LZ 2/19
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:

Oznamujeme občanům, že mají na obecním úřadě možnost nahlédnout do
přepracované dokumentace vlivů záměru „Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu
Vitošov“ na životní prostředí. Do téže dokumentace lze také nahlédnnout v informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí
www.mpz.cz/eia.
Oznámení ČEZ
ČEZ DISTRIBUCE a. s. oznamuje občanům, že bude provádět pravidelný odečet
elektrické energie v obci LEŠTINA od pátku 1. 2. do 7. 2. 2019. Vyzýváme tedy občany,
aby v těchto dnech zpřístupnili své elektroměrové rozvaděče a případně zajistili domácí
zvířata tak, aby nezpůsobila našim pracovníkům zranění. V případě, že nebudete v
uvedeném čase doma, můžete zanechat stavy elektroměru na místě pro našeho
pracovníka viditelném. Dále upozorňujeme, že naši pracovníci jsou vybaveni služebním
průkazem, který na vyžádání předloží. Odečet elektrické energie se týká všech
odběratelů, a to i v případě jiného dodavatele elektrické energie.
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Tříkrálová sbírka
„My, tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka…“
Na konci 1. lednového týdne nového roku 2019 jsme v Leštině přivítali nejen milé,
tříkrálové koledníky s jejich spolehlivým doprovodem, ale i tři hudební královny souboru
Musica Dolce Vita, jejichž koncert konaný právě 6. 1. obohatil i náš společný zpěv právě
tradiční tříkrálové koledy.
Vážení spoluobčané, v sobotu 5. 1. u nás TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pořádaná Charitou
Zábřeh vynesla díky Vaší dobročinnosti celkem 33 271 Kč. Všem laskavým dárcům i
obětavým skupinám koledníků patří upřímné poděkování. Veškeré peníze z pokladniček
budou hospodárně využity právě pro charitativní účely. Tříkrálová sbírka letos opět
dokázala, že lidem není osud potřebných bližních lhostejný.

KULTURNÍ KOMISE

Božena Němcová: „Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by ani nevěděl, že býval
šťastný..."
V úterý 22. ledna se poprvé v letošním roce uskutečnilo posezení seniorů v budově
místního penzionu. Nově jmenovaná ŠKK navázala na tradiční úspěšnou činnost svých
předchůdkyň a pro své spoluobčany naplánovala i mnoho dalších akcí. První setkání
proběhlo v přátelském, veselém duchu a počet přítomných se jeví jako příslib do dalšího
období. Hezké chvíle sousedského souznění a vzájemné sdělování zážitků, rad i
životních moudrostí dokáží zahnat starosti a chmurné myšlenky. Proti stárnutí v žádné
lékárně potřebné léky nekoupíme, ale právě taková seniorská pobesedování je umí
nahradit. Hodinka zábavy u kávy i vínka rychle uplyne a domů se vrátíme s úsměvem od příštího posezení i s písničkou na rtech. Přijďte se přesvědčit, budeme se na Vás
opravdu těšit 😊!

[2]

POKRAČOVÁNÍ PLESOVÉ SEZONY

Obecní úřad Leština, Základní a Mateřská škola
Leština
zvou občany na

„Společenský ples“
konaný dne 2. 2. 2019 od 20 hod. v prostorách sokolovny v Leštině.
K tanci a poslechu hraje skupina CANTUS.
Předtančení zajistí uskupení NEXT – Šumperk a naše školní drobotina.
Výtěžek plesu bude jako tradičně věnován základní a mateřské škole.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
VESELÍ ŠAŠCI LEŠTINA

Vážení spoluobčané a příznivci našeho spolku,

estrádní soubor Veselí šašci Leština, z. s. si Vás dovoluje pozvat již
po dvacáté 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. Vstupenky si můžete vyzvednout u paní Zdeňky
Kolčavové, tel. 731 626 574 na adrese Leština 281 od 25. 2. do 26. 2. mezi 16,00 18,00 hod.
Cena vstupenky - 80 Kč.
Těší se na Vás Vešáci.
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Vážení senioři!
Kulturní komise při OÚ v Leštině připravuje na úterý 21. 5. t. r. zajímavý výlet pro
leštinské seniory do galerie v přírodě nazvané "Dům přírody Litovelské Pomoraví",
která se nachází v okolí vzdělávacího centra Sluňákov v Horce nad Moravou.
Program je následující:
dopoledne
- návštěva Domu v přírodě s průvodcem / vstupné 50,-Kč /
poledne
- možnost zakoupit oběd v ceně 120,- Kč
odpoledne
- Hanácké Benátky - centrum Litovle - na sedmi ramenech Moravy,
návštěva vodní elektrárny / s průvodcem /
Program je svou náročností přizpůsoben právě seniorům!

Dopravu uhradí OÚ.

Případní zájemci se mohou přihlásit na poště u pí. Hradilové - spolu se zaplacením
zálohy ve výši 100,- Kč, do 15. 3. 2019. Další informace naleznete na adrese:
www.slunakov.cz/prohlidky-a-vylety

TJ SOKOL LEŠTINA

První letošní sobota patřila futsalu
Začátek roku postavil před fotbalisty okolních měst i vesnic novou výzvu, a sice
novoroční halový turnaj. V rámci prvního ročníku akce „Leštinské Kopačák“ se v sobotu
5. 1. 2019 utkalo v sokolovně celkem dvanáct týmů a opravdu bylo co sledovat. Akce
s sebou přinesla strhující fotbalovou atmosféru, nechybělo pivo ani klobásy či párky
v rohlíku. Fanoušci měli možnost zhlédnout 29 vypjatých zápasů, ve kterých šlo opravdu
o všechno. Nakonec si 1. místo zaslouženě vybojoval tým ze vzdálených Výprachtic,
který si mimo poháru odvezl také symbolickou výhru - „štěně,“ tedy malou bečku. Tato
akce by se neobešla bez partnerů, kteří se zasloužili o hladký průběh celého turnaje.
Velký dík patří sponzorům: Pekárna Vašíček, Pivovar Litovel, Řeznictví Šebesta,
Zmrzlina v Leštině u pomníku a Posezení na hřišti. Turnaj shledal pozitivní ohlasy a nic
tedy nebrání ani příštímu ročníku, v němž se opět s každým rádi setkáme. Sportu zdar!

Pořadatelé Jan Hobler a Tomáš Viktorin
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V LZ č. 2 se opět vracíme k zápisům tehdejšího pana kronikáře v kapitole nazvané
Okupace Leštiny. Doslovný přepis pokračuje od strany 24.
Poprava 3 zajatců SSSR.
Na svátek sv. Petra a Pavla dne 29. 6. 1942 kolem 10. hodiny
dopoledne přijelo k nám kvapem od Zábřehu víc jak 10 automobilů.
Ve zvlášť plachtou krytém autě bylo viděti 3 rakve a na každé z nich
seděl provazy spoutaný sovětský zajatec. Kolem nich a v ostatních
vozidlech seděli ozbrojení němečtí vojáci, četníci a 7 gestapáků. Před
školou kolona zastavila u hostince, odkud naložen byl stůl a několik židlí. Kolona aut
hnala se pak do Zálavčí a dál k lesu, kde je důl lidem zvaný „Pod bahnem“. Tam konal
se se třemi zajatci polní soud. Gestapo je vybralo namátkou ze dvora v Chromči přímo
z práce. Aby nikdo nepovolaný nepozoroval příšerný děj, obstoupeny byly stráně kolem
dolu četníky, kteří měli za úkol každého vrátit, kdyby přišel do blízkosti soudu. Mezi nimi
byl i četník Peter. Proč byli 3 zajatci SSSR souzeni, nebylo možno již nikdy zjistit. Proto,
že prý krátce před tím zabili jiného spoluzajatce, který byl nalezen na stráni u Trliny
mrtev. Co na tom bylo pravdy, nikdo nikdy nezvěděl. Nevěděli to ani ti 3 zajatci, jimž
smyčka zadrhla mladý, asi 22 letý život k poledni téhož dne. Vrazi pak mrtvoly hochů po
exekuci odvezli neznámo kam. Dodnes na jednom buku vysoko od země trčí hák.
Šibeniční ráhno, jež musili si zajatci sami ke své popravě upevnit mezi dva buky, použila
knížecí lesní správa k zřízení závory, zde zvané „šraňk“ na cestě před úvozem do lesa.
Je tam dosud. Jména popravených nikdo nezvěděl. Co na tom záleželo gestapákům,
aby zděšení lidé věděli jména popravených, vždyť to byli Slované – podle německé
rasové theorie „podlidé“, a tedy už ne lidé podle gestapácké praxe ve vraždění. Kolik
takových nevinných obětí musila dát velká máť Slávie, než naplnila se slova ruského
spisovatele Nerežkovského: „Kdo na Rus s mečem přijde, mečem zahyne!“
V roce 1939 provedeny byly poprvé i odvody všech mužů české národnosti ve věku
od 18 do 52 let. Kdo nebyl úplným mrzákem, byl odveden, nevědělo se však, jaký účel
těmito odvody Čechů nacisté sledovali. Asi že tak „usměrňovali“ sudetské území nacisté
Hitlerem přejmenované na „Sudetenland.“ Ač odvody Čechů se pak opakovaly ještě
několikrát, nebyl nikdo a nikdy k výkonu vojenské služby v německé armádě povolán,
patrně Němci nedůvěřovali naší spolehlivosti ve zbrani v cizích službách. K zdravotní
prohlídce dostaviti se pak musely zvlášť i české dívky a ženy ve věku od 18 do 22 let.
Některé z nich předány byly pak pracovnímu úřadu / Arbeitsamtu /, který je dislokoval
na různá pracoviště, zejména k německým sedlákům na polní práce.
V doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny, část 2 budeme pokračovat i
v březnovém čísle LZ. Pohodové dny s vůní blízkého jara přeje všem milým
spoluobčanům kronikářka Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

2. 2. 2019

•

Společenský ples OÚ, ZŠ a MŠ Leština, 20:00 hod

1. – 7. 2. 2019

•

ČEZ DISTRIBUCE - odečty elektroměrů

11. 2. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

13. 2. 2019

•

Svoz plastů

25. 2. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

2. 3. 2019

•

Pochovávání basy, sokolovna 20:00 hod
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