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Oznámení obecního úřadu
Výstavba splaškové kanalizace v Zálavčí
Asi není nikdo, kdo by si nepovšiml zvýšeného pohybu stavební
techniky, nákladních automobilů a speciálních strojů v Zálavčí. Výstavba splaškové
kanalizace v této části obce je v plném proudu. První důležitý úkol, vyhloubení více jak
5 metrů hluboké jámy a usazení jádra budoucí přečerpávací stanice, je hotov. Vzhledem
ke složitému štěrkovému podloží, velkému výskytu podzemních sítí a průběhu pramenů
spodní vody to stavební firma neměla jednoduché. Poděkování patří panu Voráčovi,
majiteli nejbližší nemovitosti, za vstřícnost a ochotu poskytnutí přípojky a zdroje
elektrické energie pro čerpání spodní vody. Práce pokračují také na úseku označeném
1, 2 a 3. Došlo k odfrézování části místní komunikace a na těchto úsecích začala práce
s pokládkou páteřních rozvodů. Vlastní přípojky se budou provádět následně pomocí
menší stavební techniky, a to „navrtávkou“ do hlavního řadu. Práce zatím probíhají podle
harmonogramu. Vzhledem k probíhajícím pracím a výskytu techniky ještě jednou žádám
o tolik potřebnou spolupráci a také o omezení pohybu převážně osobních automobilů.

Kontejnery na olej
V průběhu měsíce září budou v obci umístěny 4 kontejnery / popelnice na použitý olej /.
Použitý olej, převážně fritovací, ale i motorový, prosím, shromažďujte ve větších PET
lahvích a takto řádně uzavřené PET lahve vhazujte do kontejnerů, které budou pro tento
účel jasně označeny. Jedná se o další krok k zamezení vylévání olejů do výlevek a
případnému ucpávání odpadů. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná i o
nezanedbatelný společenský význam. Věřím, že si najdete cestu k tomu „svému“
kontejneru, kterých v počátku sice nebude tolik jako na další vytříděné suroviny, ale
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komu není lhostejné, jak naše okolí vypadá, jistě rád udělá pár kroků a oleje se zbaví
právě tímto správným způsobem. Děkuji za pochopení.
Ing. Pavel Hojgr, starosta

Knihovna
Obecní úřad oznamuje návštěvníkům knihovny, že od měsíce září 2019 bude místní
knihovna otevřena každý týden pouze v pondělí od 16 do 20 hodin.
_____________________________________________________________________

Obecní pokladna
Obecní úřad oznamuje občanům, že v období od 2. 9. – 13. 9. 2019 NEBUDOU
přijímány veškeré poplatky ( vodné, stočné, nájmy, ….)
_____________________________________________________________________

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - oddělení tisku a prevence

Senioři, pozor na podvodníky!
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali
statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a
peníze se pokoušejí získat znovu a často mnohem rafinovanějším způsobem.
Scénář podvodu:
- pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“, který je ve
finanční tísni,
- pod záminkou platby u notáře nebo advokáta si vyžádá příslib půjčky většího
obnosu peněz,
- „vnuk“ pro peníze nemůže přijet sám, proto pošle nějakého známého,
- na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč.
Jak se zachovat:
- pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať zavolá POZDĚJI, tak
za hodinu,
- IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém
telefonátu.
Opětovně upozorňujeme také na další praktiky podvodníků!!
[2]

Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji se
vydávají za sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější
energie) se snaží zjistit, kde máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém
okamžiku připravit.

KULTURNÍ KOMISE

Významná životní jubilea oslavili:
Červenec 2019
95 let - Goldová Helena
91 let - Mikulová Anna
80 let - Hrubá Ludmila
80 let - Jírová Olga
Srpen 2019
80 let - Chromý Jan
Pevné zdraví a pohodu do dalších let popřáli jubilantům / souhlasícím se zveřejněním /
zástupci kulturní komise obce Leština.

Babí léto už spřádá své pavoučí sítě, vítr fouká z holých strnišť a nám nezbývá, než se
pomalu loučit se dny plnými slunečního svitu. Je však dobré uchovat si slunce v duši
díky krásné hudbě. I v letošní nové sezóně jí otvíráme svou náruč a těšíme se, že nám
pomůže zapomenout na starosti, zažene bolístky a přinese do srdcí tolik potřebný klid a
štěstí. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na koncert v místní památné kapli
SVATÉHO VÁCLAVA v sobotu dne 5. ŘÍJNA 2019 v 19, 00 hod.
Vstupné je tradičně dobrovolné, děti i studující mají vstup volný. Na koncert Vás včas
pozveme i prostřednictvím obecního rozhlasu a plakátky.
Těšíme se na společné chvíle s hladivými tóny - KPH a kulturní komise OÚ v Leštině.
KYTAROVÉ DUO CD - z Listiny mladých umělců.
Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru klasická kytara na pražské Akademii
múzických umění V. Dvořáčkem a M. Cábou. Působí pod pedagogickým vedením Petra
Saidla. K největším dosavadním úspěchům dua patří 1. cena a titul laureáta v
mezinárodní interpretační soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus ve
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Vidnavě, kterou získalo na konci roku 2017. V roce 2018 Duo CD koncertovalo na
mezinárodních kytarových festivalech Open guitar Křivoklát a festival J. K. Mertze v
Bratislavě a rovněž vystupovalo při příležitosti předávání ceny předsedy Rady pro
výzkum, vývoj a inovace a na udílení cen Hlávkovy nadace.

Martin Cába (nar. 1996) studoval hru na kytaru v letech 2006–2012 na ZUŠ Josefa
Kličky v Klatovech, od r. 2009 navštěvoval rovněž soukromé lekce u tehdejšího
profesora plzeňské konzervatoře Antonína Černého. V letošním roce úspěšně
absolvoval na plzeňské konzervatoři ve třídě profesora Ozrena Mutaka a v současné
době je studentem 3. ročníku HAMU ve třídě Mgr. Pavla Steidla a Petra Saidla. Zúčastnil
se řady mistrovských kurzů (Reentko Dirks, Tillmann Hopstock, Fabio Zanon, Aniello
Desiderio, Zoran Dukić, Goran Listeš, Thomas Fellow, Stefano Viola, Pavel Steidl,
Zdeněk Dvořák) a přivezl si úspěchy z mnoha soutěží.
Vít Dvořáček (nar. 1995) vystudoval Brněnskou konzervatoř ve třídě Vladislava Bláhy,
nyní pokračuje na HAMU v Praze pod vedením Mgr. Pavla Steidla a Petra Saidla.
Absolvoval řadu kurzů u známých kytaristů z celého světa (Marcin Dylla, Scott Tennant,
Roland Dyens ad.). Uspěl v řadě soutěží. Od roku 2018 působí jako pedagog na
Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po uplynulých prázdninách a odpočinkové době zasloužených
dovolených se opět vracíme k zápisům tehdejšího kronikáře a
pokračujeme v kapitole nazvané Okupace Leštiny od strany 38:
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Na hospodářský rok bylo v Leštině předepsáno s nepatrnými změnami dodati –
pšenici, žito, ječmen, oves, řepku olejnou, brambory, cukrovku, mák/počet q
jmenovaných produktů není v kronice uveden/, seno /4 – 7 vagonů po 100 q/, slámu /4
– 5 vagonů po 100 q/. Obilí, seno, sláma a další odváželo se po zvážení na obecní váze
do Zábřeha. Zvlášť přísné byly dodávky dobytka. Ceny za užitkový dobytek byly slušné.
Za krávu placeno bylo 800 až 1 500 RH, za vepře o váze 100 kg až 400 RH. Klasifikace
koní byla každého roku v Zábřeze. Odvedený kůň byl buď hned odebrán nebo po určité
době, a to i s postrojem, po případě i s vozem. Placeno bylo až 3 000 RH za jednoho
koně. Po koních došlo i na psy, zvláště bernardýny a vlčáky. Za odvedeného psa
placeno bylo od 500 až 800 RH. Čím byl pes ostřejší, tím více byl placen a ostrost jeho
zkoušena při odvodu různými triky mužem k tomu zvlášť odborně oděným. Speciální
výcvik odvedených psů byl v Zábřeze. Jakou službu pak konal takový vycvičený rváč u
četnictva, gestapa, u vojska v poli a zvláště pak v koncentračních táborech, dovede si
každý k hrůze domysliti. Soupisu potravin a jejich zásob v domácnostech zde nebylo.
Byly však zařízeny každoročně rekvisice obilí. U nás provedeny byly za celou dobu
okupace jen jednou, a to jen na dvou místech, u Čulíků č.p.14 a u Balcárků č.p.26. Při
této rekvisici fungovali 2 úředníci z Landratu v Zábřeze, Bauerfuhrer z německé obce
Újezda u Mohelnice a náš Bauerfuhrer Jan Berka. Jeho působením nedošlo v obojím
případě k nepříjemnostem. Rovněž přísný byl také soupis domácího zvířectva, a to
každého ¼ roku. Tu zatajování bylo velmi riskantní, protože tresty za něj byly obzvláště
těžké. Za zatajení kusu dobytka nebo vepře byly vyměřeny Landratem obrovské pokuty,
někdy i s dlouhým žalářem, zatajený kus byl hned zabaven a nedostalo se zaň peněžité
náhrady. Případ takový se u nás vůbec nestal. Skrylo se přesto dost na „černé porážky“.
Mistry byli Němci v hledání a vyrábění „náhražek“. Začalo – li mizet určité zboží původní
jakosti, byla tu pohotově záhy jeho náhražka. A tak postupně byly tu náhražky kávy,
čaje, koření všeho druhu, látek, podrážkové kůže, gumy a jiné, ba i místo dřeva na
podpal byla tu náhražka. Podiv způsobila náhražka textilu vyráběná z buničiny dřeva.
Když naše hospodyně poučeny byly v technice prádla „dřevěného“ textilu, přivykly brzy
i na tuto německou „vymoženost“ a kupovaly zboží toto jen pokud na trhu bylo volné. Tu
se nám také ujasnilo, proč okupanti tolik lačněli po našich ohromných lesích, když nás
zabírali. V nich také po dobu okupace způsobili v pohraničí škod nedozírných. Na tento
textil koloval mezi lidem záhy přiléhavý vtip: „ Mám už borové kalhoty a ještě potřebuji
bukový kabát..“
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V dalším čísle LZ se k výše uvedené kapitole opět vrátíme. S přáním hezkého,
příjemného babího léta se loučí a za pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA
•

Pochod kolem Leštiny, aneb konec prázdnin
start u hasičárny od 16 do 17 hodin
Bohatý program v cíli, hry, střelba, ohňostroj…

31. 8. 2019

•

Moravský Bikemaraton – areál sokolovny v 9.30 hodin

2. 9. 2019

•

Zahájení školního roku - slavnostní přivítání dětí do 1. třídy

5. 9. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

9. 9. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

12. 9. 2019

•

Svoz plastů

19. 9. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

23. 9. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

28. 9. 2019

•

Hodová zábava, pořádá TJ Sokol Leština

29. 9. 2019

•

Hodové vyhrávaní dechové hudby před OÚ v 10 hod

30. 8. 2019
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