., 65 bodů z 90 možných),
2. místo: Natálka Majstryszinová (2. roč., 53 bodů),
3. místo: Milánek Titzl (2. roč.) a Kubík Poisl (3. roč., oba 51 bodů).
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V kategorii Klokánek měřili své síly „borci“ ze 4. a 5. ročníku. Nejlepších výsledků
dosáhli:
1. místo: Anička Žáková (5. roč., 101 bodů ze 120 možných),
2. místo: Vojta Urban (5. roč., 77 bodů),
3. místo: Adélka Císařová (5. roč., 71 bodů).
A jaké akce nás čekají v nejbližším období ?
Nejbližší plánovanou akcí je školní kolo pěvecké soutěže, které se bude konat v pátek
1. dubna. V tentýž den nás čeká Noc s Andersenem. Uskuteční se z pátku 1. dubna
na sobotu 2. dubna. Bude letos ozvláštněna besedou s názvem „Papoušci jako létající
drahokamy“ a celý program bude víceméně „výletem“ do ptačí říše.
V úterý 12. dubna od 14 do 17 hodin v budově základní školy proběhne po dvouleté
odmlce tradiční výstava velikonočních dekorací a vajec „Leštinské velikonoční
vajíčko“. Prohlédnout si zde můžete výrobky dětí z mateřské a základní školy i těch
z keramického kroužku. Pokud by někdo z široké leštinské veřejnosti chtěl prezentovat
své umění a rozšířit tak množství vystavovaných výrobků, může přinést ten svůj
nejpozději v pondělí 11. dubna odpoledne do školy. Vstupné na akci je dobrovolné,
zveme k hojné účasti !
Na čtvrtek 14. dubna připadnou letos velikonoční prázdniny. Děti, které budou
potřebovat, je mohou strávit ve školní družině, která bude v provozu.
Ve čtvrtek 21. dubna zveme nejstarší předškoláky a jejich rodiče k zápisu do první
třídy. Zápis se koná opět v budově základní školy od 13:00 do 17:30 hodin. Týká se
dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí s odloženou školní
docházkou. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného
zástupce. Pro každého budoucího prvňáčka bude jako každý rok připraven malý dárek.
V pátek 22. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
V úterý 26. dubna se uskuteční třídní schůzky.
Ve čtvrtek 28. dubna se žáci 4. a 5. ročníku vypraví na dvoudenní výlet do Prahy.
Na pátek 6. května je naplánována oslava svátku všech maminek. Akce vypukne
v 16 hodin na sále místní sokolovny. Už nyní zveme všechny maminky, babičky,
tetičky a další příbuzné všech „našich“ dětí na bohatý kulturní zážitek. ☺
Tolik k plánovaným akcím. Snad se nám podaří je všechny uskutečnit a nezkazí nám je
žádná nová opatření.
I dnes jsem na závěr vybrala citát:
„Umění žít, toť vědět, jak vychutnávat malé radosti a unést velká břemena.“
(Wiliam Hazlitt)
Krásné a sluncem prozářené jarní dny přeje
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy.
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NOVINKY z mateřské školy
Zdravíme Vás z mateřské školy a všem přejeme krásné jarní dny. Příchodem sluníčka
a tepla nás to táhne na procházky a okukujeme Vaše rozkvétající předzahrádky. Děti
poznávají jarní kytičky a zejména starší děti mají Leštinu prochozenou a Vaše zahrádky
prohlédnuté. I my se snažíme své okolí zvelebovat. Stavbu z vrbového proutí, která
začíná pomalu zelenat, si děti ozdobily barevnými vajíčky. Za vydatné pomoci
zaměstnanců obce zasadili předškoláci do sadu za budovou MŠ dva nové ovocné
stromy a připravujeme k nim přidat ještě borůvkové a rybízové keře i maliny. Snad se
nám, stejně jako Vám, bude na zahradě dařit.
Ještě než přišlo jaro, společně jsme všichni prožili několik zajímavých aktivit a rádi
bychom se o jejich zážitky podělili. V lednu proběhl program Zimní spáči a děti poznaly,
že i bílá zima může v přírodě přinést zajímavé věci. Celým dnem je provázela barevná
textilní zvířátka, básničky, písničky a vše jsme zakončili výrobou přírodních ptačích
krmítek. Ke konci zimy patří maškarní karnevaly. I u nás se sešla spousta různých
masek a děti si užily tance, zábavy, tematického tvoření a malého pohoštění. Opět
musíme pochválit maminky za krásné a vtipné dětské převleky. Po bujarém veselí
čekala starší děti i dva odvážné členy mladších dětí výzva. Milovníkům zimních sportů
jsme letos nabídli týden lyžování v Přemyslově. A děti byly opět šikovné. Myslím, že se
všechny ve svém umění lyžovat výrazně posunuly a s partou mladých instruktorů si užily
také dost legrace. Po týdnu snažení umí na lyžích všechny děti obloučky, zastavení a
větší část účastníků zvládá bez problémů jízdu na vleku. Jsou to opravdu veliké šikulky.
Následně jsme přidali odpočinkový čas s knihou. Děti přinesly do školky své oblíbené
knihy, které představily ostatním kamarádům. Společně jsme vyrobili vlastní knihu
včetně záložky a paní učitelky dětem vysvětlily nové pojmy - autor a ilustrátor. Podle dětí
byl totiž autor ten, kdo řídí auto. A už jsme se všichni těšili na nevšední zážitek, s nímž
k nám přijela slečna Marika Koňařová. Školáci ji možná znají z televizního programu
Déčko z pořadu Ty Brďo – Písečné pohádky. Naše děti se staly účastníky písečné
animace, což je malování do písku na skleněném a podsvíceném stole podbarveném
hudbou. Nejprve na nás z písku vykoukla spousta pohádkových postaviček. Děti
všechny poznaly a dál mohla pokračovat přehlídka zvířátek malovaných do písku. Byl
to krásný zážitek a všechny děti si na závěr malování samy také vyzkoušely.
Předškolním dětem se letos naskytla příležitost navštívit místní základní školu a
potkat se se staršími kamarády. Jsme moc rádi, že se děti opět mohou seznámit
s prostředím, kam se v dubnu s rodiči vydají k zápisu do první třídy.
Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 10. 5. od 8 do 15 hodin. Velmi
se na nové kamarády těšíme a pozvání zároveň patří i jejich rodičům. Během května a
června jsou zváni na zahradu MŠ - vždy ve středu od 10 do 11 hodin všichni, kteří chtějí
své děti do budoucího kolektivu kamarádů přivést.
Za kolektiv MŠ zapsala Veronika Císařová
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I v tomto čísle LZ se vracíme zpět do poválečné doby a pokračujeme
v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny, díl 2., od strany
98.
Všude jinde ve městech a místech republiky, kde Němci měli movitý
a nemovitý majetek, byl tento zabaven ve prospěch státu. Německé
továrny, domy aj. dostaly Národní správu a jejich bývalí majitelé byli zajištěni pro odsun
do Německa. Zrádci národa, kolaboranti a Němci, kteří měli na svědomí jakoukoliv vinu
na životech Čechů, byli souzeni před lidovým soudem.
Odsouzeným zpravidla na léta i na doživotí anebo i k trestu smrti, byl veškeren majetek
zabaven a trest odpykali po vynesení rozsudku na Mírově. Odsouzený k smrti byl po
vynesení rozsudku za 1 hodinu oběšen. Odvolání proti rozsudku nebylo.
Revoluční nálada obyvatel v prvních dnech osvobození nevybočila u nás z mezí
slušnosti. U všech občanů přešla velmi brzy v chuť k nové budovatelské práci. Úředníci
museli se však k přijetí do úřadu prokázati „osvědčením o státní a národní spolehlivosti“,
které na jejich žádost po místopřísežném prohlášení, že žadatel nebyl trestán a podle
dekretu presidenta republiky č. 16/45. nebo č. 17/45, anebo č. 128/45 Sb., vydal RMNV.
Německé nápisy, a to hlavně na budově MNV, na hostinci Josefa Kruše a na hostinci
Aloise Hoblera, byly odstraněny a nahrazeny zase českými. Provedl je velmi líbivým
typem písma dovedný náš fasádník František Žák, č. p. 190. Jiné německé nápisy po
obchodech a po vesnici zmizely hned, jak hlavní vojenské formace Němců od nás
v neděli odpoledne dne 6. května dál k Zábřehu prchly. Z německého „Lesche“ byla tu
zas odjakživa naše česká LEŠTINA.
K oživení 4 politických stran přihlásily se také k životu hned spolky, hlavně tělovýchovný
„Sokol“, „FPT“ a „Orel“. Několikerý pokus o sloučení těchto ve spolek jeden se nepodařil.
Budova sokolovny byla „Sokolu“ vrácena do jeho opětného vlastnictví. Stalo se tak podle
usnesení RMNV protokolovaného dne 18. 10. 1945. Bylo tu jednomyslně usneseno, aby
sokolovna byla vrácena do vlastnictví jednoty „Sokol“ a to tak, že náklady s převodem
jakožto pohledávky, které obec za tuto budovu zaplatila, budou obci jednotou „Sokol“
uhrazeny. „Sokol“ tuto nabídku ve výši Kč / v zápisu není částka uvedena a místo je
ponecháno volné / pak splnil. Totéž stalo se podle jednomyslného usnesení RMNV ze
dne 25. 9. 1945 s katolickým domem. Jednota „Orel“ uhradila veškeré náklady obci ve
výši Kč 126.005, čímž nabyla opětného práva vlastnického na katolickém domě.
Také v dalším čísle LZ se k tomuto období vrátíme a budeme v doslovném přepisu od
strany 100 zase pokračovat.
Na závěr bych velmi ráda všem spoluobčanům popřála pěkné Velikonoce, příjemné
počasí, veselejší náladu a hlavně klidné období plné naděje v mírové časy…
Kronikářka Anna Krušová
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DŮLEŽITÁ DATA

2. 4. 2022

•

Sběr starého železa

4. 4. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

7. 4. 2022

•

Kavárna Harmonie od 16. hod – odpoledne vůní

10. 4. 2022

•

Velikonoční Leština – sokolovna od 13 hod.

10. 4. 2022

•

Klavírní koncert v 16 hod., zasedací místnost OÚ

12. 4. 2022

•

Svoz plastů

13. 4. 2022

•

Svoz větví

19. a 20. 4. 2022

•

Velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad

25. 4. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

27. 4. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

30. 4. 2022

•

Pálení čarodějnic

3. 5. 2022

•

Svoz plastů
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