Z 6/18
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:

Oznamujeme občanům, že ve dnech 14. a 15. 6. 2018
bude
probíhat odečet stavu vodoměrů. Občané mohou údaje nahlásit osobně
na poště, zaslat emailem na adresu obec@ou-lestina.cz nebo také umístit
lístek 13. 6. na viditelné místo, např. poštovní schránku, na které tyto údaje
ponechte po celou dobu odečtu.
Z důvodu aktualizace žádostí na přidělení obecního bytu na adrese
Družstevní 334-336 bychom chtěli požádat všechny občany, kteří se již
dříve zapsali do pořadníku na obecní byt, aby se dostavili na obecní úřad
a tím potvrdili, že i nadále jejich zájem trvá. Tuto skutečnost mohou
potvrdit rovněž emailem. Termín uzavření aktualizace je 15. 6. 2018.
Mnozí z Vás určitě slyšeli o GDPR ( General Data Protection
Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ). Bohužel
toto nové nařízení již vstoupilo v platnost a s ním souvisí i určité kroky,
které je nutné realizovat. Abychom Vám, kteří jste již dříve poskytli číslo
mobilního telefonu, mohli i nadále zasílat SMS o mimořádných událostech
( havárie vody, plynu atd.), je nutné vyslovit souhlas potvrzením SMS,
která Vám přijde z informačního kanálu (IK) v pondělí. Souhlas můžete
provést také osobní návštěvou na obecním úřadě a vyplněním formuláře.
Dále oznamujeme občanům, kteří mají zájem o vyvezení žumpy,
aby jej nahlásili na obecní úřad nejpozději do 11. 6. 2018. Vlastní vývoz
bude probíhat 13. a 20. 6. 2018
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TJ SOKOL LEŠTINA

8. května již tradičně přivítal leštinský stadion milovníky
sportu a turistiky na 44. ročníku Leštinská třicítka. Počasí
nám přálo, proto jsme se mohli těšit z hojné návštěvy účastníků.
Registrací prošlo celkem 525 účastníků. Z toho se 79 účastníků vydalo na
cyklotrasu 35 km a 16 účastníků na pěší trasu v délce 20 km. Zbývajících
430 účastníků zvolilo nejkratší trasu 10 km, jejímž vrcholovým cílem je
zřícenina hradu Brníčko.
44. ročník proběhl bez větších problémů i díky již zkušenému týmu, který
pracuje na hřišti i kontrolách po trati. Za jeho obětavou činnost patří všem
jeho členům velký dík! Zároveň děkujeme i týmu hasičů, kteří letos nově
zabezpečili kontrolu u Rohelské boudy a všem ostatním, kteří se na
přípravě letošního ročníku jakkoliv podíleli (značení tras, tisknutí map,
příprava plakátů, hudební produkce, občerstvení na kontrolách …atd.).
Velký dík patří též sponzorům - OÚ v Leštině, Pekařství a cukrářství
Vašíček Zábřeh a Pohostinství NA HŘIŠTI pana Petra Martince, který
kromě daru perfektně zajistil občerstvení pro všechny účastníky.
Všechny leštinské občany může těšit, že se v naší obci stále dokáže dát
dohromady parta lidí ochotně a vstřícně pracující pro dobrou věc, přitom
bez nároku na honorář.
Sportu zdar a Leštinské třicítce zvlášť!
Za TJ Sokol Leština Jana Lepková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HARMONIE

RELAX CENTRUM HARMONIE oznamuje, že od června bude opět
možné se objednat na masáže. Podrobné informace Vám rádi
poskytneme osobně nebo na telefonním čísle 723 046 430, nebo je
naleznete na vývěsce u Harmonie, případně na našem FB.
Harmonie, Boxanka 218, Leština
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KAVÁRNA HARMONIE

HARMONICKÉ kulturní odpoledne
v sobotu 23. 6. 2018 ve 14:00 hod.
Milí naši příznivci! Zveme Vás k nám do parku na zajímavé odpolední
posezení. Můžete se těšit na příjemné odpoledne a třeba si i zazpíváte
a zatančíte ☺ . Opět přivítáme vzácné hosty, kterými budou
členové Olomouckého saxofonového kvinteta.

Hraví návštěvníci si mohou pro zábavu vyzkoušet netradiční kuželky.

(profi kuželky na netradičním povrchu našeho parku ☺)

☺

Těšíme se na Vás.

Kavárna Harmonie, Boxanka 218, Leština
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Další část kapitoly Události let
doslovný přepis z kroniky, 2. díl.

1938-1945,

Když Hitler 11. září ve své řeči v Norimberku žádal
odstoupení sudetských území, nezbývalo nám již nic
jiného než na hrozby jeho dne 25. září mobilizovat
poznovu, aby naše branná moc svou vahou chránila
a ubránila naši pokojnou domovinu. Byla to mobilizace všeobecná, takže
povoláno bylo mužstvo všech zbraní do 42 let. Byly to nezapomenutelné
chvíle slávy, když naší dědinou valily se hned na to vzorně vyzbrojené
formace čsl. vojska dál k severu, tam do těch našich hor, které lačná a
chamtivá německá říše měla již dávno ze své strany obstoupeny svým
vojskem čekajícím na Hitlerův rozkaz, aby se dalo přes ně už na pochod.
Ano, dalo se na pochod, když vešla v platnost tajná ujednání po půlnoci
z 29. na 30. září v Mnichově, kde bylo československým zástupcům
odevzdáno rozhodnutí ministerských předsedů Anglie a Francie, aby čsl.
republika vydala do 10. října Němcům rozsáhlá území pohraniční. Dne 26.
září pronesl ještě Hitler útočnou a výhružnou řeč proti Československu.
Lhal, že Češi moří Němce hladem, týrají v žalářích, bijí je a zabíjejí.
Surově a nestoudně útočil na český národ a zejména na presidenta
republiky: „Zde stojím já a stojí on, Beneš a celá ta československá lež.
Mezi mnou a jím musí být rozhodnuto!“
Ohromující zprávu o odstoupení rozsáhlých území Sudet oznámil nám
rozhlas z Prahy teprve v pátek 8. října s dodatkem, že zabrán bude i téměř
celý okres zábřežský s více jak 70 % Čechů. Nesmírná lítost a bezměrný
hněv zmocnil se nás nad ničemným mnichovským dílem Anglie a kdysi
slavné Francie, neboť rozuměli jsme dobře tomuto rozsudku mladé,
svobodné naší vlasti. Rozhodně k takovému rozsudku nedošlo, kdyby byl
k jednání o Mnichově pozván též Sovětský svaz, největší evropská
velmoc, a pak byl Hitler určitě svojí nespokojenou generalitou smeten. Po
právu pak odsoudili někteří angličtí poslanci politiku Chamberlainovu
v britském parlamentě. Poslanec W. Churchill prohlásil tehdy, že západní
velmoci měly na vybranou mezi hanbou a válkou. Vyjádřil svoji nelibost
slovy: „Volily hanbu a budou mít válku!“ Do písmene se jeho slova pak
naplnila. Po Mnichově musil pak president Dr. Beneš na nátlak Hitlerův
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opustit svůj úřad dne 5. října. Předvídaje další vývoj, odešel dne 22. října
do Anglie, aby tam ve vhodné době domáhal se spravedlivého odčinění
pro Čechy. A první, kdo mu pomocné ruky podal, byl onen, tehdy již
ministerský předseda W. Churchill. Po zdrcující zprávě o odstoupení
Sudet naše t. zv. „spojenci“ zrazená a zahanbená armáda ustoupila pak
před německou přesilou ze svých pozic a z tolik nákladných a
modernizovaných opevnění na hranicích do vnitra země. A za ní v patách
zabírali nám Němci ukradená území, hory, jež po celá historická staletí
nás chránily a vždy uchránily. Jako hladoví supi rozlévali se do šíře i
hloubky postupující tak rychle, že sotva naše dlouhými pochody unavená
armáda mohla ustupovati. Bez jediné rány, bez nejmenších srážek
okupovali Němci ohromná území a s nimi i téměř milion Čechů. Hitler
podle svého zvyku porušil hned mnichovská usnesení a stanovil si hranice
podle své libovůle a svého přání tak, aby zmrzačenému státu co nejvíce
ztížil životní podmínky. Dlouhými výběžky obkličoval města, přetínal
železniční a silniční spoje, zbytek Moravy rozdělil téměř na dva díly, a co
hlavního, napořád uchvacoval lesy, kde jen bylo možno. Na uhlí bohaté
Těšínsko zabrali nám Poláci, - takto nám nejbližší Slované!
V příštím LZ se již dostaneme přímo ke kapitole s názvem – OKUPACE
LEŠTINY.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych ještě přidala i vzpomínku na
smutnou událost před 70 lety – Tragédie v lomu Vitošov v roce 1948. Ráda
bych poděkovala paní Anně Hoferové za podnět a zapůjčení publikace
Severní Morava, svazek 93, v níž se právě nachází článek i s dobovou
fotografií autora pana Jaroslava Řoutila, kterého jsme znali jako
nadšeného ochránce přírody, sběratele, písmáka a vlastivědce, jak jej
v uvedeném čísle označil můj bývalý spolužák z učitelských studií, člen
redakční rady RNDr. Zdeněk Gába.
Pan Řoutil, bydlící tehdy ve Vitošově v někdejším Schmeiserově domu
Pod lipami, kam na prostranství k obchůdku U třech lip chodívala paní
z Hrabové vybubnovávat a hlásit obecní zprávy, vzpomíná:
„V roce 1947 byla státem vyhlášena dvouletka k obnově národního
hospodářství. Ve vitošovské skále, patřící tehdy již národnímu podniku,
byla velmi těžká a namáhavá práce při těžbě vápence pro tamní vápenku.
Tehdy byl vymyšlen či navržen způsob k usnadnění práce při těžbě
podkopáním kolmé stěny. Předpoklad takové těžby byl, že buď převis sám
na jaře spadne, nebo spadne za pomoci odstřelu. Jenže se stala
nepředvídaná tragédie. Skála se totiž měla více střežit a kontrolovat,
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jelikož se pracovalo přes zimu. Po jarním tání a oblevě se skála začala
uvolňovat, pukat a otvírat. Když skaláci zpozorovali, že začíná padat
kamení, začali utíkat pryč od stěny před hrozícím sesutím. Jenže místní
skalák a obyvatel Vitošova, pan Karel Sládek, jak se povídalo, měl pod
stěnou odloženou vestu a v kapsičce hodinky - cibule na řetízku. Vrátil se
pro ně a cestu zpět již nestihl, jelikož měl před sebou překážku v podobě
kamene naskládaného do tvaru hranolu, jak se říkalo do prizmy, což musel
obíhat. Došlo k sesuvu stěny a zavalilo ho velké množství kubíků kamene.
Jeho žena Pepina to velmi těžce snášela, chodívala přes den a večer do
lomu s baterkou i pejskem hledat muže pod závalem a marně volala Karlíčku! Po odtěžení a úklidu kamene byl nalezen mrtev. Mimo pana
Sládka zahynul při této tragédii i další skalák pan Adolf Krček z Leštiny,
otec tří dětí, který byl také zavalen balvanem. K neštěstí v lomu došlo dne
8. března 1948. Při popisované tragédii došlo určitě k porušení
bezpečnostních předpisů, jinak by ke katastrofě nedošlo. Ale nic nejde
vrátit zpátky… Hezké léto a hlavně více potřebné vláhy přeje A. Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

4. 6. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

6. 6. 2018

•

Svoz plastů

13. 6. 2018

•

Svoz zahradního odpadu

13. a 20. 6. 2018

•

Vyvážení žump

14. a 15.,6. 2018

•

Odečet stavu vodoměrů

18. 6. 2018

•

Svoz komunálního odpadu

23. 6. 2018

•

Kulturní odpoledne
Kavárna Harmonie 14:00

27. 6. 2018

•

Svoz zahradního odpadu
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