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aktuální informace z obce

Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 23. 3. 2016 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 12. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština. Hlavním bodem jednání bude schválení rozpočtu obce
Leština na rok 2016. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Vývoz žump
Obecní úřad organizuje pravidelný jarní vývoz žump. Zájem o poskytnutí této služby je
nutné nahlásit na OÚ Leština nejpozději do 31. března.

Svoz větví a zahradního odpadu
Jako každý rok i letos plánujeme dubnový svoz větví. O přesném termínu budete včas
informováni. Využijte, prosím, uvedeného, námi organizovaného sběru - větve a zahradní
odpad nepalte! Dle počasí v dubnu začneme i s pravidelným úterním svozem bioodpadu a
posečené trávy.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro - odpadu
Sběr proběhne 25. 4. od 8:00 - 17:00 h. a 26. 4. od 8:00- 12:00 h. na hale v Zálavčí.
V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ. V jinou než výše
uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá dle platného
ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce apod. • objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• nebezpečný odpad
• stavební odpad (stavební suť apod.)
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Pobíhající psi

Již mnohokrát diskutovaná problematika volně pobíhajících psů
nabyla opět na aktuálnosti. Hrozí nejen nebezpečí napadení a
pokousání těmito toulavými psy, ale při jejich pobíhání po
komunikacích může snadno dojít k dopravním nehodám. Z těchto
závažných důvodů všechny majitele upozorňujeme, že na volně
pobíhající psy bude pozvána odchytová skupina, která je po
následném odchytu převeze do stanice v Zábřehu, kde si je po
zaplacení poplatku za výjezd, veterinární vyšetření apod. vlastník
může opět vyzvednout. Za každý výjezd, odchyt a služby s tím
spojené se poplatek pohybuje až do výše 2 000 Kč.
Proto velmi důrazně žádáme:
„ Zajistěte si své domácí mazlíčky tak, abyste předešli případným zbytečným
výdajům, umožnili spoluobčanům bezpečný pohyb po obci a zamezili i jejímu
znečišťování! “

Diakonie Broumov, sociální družstvo

VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
peří, péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 17.3.2016 v čase od 9-17 hodin v přísálí sokolovny.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800

!2

Nová povinnost pro chodce
Dne 20. února 2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Chodci mají povinnost nosit reflexní prvek. Mít na sobě reflexní prvek je pro chodce
povinností tehdy, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci,
ale i za šera, mlhy a pod.) po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením. Z hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré využít
reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá možnost chodce bezpečně rozeznat.
Znamená to, že musím nosit reflexní vestu?
Ne, rozhodně nemusíte nosit reflexní vestu. Stačí kvalitní doplněk z reflexního materiálu
výrazné barvy (např. žlutá, světle zelená, oranžová atd.), který je viditelný pro ostatní
účastníky silničního provozu. Jako ideální se tak nabízí například reflexní pásek, umístěný
na noze nebo ruce (ideálně na obou končetinách) směrem do vozovky. Pásek můžete
nosit pohodlně u sebe v kapse nebo tašce, kde vám nezabere příliš místa a použít ho až v
případě potřeby. Dostatečný je například i reflexní prvek, který je součástí oblečení,
batohu či tašky, pokud je dostatečně viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
Jaký mi hrozí postih v případě, že povinnost poruším?
V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta v rozmezí od 0 do 2 000 Kč blokově, od 1
500 do 2 500 Kč ve správním řízení.
místní spolky informují

Pozvánka na maškarní karneval
TJ Sokol Leština, odbor ASPV, pořádá v neděli 6. 3. 2016, dětský
maškarní karneval. Začátek je v místní sokolovně ve 14 hod.. Nebude
chybět oblíbená tombola a občerstvení. Na všechny se těší šašek Viky.
Srdečně zvou pořadatelé.

Zjišťujeme zájem.......!

Asociace „Sport pro všechny“ reaguje na nárůst narozených dětí v obci za poslední 4
roky a chtěla by obnovit cvičení „Rodičů s dětmi“. Cvičení by probíhalo v místní
sokolovně v odpoledních hodinách. Prosíme rodiče, kteří mají dítě ve věku 2 až 5 roků a
tato aktivita by je zajímala, aby vyjádřili svůj zájem na e-mailu: jana.lepkova@centrum.cz.
ASPV razí heslo: „Pohyb je život“ a dobře ví, že je třeba ho v našich ratolestech pěstovat
již od útlého věku.
Výbor ASPV v Leštině

TJ Sokol Leština informuje
V sobotu 5. 3. se od 15.00 odehraje na hřišti v Leštině přátelské utkání mezi třetíligovým
Uničovem (trenér Jiří Balcárek) a HFK Olomouc, za které nastupuje bývalý reprezentant a
nejlepší ligový kanonýr ročníku 2003/04 Marek Heinz. Naši muži odehrají tentýž den sobota 5.3. od 17.00 přípravné utkání proti SK Sulko Zábřeh na umělé trávě v Zábřehu.
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Tvoření s dětmi
Zveme všechny děti a rodiče na kroužek „Tvoření s dětmi“, který se bude konat jednou
za měsíc v přísálí sokolovny. O termínu Vás budeme předem informovat.
První tvoření proběhlo 28. 1. 2016, kde si menší děti s maminkami vyráběly karnevalové
masky a starší tvořily pouzdro na pastelky. Další
tvoření se uskutečnilo 25. 2. 2016, kde jsme
vykouzlili veselé klauny. Jelikož se rychlým
krokem blíží Velikonoce, březnový kroužek se
uskuteční již 17. 3. 2016. Téma tvoření bude
samozřejmě velikonoční. Cena kroužku pro dítě
je 30,- až 40,- Kč, dle náročnosti výrobku.
Přijďte s námi strávit tvořivé odpoledne, pro
maminky máme připravené kafíčko a pro děti
čajíček.
Těší se na Vás Vendula a Petra :-)
Facebook Tvoření s dětmi Leština
úryvky z leštinské kroniky

Regulace řeky Moravy – celkový nástin,
kronika 1. díl, str. 129 – 132:
O regulaci řeky Moravy protékající katastrálními pozemky naší
obce usilováno bylo po dlouhá léta. Již před 30 roky exponoval
se v této věci po dvakráte prozíravý hospodář Leštiny pan Josef
Linhart st., který spolu s Františkem Korunou, rolníkem na č. 1 osobně dožadovali se za
obec pomoci u stavebního úřadu zemského a u zemského výboru v Brně, kde jim však
bylo vždy řečeno, že Morava může býti postupně regulována jen proti toku, a to někde až
od Litovle, eventuelně od Moravičan, neboť na řeku přilehlé město Litovel a dále
ohrožené vesnice, jmenovitě Moravičany, se regulaci na horním toku Moravy a u Leštiny
se vší rozhodností brání. Po mnohonásobném volání i intervencích poslanců po pomoci
proti každoročním záplavám přece jen vypracovala země projekt pro oblast naší obce,
bohužel za tehdejšího vládního režimu nebylo nikdy dosti prostředků a zejména ne dobré
vůle, aby se pomohlo české obci tak hrozně přívalovou vodou sužované a bité.
V letech popřevratových bylo však již jisté, že země projekt regulace Moravy uskuteční
přece prvně zde u nás v Leštině, a tak když obecní zastupitelstvo naší obce zavázalo se
svým usnesením dle protokolu č. 14 ze dne 28. 10. 1931, že schvaluje úpravu řeky
Moravy a že zavazuje se zaplatiti 15% na celkový rozpočtený obnos 1 142, 50O,-Kč ve
výši cca 170 000,-Kč, kterýžto obnos si vyžádá úprava řeky Moravy a hrází při ní, dostal
se projekt do stádia akutního, takže okresní úřad v Zábřeze mohl Leštině podati kladný
výměr vodoprávního nálezu o projektu z 24. 2. 1932 přihlížeje ku výsledkům řízení z 12. 1.
Ještě před datem vydání usneslo se OZ obce na výpůjčce 85 000 na regulaci, aby pro
práce byl tu již hotový obnos po ruce. Tu budiž zvlášť připomenuto, že zásluhy na
realizování tak obrovitého stavebního projektu má nynější náš starosta pan Josef Linhart,
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rolník na č. 36, syn výše zmíněného Jos. Linharta st., který Leštinu na kompetentních
místech při úředních jednáních vydatně zastupoval. A tak po výše vypsaných formálních
přípravách započala země jako stavebník s prací na regulaci v létě r. 1932. Toho roku
proveden byl úsek vypřímením toku Moravy na t. zv.Tmavé, kde oblouk řečiště byl
zkrácen tětivovou přímkou vedoucí z Moravy do téže blíže statku Jana Čecha č. 111. R.
1933 provedena pak úprava pod mostem, kde zase odříznuto bylo vyobloučení Moravy
zvané Peklo, jehož vždy hrozivá tůň byla zcela zavezena. R. 1934 zregulována Morava
byla nad mostem na t. zv. Husinci, při čemž silniční most byl při hlavním pilíři vystužen
proti vodě i po vodě kamenným valem, aby mohl účinně vzdorovati nejen vodě samé, ale
hlavně ledu při náhlé jarní oblevě. R. 1935 zaběhla již regulační práce do katastru obce
Lesnice v t. zv. Bočkovém koutě a r. 1936 pořízen nový stav opět v katastru lesnickém a
vybudovány podél Moravy hráze až po Dlouhou. Na tuto úctyhodnou práci o délce asi 2
km z celkového rozpočtu stavebník země Morava proplatil 85%, obce Leština a Lesnice
pospolu 15%. Kvóta, vzhledem k tomu, že se tu má přispěti stejným obnosem z 1 ha
zaplavené plochy, není ještě definitivně stanovena, ale Leština už zaplatila zemskému
úřadu v Brně 75 000 a doplatí ještě 30 000. Ale i tato bolest po stránce platby bude
odklizena a naše obec bude provždy uchráněna věčných hrůz ze záplav, kdykoliv přijdou
větší deště nebo náhlá obleva. Práce regulační budí dnes zasloužený obdiv každého, kdo
vzpomene jen neupravených břehů Moravy dřív a přirovná je ku provedeným pracím
dnes. Obec naše bude na tuto úpravu povždy stejně jako na na jiné své uskutečněné
projekty meliorační před tím hrdá. Budiž tu dále zaznamenáno, že při regulaci Moravy
pracovalo téměř výhradně dělnictvo naší obce a že se mu za celý výkon pracovní
proplatilo 400 000,- v hotovosti. Práci prováděla firma Ing. František Černý z Brna. Ale je
tu ještě další a poslední práce, a to dokončení projektu nastavení na délku Dolcového
mostu, ježto při vodě abnormálně vzduté by tato pod mostem neprošla, neboť mezi
hrázemi nahromaditi se jí může takové kvantum, že by mohla stihnout obec naši
katastrofa dosud nevídaná. Ministerstvo však ještě nerozhodlo, jakým způsobem se v
těch místech upraví, zvláště když se tam má u Dolcového mostu ještě dokončiti asi 200
m hráze. Není ovšem pochybností, že i tato práce bude skutečně vykonána.
/ naši předci tehdy netušili, že i nám, současníkům, stoletá voda tolik ublíží... /
Příště se ještě do roku 1936 vrátíme - čeká nás spousta zajímavostí.
Příjemné dny v očekávání probouzejícího se jara všem přeje Anna Krušová.
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Významná jubilea
březen:
Václavková Vlasta (80)
Linhart Jan (75)
Havlíčková Emilie (70)
Klat Břetislav (70)
Balcárková Růžena (65)
Keprtová Marie (65)

Dajčarová Libuše (60)
Jílek Miloslav (55)
Kalousek Zdeněk (55)
Hanák Dušan (50)
Voráčová Zdenka (50)

Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Důlěžitá data
7. 3. 2016

• Svoz plastů

14. 3. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině

17. 3. 2016

• Humanitární sbírka, 9- 17 h., přísálí sokolovny

23. 3. 2016

• 12. veřejné zasedání ZO, 18:00 h., zasedací místnost OÚ

31. 3. 2016 ⚠
4. 4. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině
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