LZ 03/22
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:

Tříkrálová sbírka
Stalo se již dobrou tradicí, že v nevlídných, studených lednových dnech vyrazí malí
koledníci spolu s jejich obětavým doprovodem do ulic a poctivě dům od domu žádají o
přispění v rámci Tříkrálové sbírky. I letos tomu tak bylo, a nám nezbývá, než poděkovat
koledníkům a samozřejmě i všem dárcům v naší obci za štědrost, která vyústila v částku
40 464,- Kč.
Ještě jednou děkujeme!

Kaštanová alej se omlazuje
…při procházce krásami přírody člověk nachází víc, než hledá…
Dominantu naší obce tvoří již více než 120 let vzácná, záviděníhodná kaštanová alej
vedoucí středem Leštiny. Její půvab v době květu obdivují místní i přespolní a na podzim
se stává pro děti a mnohé dospělé zdrojem zábavy při sběru jejích plodů. Bohužel,
někdy však nevhodné a bezohledné klácení nedozrálých kaštanů letitým stromům
ubližuje a zároveň dochází k znečišťování veřejného prostranství.
Velkým nepřítelem kaštanů se koncem minulého století stal invazivní škůdce –
klíněnka jírovcová, která se v České republice poprvé objevila v roce 1993 na jižní
Moravě a dostala se pak i k nám. K ošetření aleje se muselo přistoupit chemickou
cestou. Dřevo stárnoucích stromů je totiž velmi náchylné k hnilobám, často jej
znehodnocují i dřevokazné houby, a proto je nutné varovat se hlubších řezů. I přes
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veškerou péči a rady odborníků bylo třeba právě v naší aleji některé kaštany napadené
hnilobou vykácet, což se stalo předmětem mnohých, neoprávněných kritik. Nebezpečí
ulomení a pádu větví, případně i rozlomení stromů především během silných větrů bylo
značné a životy ohrožující. Nikomu z nás jistě likvidace oblíbených jírovců radost
neudělala, ale díky snaze zachovat jejich počty bylo vloni obcí zakoupeno a vysazeno
10 nových, mladých stromků téhož druhu, aby se rozrostly k radosti a užitku i pro příští
generace. Stav starých stromů se musí průběžně kontrolovat, tudíž se může stát, že
časem bude nutné další napadené dřeviny odstranit. V tom případě dojde k realizaci
opětovné vhodné výsadby. Věřme, že novým rostlinným přírůstkům i jejich dřevěným
ochranám nikdo zlý neublíží a kaštanová alej zůstane nadále chloubou i vlídnou oázou
celé Leštiny.
Eva Doleželová, kronikářka

PŘÍSPĚVKY (NEJEN) Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

V dnešním čísle LZ se vracíme zpět na stranu 96 a pokračujeme
v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny, díl druhý.
RMNV / Revoluční místní národní výbor / byl 18 členný a jeho
členové byli:
Jindřich Drlík, číslo popisné 131, předseda, za stranu KSČ
František Drtil, č. p. 57, KSČ
Jan Čech, č. p. 111, bez
Karel Pokorný, č. p. 192, KSČ
Jan Maňka, č. p. 121, bez
Hynek Voráč, č. p. 179, KSČ
Josef Kruš, č. p. 103, bez
Karel Unzeitig, č. p. 93, KSČ
Gabriel Balcárek, č. p. 158, SD
Jaroslav Holouš, č. p. 159, KSČ
Antonín Hirt, č. p. 237, bez
Josef Vepřek, č. p. 161, KSČ
František Kulhánek, č. p. 124, KSČ
Adolf Drlík, č. p. 238, KSČ
Jan Šebesta, č. p. 107, KSČ
Jaroslav Šafář, č. p. 11, bez
Vladislav Linhart, č. p. 146, SD
Stanislav Loučný, č. p. 149, za ČSM
Když pak později byli Jaroslav Holouš a Adolf Drlík delegováni do okresního
národního výboru / ONV /, byli k doplnění pléna RMNV kooptováni František
Kondler, č. p. 75, SD a Karel Březina, č. p. 138, L.
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Tento RMNV fungoval pak až do ustavení prvního MNV po volbách dne 25. 6.
1946. Po prvních nutných opatřeních RMNV pro řádný chod administrativní bylo
nutno zajistit majetek nepřátel státu, pokud zde byl. Stalo se tak na 4
nemovitostech:
1. Chalupa č. p. 95 Josefa Lochmanna, natěrače v Zábřeze. Fond národní
obnovy / FNO /po odhadní ceně asi 12 000 Kč přenechal ji Josefě
Kondlerové, vdově po umučeném Josefu Kondlerovi.
2. Chalupa č. p. 160 Karla Mokraše, který se ve Vídni odcizil národu. Byla
přidělena FNO našemu MNV ku zřízení mateřské školy.
3. Budova č. p. 67 / zvaná přezdívkou „Herberg“ / německého továrníka Huberta
Schmeissera ve Vitošově. Byla FNV prodána Václavu Drlíkovi asi za 22 000
Kčs.
4. Chalupa č. p. 127 u Vitošova téhož továrníka /H. Schmeissera/ ve Vitošově.
FNO přenechal ji Rudolfu Kunrtovi za 6 000 Kč.
Jiných národně nespolehlivých osob a vyslovených zrádců a kolaborantů zde
nebylo, proto nikdo z občanů nebyl postaven před lidový soud.
Příště se k událostem po konci 2. světové války opět vrátíme. Přivítejme
očekávané jarní dny s úsměvem a dobrou náladou! Hezký březen všem
čtenářům LZ přeje kronikářka A. Krušová.
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