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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:
Nejbližší veřejné zasedání Zastupitelstva obce Leština se bude konat
15. 3. 2021 od 17 hodin na sále obecního úřadu. Vzhledem k mimořádným
epidemiologickým opatřením bude jednání probíhat pravděpodobně v omezeném
režimu, tedy bez účasti veřejnosti. Hlavním bodem programu bude
schvalování rozpočtu na letošní rok, jehož návrh je zveřejněn na obecní
úřední desce.

LIKVIDACE ODPADU
Žádáme občany, aby využívali všechny rozmístěné kontejnery na tříděné suroviny,
zejména na papír a sklo. Odkládání velkých kartonů nebo dalšího papíru mimo již
zaplněný kontejner o správném chování některých občanů opravdu nesvědčí. Zbytečné
lamentování na nepořádek kolem kontejnerů tyto problémy skutečně nevyřeší. Žijeme
přece v kulturní zemi a každý, komu není lhostejné, v jakém prostředí se v Leštině
pohybujeme, je schopen dojít k dalšímu, méně zaplněnému kontejneru a lahve nebo
papír zde vložit. V obci je rozmístěno celkem 51 velkoobjemových kontejnerů, což není
zrovna málo. V letošním roce ještě některá místa novými kontejnery na papír dokonce
posílíme – ale to neznamená, že za nezodpovědné, kterým, bohužel, chybí slušné
vychování, bude muset „někdo“ zmíněný nepořádek neustále uklízet.
ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠke

Estrádní soubor VEŠke, z.s. pořádá v termínu od 19.7. do 23.7. 2021 Letní
příměstský tábor „WESTERNOVÁ LEŠTINA“. Tábor je určen pro děti 1. - 5. třídy ZŠ.
Bližší informace najdete na facebookových a oficiálních stránkách spolku a na plakátech
v obci. Pro velký zájem odesílejte přihlášky co nejdříve. Kapacita tábora je početně
omezená. Maximální doba pro podání přihlášky je 30. 6 .2021.
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Estrádní soubor VEŠke, z.s. si Vás dovoluje pozvat na OTUŽILECKÉ VÍTÁNÍ
JARA, které se uskuteční v neděli 21.3.2021 v 10,30 na „pískáči“ v Leštině. VÍTÁNÍ je
pojato jako recesní akce spojená s prvním jarním koupáním. Je tedy určena nejen pro
otužilce, ale i pro ostatní občany, kteří se rádi pobaví a zasmějí. Před koupelí proběhne
loučení se zimou spojené s vynášením Moreny. Návštěvníci akce si mohou opéct i
přinesené špekáčky. Podle situace s opatřeními souvisejícími s epidemií bude
zabezpečeno i drobné občerstvení.
Estrádní soubor VEŠke, z.s.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I další číslo LZ nám přináší doslovný přepis z Pamětní knihy obce
Leštiny, díl druhý a od strany 68 nás vrací do doby, která v mnoha
směrech těžce poznamenala nejen náš národ.
Nikdo ve vlastní dědině jako celku nebyl z našich občanů ani zabit,
ani raněn, neboť byli po dobu střelby dobře poschováni. Když děla po
1. hodině úplně umlkla a v dědině nastalo hrobové ticho, vzali Rusové v tu chvíli město
Zábřeh na zteč. Německá armáda velícího generála Schörnera dala se nato do
zběsilého útěku, opustivše vše, že jí ani nezbývalo času vyhazovat železniční mosty
přes řeku Sázavu, takže doprava po této trati až do České Třebové zůstala nám zcela
neporušena. V poslední chvíli vyhodili však němečtí sapéři do povětří silniční most přes
řeku Sázavu u Rájce a v Zábřeze. Jakým spěchem prchali pak Němci údolím řeky
Sázavy dál na západ, vysvitá také z toho, že ponechali bez povšimnutí i obrovské
zásoby nábojů všeho dělostřeleckého druhu a jiných zbraní v údolí řeky Březné od
Hoštejna až daleko za Drozdovskou pilu, jež sem byly sváženy a při silnici srovnávány
do celých hranic před tím po celé měsíce, aniž se kdy zvědělo, co s těmito strašnými
výbušninami zde zamýšlí dělati. Dlouho pak po válce naši pyrotechnikové vyhazovali
všecku tuto německou munici do vzduchu. Němci pak už vůbec nikde nepostavili se na
odpor armádě maršála Malinovského a maršála Koněva, který operoval na Šumpersku.
Byli oběma ze všech stran již obklíčeni a v prostoru: Svitavy, Moravská Třebová a
Lanškroun zbytky zcela rozpadlé armády složily zbraně. Podivná je tu souvislost: Zde
v tomto prostoru, zvaném Hřebečsko, byl pověstný zloduch Henlein tamními Němci,
kteří zde v tomto ostrově odedávna byli známí svou tvrdošíjností, proti nám nejvíce
popouzeni, a zde byl navždy zlomen poslední zbytek německé branné moci, zatím co
Německo již dne 5. května bezpodmínečně kapitulovalo. Byl proto boj u Leštiny a dále
po celé naší Hané až po Olomouc v této druhé světové válce posledním bojem, a to
bojem o přechod řeky Moravy. Kolikrát v historii našeho národa v pohnutých dobách
zlých válek a vražedných bojů bránil tok naší rodné řeky Moravy přechodu nepřátel
vpadnuvších na naše požehnané luhy a nivy při jejích březích, ať už z té či oné strany?
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A kolik už krve našich pokojných a pracovitých praotců pily při tom po celém svém toku
její tiché vlny? Dej Bůh, aby tomu tak bylo po slavném vítězství Slovanů celé Evropy
v této válce již naposled a žehnej nám, Slovanům a nedopusť, Bože, v časech
budoucích, aby tu bylo u nás ještě někdy slyšet válečné bubny! Je ještě hodno paměti,
že náš moravní most, který už byl několikrát zasažen německými granáty celkem bez
velké škody, zachránil české obyvatelstvo města Zábřeha, neboť kdyby byl Němci
zbořen a rozmetán, mohl snad býti nástup ruských vojsk na Zábřeh o několik hodin
zdržen a v Zábřehu mohlo dojíti k vybití tamních Čechů, neboť na to prý byli vzteklí
Němci připraveni, když se tak nestalo u nás v Leštině. Po pominutí toho nebezpečí
nejeden zábřežský Čech potvrdil tak slovy: „Nás zachránil jen leštinský most!“ Po něm
pak téměř celých 14 dní valily se ve dne i v noci nepřetržitě dědinou naší procházející a
projíždějící strašlivé síly ruských vojsk všech možných útvarů a válečného materiálu
k Zábřehu a odtud všemi směry ku Praze.
Do LZ č. 3 je připojena i kapitolka věnovaná vzpomínce na naše bývalé spoluobčany
padlé v zahraničí / doslovný přepis z kroniky /:

Za svobodu vlasti padl u pobřežního města Tobruku v severní Africe
František Adámek z č. p. 144, narozený 20. 8. 1919. Odešel r. 1939 do
zahraničí a spolu s jednotkami čsl. branné moci v zahraničí sloužil u
slavného 11. britského pěšího pluku praporu Východního. Padl dne 21.
11. 1941 o 5. hodině ráno zasažen byv střepinou italské miny do dolní
čelisti, při čemž mu byla přeťata krční tepna. Zalil se krví. Zemřel klidně s úsměvem na
rtech. In memoriam povýšil jej prezident Dr. Edvard Beneš na svobodníka a udělil mu
čsl. válečný kříž. Nad jeho hrobem zazpívali mu jeho čsl. druhové ve zbrani státní hymnu
a jeho oblíbenou píseň „Moravo, Moravo, Moravičko milá!“ Jeho jméno je vyryto na
českém památníku na britském vojenském hřbitově u Tobruku mezi 19 padlými
příslušníky čsl. zahraničního vojska. Památník nese český nápis: „Padli a zemřeli, jak
zákony vlasti kázaly jim!“ Na poštovních čsl. známkách z r. 1945 je jeho podobizna
v tropickém úboru, a to na známce v hodnotě 10 Kč a v hodnotě 60 hal.
Za vlast dal svůj život též Jan Sitta, narozený r. 1896, z č. p. 29. Odešel dne 17. 6.
1939 směrem na Polsko a sloužil u čsl. zahraničního vojska. Byl ve Lvově a poslední
písemnou zprávu o sobě podal domů v r. 1941 z Ruska z oblasti rostovské. Dalších
zpráv už o něm nebylo. Kde, kdy a jak zahynul, není vůbec známo. Byl proto prohlášen
úředně za mrtvého.
Oběma našim padlým za matku vlast: Františku Adámkovi a Janu Sittovi budiž vzdána
čest a zachována věčná paměť!
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DŮLEŽITÁ DATA

8. 3. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

10 . 3. 2021

•

Svoz plastů

22. 3. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

6. – 7. 4. 2021

•

Sběr velkoobjemového odpadu
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