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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
V současné době ve společnosti hodně rezonuje téma očkování
občanů proti COVID - 19, hlavně ve věkové kategorii 80+. Pro nedostatek vakcinačních
dávek byl přidělen termín očkování menšímu množství obyvatel, než je skutečně
zaregistrovaných zájemců. Počet registrovaných poskytuje přehled, kolik občanů má o
vakcinaci zájem. Kdo má k dispozici počítač a připojení na internet, může registraci
provést na stránkách https://crs.uzis.cz Kdo z občanů nemá možnost tuto operaci
provést a nemá jiné rodinné příslušníky, kteří registraci zvládnou, je možné přijít na
obecní úřad, kde registraci provedeme. Podmínkou je, že daný občan bude mít svůj
mobilní telefon nebo uvede telefonní číslo rodinného příslušníka, který bude na
registraci spolupracovat. Na mobilní telefon přijdou při registraci údaje (šestimístný PIN)
potřebné pro další úkony, jako je zajištění termínu vakcinace. Celá registrace včetně
přidělení a potvrzení termínu vakcinace probíhá v osmi krocích. Vzhledem k tomu, že
dodávky a distribuce vakcín v Olomouckém kraji nepokrývají v současné době
poptávku, budou pro skupinu starších občanů a především věkové kategorie 80+
termíny vakcinace přidělovány určitě i na měsíc březen. Očkování proti virovému
onemocnění je určitě dobrá preventivní věc, jak ochránit před těžkým průběhem nemoci
sebe, ale také své rodinné příslušníky a okolí. Jestliže Vám to zdravotní stav dovolí,
nechejte se naočkovat. Informace o současném stavu proočkování v Olomouckém kraji
nebo množství aktuálně nakažených a vyléčených je možné sledovat na stánkách
https://olkraj.cz kde je uveden i manuál pro registraci.

Vážení přátelé – senioři,
nezapomeňte se při procházce místním parkem zastavit u vývěsní skříňky
Klubu seniorů Leština, kde najdete aktuální informace se zajímavými nabídkami.
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KULTURNÍ KOMISE

Vzpomínka na pana Jana Morávka, který i k nám do Leštiny
přivedl mnoho vynikajících umělců a zasvětil nás do tajů krásné
hudby:
„ Kdo vše rozdal, ten vše má...".
Jestliže se v mnoha obcích na Uničovsku a Olomoucku řekne
jméno Jan Morávek, či spíše Jenda nebo Jeníček, rezonuje.
Poněvadž jeho nositel, který v sobotu 3. ledna 2021 zemřel ve věku nedožitých 93 let,
se pro mnohé z nás stal symbolem obětavosti, nadšení a lásky k vážné hudbě.
Jako ředitel Základní umělecké školy v Uničově, později dlouhá léta jako penzista,
organizoval desítky, ba stovky koncertů předních osobností vážné hudby v těchto
regionech. Využíval k tomu svých kontaktů s umělci i diplomatického umu při jednání s
organizátory (dříve předsedy JZD, později se starosty jednotlivých obcí). Koncertní
šňůry, které vytvářel, pak s hudebníky i neúnavně objížděl, to znamená, že vystoupení
slyšel i osmkrát, devětkrát po sobě. Vždy se se stejným zaujetím i odborným vhledem.
Z myslí „svých“ KPH nezmizel ani poté, co se ze zdravotních důvodů vzdal jejich vedení.
Na každém koncertě z řad posluchačů zazněla otázka – Jak se má pan Morávek? Byl
jimi pozdravován a připomínán, sám se na ně stále vyptával a chtěl být informován o
všem, co se děje. Dokonce i v Domově důchodců, kde na sklonku života pobýval, se
pokoušel pro své spolubydlící organizovat „minikoncerty“ svých nejvěrnějších
hudebních přátel.
Jsme jeho pokračovateli, nositeli jeho odkazu, který bychom měli pečlivě hlídat. Protože
něco takového, co Jeníček vytvořil, se asi už nikomu jinému nikdy nepodaří.
Karla Vymětalová, koordinátorka koncertů KPH Uničovsko
P. S.
Spolupráce s tímto vzácným člověkem mi velmi pomohla i při realizaci našich koncertů.
Věřím, že si věrní posluchači rádi vzpomenou na jeho originální slovní doprovody při
uvádění umělců a hudebních děl.
Děkuji, pane řídící, nezapomenu! Anna Krušová
NAŠI JUBILANTI
Ve druhém pololetí roku 2020 oslavili svá životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Červenec
paní Anna Neumanová

80let

paní Helena Goldová

96 let
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Říjen
pan Lubomír Voráč

85 let

paní Slavěna Loučná

85 let

pan Vlastimil Sládek

85 let

Listopad
paní Zdena Kordulová

80 let

Všem výše jmenovaným oslavencům jsme popřáli do dalších let především hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a dostatek životní energie k překonání současné složité
situace. V posledním období oslavilo výročí narození více jubilantů, ale ne všichni dali
souhlas k uveřejnění v tomto L Z.
Kulturní komise OÚ
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení spoluobčané
Nebaví Vás denně vařit, dochází Vám nápady a chcete si pochutnat na
zdravém jídle???
Nabízíme Vám jednoduché řešení. Objednejte si obědy v naší školní kuchyni.
Současně nabízíme rozvoz až k Vám domů!!!
/ v době od 10:00 do 11:00 hodin /
Můžeme Vám nabídnout polévku a výběr ze dvou druhů hlavních jídel.
Cena obědu je 60,- Kč.
Nahlásit se můžete osobně v kanceláři školní kuchyně u vedoucí školní jídelny nebo
na telefonním čísle 605 108 722
Dušková Miluše,
vedoucí školní jídelny
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I když je tento výpis z kroniky Leštiny uveřejněn na webových
stránkách obce, vycházíme z přání některých občanů, kteří si
jednotlivá čísla LZ archivují a vracíme se k němu i v obvyklé tiskové
podobě. Pokračujeme v doslovném přepisu kapitoly OKUPACE:
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U nás pak nakrátko zůstaly jen některé oddíly ruského vojska, jež denně odcházely a
jiné zase přišly. Delší dobu pobyly tu jen lazarety v domě bývalé rychty č.p. 8 u Vrtků,
kam byli sváženi ranění vojáci od nás, z okolí, a to až ze Sudkova. Ještě jednou jsme
pak viděli ohromná vojska nesmírné země SSSR u nás, a to v době senoseče, kdy na
vavřínech slávy vracela se část i tou silnicí přes naši dědinu směrem na Olomouc
z Prahy již domů, v náruč své osvobozené a volné otčiny. Ale žel, bohužel! S nimi
nevraceli se k rodným svým prahům junáci, kteří tu u nás a v obvodu naší obce padli a
vydechli svou šlechetnou slovanskou duši za naši svobodu. Padli tu na poli cti a slávy a
jim chceme s vděkem po všechny dny budoucí vzdáti povinnou čest, jíž jsou nejvýš
hodni!
Jsou to tito:

1. Vojín

Kudajberegov Káravaj

2. Vojín Pečenov Petr Andrejevič

3. Vojín Jatin Pavel Ivan

4. Vojín Uralov Vruš

5. Vojín Šramko Jakob Lukjanovič

6. Vojín Zaes Bocholonen

Jmen dalších 10 padlých nebylo možno se nijak dopátrati. Je zde na místě zaznamenati
také divnou souvislost stejné smrti otce a syna v rodině Jana Čecha st. z č.p. 111. Po
dobu boje dne 8. května byl ve velmi zlém dělostřeleckém ohni vlastně jen jeden dům
v Leštině, a to dům Čechů, který jako samotu pro svou vzdálenost od vlastní dědiny byl
opěrným bodem k dalšímu postupu ruských vojsk na Zábřeh. Byl tu zabit Jan Čech st.
Ve věku 79 let. Tato nahodilá oběť boje byla jedinou obětí z řad všeho občanstva Leštiny
za celou dobu dělostřeleckého souboje. Padl bez hlesu, jako bez hlesu padl jeho syn,
učitel Augustin Čech dne 4. června 1917 na italské frontě u Gorice ve věku 21 roků jako
praporčík rakouského vojska. V první světové válce padl daleko od svého rodného
domu syn, a po 28 letech ve druhé světové válce padl doma na dvoře svého domu otec!
Oba zabil granát zásahem do hlavy. Divná to vůle a podivný pokyn studené ruky
neúprosné smrti v jedné rodině!
V příštím čísle LZ otevřeme kapitolu Padlí občané v zahraničí a čeká nás i smutný zápis
tehdejšího kronikáře - Povstání v Leštině. Daň krve.
Ať je nám zase dobře a hlavně zdravě!!!

Anna Krušová, kronikářka
DŮLEŽITÁ DATA

8. 2. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

10. 2. 2021

•

Svoz plastů

•

Svoz komunálního odpadu

22. 2. 2021
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