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Oznámení obecního úřadu:
Omezení dopravy do Zábřeha
Upozorňujeme občany, že v úterý 1. 2. 2022 bude celý den úplně uzavřena hlavní
komunikace II/315 do Zábřeha. Stejně tak nebude možné v tento den použít cyklostezku
z Leštiny do Zábřeha (úsek blíže k Zábřehu, za odbočkou na ČOV). Uzavření
komunikace i cyklostezky je z důvodu výměny sloupu vysokého napětí, kdy dráty budou
při opravě vyvěšeny až k zemi a vzhledem k bezpečnosti není povolen vstup cizím
osobám.
Nádoby na tříděný odpad
Na začátku ledna byly v obci rozmístěny tři další kontejnery na textil a nepoužívané
šatstvo. Dva kontejnery jsou nyní v parku u pekárny, jeden u bývalého kina a čtvrtý v
ulici Františka Adámka. Obecní úřad si od tohoto kroku slibuje, že občané nebudou plnit
popelnice na komunální odpad a nepotřebné ošacení odevzdají právě do těchto
kontejnerů.
Zároveň občany upozorňujeme, že jsme byli zástupci svozové firmy, společností
Ekoservis Zábřeh, informováni, že sklo již není nutné třídit na bílé a barevné, jako tomu
bylo doposud. Kontejner barvy bílé i zelené je tedy možné používat na sklo jakékoliv
barvy.
Popelnice na plast
V minulém roce byly zapůjčeny Vám, občanům, žluté nádoby o objemu 240 litrů na plast
a tetrapakové obaly. Zástupci domácností, v nichž je trvale hlášeno 5 a více osob, si
mohou požádat o přidělení další nádoby na tento tříděný odpad odevzdáním ústřižku,
který je umístěn na poslední straně tohoto zpravodaje. Ústřižek, prosím, odevzdejte do
12. 2. 2022 na poště nebo obecním úřadě. Konkrétní termín výdeje žlutých nádob bude
oznámen rozhlasem.
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PŘÍSPĚVKY (NEJEN) Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci opět otvíráme Pamětní knihu obce Leštiny, díl druhý a pokračujeme
v doslovném přepisu kapitoly nazvané Počasí v létech 1939 – 1945. Poté navážeme na
kapitolu nazvanou Na prahu nové sociální společnosti / od strany 95 /.
Nastalo pak úmorné sucho až do 22. 7., kdy navečer přihnaly se
hrozivé mraky s divokou vichřicí – ale bez deště. V důsledku sucha až
katastrofálního byl nedostatek zeleného krmiva. Ubývalo pitné vody.
Pršet začalo až 18. 9. a deště pak trvaly po 14 dní. Senoseč byla brzy
hotova, žně také. Do konce roku bylo pak počasí příznivé. Úroda
hospodářských plodin po všecka léta výše psaná byla dobrá,
nezklamala. Jen v roce 1942 byla slabší, ale většího nářku na neúrodu
nikde slyšet nebylo. Nezklamaly ani senoseče. Jeteliny a otavy kolísaly. V roce 1945
otavy nebyly žádné. Vlivem počasí po dobu květu ovocných stromů kolísala i úroda
ovoce. Hodně bramborů bylo v r. 1940, ale v r. 1941 bylo dosti černých. Živelnými
pohromami byla tato léta celkem ušetřena.
Na prahu nové sociální společnosti.
Ještě před ukončením 2. světové války, hned po osvobození větší části Slovenska,
jmenoval v Košicích dne 4. dubna 1945 president Dr. Edvard Beneš první vládu
osvobozené vlasti, zvanou „vláda Národní fronty Čechů a Slováků“. Jejím předsedou
jmenován byl Zdeněk Fierlinger. Tato dne 5. 4. vyhlásila svůj program nazývaný pak
„Košický“. Do osvobozeného hlavního města Prahy vstoupila dne 10. května, president
pak dojel tam teprve 16. května. Podle Košického programu přenesena byla veškerá
vládní moc na lid ve 4 politických stranách.
1. Komunistické strany československé: KSČ
2. Sociálně demokratické: SD
3. Národně socialistické: NS
4. Lidové: L
Proto hned po okupaci přestal úřad dosavadních starostů a obecních zastupitelstev a
zřízeny byly všude „revoluční místní národní výbory (RMNV) jako projev lidové moci
s předsedou v čele. U nás ustanoven byl v domě Jana Šebesty č. p. 107 již kolem 15.
dubna. Sešel se hned asi třetí den po osvobození Leštiny v místnostech Josefa Kruše,
č. p. 103, kde se konaly časté porady po více jak 14 dní, jelikož budova MNV sloužila
tou dobou za nemocnici pro raněné vojáky SSSR. V úřadovně MNV byla první jeho
plenární schůze teprve dne 25. 5. Předsedal jí Jindřich Drlík z č. p. 131 jako bývalý
starosta obce volený po r. 1938.
I v dalším čísle LZ se od strany 96 k výše uvedené kapitole opět vrátíme.
Příznivější únorové dny všem spoluobčanům přeje a za čtenářskou pozornost děkuje
kronikářka Anna Krušová.
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Únor bílý pole sílí - my se však už těšíme na jaro…
Příroda zatím stále ještě odpočívá, ale při procházkách obcí a širokým okolím na nás
už dýchá probouzející se zeleň. Stačí otevřít zajímavou a velmi poutavou publikaci
nazvanou „25 let ornitologické kroužkovací stanice v nivě řeky Moravy u Leštiny“ a
pamětníkům se vrátí vzpomínky na léta záslužné činnosti základní organizace ČSOP.
Vznikla dne 24. ledna r. 1981 a u její kolébky stála parta nadšených ochránců přírody
v čele se známým ornitologem panem Eduardem Neoralem, jehož doslova pravou rukou
se pak stal během mnoha roků pan Josef Diblík. V několika složitých etapách,
s nevyčíslitelným množstvím dobrovolných brigádnických hodin a v obdivuhodném
tempu byla za podpory tehdejšího MNV dokončena na jaře r. 1984 plně funkční, terénní
kroužkovací stanice. Práce na tomto neobvyklém a oceňovaném díle své autory pevně
vázala k přátelství, přírodě a životu. Množství krásných fotografií, zajímavých,
přehledných tabulek a slovního doprovodu jistě zaujme každého, komu není okolní
příroda lhostejná. Bohužel, s plynoucími roky a smutným, posledním rozloučením
s několika členy organizace pomalu, ale jistě začal v tomto vyhlášeném stánku
v blízkosti přírodní rezervace „Pod Trlinou“ hlodat zub času. Naštěstí se i v dnešní
uspěchané a složité době našlo pár dělných rukou, jejichž majitelé se rozhodli
ornitologickou raritu zachránit. Budou však občas potřebovat pomoc, a proto se
s prosbou o ni na veřejnost obrací paní Františka Dajčarová, ochotná zachránkyně
malých zvířecích pacientů, která případným zájemcům poskytne potřebnou informaci.
Zmiňovanou publikaci si můžete zapůjčit v knihovně. Naši pozornost s poděkováním si
zaslouží tehdejší parta stavitelů i vítězná skupina MOP LEDŇÁČEK o cenu ZLATÉHO
BRONTOSAURA. Tehdejší ČT Praha o mladých ochráncích přírody ozdobených mnoha
výhrami v různých soutěžích natočila filmový dokument „Přátelé tažných ptáků“ a děti
se pak zúčastnily i natáčení pořadu ČT Ostrava nazvaný „Příroda pro zítřek“. O všem a
o všech poutavě vypráví výše zmíněná publikace. Právě v této době dorostla leštinská
příroda do krásy a hodnoty, kterou vykazovala díky ochraně a péči flóry i fauny
v nadregionálním biokoridoru č. 89 jdoucím podél řeky Moravy. Jejím hlavním motivem
by se měla i pro příští generace stát trvalá ochrana zachovalé kulturní krajiny s výskytem
řady chráněných druhů rostlin i živočichů.
A. K.
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DŮLEŽITÁ DATA

8. 2. 2022

•

Svoz plastů

21. 2. 2022

•

Svoz komunálního odpadu

1. 3. 2022

•

Svoz plastů

Důležité upozornění !!!
Veškerý směsný komunální odpad musí majitelé nemovitostí umístit do
nádob k tomuto účelu určených, t. j. do popelnic. Svozová firma nebude
odvážet pytle ležící mimo určené nádoby. Rovněž nebude vyvezena
popelnice, v níž bude při namátkové kontrole zjištěn odpad patřící do
jiných nádob a je dále tříditelný ( sklo, plasty, kov, tráva atd.).
Pro letošní rok se opět snížila hranice množství vyprodukovaného směsného
komunálního odpadu z 200 kg na 190 kg na občana a rok. Rovněž se zvýšil poplatek za
skládkování při překročení tohoto limitu z 500 Kč/tunu na 900 Kč/tunu odpadu. Z těchto
údajů a částek, které nestanovila obec, ale jsou dány zákonem, je jasné, že třídit je nejen
dobré, ale přímo nutné. V opačném případě si všichni v příštím roce i letech
následujících za likvidaci odpadu výrazně připlatíme.
Každý z nás svým přístupem k třídění tedy rozhoduje o částce, kterou budeme muset
za likvidaci odpadu zaplatit.
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------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o přidělení nádoby o objemu 240 litrů na tříděný odpad – plasty
pouze pro domácnost, kde je trvale hlášeno 5 a více osob.
…………………………………………………………..
Jméno a příjmení ( hůlkovým písmem)

……..………………………………………….……
ulice a číslo popisné

Podpis zástupce žadatele …………………………………..............
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