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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
Dne 18. 5. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 13. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 10 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh a
Obcí Leština, Družstevní 92, Leština k zajištění výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků.
▪ smlouvu o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v
knihovně obce na rok 2020 mezi Městem Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6,
Zábřeh a Obcí Leština
▪ nájemní smlouvu mezi Obcí Leština a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno; předmětem nájmu jsou části pozemků p.č. 1030/1 a 1033/3 v k.ú.
Leština u Zábřeha, jak je vyznačeno v příloze č. 1 této smlouvy
Plné znění usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že ve dnech 16. 6. až 18. 6. 2020 bude probíhat odečet stavu
vodoměrů. Občané mohou údaje nahlásit osobně na poště, zaslat emailem na adresu
obec@ou-lestina.cz nebo také umístit na viditelné místo lístek, např. na poštovní
schránku, na níž tyto údaje ponecháte po celou dobu odečtu.
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OBECNÍ POPLATKY
Informujeme občany, že k 30. 6. je splatný nájem za vodoměr, poplatek za psy a
pronájem obecních pozemků. Samozřejmostí je možnost plateb i ostatních povinných
zákonných obecních poplatků.
Třídění odpadu
Jako každý rok i letos si dovolujeme informovat občany o výsledcích jejich snahy v
oblasti třídění odpadu. Od letošního roku je také rozšířen sběr rostlinných tuků a olejů.
Popelnice na tento druh odpadu jsou umístěny na pěti místech v obci. V kontejnerech
umístěných v rámci obce v roce 2019 skončilo celkem 67 939 tun
vytříděných složek. Obecní rozpočet si právě díky této aktivitě
(nehledě na otázku životního prostředí, která je zde hlavní prioritou)
polepšil o nezanedbatelnou částku 171 861 Kč. A pokud si
uvědomíme, že obec dále ušetřila určité finanční prostředky, které
by musela vynaložit, pokud by tyto komodity skončily nevytříděné v popelnicích, patří
velký dík každému, kdo se na třídění podílel a dále podílí. Podstatné je ale také říct, že
oproti roku 2018 občané Leštiny vytřídili méně o 11 tun recyklovatelného odpadu, a to
je určitě škoda. Prosíme občany, aby v případě, že se chtějí zbavit velkých kartonů,
neponechávali je mimo kontejner, ale aby upravili rozměr tak, aby se vešel do nádob na
papír určených, nebo v případě plného kontejneru odnesli papír na jiné sběrné místo.
Sami takto svým chováním a přístupem přispějete k tomu, že kolem sběrných
kontejnerů nebude nepořádek.
Splašková kanalizace a uzavírky v obci
Určitě není nikdo, kdo by v Leštině v posledních měsících a týdnech nezaznamenal ruch
strojů, bagrů a nákladních vozidel. Lze konstatovat, že největší investiční akce v obci za
poslední desítky roků, která začala loni v srpnu v Zálavčí, se chýlí z větší části ke konci.
Dílo za 25 mil. Kč, na němž se podílely dvě velké firmy - LB 2000 Olomouc, s.r.o. a
EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, bude sice definitivně ukončeno v listopadu, ale oblast
Zálavčí a hlavní komunikace 7. května bude dokončena již v měsíci červnu. V měsíci
říjnu letošního roku bude dobudována poslední plánovaná část splaškové kanalizace
na ulici Komenského. V průběhu prázdnin se rozbitá komunikace v Zálavčí bude
připravovat na pokládku nového finálního asfaltového povrchu, který zajišťuje firma
Strabag, a.s., pobočka Šumperk. Nejpozději v měsíci listopadu letošního roku budou
obyvatelé Zálavčí již jezdit „po novém“. Rovněž po zcela novém povrchu budou jezdit
občané Leštiny na hlavní komunikaci II/315 ze Zábřeha až po úsek zastávky U mostu v
Leštině, konkrétně již od 6. 7. 2020. S obnovou komunikace souvisí i totální uzavírka a
tím pádem nemožnost příjezdu do Leštiny po komunikaci od Zábřeha a od Rájce
v termínu od 12. 6. až do 5. 7. 2020. V uvedeném termínu bude zrušena zastávka U
mostu i pro autobusovou dopravu. Další opravovaný úsek uvnitř obce až po výjezd směr
Vitošov bude následovat od 6. 7. Konkrétní termín absolutní uzávěry v Leštině směrem
od Lesnice a od Vitošova je naplánován na 28. 8. až 13. 9. 2020 a příjezd do obce bude
možný pouze od Zábřeha s průjezdem po místních komunikacích. O všech případných
změnách budeme občany informovat v dalších vydáních zpravodaje a také
prostřednictvím místního rozhlasu.
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KULTURNÍ KOMISE

NAŠI JUBILANTI

V prvních pěti měsících roku 2020 svá životní jubilea oslavili tito
spoluobčané:
LEDEN
paní Marie Boxanová
pan Karel Jíra
paní Marie Šebestová

85 let
80 let
85 let

V lednu se dožila 96 let paní Božena Klosová, nejstarší občanka obce
dlouhodobě žijící mimo Leštinu.
ÚNOR
paní Anna Müllerová
pan Jaroslav Koppa
pan Karel Šebesta

91 let
85 let
80 let

BŘEZEN
pan Jan Pelcl

80 let

DUBEN
paní Jitka Doubravová
pan Zdeněk Kukula

85 let
90 let

KVĚTEN
pan Antonín Chlebníček

85 let

(Zaznamenáváme a s dárkovým balíčkem i osobním blahopřáním od starosty
obce navštěvujeme jubilanty bydlící v Leštině ve věku 80, 85, 90 let a následně
každý další rok. Zároveň získáváme i písemné prohlášení souhlasu se
zveřejněním jejich životních výročí.)
Všem výše jmenovaným jubilantům přejeme hlavně zdraví, spokojenost, pohodu
a hodně životní energie!
Kulturní komise OÚ
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Tichá vzpomínka na oběti válečných let…
Letos si naše republika připomněla 75. výročí konce 2. světové války ve
výrazně pozměněné podobě. Kvůli bezpečnostním opatřením proti
šíření nebezpečného koronaviru i v Leštině proběhl pietní akt u pomníku
padlých hrdinů a na místním hřbitově tradičním kladením karafiátů bez
doprovodu žáků 5. ročníku. Památku obětí společně uctili ředitelka školy
Mgr. Jana Řeháková a starosta obce Ing. Pavel Hojgr. Pořízená fotodokumentace pak
byla vložena do alba kroniky. Smutné vzpomínky se stálou úctou patří památce obětí
válečných bojů na všech domácích i zahraničních frontách a pěti nevinným, nacisty
ubitým leštinským spoluobčanům, kteří se konečného vítězství, bohužel, nedočkali.
Boleslav Hrbek, Jan Loučný, Josef Kondler, Jaroslav Brzobohatý a Jan Langhamer byli
s poctami slavnostně pohřbeni na zdejším
hřbitově dne 11. května roku 1945. Květy
svázané stuhou s barvami naší státní vlajky
byly položeny i na pomník Františka
Adámka, jehož mladý život vyhasnul v boji
při obraně dalekého Tobruku. Jemu i dalším
hrdinům, kteří položili své životy za svobodu
národa, nechť navždy patří velký dík.
Nezapomínejme!
DIVADLO V LEŠTINĚ
Vážení přátelé,
kultura se do Leštiny opět vrací! Estrádní soubor VEŠke, z.s. oslovil
známý divadelní soubor VÁCLAV, z.s. z Václavova. Vzešla tím úžasná nabídka a
spolupráce. Soubor v naší obci uvede skvělou komedii MANDRAGORA. Ba co víc, chce
ji zahrát na venkovním pódiu v Leštině u sokolovny na zahradě. Hudební i světelné
efekty jistě přidají komedii ten správný „šmrnc“.
Hra je skvělým důkazem, že v renesanci to rozhodně s lidmi a morálkou nebylo o nic
lepší než dnes... zvláště, když účel světil prostředky a ani duchovním nebylo nic svaté.
Kalimach šílí po krásné Lukrecii. A udělá cokoli, aby s ní strávil alespoň jedinou vášnivou
noc. Žena je ale vdaná za pana Mikulu a k tomu navýsost počestná. Pan Mikula touží
po dětech. Učiní cokoli, aby měl brzy dědice. Ostatní hamižní po penězích. A udělají
kupodivu cokoli, aby jich měli plné kapsy. Kdo si nakonec při tom všem užije a kdo na
tom vydělá? Neváhejte a přijďte se podívat v sobotu večer 13. června. Začátek
představení bude ve 20,30 hod. V případě nepřízně počasí proběhne divadelní
představení v sokolovně. Vstupné - dobrovolné. Drobné občerstvení bude zajištěno.
Přijďte se pobavit a zrelaxovat. Těšíme se na VÁS! Estrádní soubor VEŠke, z. s.
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TJ SOKOL LEŠTINA

TJ Sokol Leština, z.s. – LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA
V tomto čase by snad každý LEŠTIŇÁK určitě očekával informace z našeho
tradičního pochodu LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA. Zajímají nás nejen počty účastníků, kteří
se rozhodnou pokořit některou z připravených tras, ale také jméno nejmladšího a
nejstaršího účastníka pochodu. V tomto směru vás musím, bohužel, zklamat.
S přípravou této oblíbené a populární akce se letos v únoru začalo jako vždycky
a úspěšně, ovšem, jak všichni víme, vir, který se nám tady zabydlel, vše změnil a nás
všechny uvěznil doma. Lidé se nemohli scházet, a proto se i ani tato sportovní událost
neuskutečnila a zůstala jen u povolení.
Věřím, že parta lidí, která tuto celou akci zajišťuje, se k organizaci pochodu sejde
zase za rok, bude se snažit trasy opět vylepšit a na letošní, do historie zapsaný jako
„neuskutečněný“ 46. ročník, bude s úsměvem jen vzpomínat.
Jana Lepková, organizátorka pochodu
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Po měsíci se opět ve vzpomínkách na dobu minulou vrátíme do neradostných let
okupace. V doslovném přepisu z druhého dílu Pamětní knihy obce Leštiny pokračujeme
od strany 58.
Měl – li někdo platiti pokutu za nedodané vejce, urovnal pokaždé
takový případ náš vedoucí rolníků Jan Berka přímo na úřadě
v Zábřeze. Máslo, tvaroh a vejce rozděloval spotřebitelům Stanislav
Mikula. Stalo – li se, že v běžném zásobovacím období něčeho nebylo
dostatek, prodlužovala se na poživatiny platnost stávajících lístků,
takže tyto vůbec nikdy nepropadávaly.
Příděl chleba pro nesamozásobitele – byly zavedeny lístky normální a
přídavkové. Tyto byly tříděny: 1 pro pracující, 2 pro těžko pracující, 3 pro velmi těžko
pracující a 4 pro mladistvé do 18 roků. Děti do 6 roků dostávaly 5, 50 kg, dospělí 7, 50
kg /později jen 6 kg/, mladiství 9, 50 kg na zásobovací období pro 1 osobu. Pečiva
/rohlíků/ bylo na 1 osobu 2 kg na zásobovací období. 1 kg chleba byl za 28 Pf, rohlík o
váze 48 g byl za 5 Pf. Pekly se z pšeničné mouky přidělené na lístky a rohlíky se mohly
bráti za všecko. Z poživatin připadaly na příděl jen kroupy, trhané kroupy, krupice a
ovesné vločky, někdy i nudle. Z těch však připadlo na osobu v období jen 1/8 kg. Hrách,
čočka, fazole a rýže byly věcí neznámou.
Příděl cukru – na osobu a zásobovací období bylo jen 1,40 kg. Na Vánoce dostal se
přídavek ½ kg na osobu a v létě na zavařeniny bylo přidáno po 1 kg na osobu. Cukr stál
1 kg 75 Pf.
Příděl masa – nesamozásobitel dostal na osobu v zásobovacím období 2 kg masa,
k posledu pak jen 1,20 kg. Za 1 kg hovězího masa platilo se 2 RM, vepřového o něco
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víc. Byly i uzeniny a jiné výrobky z masa, salám, párky, klobásy, tlačenka, vše ovšem
na lístky. Sádla syrového připadlo na osobu ½ kg v zásobovacím období.
Brambory – dostalo se na osobu ročně 250 kg, poslední rok jen 200, pak jen 150, 1 q
za 7,50 RM. Dále bylo na příděl mýdlo a přidělovalo se na zásobovací období jen 1
kousek, a to záhy jen jako náhražka mýdla s balíčkem mýdlového prášku, rovněž
náhražky. Lihovin se dostalo zemědělcům 2 x do roka, a to na Vánoce a Velikonoce jen
1 sodovka pro rodinu! Tabák, tato pochutina mužů, byla zde ve formě ponejvíce jako
cigarety. Když i na ně byly zavedeny „tabačenky“, dostalo se na muže k posledu na den
3 cigaret. Zajímavé je, že tabačenky dostaly i ženy od 18 roků. Zda- li i ony vykouřily
svůj příděl, u nás je nepravděpodobné, ale v Německu ano. O otop byla tu stále nouze.
Na rodinu ročně se dostalo na příděl jen asi 1 m3 dřeva a uhlí v době zimní dostalo se
na rodinu týdně 50 kg.
V září se opět do této doby vrátíme. Čeká nás náhled do úředních cen roku 1943 a poté
nejočekávanější kapitola nazvaná Osvobození, boj o Leštinu.
Za pozornost děkuje a příjemnější, veselejší, pohodovější a hlavně ZDRAVĚJŠÍ čas
letních prázdninových měsíců svým milým spoluobčanům všech věkových kategorií
upřímně přeje kronikářka Anna Krušová.

DŮLEŽITÁ DATA

1. 6. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

10. 6. 2020

•

Svoz plastů

13. 6. 2020

•

Divadlo – zahrada sokolovny 20:30 hod

15. 6. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

16. - 18. 6. 2020

•

Odečet vodoměrů

17. 6. 2020

•

Svoz zahradního odpadu

29. 6. 2020

•

Svoz komunálního odpadu
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