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Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce
Dne 22. 6. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 14. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

KULTURNÍ KOMISE

Informace k zájezdu do Kroměříže
Odjezd autobusu od Obecního úřadu Leština - 15. září 2020 v 8 hodin.
Možnosti prohlídky zámku a Květné zahrady včetně vstupného byly podrobně
rozepsány ve Zpravodaji č. 3/2020 a zůstávají stejné. Některé výše vstupného se
zvětšily o 10 Kč.
Oběd si zajistí každý sám, na náměstí v blízkosti zámku je několik restaurací, informace
o nich Vám řeknu cestou v autobusu.
Peníze na vstupné budeme rovněž vybírat cestou do Kroměříže, až budete rozhodnuti,
kterou prohlídku si vyberete na zámku a v Květné zahradě.
Informace k zájezdu jsou uvedeny též na vývěsce v parku, také je můžete najít na
www.zamek-kromeriz.cz. V případě dalších dotazů můžete volat na 732 635 478.
Přeji Vám krásné letní dny prožité ve zdraví a těším se s Vámi na viděnou v září.
Eva Doleželová
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Venkovní divadlo má své kouzlo.
Estrádní soubor VEŠke, z.s. po několikaměsíční nucené kulturní odmlce zorganizoval
v sobotu večer 13. 6. na zahradě sokolovny v Leštině divadelní představení. Pozval
známý divadelní soubor VÁCLAV, z.s. z Václavova, který se na venkovním pódiu
předvedl v plné parádě s komedií MANDRAGORA.
Organizátoři i herci do poslední chvíle věřili, že počasí vyjde a diváci přijdou. Při každé
venkovní akci je to sázka do loterie. Naštěstí se ohlašované bouřky a déšť Leštině
vyhnuly – zřejmě máme někde protekci… Účast ze strany diváků byla vcelku vysoká.
Více jak stovka lidí se přišla pobavit a nebyla zklamaná. Hercům se pak hraje mnohem
líp, když hlediště nezeje prázdnotou. A smích v hledišti napovídal, že se představení
líbilo a diváci nešetřili potleskem.
Je potřeba říci, že divadelní představení hraná v přírodě mají svá kouzla a určitě se
nejednalo o poslední vystoupení, které Leština uvítá. A když je zabezpečeno i
občerstvení, pak už snad nic nechybí. Organizátoři plánují i do budoucna podobná
kulturní vyžití pro děti či pro dospělé. Veškeré aktivity, které spolek zajišťuje, najdete na
www.veske.cz. Jeho nejbližší akcí je uspořádání letního příměstského tábora s názvem
„INDIÁNI V LEŠTINĚ“. U nás slovo NUDA neznáme.
- mmPŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Novinky z mateřské školy
Po delší odmlce Vás zdravíme z mateřské školy. Od 11. 5. se rozjel provoz školky
nejprve s nejstaršími dětmi a o týden později se k nám přidali mladší kamarádi. Musím
pochválit všechny děti, jsou to opravdové šikulky a bez problémů vzaly za své všechna
mimořádná opatření, která jsme byli nuceni přijmout. Čas s dětmi trávíme pouze
v areálu mateřské školy, zahradu využíváme za příznivého počasí dvakrát denně. Děti
dostaly nová auta a bagry na písek. Předpokládali jsme, že uděláme velkou radost
chlapcům, ovšem u mnohých holčiček jsou tyto stroje taktéž v kurzu. Po obědě si
odpočineme a odcházíme znovu na zahradu, kde připravenou svačinku měníme
v oblíbený piknik. Jakmile se počasí umoudří a vysvitne opět sluníčko, máme pro děti
připravené bazénky na osvěžení. Snažíme se, aby se jim nestýskalo po procházkách a
výletech. Děti o oblíbené aktivity nebudou ochuzeny – již nyní plánujeme akce na příští
školní rok. Nepřijdou ani o tradiční jarní focení, ani o výlet na konci školního roku. Tyto
aktivity jsme přesunuli na září a těšíme se, že si je užijeme v plném počtu se všemi
kamarády.
Závěrem Vám všem přejeme krásné léto a pevné zdraví.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová.
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HASIČI LEŠTINA

HASIČI.
Rádi bychom poděkovali spoluobčanům, kteří darováním
železného šrotu podpořili naši činnost. Z jeho výtěžku tradičně financujeme nejen
hasičský kroužek, ale i noční pochod i akci Mikuláš.
Naši hasiči v počtu pěti členů zásahové jednotky a čtyř řádných členů sboru jeli na
pomoc do zatopeného Šumvaldu. Vezli s sebou materiální pomoc, která byla
financovaná také ze sběru.
Z důvodu rekonstrukce silnice a objízdné trasy přes náves rušíme pohárovou
soutěž.
O prázdninách plánujeme již tradiční noční pochod kolem Leštiny. Pro děti budou
připraveny soutěže za sladkou odměnu a malý dáreček za pochod. Termín upřesníme
podle počasí prostřednictvím místního rozhlasu. Těšíme se na Vaši účast!
ZA SDH L. AUGUSTINOVÁ

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Na cestě do historie se opět vrátíme do těžkých, válečných dob.
Úřední ceny v r. 1943: 100 kg žita stálo 18, 10 RM, pšenice o něco
více a ječmene méně. 1 kg hovězího masa živé váhy za 1, 50 RM, 1
kg vepřového 1, 70, 1 kg telecího 0, 90, 1 kg husy 1, 60, 1 kg slepice
1, 25, 1 kg mléka při tučnosti 3, 8 za 19, 5 Pf. Po zavedení lístků na
potraviny a postupně na všechno možné a později i zvláštních
poukazů na textil, oděv a obuv, na pláště a duše na kola a j., začali
občané sobě pomáhati svépomocí. Takovou svépomocí byly tajné,
„černé“ porážky hlavně vepřů, které prozrazeny nikdy nebyly. V tom
ohledu byla mezi našim obyvatelstvem disciplína obdivuhodná. Doneslo – li se něco
k sluchu četníkům, nebylo již po ničem ani pátráno a dále hlášeno, zvláště když to byla
příležitost k dobrému najedení a popití, na které si v obojím, jako všichni Němci vůbec,
nemálo potrpěli. Neodvážil se však nikdo tak zvaného černého obchodu, jmenovitě
s dobytkem. To byl podnik už příliš riskantní a pouhý pokus a jeho provozování mohl
uvrhnouti viníka do asistenčního zničení, ba v těžších případech v náruč smrti. Mnoho
bylo tu našimi občany pomáháno obyvatelstvu české národnosti v Zábřeze i jinde. Jak
jen bylo tomu umožněno, poskytlo se jim ku koupi za úřední cenu vše, jako mléko,
máslo, sádlo, vejce, zemáky, ovoce, obilí, mouka, hrách, čočka, mák, prosná kaše aj.
Není známo. že by se kdo pustil do předražování, toho nebylo ani zapotřebí, neboť tu
měl každý dostatek obživa pro svou potřebu. Přesto, že peněz bylo všude dost, občané
naši si jich vážili až do konce okupace, neboť si jich vydělali svou prací a svým
přičiněním. Jimi splatili s prozíravostí do budoucna své dluhy jak osobní, tak jmenovitě
[3]

hypotekární. Všichni občané postavili se tak na pevnou životní základnu, narovnali svou
páteř a zpevnili své sebevědomí.
V příštím LZ již otevřeme kapitolu Osvobození, boj o Leštinu a od strany 61 nás čeká
pohled do doby, na niž nelze zapomenout…
Mějte se hezky, milí spoluobčané! Za pozornost děkuje kronikářka Anna Krušová.

Upozornění obecního úřadu
Vzhledem k ztížené dopravní situaci z důvodu opravy komunikace ze Zábřeha do
Leštiny a většímu pohybu osobních i nákladních vozidel opět vyzýváme občany, aby
neparkovali svá vozidla na místních komunikacích a v období stavebních prací tím
umožnili průjezd vozidel stavby. Prosíme, sledujte ve vlastním zájmu také aktuální
dopravní značení, které může omezit zastavení a stání vozidel na některých místních
komunikacích, jenž budou sloužit jako objízdné trasy. Při porušení těchto zákazů se
vystavujete nebezpečí odtahu Vašich vozidel.

DŮLEŽITÁ DATA

8. 7. 2020

•

Svoz zahradního odpadu

13 .7. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

15. 7. 2020

•

Svoz plastů

27. 7. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

29. 7. 2020

•

Svoz zahradního odpadu

5. 8. 2020

•

Svoz plastů

10. 8. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

19. 8. 2020

•

Svoz zahradního odpadu

24. 8. 2020

•

Svoz komunálního odpadu
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