LZ 08/20
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
Dne 19. 8. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 15. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 10 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Stavební práce v obci
Uf, uf, snad už to nejhorší máme za sebou…Samozřejmě mluvím o výstavbě páteřních
rozvodů splaškové kanalizace, veřejných částech přípojek a opravě hlavní komunikace,
která obcí prochází. Všechny jmenované akce přidělaly vrásky na čele nejen mně
osobně, ale určitě také mnohým z Vás. Je možné konstatovat, že zásadní a dlouho
trvající uzavírky byly zrušeny a téměř vše se pomalu vrací do normálu. Zatím je skutečně
nutné říci téměř, neboť určitá omezení nás všechny ještě čekají, ale pouze jen
krátkodobě. Konkrétně od 5. do 9. 10. budou probíhat práce spojené s pokládkou
nového asfaltového povrchu na ulici Komenského a v tomto období je nutné počítat
s úplnou uzavírkou této ulice pro jakýkoliv provoz. Objízdné trasy pro autobusovou
dopravu a dopravní obsluhu povedou po ulicích Nová a Sokolská. Od 12. 10. začnou
práce v Zálavčí, kde bude rovněž položen nový povrch na místní komunikaci. Na celém
úseku bude firma Strabag pracovat 3 až 5 dnů. Na čerstvě zhotovenou finální vrstvu
asfaltu nebude možné najíždět a bude záležet hlavně na občanech bydlících v Zálavčí,
zda budou tuto skutečnost respektovat - jinak budeme mít komunikaci rozježděnou.
Žádám tedy všechny, aby absolutní zákaz jízdy po ne zcela zatvrdlém povrchu nových
komunikací skutečně respektovali. Týká se to i vjezdů z bočních místních komunikací
na ulici 7. května, které se budou opravovat a vylepšovat novým povrchem ještě v měsíci
září. Co tedy můžeme konstatovat závěrem? Že již zanedlouho bude opravdu spousta
věcí tak, jak má být.
Ing. Pavel Hojgr, starosta
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Změna na poště
Upozorňujeme občany, že od 1. 10. 2020 dojde ke změně provozní doby pro veřejnost
na poště v Leštině.
Hodiny pro veřejnost:

PO: 8,00 - 11,00

13,00 - 16,30

ÚT: 8,00 - 11,00

13,00 - 14,30

ST: 8,00 - 11,00

13,00 - 16,30

ČT: 8,00 - 11,00

13,00 - 14,30

PÁ: 8,00 - 11,00

zavřeno

Současně oznamujeme, že od stejného data je možné využívat poštu jako balíkovnu.
Bližší informace získáte na naší poště.

Hlášení místního rozhlasu na webu
Od 1.října 2020 budou informace hlášení místního rozhlasu nově umísťovány
i na stránky obecního úřadu, které jsou přístupné na adrese www.ou-lestina.cz.

Hlášení místního rozhlasu e-mailem
Do 30. září budou informace zasílány jako dříve na emaily. Od 1. října bude hlášení
zasíláno pouze osobám přihlášeným novým způsobem.
Máte - li i nadále zájem o zasílání informací emailem, vyplňte na stránkách obecního
úřadu na adrese www.ou-lestina.cz, na levé straně dole u kolonky Informace e-mailem
Vaši emailovou adresu i ověřovací kód a udělte souhlas se zpracováním osobních
údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Občané třídí
Jako každý rok i letos si dovolujeme informovat občany o
výsledcích jejich snahy v oblasti třídění odpadu.
V kontejnerech umístěných v rámci obce v období od 1. 4.
2020 do 30. 6. 2020 skončilo 22 982 tun vytříděných složek.
Obecní rozpočet si díky této aktivitě (nehledě na otázku
životního prostředí) polepšil o nezanedbatelnou částku 51 295 Kč. A pokud si
uvědomíme, že obec dále ušetřila určité finanční prostředky, které by musela vynaložit,
pokud by tyto komodity skončily nevytříděné v popelnicích, patří velký dík každému, kdo
se na třídění podílel, podílí a dále podílet bude.
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KULTURNÍ KOMISE

Aktuální informace k zájezdu seniorů do KROMĚŘÍŽE:

Odjezd v úterý 15. září 2020 v 7.30 hod. od OÚ – příspěvek na jízdné
zájezdovým autobusem 100,- Kč ( 50 % ze skutečné ceny).
Příjezd na Masarykovo náměstí, kde nás bude čekat místní turistický
vláček s průvodcem – jízda PODZÁMECKOU ZAHRADOU
s výkladem, snížená cena za osobu 100,- Kč.
Prohlídka ZÁMKU:
a) REPREZENTAČNÍ SÁLY, 90 min., vstupné 120,- Kč
nebo
b) SALLA TERENA, 30 min., 60 – Kč
Možnost oběda v restauracích na Velkém náměstí – individuálně.
Následuje opět odvoz vláčkem přímo z náměstí - poznávací jízda s průvodcem /výklad/
kolem historických památek směrem k vzdálené KVĚTNÉ ZAHRADĚ, snížená cena za
osobu 100,- Kč.
Prohlídka KVĚTNÉ ZAHRADY včetně ROTUNDY /baziliky/ v 16.00 hod., vstupné 110,Kč.
Následuje odjezd domů - případné dotazy na tel. 732 635 478.
Platby předem během jízdy autobusem.
Za ŠKK Eva Doleželová
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Čas bezstarostných prázdnin i zasloužených dovolených je už minulostí…
I my se k poněkud jiné minulosti vrátíme otevřením nejsmutnější
kapitoly z Pamětní knihy obce Leštiny, díl druhý a v doslovném
přepisu začneme od strany 61:
Osvobození. Boje u Leštiny:
V prvních dnech měsíce května roku 1945 vždy brzy ráno před
svítáním a pak až pozdě do noci bylo již u nás od východu slyšet
vzdálenou kanonádu. To do Němců bila nepřetržitě slavná ruská děla. Rachot válečné
zbroje stával se den ze dne jasnějším a když už i naše přilehlé lesnaté kopce se jím
otřásaly, byli tu na dosah ruky hrdinové nesmrtelné Rusi. Nepřišli však od Lesnice,
odkud jsme je čekali, ale přirazili přes les od Janoslavic jako první útočné jednotky
hrozných ruských sil. Byla to pěchota v přilbách, jež přišla do naší dědiny v pondělí dne
7. května kol deváté hodiny večer spolu s automatčíky odeslanými v nákladním autě od
Hrabové. Obsadili prvně moravní most, zajistivše jej několika kulomety a dvěma
přispěchavšími protitankovými děly. Ihned na to obsadili a zajistili celou naši dědinu.
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Nelze tu vůbec vypsati nejvybranějšími slovy, s jakým nadšením a slávou byli námi naši
osvoboditelé uvítáni. Nesmírná radost nad znovunabytou svobodou zářila z očí nás
všech. Pro současníky byly to dojmy nezapomenutelné. Děkovali jsme jim vřele, že přišli
také v nejvyšší čas, za všeobecného rozrušení mysli všeho obyvatelstva, jež
přestrašeno odvlečením 5 našich občanů německými SSmany po třetí hodině
odpoledne, chvělo se tu celé dlouhé hodiny ve stálém strachu, že Němci opustivše
dědinu k 6. hodině odpoledne, opět se od Zábřeha vrátí, aby z pomsty učinili tuto
jevištěm dalšího a ještě hrůznějšího neštěstí. A jen díky bohatýrům slavné máti Rusi se
tak nestalo. Ale bojové formace stále a stále přicházejících nových sil tu nepobyly. Druhý
den, v úterý 8. května skoro ráno po rozednění nastoupil přes most první průzkumný
oddíl na 2 autech po silnici k Zábřehu. Brzy se vrátil a zajel přímo k samotě, k domu
číslo 111 Jana Čecha. Sotva se tak stalo, odjela kolona několika aut s automatčíky ,
kteří před Zábřehem vysedli a zaujali palebnou pozici. Prázdné vozy vrátily se do
Leštiny. Vzápětí na to vyřítila se tryskem přes most po silnici k Zábřehu ruská baterie a
dvou dělech, již táhli koně. Nedojela však daleko. Na silnici při kilometrovníku č. 6 za
druhým kanálem zasaženo bylo první dělo granátem vypáleným Němci z děla u Rájce
umístěného. Plným zásahem těžkého granátu bylo po jeho explosi roztrháno obsluhující
mužstvo, 2 koně a dělo samo rozbito. Kusy roztrhaných těl padlých byly rozmetány po
blízkém poli a pak po boji posbírány a pohřbeny. Druhé dělo této baterie se na to rychle
obrátilo, zase tryskem se vrátilo a zajelo na cestě k domu Jana Čecha, kde zaujalo
palebné postavení u děl sem při břehu Moravy s neuvěřitelnou rychlostí stavěných. Za
baterii 2 děl vyřítila se přes most také kolona 8 nákladních automobilů. Jela cestou
k domu Jana Čecha. Na pěti autech byly minomety. Na zahradě za stavením zaujaly
palebné postavení. Minomety byly sem dirigovány k zničení německého dělostřelectva
usazeného u Skaličky, Jestřebí, Ráječka a Rájce, jež ostřelovalo moravní most, silnici
vedoucí do Zábřeha a cestu okolo domu Jana Čecha.
K dramatickým událostem konce 2. světové války se opět vrátíme v dalším čísle LZ.
Pěkné babí léto s vůní barevného podzimu VÁM všem přeje Anna Krušová.
DŮLEŽITÁ DATA

7 .9. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

9. 9. 2020

•

Svoz zahradního odpadu

16. 9. 2020

•

Svoz plastů

21. 9. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

30. 9. 2020

•

Svoz zahradního odpadu
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