LZ 07/22
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení ze 24. zasedání zastupitelstva obce
Dne 30. 5. 2022 proběhlo na sále obecního úřadu 24. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Jednání se zúčastnilo 8 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Usnesení ze 25. zasedání zastupitelstva obce
Dne 29. 6. 2022 proběhlo na sále obecního úřadu 25. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Jednání se zúčastnilo 7 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
HASIČI LEŠTINA

HASIČI
Po dvouleté pauze Vás dobrovolní hasiči zvou na tradiční pohárovou
soutěž, která se koná v sobotu 23. 7. 2022 ve 14. 00 hod na návsi.
Přijďte se podívat, podpořit a povzbudit nejen naše hasiče.
Další akcí místních hasičů bude opět pochod kolem Leštiny. Termín
a trasa budou upřesněny plakáty a hlášením rozhlasu.
NA OBĚ AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVOU HASIČI.
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KULTURNÍ KOMISE

Blahopřání jubilantům

V měsících leden – červen letošního roku své životní jubileum oslavili
a dárek s přáním od Obecního úřadu v Leštině obdrželi tito naši
spoluobčané, seniorky a senioři:

leden

pan Josef Loučný

90 let

paní Jarmila Drlíková

80 let

paní Anna Müllerová

93 let

pan Milan Žák

91 let

paní Jaroslava Dajčarová

80 let

březen

paní Jaroslava Čechová

80 let

duben

pan Věroslav Unzeitig

85 let

paní Věra Tejklová

85 let

paní Vlastislava Čulíková

80 let

paní Olga Krušová

90 let

pan Alois Drlík

80 let

únor

květen

červen

paní Aloisie Pospíšilová

91 let

pan Stanislav Hrubý

90 let

Naši milí jubilanti, do dalších let Vám přejeme především co nejvíce zdraví, štěstí,
spokojenosti a hodně lásky Vašich blízkých.
Kulturní komise OÚ
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KLUB SENIORŮ

Klub seniorů Leština

Ráda bych všechny, ale hlavně seniory, informovala o aktivitách našeho klubu, které
proběhly nebo nás v budoucnu čekají.
Letos jsme se poprvé sešli 8. 3. v penzionu, kde jsme se seznámili s plánem akcí na
první půlrok.
Nabídky Krajské rady seniorů Olomouc využilo hned v březnu několik důchodců a
zopakovali si rekondiční pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí. O jeho programu jsem
již informovala.
V jarních měsících pořádalo kino Retro Zábřeh představení pro seniory za snížené
vstupné, kterého jsme se také v hojném počtu zúčastnili.
Pohybově zdatnější absolvovali 22. 3. výšlap kolem Moravy s cílem na kroužkovací
stanici, kterou všechny účastníky provedla a zajímavé informace podala paní Marta
Unzeitigová. Škoda, že se další výšlap, tentokrát po proudu Moravy do „Spojů“, nemohl
pro nepřízeň počasí uskutečnit, zůstává však nadále v plánu na měsíc září.
26. dubna jsme se opět sešli v penzionu na poutavém promítání svatebních
fotografií. Paní Anna Hoferová je s pomocí vstřícných obyvatel Leštiny sesbírala a
seřadila od počátku minulého století až po současnost. Děkujeme, strávili jsme velmi
příjemné odpoledne. Věřte, že poznávat nevěsty a ženichy po tolika letech byl někdy
oříšek. Pro velký zájem se promítání fotografií bude v budoucnu určitě opakovat.
Velmi zdařilé akce s bohatou účastí proběhly v květnu - 10. 5. exkurze do Muzea
Zábřeh, kde nám poutavý výklad průvodce přiblížil dobrodružný život cestovatele
Eskymo Welzla. Přátelské posezení v cukrárně provoněné levandulí pak bylo sladkou
tečkou.
Druhou akci zaznamenal 31. 5. výlet vlakem (autem i na kole) do Muzea sklárny
Rapotín, kde jsme se seznámili s celou historií. Ani zde nechybělo sladké potěšení v
podobě návštěvy Pralinkárny Velké Losiny. Poté jsme se vydali na oběd a prohlídku
lázní s ochutnávkou léčivého pramene.
Krajská rada seniorů pořádá každoročně Letní táborovou školu pro seniory KRS
Olomouc. Tento rok tábor proběhl od 12. - 17. června v Čekyni u Přerova. Ani letos tam
táborníci z Leštiny nechyběli. A program byl opravdu bohatý: Besedy se zajímavými lidmi,
ukázky práce hasičů, záchranky, policie, tvořivé dílny, sportovní soutěže, výlety,
zdokonalování v práci s počítačem, telefonem, maškarní karneval, cimbálovka, bingo,
country, tanec…
Současně KS v Zábřehu odjížděl na rekondiční pobyt do Piešťan a nabídku volných
míst neodmítli ani naši senioři.
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18. 6. proběhlo v Sudkově již tradiční Setkání seniorů mikroregionu Zábřežsko příjemné posezení s přáteli, bohatým občerstvením, kulturním programem, tombolou,
soutěží a tancem.
V červenci a srpnu nás čeká opékání špekáčků a malé sportovní zápolení na zahradě
sokolovny. Jak vidíte, škála činností KS Leština je bohatá a je jen na Vás, vážení senioři,
jak ji využijete a kterých akcí se zúčastníte. Čas velmi rychle utíká, prožijme ho aktivně
v kruhu přátel. Přijďte mezi nás! A nezapomeňte, že věk je jenom číslo…
Všechny akce jsou vždy vyhlášeny rozhlasem a zveřejněny ve vývěsní skříňce v
parku u trafiky.
Jaroslava Svatoňová
ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠKE

Leština se proměnila v pohádkové městečko.

Poslední květnovou sobotu uspořádal Estrádní soubor VEŠke, z. s. ve spolupráci
s dalšími spolky a organizacemi obce krásnou akci pro děti s názvem „Pohádková
Leština“. Do pohádkového městečka se sjelo 282 dětí ze 48 obcí naší republiky, přivítali
jsme i 4 děti z Německa a Ukrajiny. Hostitelskou Leštinu reprezentovalo 84 soutěžících.
Po registraci se nejmladší účastníci vydali v doprovodu rodinných příslušníků ke
stanovištím, kde na ně čekaly pohádkové bytosti.
Děti se při plnění různých úkolů a disciplín setkaly s Flinstoneovic, vodníky,
Červenou Karkulkou a vlkem, Makovou panenkou a motýlem Emanuelem, s čerty z
pekla, včelkou Májou a Vilíkem, Křemílkem a Vochomůrkou a nechyběly i dokonale
namaskované Pindruše. Na startu a v cíli na ně čekali Šmoulové, neboť sokolovna se
na pár hodin proměnila ve Šmoulíkov, ale pozdravili je i Ferda mravenec a milá Beruška.
Taťka Šmoula objížděl trať, dohlížel na pořádek a vše dokumentoval. V cíli si děti mohly
vyzkoušet různé atrakce. Všichni pak už jen čekali, až se roztočí kolo štěstí plné hezkých
cen. Na 18. hodinu zde bylo pro zájemce připraveno promítání dětského kina Croodsovi
a nový věk.
Ačkoliv před polednem hrozila situace, že akce bude pro nepřízeň počasí zrušena,
nakonec se příroda umoudřila a obdařila nás krásným dnem. Rodiče si s dětmi v pohodě
prošli naši hezkou obec a my jsme přesvědčeni, že si všichni všechno spokojeně užili.
Organizátoři děkují všem účastníkům, nejvíce těm nejmenším, za pohodové odpoledne
s pěknou atmosférou a těší se na další akce v Leštině. Poděkování patří i všem
partnerům a sponzorům, kteří ke zdárnému dni přispěli nemalým dílem a samozřejmě
samotným obětavým organizátorům, kteří svůj volný čas věnovali tak skvělé akci.

Estrádní soubor VEŠke, z. s.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zdravíme Vás - v tomto školním roce již naposled.
Tentokrát Vás nebudu seznamovat se všemi aktivitami, které jsme v průběhu května
a června v mateřské škole prožili. Pro zájemce, kteří by chtěli nakouknout pod pokličku
dění, je k dispozici fotogalerie na webu www.zs-lestina.cz. A že to byl „fukot“, poznali
rodiče na vlastní kůži. Každodenní sledování nástěnek a aktualit není jednoduché a my
si vzájemné spolupráce velmi ceníme. Myslíme si, že výlety, plavání, školkové spinkání,
indiánské bubnování, řádění na dopravním hřišti i obyčejné dovádění za to stálo. A jsou
mezi námi i obětaví rodiče, kteří zabrzdí ranní spěch do zaměstnání, vrátí se domů pro
zapomenutý batůžek nebo za deště roztáhnou deštníky a v klidu pomohou převádět děti
do autobusu, aby se v suchém oblečení mohlo v pohodě vyrazit na výlet. Velmi si
vážíme těchto drobností, které nám pro Vaše děti pomáhají utvářet příjemné prostředí.
Na druhou stranu se nám ne vždy dařilo plnit očekávání všech. A je fajn, když se
dokážeme domluvit. Osobně jsem opravdu ráda za veškeré podněty a připomínky, se
kterými rodiče za mnou přišli. Oboustranná trpělivost je důležitá a když se na sebe
dokážeme znovu usmát, bude všem moc dobře.
Jménem celé MŠ Vám všem přeji krásné léto, ať se vydaří, jak si plánujete. Dětem
přeji bezva prázdniny a samé pěkné zážitky.
Veronika Císařová
Předprázdninové rychlé zprávičky z leštinské školičky ☺
Je to tak, prázdniny jsou opět na dosah. Končí další školní rok. Všichni už se
samozřejmě těšíme na dny volna, abychom načerpali spoustu sil na nové školní období,
které nás po prázdninách čeká. Předpokládám, že budeme dostatečně odpočati, proto
bychom se po čase rádi vrátili k jedné „předcovidové“ aktivitě, a sice ke sběru starého
papíru. V září máme v plánu ji zase vyzkoušet. Proto se obracíme na Vás, leštinské
spoluobčany, kteří jste ochotni nám pomoci, s prosbou o přípravu této sběrné komodity.
Letáky, noviny, časopisy a podobně je totiž potřeba buď narovnat do papírových krabic,
nebo svázat provázky tak, aby se dětem i dospělým se sběrem dobře manipulovalo a
vše připravit ve stanovený den před domy. Přesný termín určíme na začátku školního
roku a zveřejníme na plakátech i v hlášení místního rozhlasu. Už nyní děkujeme všem,
kteří se do akce zapojí!
Na závěr bych chtěla také touto cestou popřát všem páťákům, kteří opouští místní
„základku“, ať se jim v jejich nových školách daří a ať i v nich jsou spokojeni a čeká je
spousta krásných zážitků. Ostatním „školou povinným“ bych ráda popřála krásné a
hlavně dostatečně dlouhé prázdniny plné malých i velkých radostí.
Nádherné léto každému z Vás přeje Jana Řeháková.
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TJ SOKOL LEŠTINE ODDÍL KOPANÉ

První sezóna ml. přípravky je u konce
Po podzimní části fotbalové sezóny jsme Vás informovali o vystoupení našich
nejmladších fotbalistů v jejich první sezóně. Nyní stojíme na jejím úplném konci a je čas
bilancovat.
Pozitiva převažují, protože kluci za ten soutěžní rok udělali opravdu
velký posun vpřed a zdá se, že je fotbalová abeceda baví. I když se
někteří odhlásili, pořád je kluků v týmu více než dvacet a to je paráda!
Některé akce na hřišti by se líbily i v dospělém fotbalu, kluci si dokázali
několikrát přihrát, dostat se do šance a hlavně, dávali pro ně tolik důležité
góly. Zápasy jarní části sezóny byly vyrovnané a plné gólů. Z deseti
zápasů se nám podařilo hned 4x vyhrát a šestkrát jsme odcházeli
poraženi, ale vždy se vztyčenou hlavou, protože kluci nechali na hřišti všechno! A proto
děkujeme všem divákům za podporu, snad se jim naše výkony líbily.
Na jaře nás nejvyšším rozdílem porazily Velké Losiny (10:5), kterým jsme to ale u
nás vrátili (7:5). Další výhry byly s Rudou (11:2 a 16:6), posledním zápasem pak bylo
derby v Lesnici, které jsme po infarktovém průběhu ovládli v poměru 11:9.
Zápasy odehráli především tito hráči: Brankáři Erik Jílek a Radek Hanák, dále Adam
Nimrichtr (32 gólů), Daniel Puchr (16), Michael Malý (16), Matěj Malý (12), Tadeáš Geprt
(11), Ondřej Roučka (4), Matyáš Tomek (4), Jakub Vaculík (3), Daniel Merta (1), v
závěru pak pomohl ještě Jonáš Kaláb a Lukáš Vlk!
Na konci jsme ještě stihli odehrát jeden turnaj v Bohdíkově a uspořádali si na hřišti
malé “závěrečné” posezení. Nyní nás čeká malá tréninková pauza, ale v srpnu na to
zase vlítneme! V týdnu od 8. do 12. 8. budeme mít týdenní fotbalové soustředění, kde
vyladíme formu na další sezónu.
Jak bylo uvedeno, kluků je daleko víc a oddíl hledá někoho z řad tatínků či
fotbalových nadšenců, kteří by dobré, správné věci pomohli. Není totiž v silách dvou
trenérů, aby odtrénovali a ještě odehráli více zápasů než doposud. Vůbec se nebráníme
možnosti sestavit tým “B” v mladší přípravce, který by hrál své zápasy, ale k tomu
potřebujeme další trenéry. Tréninky mohou být společné, ale jde o ty zápasy. Pokud by
se někdo odhodlal, neváhejte nás kontaktovat (733 515 690). Jde o ty mladší kluky, kteří
také potřebují hrát, aby se mohli posouvat dál.
Pavel Nimrichtr

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V dnešním Leštinském zpravodaji se v doslovném přepisu z Pamětní
knihy obce Leštiny, díl druhý opět vrátíme k zápisům kronikáře a před
stranou 106 / 107 ještě otevřeme kapitolu Obsazování úřadů.
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S útěkem německé armády rozpadl se Landrát v Zábřeze a do opuštěných síní úřadu
nastoupily k nové naší práci v okresním národním výboru /ONV/ i nové síly. Nejvyšší
úřední funkcí v okrese, předsedou ONV, pověřen byl za ČS Zábřežan František Sedlák.
Byl jím jen krátký čas, vystřídal jej advokát Dr. Josef Plachetka, příslušník KSČ, rodem
ze Zábřeha. V této funkci byl až do voleb r. 1946. Dalo mu hodně práce, nežli v prvních
dnech po osvobození uvedl v chod administrativu v nově zřizovaných resortech úřadu
ONV. V nich k plodné úřední činnosti zaškolil záhy kádr sil, jež mu byly pro úřad
přiděleny po dohodě ze 4 politických stran nejschůdnější cestou revoluce hlavně z řad
pracujícího lidu. Po něm se stal předsedou ONV Ferdinand Sládek, ředitel střední školy
v Zábřeze, rodilý z Lesnice, předák SD. Po únorových událostech roku 1948 místo jeho
zaujal okresní knihovní inspektor Rudolf Beneš za KSČ a když po své roční činnosti
odešel na školení vysoké politické školy v Praze, stal se úřadujícím předsedou ONV
jeho náměstek, náš občan Jaroslav Holouš z č. p. 159 za KSČ, až dotud referent
bezpečnosti ONV. V červnu 1950 vystřídal jej opět Zábřežan Václav Krátký za KSČ.
Pracující lid tak obsadil úřady všech instancí všude v republice právem své moci a
pominul přitom zúplna bývalé byrokratické úředníky, kteří tu v úřadech mohli být novému
režimu jen na obtíž a překážku. Bylo jim dáno najevo, že nejsou v nových službách státu
nijak nepostradatelní a že se jim nečiní překážek, odejdou – li dobrovolně do výslužby,
anebo přejdou – li do jiného zaměstnání. Z našich místních občanů uplatnili se v úřadě
ONV v Zábřeze:
Vojtěch Berka jako bezpečnostní referent
Jaroslav Holouš č. p. 159, v referátě bezpečnosti
Adolf Drlík č. p. 238, v referátě hospodářském a průmyslovém
Marie Drlíková č. p. 131, úřednice v referátě I.
Jan Žák č. p. 6, v zásobovacím oddělení
Josef Rýznar č. p. 244, v referátě stavebním
Po roce 1948:
Karel Urban č. p. 42, v referátě kádrové oddělení
Miroslav Voráč č. p.117, v odboru zemědělském a družstevním
Bezpečnostní stráž okresu, dříve četnictvo, bylo přetvořeno na „stráž národní
bezpečnosti“ /SNB/. Mnozí četníci, známí občanstvu svým strohým služebním výkonem
za doby dřívější, nebyli do služeb národní bezpečnosti přibráni. Obec naše přísluší
k stanici SNB v Zábřeze.
Kapitola nazvaná ŠMELINA
Koncem války a pak po ní, ale zejména po urovnání naší měny vázanými vklady,
rozmohl se všude nový druh obchodu, tak zvaná „šmelina“. Týkala se všeho zboží,
volného i vázaného, jmenovitě textilu všeho druhu, obuvi, gumového zboží a vůbec
zboží, jehož bylo v našem státě Němci dokonale vypleněném ještě málo a jež se proto
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prodávalo spotřebitelům na zvláštní, úřady vystavovanými poukazy. Různí podnikavci
tak zvaní “takéobchodníci“ „šmelili“ za přehnané ceny zbožím před úřady
poschovávaným. Touto metlou 2. světové války rostlo bohatství šmelinářů přímo
lavinovitě. Stát dopadené a usvědčené upíry trestal po zásluze zabavením jejich
ukrytého zboží a majetku víceletým žalářem, ale konec šmelině učinil teprve rok 1949
zavedením volného trhu za úředně zvýšené ceny. Ale drzost šmelinářů šla už tak daleko,
že i potom ještě nějakou dobu zbytky poschovávaného, případně v pohraničí
nakradeného zboží, kam jezdili dělat „zlatokopy“, prodávali spotřebitelům za ceny
opakem nižší, než jak je upravil stát pro volný trh. Ve výloze v Zábřeze a jinde viděli
jsme několikrát pro náš nemalý podiv, ale i hněv zboží SNB u šmelinářů vypátrané a zde
vyložené. Některé v celých hromadách, dokonce i zbraně všech možných systémů a
náboje k nim v bednách. Na co zbraně měli při svém nekalém obchodě, bylo našim
pokoje milovným občanům již naprosto nepochopitelné.
V příštím čísle LZ se ještě na stranu 107 vrátíme a nahlédneme do kapitoly nazvané
Zásobování. Příjemné léto všem dětem i dospělým přeje kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

5. 7. 2022

•

Svoz plastů

18. 7. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

20. 7. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

23. 7. 2022

•

Pohárová soutěž hasičů ve 14 hod. náves Leština

26. 7. 2022

•

Svoz plastů

8. 8. 2022

•

Svoz komunálního odpad

16. 8. 2022

•

Svoz plastů

17. 8. 2022

•

Svoz zahradního odpadu

29. 8. 2022

•

Svoz komunálního odpadu
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