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Oznámení obecního úřadu:
Odečet vodoměrů
Ve dnech 14. a 15. prosince 2021 bude probíhat odečet vodoměrů, který budou provádět
zaměstnanci obce. Stavy vodoměrů nejdříve k datu 10. 12. 2021 je možné nahlásit v
pokladně OÚ, zaslat emailem na adresu obec@ou-lestina.cz nebo údaj viditelně
zanechat na poštovní schránce po oba dny odečtu.

Provoz pokladny obce a obecního úřadu
Platby všech poplatků - např. za popelnice, stočné, vodné, nájem atd., je možné platit
do čtvrtku 23. prosince 2021 včetně. V dalších dnech do konce roku 2021 bude pokladna
OÚ Leština uzavřena. Obecní úřad bude od 27. 12. 2021 do konce roku uzavřen.

Provoz pošty Leština
Pošta v Leštině bude v období vánočních svátků otevřena následovně:
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021

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

odpoledne zavřeno
13 – 14.30 hod
13 – 14.30 hod
13 – 14.30 hod
13 – 14.30 hod
odpoledne zavřeno

Poslední možnost využití terminálu Sazka je ve čtvrtek 23. 12. 2021

Dotace z rozpočtu obce
Organizace a spolky, které dostaly dotace od obce na rok 2021, musí nejpozději do 15.
12. 2021 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 2022 je nutno předložit nejpozději do konce ledna 2022.
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Úleva na poplatcích
Občané, kteří chtějí uplatnit slevu na platbě za stočné za rok 2021, musí toto doložit
nejpozději do 20. 12. 2021. 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.
KULTURNÍ KOMISE

Advent, Vánoce, Nový rok – pro všechny generace klíč k hladivým vzpomínkám…

V sobotu dne 18. prosince 2021 v 16,00 hod. by nás mohl
v zasedací místnosti OÚ svátečně naladit a potěšit tradiční vánoční
koncert kroměřížských umělců. Piano Petrof nám přinese nejen
hudbu světových mistrů, ale všichni společně si zazpíváme i
nejkrásnější vánoční koledy. Právě ony se stanou klíčem, jímž si
každý může otevřít dveře ke vzpomínkám, které ze srdcí neodvál ani
čas, ani covidové trápení. Dnešní upoutávka bude platit pouze za
předpokladu, že její realizaci umožní příznivá epidemiologická situace v souladu
s vládním nařízením. O situaci Vás budeme včas informovat prostřednictvím místního
rozhlasu. Děkujeme za pochopení.
Kulturní komise
TJ SOKOL LEŠTINA ODDÍL KOPANÉ

Leštinskému fotbalu vyrůstá budoucnost
Už je to více než rok, kdy se poprvé sešli tehdy pětiletí i
šestiletí kluci a pustili se do poznávání hry zvané fotbal.
Pravidelné tréninky, bohužel, přibrzdila pandemie Covid-19, ale
po vynucené pauze se kluci opět sešli a hlavně byli přihlášeni do
oficiální soutěže, kterou zahájili poslední srpnový víkend roku
2021.
Začátky byly dle očekávání složité, neboť kluci nastupovali proti soupeřům, kterým
bylo v průměru o dva roky více a také měli větší zkušenosti se zápasovou praxí, protože
soutěžní zápasy hráli již druhým nebo i třetím rokem. Zápasů bylo 12 a naši kluci
většinou dostávali dvouciferný příděl. Důležité však bylo, že se v každém zápase (kromě
jediného) dokázali gólově prosadit a oslavy jejich gólů byly vždy zážitkem nejen pro ně,
ale i pro diváky, rozhodčího a někdy dokonce i pro soupeře. Z výsledků 2:25
(Mohelnice), 1:21 (Postřelmov) se postupně staly výsledky 0:6 (Zábřeh), 3:7 (odveta
z Postřelmovem), 5:7 (Loštice) - a pak to přišlo! Poslední zápas ve sváteční den 28. 10.
a velké derby v Lesnici skončilo výsledkem 8:4 pro Leštinu
. Spontánní oslava na
hřišti byla krásnou a zaslouženou odměnou za roční práci pro všechny.
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Tým mladší přípravky tvoří celkem 24(!) hráčů, z nichž jsou 3 ze Zábřeha, 3
z Hrabové a zbytek z Leštiny!!! Z Leštiny asi znáte: Jonáš a Robin Blankovi, Tadeáš
Geprt (v sezóně 6 gólů), Radek Hanák (brankář), Dan Horký, Jonáš Kaláb, Michael a
Matěj Kleiblovi, Michael Malý (3), Matěj Malý (4), Dan Merta (1), Adam Nimrichtr (13),
Dan Puchr, Ondřej Roučka (2), Matyáš Tomek, Jakub Vaculík, Lukáš Vlk a Jan Žák.
O tým se starají trenéři Martin Puchr a Pavel Nimrichtr, kteří děkují všem klukům za
spolupráci a krásné zážitky, rovněž děkují rodičům fotbalistů za aktivitu a zájem.
Je třeba přiznat, že tak silnou generaci fotbalistů Leština dlouho neměla a bude záležet
na trenérech a vedení fotbalu, jestli dokáží většinu kluků u kopané udržet. Našlápnuto
mají opravdu dobře!
Za oddíl kopané Pavel Nimrichtr
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci se opět vracíme ke kapitole Poznámky a z Pamětní knihy obce Leštiny, díl
druhý, pokračujeme v doslovném přepisu od stran 89-92.
SA znamená česky „Útočný oddíl“. Byli to političtí úderníci strany
NSDAP, kteří měli za úkol chránit ve veřejných schůzích řečníky
strany a její funkcionáře. Ve schůzkách umlčovali každého, kdo
nesouhlasil s vývody řečníka, a to vždy násilím. Později stali se
útočnými jednotkami pro zastrašování komunistů, sociálních
demokratů a židů. Jejich uniforma vojenského střihu byla barvy
okrově žluté. Nosili stále zbraň, hlavně browning a bodlo. Jednotlivec byl zván krátce:
„SA man“, plurál: „SA mani“ /V češtině!/ Neblahou jejich obdobou v Sudech byli
„Ordneři“, asi jako „Pořadatelé!“ Byli to „pořadatelé“ bitek a politických pranic, rváči, kteří
přímo i zákeřně útočili zejména na naše hraničáře, četnictvo a finanční stráž.
SS, na praporech rudé barvy v bílém terči znamená česky asi jako: „Ochranný /záštítní/
útočník“. Byla to již politicko-vojenská formace vyšlá z „SA“. Příslušníci byli vázáni
přísahou položit i životy své za Hitlera a za všecko, co prospívalo nacismu t. zv. „Třetí
Říše“. Ve vojsku to byly nejspolehlivější formace. U Stalingradu jich vzalo za své 60
divizí. Jejich charakteristická část uniformity byla ve službě, v poli, v boji ocelová přílba,
kterou jiné formace nesměly používat. Ke konci války stanovil Hitler příkaz, že veškerá
německá branná moc stává se SS. Česky jsme jim říkali: „SSmani“, jednotlivci „SSman“.
SD znamená česky „bezpečnostní služba“. Byl to tajný policejní aparát strany NSDAP
podřízený přímo Himmlerovi. Pátral tajně v časopisech, knihách a korespondenci a jinak
a hotový výsledek pátrání a zjištění předal jako prvořadá složka policejní složce
druhořadé „Gestapu“, jež pak na usvědčeného mělo vše po ruce a přijelo pak se
zatykačem pro něho. Gestapo znamená česky: „Tajná státní policie“. Byl to policejní
výkonný orgán strany NSDAP nadaný veškerou pravomocí. Za své jednání a činy nebylo
gestapo nikomu zodpovědno, ani soudům, ani úřadům ani vojenské moci. Svým
bezohledným a krutým jednáním stalo se nejobávanějším zřízením nacismu. Řídilo se
příkazem Hitlera: „Buď se protivník poddá a poslechne, nebo se „zlomí“, t. j. zabije, ať
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hned na místě, nebo v koncentračním táboře. Čechové jim říkali „Gestapáci“. Všecky
vpředu psané formace policejní nosily svou odlišnou uniformu, ale jedno měly společné:
Vysoké holínkové boty s nízkým širokým podpatkem! Jich také nejvíce a s oblibou
použily při každé příležitosti!
„Schupo“, Schützpolizei česky znamená ochranná policie. Měla za úkol chránit
bezpečnost a majetek státu a jeho obyvatel asi jako naše četnictvo za 1. republiky.
Neužívali rádi tohoto názvu a říkali si „Gendarmezie“. My jsme jim říkali „četníci“. Měli
pravomoc za přečin okamžitě zatknout a zatčeného předali pak do moci „pod ochranu
gestapa“.
Hitlerjügend znamená česky Hitlerova mládež. Byla to vybraná a organizovaná
mládež obého pohlaví vedená již od školních let v ideologii nacismu a podřízená
vojenské kázni. Měla svou uniformu a hoši nosili za opaskem krátkou ostrou dýku.
Formace Hitlerjügend nesla svůj prapor a do pochodu užívala zpravidla 4 středověkých
dlouhých bubnů a zvlášť dlouhých trubek /kornetů/. Požívala zvlášť přísné ochrany
úřadů, ale hlavně strany NSDAP, ježto byla jejím dorostem. Svou neurvalou a vyzývavou
drzostí stávala se postrachem Čechů, kudy procházela nebo se ubytovala, zejména
v protektorátu.
V novoročním čísle LZ nahlédneme v doslovném přepisu do kapitoly Počasí roku
1939 – 1945.
Všem spoluobčanům děkuji za čtenářskou pozornost a přeji přívětivý, sváteční čas
prožitý hlavně ve ZDRAVÍ!!!
Kronikářka Anna Krušová.
DŮLEŽITÁ DATA

*

•

Mikulášská nadílka – 17:00 hod, náves

13. 12. 2021

•

Svozu komunálního odpadu

14. - 15. 12. 2021

•

Odečet vodoměrů

18. 12. 2021 *

•

Vánoční koncert – 16:00 hod. - zasedací místnost OÚ

21. 12. 2021

•

Svoz plastů

27. 12. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

4. 12. 2021

* V tabulce jsou uvedeny také akce, které s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nemusí
proběhnout.
Děkujeme za pochopení
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