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Usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva obce
Dne 14. 12. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 18. zasedání Zastupitelstva obce
Leština.
Plné znění usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Tříkrálová sbírka
Bude jiná - bude ONLINE. Pro letošní rok byla rozhodnutím ředitele ACHO zrušena klasická
forma koledování.
Proto budou využity všechny nástroje připravené Charitou ČR. viz. www.trikralovasbirka.cz
V prostorách obecního úřadu je umístěn plakátek ke sbírce a na poště jsou k dispozici
požehnané křídy.
Informace o koledování v našem regionu budou k dispozici na stránkách naší Charity:
www.charitazabreh.cz
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po neobvyklých Vánocích, neklidném Silvestru a neveselém vykročení
do nového roku opět nahlédneme do kroniky Leštiny a budeme od
strany 71 pokračovat v doslovném přepisu válečných útrap…
U nás pak zůstaly nakrátko jen malé 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
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na poli cti a slávy a jim chceme s vděkem po všechny dny budoucí vzdáti povinnou čest,
jíž svou 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.
Do nového roku 2021 vstupme s nadějí, že zlé překonáme a dobrého si budeme víc
vážit. Snad se dočkáme i vítězství v boji s nenáviděným COVIDEM a očkování bez
problémů přežijeme. Všem spoluobčanům, kteří si rádi přečtou Leštinský zpravodaj,
přeji hlavně dobré zdraví a přátelské, spokojené soužití.
Anna Krušová, kronikářka obce
DŮLEŽITÁ DATA

11. 1. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

13. 1. 2021

•

Svoz plastů

25. 1. 2021

•

Svoz komunálního odpadu
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