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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Dne 2. 11. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 17. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 8 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Odečet vodoměrů
Ve dnech 9. a 10. prosince 2020 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou provádět
zaměstnanci obce. Stavy vodoměrů k danému datu je možné nahlásit v pokladně OÚ,
zaslat emailem na adresu obec@ou-lestina.cz nebo údaj viditelně zanechat na poštovní
schránce po oba dny.

Provoz pokladny obce a obecního úřadu
Platby všech poplatků, např. za popelnice, stočné, vodné, nájem atd., je možné platit do
pondělí 28. prosince 2020 včetně. V dalších dnech do konce roku 2020 bude pokladna
OÚ Leština uzavřena. Obecní úřad bude od 22. 12. 2020 do konce roku uzavřen.

Provoz pošty Leština
Pošta v Leštině bude v období vánočních svátků otevřena následovně:
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020

8 – 11 hod
8 – 11 hod
8 – 11 hod
8 – 11 hod
8 – 11 hod
8 – 11 hod
8 – 11 hod

13 – 16.30
13 – 14.30
13 – 14.30
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Poslední možnost využití terminálu Sazka je ve středu 23. 12. 2020

Dotace z rozpočtu obce
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Organizace a spolky, které dostaly dotace od obce na rok 2020, musí nejpozději do 15.
12. 2020 předložit vyúčtování dotací. V případě nesplnění této povinnosti nemůže být
uvedené organizaci dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 přidělena. Žádost o přidělení
dotace na rok 2021 je nutno předložit nejpozději do konce ledna 2021.
Úleva na poplatcích
Občané, kteří chtějí uplatnit slevu na platbě za stočné za rok 2020, musí toto doložit
nejpozději do 20. 12. 2020. Upozornění se týká občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v obci a doloží doklad s vyznačením poplatku za odvádění a čištění odpadních
vod na jiném místě. Na později dodaná potvrzení nebude brán zřetel.

Aktuální informace do vašeho telefonu
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce
ve vašem mobilním telefonu nebo tabletu. Stačí si zdarma stáhnout a nainstalovat
mobilní aplikaci V OBRAZE. K tomu potřebujete chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS a přístup na internet. Do aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data. Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny
aktuální informace z našich webových stránek přímo do svých mobilních telefonů
nebo tabletů. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy nebo hlášení. Dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení a milí,
zdravíme Vás z mateřské školy.
Blíží se adventní čas - a poněvadž se letos nemohou konat společná setkání, rádi
bychom Vám všem touto cestou popřáli krásné sváteční období plné klidu a pohody.
Mateřskou školku i letos provoní smrček z blízkého lesa, vyzdobí vstupní halu a
pokud byly děti hodné, později se pod ním objeví i vytoužená nadílka. Za stromeček
děkujeme panu Dvořákovi, který nám jej věnoval jako sponzorský dar.
I letos jsme se zapojili přes Sdružení Šance do prodeje „Vánoční hvězdy“.
Úctyhodných 70 květin si objednali ti, kteří chtěli pomoci podpořit hemato – onkologické
oddělení Dětské kliniky FN Olomouc. Všem srdečně děkujeme a posíláme přání, ať Vám
květina přinese radost a navodí příjemnou sváteční atmosféru.
Závěrem Vám přejeme pevné zdraví, pokojnou dobu adventní a šťastné Vánoce!
Za kolektiv MŠ Veronika Císařová
HASIČI
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HASIČI
Vážení spoluobčané, letošní rok nám všem připravil těžké
chvíle. Nemůžeme trénovat, nemůžeme soutěžit a nemůžeme se
podílet na společných akcích. Doufáme, že všechno špatné bude brzy za námi a příští
rok začneme lépe.
Touto cestou bych ráda poděkovala za podporu všem sponzorům a příznivcům
leštinských hasičů. Do příštího roku přejeme VŠEM hlavně zdraví a optimismus!
Vzhledem k současné situaci se tradiční Mikulášské veselí na návsi ruší.
Doufejme, že za rok se pod kotlem zatopí a andělský zvoneček zacinká...
Za SDH starostka Ludmila Augustinová

Přátelé, kamarádi, Leštiňáci,
i letos jsme se rozhodli opět ozdobit naši vesnici vánočními stromky.
Zabezpečili jsme 12 stromečků, které jsou již rozmístěny a budou zdobit cestu od školky
ke škole. Obracíme se s prosbou na všechny, kterým se loni výzdoba líbila a kteří mají
děti (ale nejen ti), aby se s námi zapojili do přípravy vánočních ozdob. Věříme, že i vy
chcete mít naši vesnici i v této nelehké době hezkou a nám všem připomínající vánoční
svátky. Za vytvořené ozdoby předem upřímně děkujeme. Při procházce s dětmi nebo
při cestě na nákup je pak sami můžete na připravené stromky pověsit. Děkujeme!
Estrádní soubor VEŠke, z.s.
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I v tomto „nešťastném koronavirovém“ období se vraťme zpátky do pohnuté doby
okupace a od strany 66 pokračujme v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny,
díl druhý.
Dělostřelecká palba, pro nás nebezpečná, mezi Leštinou,
Zábřehem, Skaličkou, Jestřebím, Ráječkem a Rájcem trvala v úterý
až do jedné hodiny po poledni. Do té doby kolem 10. hodiny
dopoledne baterie 5 minometů postavená na dělnické zahradě proti
domku Jana Horkého č. 169 rozmetala německé pozice.
Dělostřelecké u Skaličky, a to po jediné salvě nad pomyšlení přesně
vedené současně ze všech 5 minometů. Hned na to jediná „kaťuše“
postavená na rozcestí silnic do Rájce a Zábřeha za kanálem rozdrtila rovněž po jediném
vypálení úplně německá děla v Jestřebí. Německé dělo zahnízděné u stavu na potoku
vedoucím na zvolský mlýn, kde u nás říkají „na rudlandu“, jež odtud nebezpečně
odstřelovalo náš moravní most, zlikvidovala ruská děla v záhumení Antonína Horkého
č.p. 90.
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Hrůzu mezi Němci budící slavné ruské kaťuše měly také zlikvidovat dělostřelectvo
německé v „Olší“ na pravém břehu řeky Sázavy u mostu přes tuto řeku v bezprostřední
blízkosti domků u hostince „Na nové“ a zejména pak další posici několika německých
děl za železničním násypem pod podjezdem nad silnicí vedoucí z Leštiny do Rájce,
odkud z obou těchto míst byla stále odstřelována silnice vedoucí od nás do Zábřeha.
Když se však u nás informovali, že jsou v těchto obou dědinách výhradně jen Čechové,
neučinili toho ze šlechetného důvodu. Jinak nejen že by rozmetali Němce i s děly, ale
současně byli by způsobili na lidských životech těchto vesnic nepředstavitelné ztráty a
na majetku všeho druhu nedozírné škody. To dobře věděli Němci, že Rusové tomuto
způsobu všude u nás se úzkostlivě vyhýbají, a proto svá děla ze zlovůle stavěli všude
do palebných posic v bezprostřední blízkosti obytných domů a také přímo mezi nimi.
Rusové museli pak změnou bojové taktiky obětovati v zájmu nás Čechů životy svých
vojáků, dáti tak za nás svou krev! Vedení ruské lidsky a šlechetně postupovalo tak vůči
nám všude po příkazu svého velikého génia, generalisima J. V. Stalina. Tohoto nechť
jsou si nejen současníci naši, ale i všechny generace po nás přišlé povždy dobře
pamětlivy! Po celou dobu souboje děl dopadly na naši vlastní, uzavřenou dědinu, pokud
je v paměti, granáty německé jen na 3 místa - jeden na půdu / hůru/ Josefa Drtila č.p.
155, kde poškodil věci tam uložené, ale nezapálil, druhý dopadl na dvoře na hnojisko
v domě č.p. 136, kde beze škody explodoval, třetí pak poškodil málo střechu stodoly
Severina Tuna č.p 25. Jinak tu a tam dopadla střepina bez škody. Ostatní střely buď
přestřelovaly dědinu, nebo dopadaly napořád na pole před dědinou při silnici vedoucí
do Zábřeha.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za čtenářskou pozornost. Váš zájem o historické
události a dění v naší obci před mnoha lety mě jako kronikářku velmi těší. I v dalším
čísle LZ se k nim opět vrátíme…
Přeji Vám láskyplné Vánoce a spokojenější rok 2021! Anna Krušová
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