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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 6. 3. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu zasedání Zastupitelstva obce Leština
č. 5. Na zasedání bylo přítomno 7 z 11 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ Rozpočet obce na rok 2019
▪ Účetní uzávěrku obce za rok 2018
▪ Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na
celoroční činnost příjemce (poskytnutí dotace z rozpočtu obce
spolkům a sdružením, které svou činností přispívají ke zkvalitnění a
obohacení života občanů obce)
Plné znění usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Sběr proběhne 8. dubna od 8:00 do 17:00 a 9. dubna od 8:00 do 12 hodin na hale v
Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ. V jinou, než
výše uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá dle platného
ceníku.

Sběr zahradního odpadu
V měsíci dubnu se znovu rozběhne svoz větví a sběr zahradního odpadu. Žádáme
občany, aby k likvidaci zahradního odpadu ze svých zahrad, pokud možno, využívali
přidělené kompostéry a přispěli tím k redukci nákladů obce na sběr a likvidaci této
odpadové složky.
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Děkujeme.

Vývoz žump
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o vyvezení žumpy, aby požadavek nahlásili na
pokladně OÚ do 8. 4. 2019
Připomínka
Zájezd seniorů 21. 5. 2019:
Upozorňuji přihlášené účastníky zájezdu, aby se ještě v případě zájmu o oběd nahlásili
na poště u p. M. Hradilové nejpozději do 10. dubna. Obědy je totiž nutné rezervovat
s předstihem.
E. D.
KULTURNÍ KOMISE

Kulturní komise obce Leština
zve občany na zájezd (POZOR - v Česku pouze 4 představení)

LEDNÍ REVUE „SNĚHURKA NA LEDĚ“
Kdy: Neděle 20. října 2019
Kde: Zlín, Staré Město
Cena zájezdu: 1 000 Kč
V ceně zájezdu:
•

Doprava autobusem tam a zpět

•

Vstupenka na lední revue - Zimní stadion
Luďka Čajky Zlín

•

Vstupenka do Kovo ZOO ve Starém městě

Závazné přihlášky společně se složením zálohy 500 Kč nahlaste do 15. dubna 2019.
•

Věra PRACHAŘOVÁ – kadeřnictví Leština

•

Milena HRADILOVÁ – pošta Leština

Těšíme se na hezky prožitou neděli s Vámi.

DEN ŽEN v Leštině
V sobotu 16. března připravila kulturní komise pro zdejší obyvatelky společenské
a kulturní odpoledne v rámci oslav DNE ŽEN. Organizátory jejich účast velmi mile
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překvapila. Byl připraven malý kulturní program,
jemuž dominovalo pěvecké vystoupení žákyň
zábřežské ZUŠ Báry a Terky Frýdových
z Dubicka, svěřenkyň pana učitele Petra Johna
z Leštiny. Jejich krásné, melodické a něžné
pěvecké vystoupení bylo pohlazením a všem se
velmi líbilo. Obohacením zábavy se stalo i
vystoupení estrádního souboru VEŠ se svou
choreografií „Proměny ženy“. K dobré pohodě
přispěly i písničky na přání, které ochotně
vyhledával Kája Prachař.
Moderátor vyzval přítomné, aby napsali své podněty, nápady, myšlenky, které by
obohatily společenský a kulturní život v obci. K tomu byla vytvořena a na webových
stránkách obce uveřejněna i anketa, jíž se mohou zúčastnit i další občané. Vždyť
spokojený život v Leštině si krásnější vytváříme právě my, Leštinští.
Tento svátek by se měl především stát projevem úcty a lásky k ženám. Pohodové
odpolední zastavení, odbočení od běžných rodinných a pracovních povinností a
příjemné posezení v milé společnosti s programem, který potěší oko i srdce, bývá
k nezaplacení. A proto v této aktivitě bychom rádi pokračovali!
Kulturní komise obce Leština

VESELÍ ŠAŠCI

Pochovávání basy
V sobotu uspořádala estrádní skupina Veselí šašci Leština, z.s. ples „Pochovávání
basy“. Oslavili tak svou dvacetiletou činnost. Na ples se soubor intenzivně připravoval
dva měsíce. Myslíme si, že výsledek stál rozhodně za to a předčil veškerá očekávání
návštěvníků plesu i organizátorů. Do posledního místa zaplněný sál, beznadějně
vyprodaná tombola a především skvěle připravený program „Vešáků“, to jsou základní
atributy letošního ročníku. Nechybělo ani pestré občerstvení. Ples měl náboj, dynamiku,
spád, tombola odsýpala a bylo vidět, že se bavil každý, kdo na ples zavítal. „Vešáci“ si
připravili nejlepší taneční vystoupení ze své
dvacetileté činnosti. Nezapomněli na populární
hanebný kankán, ani na rozšafné akvabely v
bazénu. Sál roztleskávaly šikovné mažoretky i
půvabné španělské tanečnice. S efektním
vystoupením nazvaném „Černá a bílá“ by se
obratní šikulové prosadili i v televizních
soutěžích.
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Při závěrečném defilé se jednotliví členové představili jako populární zpěváci či
oblíbené kapely. Na závěr poděkovala předsedkyně spolku paní Zdeňka Kolčavová
všem divákům a členům skupiny za přízeň a podporu. Její rozloučení bylo velmi
dojemné. Po 20 letech vedení souboru se totiž rozhodla svoji aktivní činnost ukončit.
Soubor jí srdečně poděkoval a hudebníci Jiřinka s Milanem si pro dojatou kamarádku
připravili i speciální píseň. Rozloučení bylo pompézní - všichni lidé v sále povstali a
potleskem vzdali Zdeňce hlubokou poklonu.
„Vešáci“ pak za doprovodu mnoha lidí v sále o půl druhé v noci pochovali basu a
rozloučili se smutečním průvodem, k němuž se přidávali i diváci.
Na lidech bylo znát, že se dobře baví. Hudební skupina MENHIR, která na vešáckých
plesech a akcích hraje, končila hudební produkci až ráno o půl čtvrté. Výborným
nápadem byl i fotokoutek, z něhož si mohli návštěvníci za rozumný peníz odnést
nezapomenutelnou plesovou fotografii. „Vešáci“ připravili pro zájemce i DVD z jejich 20ti leté úspěšné činnosti.
V Leštině to v sobotu opravdu žilo! Velké poděkování patří všem členům estrádní
skupiny VEŠ, gastronomické sekci starající se dostatek jídla i pití a umělecké sekci,
která se starala o program a o zábavu. Upřímné poděkování patří i všem partnerům a
sponzorům, kteří přispěli k vysoké úrovni plesu. V neposlední řadě patří dík všem, kteří
ples obohatili svou přítomností a vytvořili skvělou, úžasnou atmosféru.
„Vešáci“ vyzývají případné zájemce, kteří by rádi přiložili ruku k dílu a chtěli se stát
součástí této skvělé party lidí, aby se obrátili na kohokoliv ze skupiny VEŠ. Rádi Vás ve
svých řadách uvítáme. „Jsme tu pro Vás a bez Vás nebudeme“…..
M. M.

20 roků, kdo by je nechtěl vrátit?
Zastavit čas, aby dvacítka trvala co nejdéle, nedokáže ani kouzelník, ale vrátit se při
milých vzpomínkách na její startovní čáru je v silách každého z nás. Dokáží v našich
zasmušilých tvářích vykouzlit úsměv, zvednout nám náladu a motivovat k pestřejší
náplni běžných dnů. Radost ze života si nemůžeme koupit, musíme ji hledat v našich
srdcích. I kdyby svět kolem nás přinášel víc trápení než veselí, jen na nás záleží, zda jej
kolem sebe rozsvítíme nebo uvrhneme do stínu. Právě před dvaceti lety se na leštinské
kulturní scéně zjevil pomyslný kompas, který nás celou dobu směřoval k důležité složce
lidského bytí – k laskavému humoru. Dokázal nás pobavit, rozveselit, zahnat chmury,
nevnímat bolest a osvobodit od sobeckosti. Navodil přátelství, soudržnost, přinesl
pohodu a uzdravující pousmání, přetavil pohrdání na úctu. Za dvacet let uplynulo
v Moravě hodně vody, ale ani vlnky, ani vítr prohánějící se nad vrcholky stromů kolem
Trliny neodnesly elán, tvůrčí energii, odvahu a chuť pobavit, přinést něco nového,
neokoukaného, rozesmát a přinutit i k zamyšlení. Komu? Odpověď je jasná!
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Estrádní skupině VEŠ pod taktovkou paní učitelky Zdeny Kolčavové. Nikdo nespočítá,
kolik práce, bezesných nocí a volného času obětavých „vešáků“ stojí za jejich úspěšným
dvacetiletím. Hladivý pozdrav s kytičkou vzpomínek míří i k nebeským výšinám.
Děkujeme, bezvadná parto – za všechno :----))))) !!!!!!!!!!
A. K.

ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK KLUBÍČKO

8. ročník akce ZÁVODY KOČÁRKŮ
Celorepublikové závody kočárků ve sportovní chůzi
MÍSTO KONÁNÍ: LEŠTINA
V neděli 14. dubna 2019 přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice a na
Slovensku v pořadí již osmé Strolleringové závody – závody ve sportovní chůzi s
kočárkem. Závody v této netradiční disciplíně se uskuteční také v naší obci, kde se
organizace ujal Zájmový a vzdělávací spolek KLUBÍČKO, z. s. Leština. Závody se
uskuteční na ulici Boxanka. Zázemí závodníkům i ostatním návštěvníkům
poskytne kavárna Harmonie. Registrace závodníků a začátek doprovodného
programu je od 14 hodin.
Více informací najdete na FB
https://www.facebook.com/spolekKLUBICKO/
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ZÁVODY KOČÁRKŮ – „TAK TROCHU JINÉ ZÁVODY“
Závody kočárků se v celorepublikovém měřítku konají vždy v
jeden určitý den v roce = na desítkách míst v celé ČR se ve stejný
den a ve stejnou hodinu sejdou nadšení rodiče s kočárky, aby
porovnali své síly v rychlé chůzi s kočárkem na trati o délce cca
100 kroků.
Do této akce jsme se jako organizátoři zapojili proto, že se se nám
líbí cíl akce: Motivovat maminky na mateřské dovolené k
pravidelnému pohybu a sportu – a ukázat, že sportovat lze i s kočárkem. Chceme pro
mladé rodiny s kočárky uspořádat sportovně zábavné odpoledne, kde kromě samotných
závodů připravujeme také malý doprovodný program.

JAK ZÁVODY PROBÍHAJÍ?
Podstatou samotných závodů je CHŮZE s kočárkem na vzdálenost cca 100 kroků
dlouhé trati v co nejkratším čase. Jsou připraveny 3 hlavní kategorie závodů: Pro
maminky, pro tatínky a pro celé rodiny, kdy je třeba, aby se dva členové rodiny drželi
madla kočárku současně. Na každý "rozchod" budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem
je kontrolovat především regulérnost stylu chůze, jelikož právě ta je předmětem
závodů.
Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi, neboť sportovní chůze je základem každé lekce
programu Strollering® – outdoorového fitness pro maminky na mateřské dovolené.

Závody kočárků také pomáhají,
tj. vybrané symbolické startovné putuje na podporu určité neziskové
organizace či např. určitého zdravotně handicapovaného jedince.
V našem
případě
rádi
podpoříme
JULINKU!
(http://www.julie.websnadno.cz/).
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TJ SOKOL LEŠTINA

Leštinská třicítka
První tři měsíce nového roku uběhly jako voda a členové TJ
Sokol Leština začínají s přípravou, pro Leštinu, již tradičního
dálkového pochodu Leštinská třicítka.
Je třeba zařídit všechna potřebná povolení pro vstup do lesa,
výrobu značek a značení tras, výrobu mapek, zajištění kontrol i zázemí pro start na
místním hřišti. Práce je tedy mnoho a lidí málo! Chtěla bych tímto za tělovýchovnou
jednotu apelovat na všechny, kteří by jakkoli mohli být nápomocni při organizaci této
akce, aby se přihlásili osobně u paní Jany Lepkové nebo na Obecním úřadě v Leštině.
Je možné dát o sobě vědět i na telefonním čísle OÚ nebo na čísle 721 167 740. Našim
cílem je spolu s vámi stále zvyšovat úroveň této akce.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V LZ č. 4 se v doslovném přepisu znovu vrátíme k smutné kapitole Pamětní knihy,
část 2., nazvané Okupace Leštiny…
Neučilo se dějinám našeho národa vůbec, zeměpis omezil se jen
na Velkoněmecko a lupičská tažení jeho vojsk do porobených zemí,
na češtinu, přírodní vědy a ostatní předměty zbylo minimum
vyučovací doby, a tak poznenáhlu omezila se výuka k posledu stěží
na pouhé trivium, t, j. na čtení, psaní a počítání. Docházka školní
rušena byla nadto různými sběry školními dětmi po obci, jako
starých hadrů, papíru, železa, kostí, pak prací školních dětí na poli,
jako bylo vybírání bramborů, trhání plevele, sběr léčivých bylin aj. Učitelé byli k tomu
přetěžováni různými, lidem tolik nenáviděnými funkcemi, jako každoměsíčními
peněžitými sbírkami na tak zvanou „zimní pomoc“ /Winterhilfe/ na německý červený kříž
a různými jinými sbírkami sice „dobrovolnými“, ale jména, po pravdě však okupanty
nadiktovanými , neboť předem bylo již určeno, kdo a kolik musí darovat a kolik se musí
vcelku v obci vybrat. Němci uměli si dokonale každého učitele prosvítit po stránce
rodopisné. Zavedli knížku tak zvaný „Ahnenpass“, v níž každý učitel měl přesně vypsán
na základě rodných a křestních listů svůj árijský původ až do praděda a prababičky, aby
tak bylo úředně prokázáno, že koluje v něm čistá árijská krev, t j. že není židem. Daleko
hůře bylo se školstvím výše organizovaným. Tak měšťanky byly napořád zúplna
zavřeny, odborní učitelé těchto škol ustanoveni na školách obecných, české reálné
gymnázium hned po zabrání Zábřehu bylo zavřeno, takže studenti vyšších tříd musili se
obrátit na školy této kategorie ve zbylé části republiky, jmenovitě do Litovle a Olomouce,
aby tam svá studia ukončili. Ale styk s nimi byl velice znesnadněn, bylyť na hranicích
Sudet na silničních přechodech a cestách závory střežené německou stráží, jež bez
propustky nikomu nedovolili ani přístup do takové vzdálenosti, aby aspoň dohovor byl
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možný. Trýzní bylo obdržeti propustku i jen na několik hodin. Studenti nižších tříd
reálného gymnázia, kteří z různých příčin nemohli se odebrati na studia mimo Sudety,
byli po nějakou dobu zase sice žáky již zcela německého reálného gymnázia v Zábřeze,
ale po krátkém čase byli prostě ze školy vyloučeni a posláni domů s odůvodněním, že
školy vyšší jsou pro děti německé a Čechům že stačí pro život rýč, lopata a krompáč,
protože beztak jiného dělat nebudou, jak na poli kopat. Tomu vskutku nasvědčovala i ta
okolnost, že českým dětem ze školy obecné vyšlým nebylo vůbec dovoleno učiti se
řemeslům. Hned po 14 roce svého věku byly zavlečeny namnoze daleko od svého
domova k německým sedlákům, aby jim při málo vlídném jednání s nimi na polích dřely
a své zdraví v tak překotném tělesném vzrůstu sobě podlamovaly. Škola musela každý
rok hlásiti úřadu svému všecky děti již od 11 roků stáří a pracovnímu úřadu v Zábřeze,
aby je zařadil do „pracovní povinnosti“ v říši hned, jakmile dovrší svých 14 let. I od nás
bylo tak několik dětí posláno pracovnímu úřadu na místa v okrese, sotvaže školu
opustily.
V dubnu ať už nikdo za kamny nezůstane - těšme se na sváteční VELIKONOCE!
I když budou aprílové, přinesou nám radost! Zdraví Vás kronikářka A. Krušová

DŮLEŽITÁ DATA

3. 4. 2019 ( středa )

•

Svoz větví

•

Sběr velkoobjemového odpadu

8. 4. 2019 ( pondělí )

•

Svoz komunálního odpadu

11. 4. 2019 ( čtvrtek )

•

Svoz plastů

14. 4. 2019 ( neděle )

•

Závody kočárků

18. 4. 2019 ( čtvrtek )

•

Svoz zahradního odpadu

25. 4. 2019 ( čtvrtek )

•

Svou komunálního odpadu

30. 4. 2019 ( úterý )

•

Svoz zahradního odpadu

8. - 9. 4. 2019
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