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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Usnesení z 21. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
Zastupitelstvo obce zvolilo:

 místostarostu obce pana Mgr. Pavla Kleibla
 člena rady obce pana Pavla Slováčka
 člena ZO kulturního výboru paní Helenu
Komendovou
 člena kontrolní komise Svazku obcí Povodí
Loučka pana Milana Smrčku
 do funkce přísedícího Okresního soudu v Šumperku na období čtyř let pana
Jaroslava Štěpána
Plné znění usnesení z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Cyklostezka Leština – Zábřeh
Vzhledem k tomu, že většina spoluobčanů se často ptá, jak je to
s plánovanou cyklostezkou do Zábřeha, rozhodl jsem se zveřejnit
několik informací.
Práce na výkupu pozemků byly započaty mým nástupem do
funkce od ledna 2015, v té době nebyla podepsána žádná kupní
smlouva. K 31.8.2017 je obec Leština jednoznačným vlastníkem
všech 34 potřebných pozemků na katastru Leština u Zábřeha, tento úsek je dlouhý
1,05 km. Na katastru Zábřeh na Moravě je obec majitelem 7 pozemků a
spolumajitelem 2 pozemků. Úsek na tomto katastru je dlouhý 0,35 km. Matematicky
vyjádřeno - na katastru Leština bylo získáno 10 974 m2 a na katastru Zábřeh 3 327 m2.
[1]

Většina pozemků byla odkoupena přímo, pět majitelů pozemků požadovalo směnu za
jiný pozemek a řešení bylo mnohdy velice obtížné. Majitel jednoho pozemku, pan
Josef Jurásek, daroval bezplatně 350 m2, za což mu patří velké poděkování. O
vyjednávání při nákupu pozemků a získávání povolení bych mohl napsat tragikomický
román a je až k neuvěření, co všechno bylo nutné mnohdy podstoupit. Vykupované
pozemky vlastnilo celkem 138 majitelů, nejednalo se jen o soukromé osoby ze všech
koutů České republiky, ale také z Rakouska, některé pozemky byly majetkem měst,
Krajského úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, atd. Situaci
mnohdy komplikoval vysoký počet majitelů jednoho pozemku, kde za zmínku stojí
postupně zjištěných 23 majitelů pozemku velikého pouze 232 m2, kde 7 majitelů již
nežilo a bylo nutné, abych se souhlasem a mnohdy s počátečním odporem dědiců
otevřel a zahájil dodatečná dědická řízení na soudech v Šumperku, Přerově nebo v
Lázních Kynžvart. Jednání s dědici a majiteli byť jen necelých 4m2 se stala dlouho
noční můrou. Některé pozemky vlastnily také osoby nejasné identifikace, konkrétně
bez rodného čísla. I tyto záležitosti se v průběhu téměř dvou let podařilo pomocí práce
v archivech a následných jednáních u notářů dohledat a objasnit.
V průběhu roku 2015 bylo požádáno a získáno povolení k výstavbě od 11
dotčených orgánů, jako je ČEZ, Plynárenská společnost, Šumperská
vodohospodářská společnost, Česká telekomunikační infrastruktura, Ředitelství silnic
a dálnic, Povodí Moravy, Policie ČR a dopravní policie, Měst. úřad odbor životního
prostředí, Krajský úřad v Olomouci atd. Aby nebyl problém s vyjmutím pozemků
z půdního fondu určených k výstavbě cyklostezky, dal jsem podnět pro změnu
územního plánu, kde byla budoucí trasa jednoznačně vyznačena. Žádost o vydání
územního rozhodnutí byla podána už v roce 2015, ale vzhledem k průtahům
s výkupem pozemků musela být žádost už 2 x pozastavena, nyní však již pokračuje.
Pro vydání tohoto povolení a následně stavebního povolení je ovšem povinnost, aby
obec byla samostatným majitelem všech pozemků a konkrétně jeden jediný
pozemek je stále v řešení. Majitelem je osoba, která už nežije, nemá žádné přímé
dědice. Soud přidělil tento případ notáři, ale úřední šiml řehtá stále velice silně a je
otázkou, kdy se podaří přinutit zainteresované osoby a instituce, aby jednoznačně
rozhodly. Co říci závěrem? Je smutné, že chceme vybudovat veřejně prospěšnou věc,
za kterou cyklostezku já určitě považuji a stát nebo státem placení úředníci nejsou
vyřizování předložených žádostí příliš nakloněni. Moje poděkování patří všem lidem,
kteří s OÚ ochotně spolupracovali a část svých pozemků odprodali. Chci věřit, že
cyklostezku do Zábřehu nakonec vybudujeme, ale jestli bude realizována v příštím
roce, to si po všech zkušenostech a peripetiích opravdu netroufám slíbit.
Ing. Pavel Hojgr,
starosta

Třídění se vyplatí
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů,
které občané obce Leština vytřídili v období od 1.4. 30.6.2017 a bylo předáno k využití. V následujícím přehledu
také uvádíme výši odměny, kterou obec získala od společnosti
EKO-KOM, a.s.
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Odměna za zajištění zpětného odběru 8 932 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
30 867 Kč
Rozpis tříděného odpadu
Papír 9,640 t
Plast 4,150 t
Sklo
5,860 t
Kovy 2,880 t
Nápojový karton 0,310 t
Odměna pro obec celkem je 39 799 Kč
Děkujeme všem občanům, kteří věnují třídění svůj čas. Jak je z přehledu patrné, obec
jen za jedno čtvrtletí získá zpět za vytříděný odpad cca 40 tis. Kč, což jsou v ročním
součtu velké peníze. Díky tomu lze udržet poplatek za komunální odpad na současné
úrovni. Připomínáme, že v obci je celkem 51 sběrných nádob na tříděný odpad, a i
když jsou někdy některé nádoby plné, je to vždy o dobré vůli zanést odpad do jiného
nejbližšího místa, aby neskončil v odpadu komunálním.
Co se týká odborně řečeno „biologicky rozložitelného komunálního odpadu“ neboli
trávy, listí, spadaných jablek atd., vše je možné dávat ke svozu každou středu, stejně i
odkvetlé květiny a rostlinstvo všeho druhu, ovšem bez silných kořenů. Větve jsou
sváženy vždy na jaře a na podzim a během roku do svozových nádob nepatří!

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu
Sběr proběhne 23. 10. od 8:00 - 17:00 hodin a 24. 10. od 8:00 - 12:00 hodin 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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Čištění komínů
Kominictví Daniel Nehyba oznamuje všem občanům, že termín pro
čištění a revizi komínů bude v pátek 15. září a v pondělí 18. září
za cenu 300,- Kč.
Zájemci o tuto službu ji mohou nahlásit nejpozději do středy 13. září
v pokladně nebo kanceláři OÚ, tel. 583415349,
email: obec@ou-lestina.cz
Je potřeba nahlásit i telefonní číslo. V případě, že nebudete
zastiženi doma, kominík se Vám sám ozve.

Přeložení autobusové zastávky u obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že z důvodu tradičních hodových slavností
bude od středy 27.9. do úterý 3.10.2017 včetně přeložena
zastávka od obecního úřadu k moštárně.

Pozvánka k muzice
Tradiční hodové veselí Vám v neděli 1.10.2017 zpříjemní dechová
hudba pod vedením pana Jana Pelcla. Muzikanti budou vyhrávat
od půl jedenácté u kaple sv. Václava v Leštině.

HASIČI LEŠTINA

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST HASIČŮ.
V prvním prázdninovém měsíci proběhla na návsi pohárová soutěž,
před níž nám starosta obce Ing. Pavel Hojgr předal nové zásahové vozidlo, na jehož
pořízení se podařilo získat dotaci ve výši 450 tis. Kč z odboru Ministerstva vnitra a 100
tis. Kč z Krajského úřadu Olomouc.
Každý víkend absolvujeme soutěže pohárové i zařazené do velké ceny HOLBA CUP
2017. V pátek 22. 8. 2017 hasiči uspořádali noční pochod, který absolvovalo 51 dětí.
Na pískáči pro ně připravili několik zábavných soutěží. V rámci zpestření pátečního
podvečera se děti povozily na malé i velké čtyřkolce a nebojácné milovníky zvířat
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čekaly projížďky na dvou koních. Také raft nezahálel a byl neustále v provozu. Na
závěr rozzářil srpnovou oblohu krásný ohňostroj.
Velký dík patří všem, kteří se na velmi vydařeném dětském podvečeru podíleli a tím
přispěli ke zdaru akce.
Místní hasiči se na své spoluobčany obracejí s prosbou o předání železného šrotu,
jehož sběr proběhne v sobotu 16. 9. v dopoledních hodinách. Sběr bude ohlášen i
místním rozhlasem.

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li
dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se
v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili,
očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich
povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná
a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,
jakož odznak nosíš.
10.Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš
dobrým hasičským dobrovolníkem.
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát – pro sebe a pro druhé. A právě život
hasiče jest dobrým příkladem správného pochopení života lidského.“
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H. desatero, doplněné citátem z hasičských proslovů z r. 1928 jistě mají na paměti i
místní. Všem, ale zejména paní starostce SDH Leština Lidušce Augustinové patří
poděkování za velmi zdařilou akci z 22. července nazvanou O putovní pohár obce
Leština. Sportovního zápolení se zúčastnilo celkem 24 sborů z okolí včetně družební
obce Leštiny. Pochvala patří i dětem, z nichž určitě vyrostou pokračovatelé místní
hasičské tradice. Velký dík patří místnímu obecnímu úřadu a všem sponzorům, kteří
akci podpořili. Přispěli tím k jejímu zdárnému průběhu i kladnému hodnocení
zúčastněných sborů. Spokojeným divákům přišlo v teplém počasí vhod i závěrečné,
nečekané pokropení vodou z uvolněné hadice . Hasičům zdar!

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávička z místní školy
Oznamujeme všem žákům naší školy, že prázdniny bohužel
končí a začíná
nový školní rok 2017/2018. Jeho slavnostní zahájení
proběhne
v budově základní školy v pondělí 4. září v 8 hodin.
Prvňáčci
přijdou v doprovodu rodičů i dalších příbuzných. Vezmou si
s sebou
aktovky, v nichž si pak odnesou domů všechny učebnice, pracovní sešity i školní
potřeby. Žáci vyšších ročníků aktovky první školní den nepotřebují, přinesou si pouze
přezůvky.
4. září se také otevírají dveře mateřské školy všem předškolákům a po prázdninách už
bude naplno obnoven i provoz ve školní jídelně.
Na všechny děti se už v obou školních zařízeních velmi těšíme.

PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Dnešní LZ nás opět zavede do dob dávno minulých
Léto už má na kahánku a my se ve vzpomínkách vrátíme zpátky do roku 1938.
Rok téměř po všech stránkách neutěšený, k nám nevlídný a na radostnější chvíle
pramálo štědrý. Pro hospodáře byl rokem mokrým, špatně sklízeli sena a ještě
obtížněji obilí ve žních. Pro dělnictvo byl až příliš skoupým a politicky hned od prvních
dnů pro náš stát hrozivý, v říjnu již katastrofální.
Dne 4. února blíže Zvole při převozu ze zemské nemocnice v Olomouci ve 2. hodině
odpolední skonal řídící učitel ve výslužbě Josef Bednář ve věku 67 let. Působil zde od
roku 1902 až 1920 jako definitivní učitel a po svém penzionování v r.
1929 jako řídící učitel v Rovensku přestěhoval se do naší obce, kterou
měl vždy velmi rád. Z domu smutku č. 150 byla rakev s jeho pozůstatky
ráno 6. února dopravena do sálu místní sokolovny, kde na jevišti pořízen
byl nádherný katafalk. Po poledni po vykonaných proslovech na
rozloučenou u rakve zemřelého byla tato naložena na automobilku
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místního hasičského sboru, jehož byl přispívajícím členem a vezena vesnicí před
obrovským průvodem až po most, kde byla vložena do vozu pohřebního ústavu Teofila
Kouřila ze Zábřehu, který pak po zvucích tolik milé písně Čechy krásné, Čechy mé
zvolna odvážel zemřelého až do zmizení v Zábřehu k zpopelnění do krematoria
v Pardubicích. Kremace provedena byla 8. 2. Účast na pohřbu byla obrovská.
Nepřehledný zástup místních i přespolních přátel a bývalých žáků zemřelého svědčil o
tom, jaké vážnosti u všech požíval. Byl to výborný učitel, nesmlouvavý pokrokář a
veskrze dobrý člověk se srdcem na pravém místě. Je zapsán trvale v paměti občanů
Leštiny, Rovenska, Bušína a všude, kde jako vychovatel mládeže působil. Čest jeho
světlé památce!
Nezaměstnanost dělnictva byla v tomto roce již přímo kritická. Byly tu rodiny, které
z nedostatku peněz nemohly si opatřiti někdy ani běžné, nutné, denní životní potřeby.
V tomto roce přibylo na tak zvaném Trávníku několik domků rodin dělníků svépomocí
spolupracujících.
V příštích číslech LZ se opět do r. 1938 vrátíme, jelikož nás čekají zápisy z kapitol
Činnost Místní osvětové komise, Polární záře, Masarykova vatra, Husovy oslavy,
Volby, Povodně, Dobytčí nemoci, Civilní letecká obrana, Mobilizace a Zabezpečení
kroniky po dobu okupace.
Příjemný podzim hrající všemi barvami Vám přeje A. Krušová.

PODĚKOVÁNÍ

Dědictví otců zachováno jest…
Kaplička v záhybu silnice mezi Leštinou a Vitošovem se po
nekonečně dlouhé době zase vrací mezi památky, na které můžeme
být pyšni. Zub času, všudypřítomný prach, odpadky a přerostlé
kopřivy malou kapličku, kterou postavili naši předkové, aby jejich
domovinu chránila před záhubou, málem odepsaly. Naštěstí se našli
obětaví lidé, kteří se kapličce úspěšně pokusili navrátit její původní
tvář. Pracovníci místního OÚ se postarali o exteriér, který ještě čeká
na terénní úpravy a interiér dokázali zušlechtit manželé Pelclovi ze Zahradní ulice,
iniciátoři této záchranné akce. Z rodinného dědictví nechali zrenovovat sošku Panny
Marie, postavenou na stojánku s háčkovanou dečkou, po stranách ji obklopili umělými
kytkami a vlastnoručně vyrobenými svícny se zářivě bílými svícemi. Kapličku před
poškozením chrání pevné, zdobené dveře opatřené krytem z plexiskla, aby se dovnitř
nedostaly nečistoty z rušné silnice. Sluší se vřele poděkovat Božence a Jendovi, OÚ i
přátelům, kteří finančně přispěli na pokrytí nákladů. DĚKUJEME!!!!!
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DŮLEŽITÁ DATA

4. 9. 2017
4. 9. – 8. 9. 2017
6. 9. 2017

Svoz plastů
Úplná uzavírka silnice na Rájec
Svoz zahradního odpadu

11. 9. 2017

MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz komunálního odpadu

13. 9. 2017

Svoz zahradního odpadu

15. a 18. 9. 2017

Čištění komínů

16. 9. 2017

Sběr železného šrotu

20. 9. 2017

Svoz zahradního odpadu

25. 9. 2017

MUDr. Anna Peková v Leštině
Svoz komunálního odpadu

27. 9. 2017

Svoz zahradního odpadu

od 27.9. 2017 do 3.10.2017

Přeložení autobusové zastávky k moštárně
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