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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 18. 8. 2021 proběhlo na sále obecního úřadu 21. zasedání Zastupitelstva
obce Leština. Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
Plasty nyní jen do žlutých popelnic
V závěru měsíce srpna jste obdrželi žluté popelnice. Do těchto nádob, prosím, dávejte
plasty stejně tak, jste byli zvyklí dříve do plastových pytlů. Žluté pytle s plasty a také
oranžové s vratnými kartony budou naposledy vyvezeny pracovníky obce 22. září. Od
úterý 19. října 2021 začne pravidelný svoz plastů z těchto popelnic, který bude provádět
společnost Ekoservis Zábřeh. Svoz plastů bude vždy v úterý - každé tři týdny. Kromě
popelnic o objemu 240 litrů, které jste dostali, bude po obci ještě rozmístěno 25
velkoobjemových žlutých nádob 1100 litrových, takže v případě zaplnění Vaší
popelnice, prosím, další plasty zaneste do těchto velkých nádob. Nedávejte, prosím,
od října plasty do pytlů. Do žlutých popelnic dávejte i kartonové obaly např. od mléka,
džusů atd., které jste dříve vkládali do oranžových pytlů. Na třídící lince v Zábřehu je
schopna firma Separex nyní tyto obaly dále roztřídit.
Již mnohokrát jsme psali, že třídit, a to nejen plasty, se skutečně každému z nás vyplácí.
Jen díky tomu můžeme zatím udržet výši poplatků za svoz směsného komunálního
odpadu, jaký máme nyní. Je jen na nás všech, jestli každá lahev, papír, plechovka nebo
plastový obal skončí v té správné nádobě. Tlak na cenu za skládkování a likvidaci
směsného komunálního odpadu, tedy obsahu běžných popelnic, je velký. Nyní se
promítá do ceny, kterou každý z nás platí částkou 500 Kč za tunu, v příštím roce,
v případě, že překročíme 200 kg odpadu na občana, bude částka za skládkování 800
Kč a každý další rok se opět bude skokově navyšovat, což pocítí naše peněženky. Takže
platí nejen známé učit se, učit se, učit se, ale TŘÍDIT, TŘÍDIT a zase TŘÍDIT. Děkujeme.
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Náhradní termín výdeje žlutých popelnic
Upozorňujeme občany, kteří si doposud nevyzvedli žlutou popelnici na plasty, že
náhradní termín pro výdej bude v pondělí 6. září od 10 do 15 hodin.

Zahradní odpad a větve
Většina obyvatel již ví, že zahradní odpad, který neumístí do svého kompostéru, může
odvézt do areálu bývalého zemědělského družstva. Pokud je to možné, prosíme,
vysypte tento bioodpad, hlavně ovoce a později suché listí nebo trávu, přímo do
zeleného kontejneru. Nahnilé ovoce vysypané na zem se špatně nakládá a rovněž u
lehkých materiálů tím zamezíte rozfoukání a znečištění okolí. Především trávu, kterou
přivezete na vozíku, vložte do prostoru k tomu určenému. Do kontejneru a „sekce
zahradní odpad“ patří i drobné, krátké větvičky, ořezy tújí, prostě vše, co nelze
štěpkovat. Zároveň velmi žádáme - nedávejte ovoce i jiný směsný zahradní odpad
na místo, kde jsou uloženy větve ke štěpkování !!

Přemístění autobusové zastávky
Z důvodu hodových oslav, a to v termínu od 30. 9. do 5. 10. včetně, bude přemístěna
autobusová zastávka U obecního úřadu k bývalé moštárně. Časové jízdní řády se touto
změnou nijak nemění.
Odevzdání podepsaných smluv
V červnovém zpravodaji jsme Vás žádali o podepsání nových smluv o odvádění a
vypouštění odpadních vod - našli jste je ve svých schránkách. Vyzýváme všechny, kteří
ještě podepsanou smlouvu neodevzdali, aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme.
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje
Upozorňujeme všechny přispívající do Leštinského zpravodaje, že uzávěrka
následujících čísel se přesouvá z 25. na 23. den v měsíci. Tato změna je z důvodu
včasného vytištění a distribuce zpravodaje zahrnujícího akce v úplném počátku měsíce.
Děkujeme za pochopení
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávičky z leštinské školičky ☺
Prázdniny utekly jako voda a my se s vervou a nadšením připravujeme
na zahájení nového školního roku 2021/2022. Slavnostně do něj
vstoupíme ve středu 1. září v 8 hodin. Ráda bych touto cestou pozvala
na tento akt především prvňáčky a jejich rodiče. Vzhledem k vyššímu
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počtu nejmenších školáčků se obracíme na všechny ostatní příbuzné se žádostí, aby
v tento den počkali doma a nechali si o všem vyprávět. Děkujeme. První školní den
samozřejmě přijdou do školy i jejich starší kamarádi, žáci 2. až 5. ročníku. Ty čeká před
vstupem do tříd či školní družiny testování, na které jsou ale z předchozího školního
roku už vlastně zvyklí. A nyní několik důležitých informací od nás pro Vás:
Organizace nového školního roku
Nový školní rok bude probíhat obdobně jako loni za zpřísněných hygienických
podmínek. Opět dochází vzhledem k nižšímu počtu žáků ke sloučení dvou ročníků do
jedné třídy. Školu bude navštěvovat 61 žák, čtyři žáci budou dojíždět, tři hoši z Lesnice,
jedna dívenka ze Zábřeha.
A jak to vlastně bude vypadat s rozdělením tříd od září 2021 v naší škole ?
I.třída: Mgr. Pavlína Kubíková, 1. ročník, 20 žáků,
II.třída: Mgr. Helena Kantorová, 2. ročník, 9 žáků,
III.třída: Mgr. Jana Řeháková, 3. ročník, 11 žáků,
IV.třída: Mgr. Olga Hojgrová, 4. a 5. ročník, 7 + 14 žáků.
Další posilou našeho pedagogického sboru je Bc. Jitka Vénosová, která bude vyučovat
především v samostatném 4. ročníku.
Ve škole pak budou působit dvě asistentky pedagoga, v 1. ročníku Martina Kučerová
a v 5. ročníku Eva Poislová.
Školní družina má už několik let dvě oddělení. 1. oddělení bude řídit paní vychovatelka
Pavla Novotná, ve 2. oddělení bude „velitelkou“ její kolegyně Kateřina Klepperová.
Práci školnice vykonává už spoustu let Marcela Kratochvílová.
V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:
Vedoucí učitelka Mgr. Veronika Císařová a učitelky Pavlína Jílková, Lenka
Wasikiewicz a Ladislava Weidingerová. Kolektiv hezky doplňuje školnice Jitka
Bucherová.
Mateřskou školu bude navštěvovat v tomto školním roce 55 dětí, bude tedy zcela
naplněna její kapacita.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny Miluše Dušková a kuchařky Jana
Jílková a Lýdie Sitová. V kuchyni se vaří denně cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 19
obědů závodního stravování a 47 obědů pro cizí strávníky.
Akce školy v nejbližším období
Ve středu 1. září v 8 hodin proběhne slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci
přijdou v doprovodu rodičů. Vezmou si s sebou aktovky, v nichž si pak odnesou domů
všechny učebnice, pracovní sešity i školní potřeby. Žáci 2. až 5. ročníku aktovky první
školní den nepotřebují, vezmou si jen přezůvky.
Na úterý 7. září plánujeme první třídní schůzky.
V pátek 17. září se snad bude konat Noc s Andersenem. Co vše se nám podaří v rámci
této akce uskutečnit, uvidíme…
V pondělí 27. září budou mít žáci základní školy ředitelské volno. Školní družina bude
samozřejmě v provozu.
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Na pátek 1. října plánujeme tradiční Pohodový předhodový běh.
Na závěr patří citát, jak jinak… Dnes mě zaujal tento:
„Pouze dvě věci jsou nekonečné: Vesmír a lidská hloupost.“
Albert Einstein
Lidská hloupost napáchala v životech lidských spoustu problémů. Snažme se, aby ani
v tom novém školním roce nezvítězila nad pravdou a láskou, hlavně pak ne nad pílí a
pracovitostí. Při možných sporech vyslechněme vždy bedlivě obě strany a pak teprve
stanovme výsledek. Jednejme vždy v rovině z očí do očí, zapomeňme na výdobytky
dnešní doby, které nám umožňují současné moderní technologie. Věřte, že při přímém
jednání se „případné nesrovnalosti“ vyřeší snadněji a lépe. Snad ale nic řešit nebude
třeba…
Přeji nám všem krásný zbytek léta a úspěšný start do nového školního roku.
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

HASIČI LEŠTINA

Sbor dobrovolných hasičů Leština pořádá sběr starého železa.
Prosíme občany, kteří se chtějí zbavit starého železného šrotu, aby
jej připravili v sobotu 11. 9. 2021 ráno před své domy.
Sběr začíná v 9 hodin
Výtěžek použijeme pro kroužek mladých hasičů
a na akce pořádané pro děti z obce

Děkují HASIČI.
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Léto už má na kahánku - dopřálo nám hodně sluníčka, hodně deště, hodně větru i
hodně krup, ale určitě i mnoho nezapomenutelných zážitků z časů dovolených a
kouzelných prázdnin…
A my se opět v doslovném přepisu z Pamětní knihy obce Leštiny, díl druhý, vrátíme
do tragických dnů konce 2. světové války.
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Zůstane již asi věčnou záhadou nám, lidem, proč, že potká-li nás jedno
neštěstí, je toto zpravidla stupňováno řetězem neštěstí dalších, aby pak
ve svém vzrůstu dolehlo na nás jako lavina celou svou vahou. Zde
tomu tak bylo. Po odvlečení předešlých obětí ubíral se od Sitových č.p.
29 k požáru Jílkovy chalupy Jaroslav Brzobohatý z č. p. 96.Také na
něho pokynul SSman zrádně rukou. Ubohý chlapec nemaje tušení,
proč je váben, přispěchal k němu - a již se nevrátil. Hned na to spěšně
nasedli sveřepí vojáci do auta. Když se jako jedovatý plaz pohnulo z místa tak
strašlivého neštěstí, docházela rafie na naší kapli k 5. hodině odpoledne. Za 12 dalších
zoufale mučivých hodin našim pěti nešťastným občanům odbila hodina poslední. Do
rukou SSmanů dostal se také holič Jiří Doubravský, tehdy zde přechodně ubytovaný na
č.p. 200. Ten však cestou k autu s pohotovou duchapřítomností odhodlal se riskovat
vše. Vysmeknul se jim z rukou a uprchnuv přes Šafářovu zahradu, zachránil tak sobě
život. I Jan Hrubý č.p. 169 jim na poslední chvíli utekl. /tato věta byla k zápisu kronikáře
připsána dodatečně/
V průběhu celé katastrofy byla včas zpravena bojůvka obránců moravního mostu. Její
velitel Jaroslav Holouš se vší pohotovostí vzal s sebou několik druhů a strojní pušku,
aby zaskočil, pokud možno včas auto a aby palbou přiměl vojáky k zastavení auta, ale
veliká vzdálenost a jmenovitě těžká váha pušky nedovolovala mu rychlý běh. Nežli mohl
pušku připravit k palbě, zmizelo již auto v prachu silnice a dýmu, který se po větru valil
silnicí k Vitošovu. Kromě toho byl volán hned zpět k mostu, aby zaujal rychle palebnou
pozici, neboť silný oddíl asi 30 německých saperů postupoval od Zábřeha příkopy podél
silnice k Leštině již do nebezpečné blízkosti, jiný pak příkopy silnice od Rájce, aby za
všech okolností byl zbořen most přes řeku Moravu. Sapeři se však vrátili, když zjistili, že
most je dobře zajištěn obránci se strojní puškou. Bylo - li v dědině naší ještě před
několika hodinami tolik živelného vzruchu, pak po zmizení auta s 5 odvlečenými občany
zavládlo tu příšerné a téměř hrobové ticho. Dědinou plazil se strašný děs. Duševní
schopnost občanstva jen zvolna pak počala oživovat. Jejím prvním příkazem bylo
hledati nejschůdnější cestu, kterou by bylo možno postupovat, aby byli odvlečení
občané ušetření osudu, kdo octl se v tlamě tygra. Úlohy té podjal se zubní technik
Vlastimil Grunta z č. 241. Po svém marném zjišťování na křižovatce silnic k Hrabové,
zda auto jelo k Dubicku či Bohuslavicím, volal pak z Leštiny telefonicky do Zábřeha
velitelství německých vojsk. Ozvalo se mu: „Wehrbezirkskomando Hochstein“. Podal
zprávu, že Leština je obsazena ruským vojskem a pak předstíral, že je zde přes 100
zajatých německých vojáků, kteří budou v odvetu postříleni, nebude-li 5 odvlečených
leštinských občanů hned propuštěno a sem vráceno. Německý velitel v Hoštejně ujistil
jej nato svým čestným slovem, že zařídí vše, aby se jim nic zlého nestalo a aby byli
propuštěni, ale aby také zajatým německým vojákům nebylo ublíženo.
V dalším čísle LZ navážeme na zápisy kronikáře a věnujeme tichou vzpomínku všem
spoluobčanům, kteří se konce hrůzné války, bohužel, nedožili. Za čtenářskou pozornost
děkuje a spokojené dny babího léta Vám přeje kronikářka Anna Krušová.
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DŮLEŽITÁ DATA

6. 9. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

11. 9. 2021

•

Sběr starého železa – pořádá Sbor dobrovolných hasičů

15. 9. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

18. 9. 2021

•

Vítání občánků – zasedací místnost OÚ

20. 9. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

22. 9. 2021

•

Svoz plastů (naposledy ve žlutých pytlích)

22. 9. 2021

•

Veřejné projednávání územního plánu Leština
Sokolovna v 17 hod

24. 9. 2021

•

Setkání seniorů ve Zborově
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