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Oznámení obecního úřadu:
Třídění a separace odpadu
Věřím, že každého obyvatele Leštiny trápí různé poplatky. Výši některých ale můžeme
svým chováním zásadně ovlivnit. Chtěl bych připomenout, že podle nyní platných
zákonů je u směsného komunálního odpadu, lidově řečeno za obsah popelnice,
poplatek za uložení na skládku 500 Kč za tunu. V případě překročení celkového
množství tohoto druhu odpadu nad 200 kg na osobu a rok se obci zvýší skokově tento
poplatek na 800 Kč za tunu. A při překročení 220kg vyprodukovaného odpadu se
poplatek zvýší dokonce až na 1000 Kč. Tento poplatek je podstatnou součástí ceny,
kterou následně platí každý z Vás. V Leštině vyprodukoval každý z nás za 1. čtvrtletí
tohoto roku 52 kg směsného komunálního odpadu. Je tedy zřejmé, že jestli bude
stejný trend pokračovat (což znamená 208 kg odpadu za rok) a roční množství na osobu
neklesne pod zmíněných 200 kg, musíme počítat s navýšením poplatku ze současných
600 Kč na osobu za rok o další stokoruny. Jediná cesta je tedy zvýšené třídění. Do
popelnic skutečně nepatří lahve, plechovky, papír, rostlinné oleje, bio odpad ani textil a
staré oblečení. Toto vše je možné odevzdat do kontejnerů, které jsou po obci
rozmístěny. Skutečně záleží jen na nás všech, jakou výši poplatku, lidově řečeno za
vývoz popelnic, budeme v příštím roce i dalších letech platit. Prosím, využívejte
kontejnery na tříditelné odpady, jejichž obsah se samozřejmě nepočítá do těch
zmíněných 200 kg vyprodukovaného odpadu, takže třídění má opravdu smysl.

Vytápění rodinných domů
Na některých místech v obci stoupá z komínů rodinných domů nepříjemný kouř. Máte
doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se Vás možná týká zákon o ochraně ovzduší,
který zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Od září 2022 je dle zákona
o ochraně ovzduší nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí
pokuta od ministerstva životního prostředí až do výše 50 000 Kč.
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A jak poznáte, že musíte kotel vyměnit? Pokud si nejste jisti, zda se legislativní změny
vztahují i na váš kotel, stačí nahlédnout na výrobní štítek nebo do dokumentace, kde
najdete označení emisní třídy. Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Když není možné údaj
dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít řešit výměnu
včas. V případě, že s výměnou kotle počítáte, ale schází Vám finance, je možné zažádat
na místním obecním úřadě o půjčku z fondu rozvoje bydlení.

Ničení majetku
Již vícekrát jsme hlášením upozorňovali, že je zákaz vstupu na hřiště v MŠ a úmyslné
poškozování majetku. Opětovně zde bylo zjištěno zničení kolotoče a rozbití dalších
herních prvků určených pro děti v mateřské školce. Do zahrady mateřské školy je
povolen vstup pouze rodičům s malými dětmi. Upozorňujeme a tímto plníme i
oznamovací povinnost, že v těchto prostorách bude nainstalován kamerový systém,
případně fotopasti. Pomocí této techniky budeme nevychované vandaly identifikovat a
podněty předávat k přestupkovém řízení na Městský úřad v Zábřehu. Všechny tyto
úkony jsou spojeny s finančním postihem, a to nejen za poničený majetek. V případě
nezletilosti pachatelů budou přestupky řešeny s rodiči. Vyzýváme proto rodiče, aby tuto
informaci předali svým dospívajícím dětem a předešli tím nejen nepříjemnostem, ale
určitě i veřejné ostudě.

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dubnové zprávičky z leštinské školičky
Dnes jsem si hned na úvod „vypůjčila“ moudrá slova T. A. Edisona:
„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale najít
zalíbení v tom, co děláme.“
Domnívám se, že tento citát přesně vystihuje současnou situaci ve školství. Jsme na
jednu stranu velmi rádi, že už jsme se mohli vrátit do školy, na druhu stranu s nařízeními,
která díky tomu musíme dodržovat už tak spokojeni nejsme, ale bohužel se za dané
situace nedá nic jiného dělat. Jsem potěšena tím, že nakonec naprostá většina rodičů
vyhodnotila, že i přes jisté omezení komfortu našich malých svěřenců je vzdělávací
proces formou prezenční výuky tou správnou volbou. A nejde jen o samotné učení, svou
důležitost pro všechny má samozřejmě i kontakt s vrstevníky, povídání si, sdílení
zážitků, pocitů, dojmů… Největší obavu jsme před návratem do školy všichni měli
z testování, nakonec se tato obava jak nás pedagogů, tak dětí i rodičů, ukázala jako
zbytečná. Děti zvládají tuto „aktivitu“ s naprostým klidem a pohodou.
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Některé by se klidně testovaly každý den… Ze strany rodičů se ozývají často otázky:
Proč se testuje dvakrát týdně ? Proč pak děti ještě musí nosit roušky ? Na to můžeme
odpovědět pouze a jenom, že my daná nařízení nevymýšlíme, my je bohužel musíme
„jen“ dodržovat. Buďme rádi, že už se nemusíme učit distančně a přijměme tedy tato
nucená omezení „s jistým nadhledem“. On-line distanční vzdělávání se může tomu, kdo
si to nezkusil, zdát jako jednoduchá a zábavná věc. Opak je však pravdou. Je to pro
všechny účastníky záležitost velmi náročná jak časově, tak psychicky a někdy i fyzicky.
Co je ale nejsmutnější, je fakt, že vynaložené úsilí všech zúčastněných není pak
adekvátní výsledkům tohoto učebního procesu. Alespoň ne u mladších ročníků. Chtěla
bych proto poděkovat všem svým kolegyním, které si musely touto záležitostí projít za
jejich pečlivou přípravu a obrovské nasazení. Poděkování patří i všem dětem, které
se výuky poctivě účastnily a v neposlední řadě i rodičům, kteří museli být mnohým z nich
nápomocni. Pro on-line výuku jsme od podzimu loňského roku využívali prostředí
Google for Education, a to zejména díky panu Jaroslavu Štěpánovi, který se nám
s přípravou tohoto „vyučovacího prostředku“ rozhodl pomoci. Sám nám svou výpomoc
nabídl a spoustu hodin, které na jeho zprovoznění obětoval, odpracoval zcela
bezúplatně. Moc si toho vážíme a ještě jednou děkujeme!
Velké díky pak musím vyjádřit všem, kteří se v současné době účastní testování dětí.
Díky koordinaci všech zaměstnanců, dětí i některých rodičů, kteří mohou být testování
přítomni, vše běží jak na drátkách a panuje ve škole všeobecná spokojenost a dobrá
nálada. A tak to má být. Tady se nabízí slova jiné známé osobnosti, Jana Wericha:
„Nejkrásnější hudba je lidský smích.“ Myslím, že tím je též řečeno úplně vše.
Tolik k výuce a testování. Ještě bych chtěla přidat dvě informace, které se týkají zápisu
do základní a mateřské školy. Poslední termín pro podání žádosti o přijetí do 1. ročníku
základní školy je 30. dubna. Po tomto termínu bude zveřejněn seznam všech přijatých
dětí pod registračními čísly. Tato registrační čísla rodiče dětí obdrží nejpozději 3. května.
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům doručeno
do vlastních rukou.
Co se týče zápisu do mateřské školy, ten bude probíhat rovněž bez osobní účasti rodičů
a dětí v mateřské škole pouhým doručením žádosti, a to v termínu od 3. do 16. května
2021. Bližší informace jsou už nyní k dispozici na webových stránkách školy. Do
mateřské školy může být letos přijato zhruba patnáct nových předškoláků, tolik
budoucích prvňáčků totiž místní „mateřinu“ v září pravděpodobně opustí.
A to je pro dnešek vše. Mějte se krásně, klidně pište i básně ☺, ale hlavně buďte zdrávi.
Mgr. Jana Řeháková, ředitelka
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TJ SOKOL LEŠTINA

LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA.
Za normálních okolností by celá pořadatelská parta byla ve finálních
přípravách tradiční akce naší obce - LEŠTINSKÁ „30“. Jelikož nám epidemiologická
situace v naší zemi stále nedovoluje pořádat různé akce a scházet se, bude i letošní
ročník zapsaný do historie obce jako neuskutečněný.
Jsem optimista, a proto věřím, že se v příštím roce již sejdeme a budeme mít
plné ruce práce. Chtěla bych alespoň touto cestou pozdravit nejen pořadatele této
akce, ale i všechny milovníky sportu, turistiky a krásné přírody v okolí Leštiny a všem
vám v této nelehké době popřát hlavně HODNĚ ZDRAVÍ.
Za rok na shledanou!
Za TJ Sokol Leština Jana Lepková,
pořadatelka akce
HASIČI LEŠTINA

HASIČI RADÍ.
Jak se bezpečně chovat při pálení klestí.
Upozorňujeme, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno!
Jinak vám hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Pokud se rozhodnete pálit klestí na zahradě
či jinde v přírodě, nečiňte tak za silného větru nebo v období extrémního sucha. Zcela
zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem. Oheň rozdělávejte
alespoň 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a
předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na
kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy,
stohů a seníků. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí.
Před pálením:
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na
volném prostranství předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje.
I občané by měli spalování předem ohlásit přes webovou aplikaci:
https://paleni.izscr.cz/
telefonem: 950 770 010
e-mailem: opis@olk.izscr.cz
Pálení klestí hlaste na operační středisko HZS Olomouckého kraje. Vybrat si můžete
jeden ze tří způsobů: V ohlášení musíte uvést datum, místo pálení a kontakt na osobu,
která za pálení odpovídá. Vždy musí být přítomna osoba starší 18 let.
Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole
volejte hasiče - 150 nebo 112.
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Opět otvíráme Pamětní knihu obce Leštiny a v doslovném přepisu se vracíme do doby,
k níž se právě i v naší obci váží velmi bolestné vzpomínky.
Povstání v Leštině. Daň krve!
Několik nocí před tím, než přišlo k nám německé vojsko prchající
před ruskou armádou, sestavil u nás a v několika obcích revoluční
národní výbor náš občan Jaroslav Holouš z č. p. 159. Ale působením
bývalého čsl. majora Matějíčka, jež byl tou dobou ve Zvoli, utvořil se
u nás národní výbor ještě druhý, jehož členem byl též učitel zdejší
školy Boleslav Hrbek. Snahou obou národních výborů bylo usnadniti
ruským vojskům obsazení naší obce, což se mělo státi tím způsobem,
že odvážní a stateční občané měli se zbraní v ruce zlomit odpor slabších německých
jednotek, které by tu měly po odchodu hlavních sil po případě nějak zdržovat nástup
ruských vojsk k nám, eventuelně hájit dědinu před zlotřilostí německých posledních
vojáků. Protože učitel Hrbek byl štábním kapitánem bývalé čsl. armády, pověřen byl
národním výborem, jehož byl členem, aby zorganizoval zbraněschopné občany
k tomuto úkolu a aby se ujal sám velení. Jako zkušený válečník po dobu celé první
světové války k této úloze v tak nebezpečném podniku neměl vůle, ale okolnosti již
v kypivém spádu událostí jej k tomu samy zatlačily.
Když pak v pondělí dne 7. května došla k nám po poledni zpráva, že Rusové jsou již
v Brníčku, ujal se této funkce. Sestavil několik vícečlenných bojůvek, určil jim úkol, udělil
jim rozkazy a sám pak řídil další postup. Krátce na to přispěchal od Lesnice od ruské
rozvědky Jaroslav Holouš s rozkazem rozvědčíka, aby obsazeny byly výchozí silnice
v Leštině a zejména pak aby byl dobře obsazen a po případě hájen moravní most. Po
této zprávě ve shodě obou národních výborů byly všechny bojůvky poděleny zbraněmi,
jakých bylo po ruce a všechny dle rozkazu nastoupily na místa svého určení. Bylo
kardinální chybou, že zbraně dostali do rukou většinou nevojáci, ještě mládež, zatím co
staří zkušení vojáci, kteří měli za sebou školu vojny, zůstali beze zbraní, ježto jim nebyly
dodány. Dle rozkazu bylo vyústění silnice směrem k Vitošovu obsazeno velitelem
bojůvky Josefem Kondlerem spolu asi s 8 chlapci. Vyústění silnice směrem k Lesnici
obsadil jeho bratr František Kondler rovněž s několika chlapci a moravní most měl hájit
Jaroslav Holouš spolu s jinými občany. Ostatní mládež zapojená do úlohy se musila po
vesnici rozptýlit, aby nebyla soustředěna na jednom místě, a tak na sebe zbytečně
neupozornila. Rozkaz velitele Hrbka zněl: „ Jednotlivec, ať německý voják či civilní
osoba přicházející do Leštiny odkudkoliv, budiž zadržena a dále již nepouštěna, toliko
silné početné vojenské formace německé nebo přijíždějící tanky a obrněné vozy budiž
bez obtíží propuštěny, aby tak povstání v dědině nebylo zrazeno!“
Tento rozkaz byl hned porušen bojůvkou velitele Josefa Kondlera. Zahájila bez
uvážení následků na německé lehké obrněné auto přijíždějící od Vitošova palbu. Vojáci
[5]

v autě za hřbitovem na to obrátili, sjeli do silničního příkopu, seskočili a prchli zpět do
luk u Vitošova. Jistěže podali hned o tom hlášení svému velitelství, jež bylo buď
v Hrabové nebo v Dubicku, po případě v Bohuslavicích nebo v Třeštině, kde všude byly
ještě velmi silné oddíly německé armády. Mezitím zmocnila se opuštěného obrněného
auta jiná bojůvka, auto uvedla do chodu a přijela s ním s celou jeho výzbrojí do dědiny,
kde z něho vymontovala těžký kulomet, jehož použila obrana moravního mostu.
Netrvalo snad ani 1 a půl hodiny po útěku vojáků, přijíždělo v doprovodu osobního
automobilu od Vitošova jiné obrněné německé auto, v němž bylo 6 až 8 vojáků. Obě
vozidla jela zcela pomalu, opatrně a zastavila u hřbitova. Osobní auto rychle hned jelo
nazpět, ale z obrněného auta vystoupili 4 vojáci se samopaly a ručními granáty a začali
za sebou postupovat po silnici do dědiny. Byla to zřejmě trestní formace SS manů
v přílbách. Ostatní vojáci zůstali v autě. Tento obrněný vůz za jízdy do Leštiny pozoroval
od mostu četnický strážmistr v civilním obleku Jan Loučný, který obstarával službu jako
spojka bojůvek. Po dohodě s obránci mostu vydal samostatný rozkaz: „Obrněný vůz
jedoucí od Vitošova do Leštiny volně propustit, jestliže si hlídka Josefa Kondlera
netroufá jej zastavit a odzbrojit!“
K této události se v dalším čísle Leštinského zpravodaje opět vrátíme. Snad se i náš
život dočká spokojenějších, hlavně zdravějších časů… A. Krušová, kronikářka.
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