LZ 3/19
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Dne 18. 5. 2019 proběhne v Postřelmově již tradiční významná akce
„DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO 2019“.
Obec Leština se na této akci bude podílet vybavením jednoho informačního stánku.
Tímto vyzýváme občany, kteří by měli zájem o prezentaci svých výrobků, aktivit či
provozoven ve stánku naší obce, aby nejpozději do 10. 3. 2019 podali zprávu na OÚ
Leština, jakou oblast nebo jakým způsobem se chtějí prezentovat.
Organizační záležitostí týkající se provozu stánku budou upřesněny s jednotlivými
zájemci na koordinační schůzce, která by na OÚ proběhla před samotnou akcí
v dostatečném předstihu.
___________________________________________________________________

Čez DISTRIBUCE oznamuje, že z důvodu výměny trafostanice, která proběhne
19. 3. 2019 na ulici Boxanka, bude omezena v obci Leština od 7.45 do 15.45 hodin
dodávka elektrické energie. Seznam ulic, kterých se toto omezení týká a přehled čísel
popisných, je uveden níže. Občané budou ještě včas informováni obecním rozhlasem.

7. května
Boxanka
Okružní
Potoční
Rybniční
Lomená

142 , 143 , 337 , 55 , 73 , 74 , 76 , 82 , 85 , 95 , 96
100 , 101 , 102 , 115 , 138 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218
219 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236
12 , 45 , 46 , 48 , 53 , 65 , 66 , 67 , 83 , 84
172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 211 , 242 , 322 , 79 , 94
72
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KULTURNÍ KOMISE

Kulturní komise při OÚ Leština si dovoluje pozvat všechny ženy i s rodinnými
příslušníky na oslavu „DNE ŽEN“, která se uskuteční 16. března v prostorách místní
sokolovny. Pohodové sobotní odpoledne zahájíme v 15 hodin / vstupné dobrovolné,
možnost zakoupení občerstvení /. V kulturním programu se představí žáci ZUŠ Zábřeh
pod vedením pana učitele Petra Johna. Věříme, že k dobré náladě přispěje i malé
překvapení pro přítomné dámy včetně hudebního dárku – písniček na
přání.

Na Vaši účast se těší členky kulturní komise.

Doplňující informace k zájezdu seniorů:
Vážení senioři!
V návaznosti na článek v předchozím čísle Zpravodaje k výletu pro seniory do
Litovelského Pomoraví doplňuji ještě několik údajů.
Na návrh pana průvodce ze Sluňákova, který nás bude provázet, jsme program
poněkud poopravili.
Odjezd
8.30 hod od OÚ
dopoledne Litovel - Hanácké Benátky, přejezd na Sluňákov
poledne
oběd na Sluňákově v ceně 120,- Kč / zahrnuje polévku, řízek, brambory, salát /
odpoledne Dům v přírodě Sluňákov
Návrat do 16 hodin.
Cena zájezdu včetně oběda 250,- Kč
bez oběda
130,- Kč
Jízdné hradí Obecní úřad.
Jelikož obědy se musí objednat předem a platit hromadně, je třeba si je přihlásit na
poště do 15.3., kde ho můžete i zaplatit, nebo telefonicky na čísle 583 450 008.
Případné nedoplatky se budou řešit po nástupu do autobusu.
Za kulturní komisi
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Eva Doleželová

VESELÍ ŠAŠCI LEŠTINA

Vážení spoluobčané a příznivci našeho spolku,

estrádní soubor Veselí šašci Leština, z. s. si Vás dovoluje již po
dvacáté pozvat na tradiční ples POCHOVÁVÁNÍ BASY, který se bude konat v místní
sokolovně dne 2. 3. 2019. Zahájení plesu proběhne ve 20,00 hod. Stejně jako v
minulosti se opět můžete těšit na bohatý program, občerstvení a samozřejmě i na
tradiční tombolu.
Cena vstupenky - 80 Kč.
Těší se na Vás Vešáci.

TJ SOKOL LEŠTINA
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TJ SOKOL LEŠTINA ODDÍL KOPANÉ

Sběr starého železa
Nejmladší fotbalisté oddílu kopané Leština oznamují, že dne 9. 3. 2019 bude
v rámci obce organizován sběr starého železa. Začátek akce bude upřesněn
prostřednictvím místního rozhlasu. Obracíme se na spoluobčany s prosbou, aby
nepotřebné železo připravili před své domy až v den akce. Výtěžek bude v plné míře
využit na doplňkovou činnost malých „Ronaldů“.

Děkujeme
Vlastimil Láník a Tomáš Viktorin

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení a milí čtenáři příspěvků z místního stánku vzdělávání !
Opět po čase za Vámi přicházím, abych vás informovala o dění v „místní základce“.
První dva měsíce v roce sice nejsou na akce tolik bohaté jako ty ostatní, nicméně určitě
stojí za to se o nich zmínit.
Kalendářní rok 2019 jsme, dá se říct, zahájili lyžařským „dojížděcím“ kurzem. Uskutečnil
se od pondělí 7. do pátku 11. ledna v Hraběšicích. Děti se ráno učily, pak absolvovaly
dřívější oběd tak, aby mohly v pravé poledne být na svahu. Sněhové podmínky byly
v tomto období víc než vydařené, tak si místní školáci a sedm předškoláků, kterým byla
nabídnuta volná místa v kurzu, zimních radovánek náležitě užili.
Ve čtvrtek 24. ledna se prvňáčci fotografovali se slabikářem.
Ve čtvrtek 31. ledna obdrželi všichni leštinští školáci výpis z vysvědčení, který byl
vizitkou jejich půlroční více či méně pilné práce. Za odměnu si všichni žáci základní školy
užívali v pátek 1. února pololetní prázdniny (pravda, někteří je trávili v prázdninové
školní družině, ale i tam měli prostor pro své vyžití).
V sobotu 2. února se konal již devátý společný obecní a školní ples. Účast Vás, našich
občanů, byla docela početná, vážíme si toho, že tuto akci podporujete nejen svou
návštěvou, ale někteří z Vás i sponzorskými dary či pomocnou rukou. Chtěla bych proto
letos opět moc poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří jsou ochotni pomoci.
Stejně tak poděkování patří všem zaměstnancům školy i obecního úřadu, kteří se na
organizaci této akce podíleli.
Vřelý dík Vám všem ! Výtěžek akce – 26.000 Kč – bude opět využit pro úhradu dopravy
na školní výlety a další aktivity dětí ZŠ i MŠ.
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Ve středu 6. 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: Tinuška Titzlová
2. místo: Nelinka Trojanová
3. místo: Simonka Kristková
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující: 1. místo: Anička Žáková
2. místo: Adélka Císařová
3. místo: Maty Geprt
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:
Všem
blahopřejeme!

dětem

s recitačním

1. místo: Zuzka Galíková
2. místo: Anička Bartoňová
3. místo: Barča Císařová
nadáním i touto cestou srdečně

V okrskovém kole v Zábřeze nás reprezentovaly 21. února vítězky jednotlivých
kategorií. Zde se soutěží vlastně o postup do kola okresního. „V postupování“ jsme měli
dvoutřetinovou úspěšnost, jelikož se do „okresu“ probojovaly Tinuška Titzlová a
Zuzanka Galíková. Každopádně všem třem recitátorkám patří poděkování za vzornou
reprezentaci školy na této akci.
Rovněž ve středu, tentokrát 20. února, proběhlo školní kolo soutěže Moravský
zvoneček. Zde se soutěžilo pouze ve dvou kategoriích. Vše dopadlo následovně:
V 1. kategorii (1. až 3. ročník):

1. místo: Sofinka Cudráková
2. místo: Natálka Cudráková
3. místo: Tinuška Titzlová

Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník):

1. místo: Šárinka Harciníková
2. místo: Terezka Bartošová
3. místo: Zuzanka Galíková
Též pěveckým talentům patří naše upřímné blahopřání !

V úterý 26. února zhlédli naši prvňáčci v KD Zábřeh divadelní představení Čert a Káča.
V první polovině února jsme se pak ještě zapojili do sběru plyšáků pro sluchově
postiženou holčičku Sáru – na benefiční akci. Plyšáků, které naši školáci věnovali, se
sešlo velké množství, snad pomohou dobré věci.
To bylo krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím a nyní se pojďme podívat na akce, které
připravujeme na čas následující.
Nejbližší plánovanou akcí je Noc s Andersenem. Uskuteční se z pátku 5. dubna na
sobotu 6. dubna. Bude letos ozvláštněna besedou s názvem „Plazi – jak je neznáte“ a
celý program se bude týkat těchto mnohými obávaných, některými opovrhovaných
tvorů. Ve spoustě pohádkových příběhů je však jejich místo důležité a nezastupitelné.
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Ve čtvrtek 11. dubna zveme nejstarší předškoláky a jejich rodiče k zápisu do první
třídy. Zápis se koná v budově základní školy od 13:30 do 16 hodin. Týká se dětí
narozených
od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a dětí s odloženou školní
docházkou. K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného
zástupce. Pro každého budoucího prvňáčka bude jako každý rok připraven malý dárek.
V úterý 16. dubna od 14 do 17 hodin se rovněž v budově základní školy koná 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 15. dubna
odpoledne do školy. Vstupné na akci je dobrovolné, zveme k hojné účasti !
Na čtvrtek 18. dubna připadnou letos velikonoční prázdniny. Děti, které budou
potřebovat, je mohou strávit ve školní družině, která bude v provozu.
V úterý 23. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
Ve středu 24. dubna se vypraví žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště do Mohelnice,
kde se budou snažit získat průkaz cyklisty.
Ve čtvrtek 25. dubna se uskuteční třídní schůzky.
V úterý 30. dubna (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu první letošní sběr
starého papíru. Obracíme se tedy touto cestou opět na všechny naše občany, kteří jsou
ochotni nám pomoci a zapojit se do této akce, aby staré časopisy, noviny a kartony
posvazovali tak, aby se s nimi dalo manipulovat a připravili je ve výše uvedený den před
své domy. Za vaši součinnost moc a moc děkujeme ! Druhá sběrová akce by se měla
konat na podzim letošního roku.
Tolik k plánovaným akcím. Na závěr bych Vám ráda popřála krásné téměř jarní dny.
„Na setkání“ prostřednictvím dalšího vydání Leštinského zpravodaje se těší
Jana Řeháková

Rekapitulace
I Leština si připomněla 100 let od založení samostatného Československa.
Rok 2018, rok plný významných, osmičkových výročí znamenal pro celou republiku
mnoho příležitostí k různým oslavám. Nezáleželo na tom, jak byly rozsáhlé, velkolepé,
ale na jejich důstojnosti a postoji každého z nás. V naší obci jsme se k oslavám
důležitého okamžiku československé státnosti připojili několika akcemi, v nichž občané
vzdali čest tomuto významnému předělu historie společné vlasti. Oslavy stého výročí
vyvrcholily v celé republice 28. října, ale do našich srdcí se tento slavnostní okamžik
zapsal již v sobotu 7. 10. během koncertu uměleckého Tria Bel Canto. V důstojném
prostředí místní svatováclavské kaple jsme po úvodním připomenutí stoletého výročí
společně zazpívali známou píseň Ach synku, synku, kterou miloval první prezident ČSR
T. Q. Masaryk. V knihovně současně probíhala velmi zajímavá výstava nazvaná
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Vzpomínky na padlé občany a legionáře v 1. světové válce, kterou s pečlivostí a
přesností připravila paní Anna Hoferová. Významnému předělu v dějinách státu byl
věnován i článek v Leštinském zpravodaji číslo 9. Na pozdrav republice nezapomněli
ani žáci zdejší základní školy. Páteční odpoledne 26. 10. vneslo mezi její osazenstvo
velké vzrušení. V pravé poledne se po mnohahodinové pilné práci s hromadami
roztříděných plastových víček v národních barvách zaskvěla na prostranství před školou
při zpěvu národní hymny červenomodrobílá státní vlajka doplněná oranžovožlutými čísly
obou letopočtů. Z vysokozdvižné plošiny se vše podařilo zdokumentovat nejen
fotoaparátem, ale i kamerou. Adventním koncertem umělců známého kroměřížského
Piano Petrof Tria vyvrcholily oslavy stého jubilea v pátek 30. 11. Když se kaplí svatého
Václava nesla v podání dvou mladých sopranistek píseň Kde domov můj ze hry J. K.
Tyla Fidlovačka, její 1. sloku s dojetím tiše doprovázely i hlasy dojatých spoluobčanů.
Doufejme, že hladivou národní hymnu bude český národ zpívat s pokorou, hrdostí a
úctou i další staletí.
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Leštinský zpravodaj č. 3 přináší další doslovný přepis z Pamětní knihy naší obce, část
druhá - od strany 26, z kapitoly nazvané Okupace Leštiny.
Zaznamenává se tu pro paměť, kterak se toho roku vedlo v Zábřeze
k odvodu povolaným mužům z Dubicka. Za zpěv českých písní
v městě byli po odvodu na silnici vedoucí k Leštině přepadeni Němci
z bočních ulic města, holemi a tyčkami hnáni pak odtud do okolí a do
krve zbiti. Tohoto zvrhlého činu na pokojném českém lidu zúčastnilo
se po předběžném houkání továrních sirén v masách německé
osazenstvo továrny Brassovy, Scheftrovy a Alfy. Tato pobuřující
událost dostala se rychle za hranice a již v týdnu hlásil moskevský rozhlas týrání
dubických odvedenců s náležitým komentářem. Zprávu tuto podal zahraničním
rozhlasovým stanicím v Moskvě a Londýně rodák z Leštiny, syn kovářův, JAN
LINHART, tehdy již ředitel měšťanských chlapeckých škol v Litovli, jenž v době
Heydrichiády život za vlast položil v den sv. Štěpána r. 1944 ve Vratislavi pod popravčí
sekyrou. Podobně podlehl gestapu rovněž rodák z Leštiny FRANTIŠEK KRUŠ, učitel
v Moravičanech. Podařilo se mu sice obratným a důvtipným trikem při zatýkání ve svém
bytě v Moravičanech dne 1. listopadu 1939 uniknout gestapákům z jejich sítě, prchnout
a pak se ukrývat na Konicku, ale byv zrazen, byl dne 14. ledna 1944 při opětném pokusu
o útěk ve vsi Ochozu u Konice gestapákem Bartelem z Olomouce zastřelen a na rozkaz
gestapa zpopelněn v olomouckém krematoriu.
Kultura za okupace.
Co však přímo elementárně zranilo národní cítění našeho občanstva, bylo naprosté
podlomení všeho kulturního života, jmenovitě brutální zásah na naše školy. Neblaze na
naši školu zapůsobilo, když krátce po zabrání obce okupanty dosazen sem byl po
odchodu řídícího učitele Jaroslava Berky jako vedoucí německý řídící učitel Edmund
Stratil z Vyšehoří u Mohelnice, který byl tu pak až do konce okupace jako nadřízený
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českých učitelů zde zůstavších, ale i jako „věrná ruka“, t. j. správce těch nemovitostí,
které v Leštině a v Lesnici byly bez majitelů, kteří už z jakýchkoliv příčin odešli odtud do
druhé republiky. Školu naši doslova vybrakoval, takže po něm téměř nezůstalo českého
úřednického spisu a záznamu z dob republiky a z dob starších. Archiválie a knihovnu
jak učitelskou, tak i žákovskou doslova rozmetal, pomůcky a mapy znehodnotil, obrazy
odstranil. Stačilo mu, když v učebnách visel v uniformě SA obraz „vůdce“ Adolfa Hitlera.
Jinak však popřál českým učitelům s ním spolupůsobícím volnosti ve vyučování a
toleroval jejich české upřímné cítění. Vedle toho řídil se však přáním a snahou Landráta
Hottoppa, aby se hlavně ty maličké děti co nejrychleji naučily německy, aby tato školní
generace napotom ze školy vyšlá byla již zúplna německá. Vyučoval proto sám ve všech
třídách němčině zprvu několik hodin týdně, postupně pak stále více hodin i denně. Jaký
to musel býti vnitřní zápas a sebezapření českých učitelů zde působivších s námi:
Boleslava Hrbka, Františka Bažanta a Boženy Hajtmarové, když učiti jim bylo bez
učebnic a pomůcek, aby nenarazili na kontrolující nadřízené německé školní úřady ze
Zábřeha a Opavy! Než i přes tuto zbídačelou práci měla již jejich pouhá přítomnost mezi
námi blahodárný vliv a svůj dobrý klad. Děti po celou dobu okupace nezapomněly, že
jsou dětmi českých rodičů, a tito zas nikdy nedopustili, aby přes všechny sliby řídícího
učitele Stratila byla tu zřízena pro začátek třída, v níž by bylo vyučováno výhradně již
jen jazykem německým. 6 žáků pochybných rodin sem nastěhovaných bylo již pro tuto
třídu zapsáno, scházel sedmý, aby třída byla otevřena – nenašel se z Čechů leštínských
jediný, kdo by prodal duši dítěte, a česká škola byla tak zachráněna! Nejednou pak
stěžoval si řídící učitel Stratil na tuto „tvrdohlavost“ leštinských občanů.
Březen nás už za kamny neudrží a toužebně očekávané jaro začíná klepat na dveře.
Přivítejme jeho dny s dobrou náladou a stálým optimismem. Za čtenářskou pozornost
všem upřímně děkuje kronikářka Anna Krušová.
DŮLEŽITÁ DATA

2. 3. 2019

•

Pochovávání basy, sokolovna 20:00 hod

9. 3. 2019

•

Sběr starého železa

11. 3. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

13. 3. 2019

•

Svoz plastů

16. 3. 2019

•

Den žen, sokolovna 15:00

24. 3. 2019

•

Dětský maškarní karneval, sokolovna 14:00 hod

25. 3. 2019

•

Svoz komunálního odpadu
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