LZ 04/20
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
Dne 13. 3. 2020 proběhlo na sále obecního úřadu 12. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Na zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ rozpočet obce na rok 2020
▪ účetní uzávěrku obce za rok 2019
▪ veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na celoroční činnost
spolků působících v rámci obce.
▪ Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a následném vypořádání
projektu „Moravská stezka“ mezi Olomouckým krajem a obcí Leština
Plné znění usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Leština najdete na webové adrese: www.ou-lestina.cz
Vážení spoluobčané,
říká se, a je to určitě pravda, že jsou určité etapy v životě lidí, které v případě složitých
situací odhalí pravý charakter každého jedince. Současná nelehká situace také
prověřuje všechny z nás, naši ochotu pomoci druhým a hlavně nebýt sobecký k okolí a
nabádá k větší vzájemné ohleduplnosti. Všichni si určitě přejeme, aby zdraví bylo vždy
to nejdůležitější. Zdraví ale nepřijde samo, když to alespoň trošku jde, musíme mu jít
naproti. A to můžeme nyní dokázat například tím, že budeme skutečně poctivě nosit
roušky, většinou zhotovené Vámi samotnými. Je dobré se nespoléhat na to, že to
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„někdo“ zařídí a všech pomůcek bude dostatek. Představa, že stát bude mít pro občany
zásobu roušek např. na měsíc, je nereálná. Ve skladech by muselo být na měsíc až
miliarda roušek, což je nemožné. Další kategorií jsou respirátory, které patří do první
linie, tedy lékařům, zdravotnímu personálu a dalším profesím, na které spoléhá běžný
občan. O ty by se měl skutečně postarat stát. Velice si vážím ochoty těch, kteří bez
nároku na odměnu pomáhají nyní hlavně se šitím látkových roušek, které potom
můžeme poskytnout převážně starším lidem, kteří si roušku sami nemohou opatřit.
V současné době nejsme přímo ohroženou lokalitou, proto ještě jednou vyzývám,
chovejme se ukázněně, navštěvujme se jen ve skutečně nutných případech. Ti z Vás, a
znovu opakuji hlavně starších občanů, kteří potřebují jakoukoliv pomoc, například
s nákupem, dovozem léků, přeobjednání k lékaři atd., neváhejte kontaktovat pracovníky
obecního úřadu. Každý požadavek se budeme snažit společně vyřešit.
Ing. Pavel Hojgr - starosta

S ohledem na závažnou situaci ovlivňující životy lidí prakticky po celém světě, věnujeme
v tomto čísle občasníku též prostor pro několik základních informací o fenoménu těchto
dní koronaviru COVID–19. Cílem určitě není vnášet další nejistotu a strach do Vašich
již tak dost těžce zkoušených myslí, ale snaha o poskytnutí užitečných informací, které
mohou být pro každého z nás za určitých okolností velice důležité. Samozřejmě, ve
sdělovacích prostředcích, tisku, na sociálních sítích, internetu je dnes nepřeberné
množství pokynů a doporučení, jak se v určitých situacích zachovat, nicméně všichni
nevládneme schopností si informace tímto způsobem vyhledat. A právě k těmto
spoluobčanům bude směřován následující text.

Symptomy (projevy) nemoci
Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka.
Provázet ji může také bolest kloubů a svalů.
Rozhodně ale neplatí !!!! že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí
infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková
epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění.
Postup při podezření na nákazu
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým
koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého ošetřujícího lékaře
(nevydávejte se sami do ordinací praktických lékařů) nebo lékařskou
pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde
mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných
skutečnostech.
Nejbližší odběrové místo pro naše spoluobčany.
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Nemocnice Šumperk Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, parkoviště před vjezdem
do nemocnice Kontaktní telefon: 602 738 774 Odpovědná osoba: Karla
Nikodémová ordinační hodiny: 7:00 – 14:30

Prevence
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně
informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před
nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně
zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv, nikdy nekašlete do
otevřené dlaně.
- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
- Nošení lékařských (látkových) roušek je WHO doporučováno z důvodu zamezení
dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
- Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek,
lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve
kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Platí pravidlo cokoliv je lepší
než nic.

Hlavně starší občany vyzýváme, jakmile budou mít nějaké
zdravotní problémy a nemají své obtíže s kým řešit, nebo budou
mít jen prosbu o pomoc s donáškou jídla, dovozu léků atd., ať
kontaktují obecní úřad, budeme se snažit Vám pomoci.
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Sběr proběhne 14. dubna od 8:00 do17:00 a 15. dubna od 8:00 do 12 hodin v prostoru
bývalého zemědělského družstva. 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.

Sběr zahradního odpadu
V měsíci dubnu se znovu rozběhne svoz větví a sběr zahradního odpadu. Žádáme
občany, aby k likvidaci zahradního odpadu ze svých zahrad, pokud možno, využívali
přidělené kompostéry a přispěli tím k redukci nákladů obce na sběr a likvidaci této
odpadové složky. Současně připomínáme, že každý občan může trávu a drobný
zahradní odpad ze svého pozemku přivézt sám do areálu bývalého zemědělského
družstva, kde je umístěn zelený velkokapacitní kontejner. Prosím, vyhazujte odpad
přímo do kontejneru a nevysypávejte jej na zem v jeho okolí. Do zahradního odpadu je
možné dávat i drobné větvičky do průměru 1cm, které nastříhejte na velikost 30-50cm.
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Uzavírky v obci
Jak už jsem avizoval v minulém čísle zpravodaje, začne už
v pondělí 30. března poslední etapa výstavby splaškové
kanalizace. Od pondělí bude dopravními značkami
upraven vjezd k autobusovým zastávkám u obecního
úřadu. Kolem pekárny směrem na ulici Družstevní nebude
umožněn průjezd žádných vozidel do 10.4.2020. Vzhledem
k tomuto opatření budou autobusy najíždět k zastávkám ze
směru od Vitošova a Lesnice a budou se zde také otáčet.
Proto Vás žádám, abyste neparkovali svá vozidla v tomto
období v blízkosti autobusových zastávek. Od 13. 4. 2020 do 30. 6. 2020 bude uzavřena
komunikace II/315 , úsek od kruhového objezdu v Zábřehu ulice Leštinská až po Leštinu.
Zákaz vjezdu bude platit pro veškerou dopravu mimo BUS, vozidel stavby, vozidel
integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy. Občané s trvalým pobytem
v Leštině mohou do svých domovů jezdit, ale protože na daném úseku budou probíhat
stavební práce, doporučujeme využít objízdné trasy, a to i s ohledem na skutečnost, že
práce na splaškové kanalizaci budou probíhat na ulici 7. května právě v tomto termínu
uzavírky komunikace. Práce na páteřním rozvodu kanalizace v Leštině budou zahájeny
14. 4. 2020 a budou probíhat směrem od mostu přes řeku Moravu ke křižovatce u
Restaurace u Keprtů, takže do naší obce bude ze strany od Lesnice a od Vitošova
příjezd bez omezení. Firma, která bude provádět finální úpravu komunikace ze Zábřehu
do Leštiny, má souhlas k úplné uzavírce (absolutní zákaz vjezdu všech vozidel)
v termínu od 8. 6. 2020 do 21. 6. 2020. V tomto období dojde i k přemístění
autobusových zastávek, což bude včas oznámeno. Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 budou
následovat další omezení dopravy kvůli opravě komunikace už přímo v Leštině, včetně
úpravy objízdných tras po místních komunikacích a od 1. 10. do 30. 10. 2020 je
naplánován poslední úsek výstavby splaškové kanalizace na ulici Komenského. I tato
stavba si bude vyžadovat objízdné trasy a uzavírku hlavní komunikace směrem na
Lesnici.
Veškeré dokumenty k uzavírkám vydané Městským úřadem Zábřeh jsou k dispozici na
obecních stránkách v odkazu Výstavba Splaškové kanalizace. Jsou zde také mapky
jednotlivých úseků s navrženým značením.

Splašková kanalizace – ulice 7. května
Před zahájením výstavby byla plánována schůzka s občany, kterých se týká připojení
na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci na ulici 7. května, stejně jako tomu bylo u
obyvatel Zálavčí. V současné době se není možné scházet, takže oznamuji občanům,
že příští týden bude rozdán do každého čísla popisného na ulici 7. května vytyčovací
dřevěný kolík s modrým zabarvením, kterým majitelé nemovitostí označí na hranici
svého a obecního pozemku místo, kde má být budoucí přípojka na novou splaškovou
kanalizaci. Označení míst připojení stačí umístit po 14. 4. 2020 a majitele nemovitostí
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prosím, aby zkontrolovali umístění vytyčovacího kolíku také v době prací před jejich
nemovitostí. Veřejnou část přípojky bude provádět firma ke hranici pozemku majitele a
ten je povinen si přívod k této nové přípojce na svém pozemku zajistit sám, nejlépe ve
spolupráci s odbornou firmou. Do nové přípojky nesmí být napojeny dešťové vody!! Ty
mohou být napojeny do stávající kanalizace nebo drenážním vsakem na vlastním
pozemku. Kvůli možné kontrole, že není připojení včetně dešťové vody a také pro
možnost čištění potrubí si musí majitel umístit originální kontrolní šachtu nebo alespoň
kontrolní výstup potrubí. Případné dotazy, prosím, posílejte na email obec@oulestina.cz je možné rovněž volat na mobil 603 417 047.
KULTURNÍ KOMISE

Vážení senioři!
Vzhledem k nově vzniklé situaci v naší zemi jsme nuceni plánovaný zájezd do
Kroměříže prozatím odložit. Vše závisí na průběhu pandemie. Snad se nám podaří
zájezd uskutečnit v náhradním termínu, např. v září. Další informace budou v příštím
zpravodaji. Přeji Vám hlavně zdraví a jen dobré zprávy.
Za kult. komisi E. Doleželová
PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I dubnové číslo LZ nás vrátí zpátky do dob, které těžce
poznamenaly nejen náš národ..
Druhý nápis na zvonu: „Co zbožná mysl roku 1713 sjednala, válečná
doba roku 1916 zničila, horlivost dobrodinců roku 1925 zřídila“. Malý
zvon MARIA vážil asi 30 kg, byl koupen r. 1912 u firmy Schuler
v Brně a nesl nápis: „ Ave Maria, gracia plena“, česky Zdrávas Maria,
milosti plna“. Po zrekvirování obou zvonů a jejich zmizení neznámo kde, se pak u nás
nezvonilo vůbec, neboť nebylo čím. Až teprve v r. 1944 byl dne 5. května zavěšen na
věž zvon nový, koupený z majetku obce asi za 300. Povolení ke koupi získala obec
fingovanou potřebou, aby měla čím vyhlašovati letecký poplach. Byl koupen v Olomouci.
Je ulit z neznámé slitiny neznámo kde. Váží 76 kg a není na něm vyznačena ani firma
výrobce, ani letopočet. Podle výslovného přání tehdejšího obecního úřadu musí se jím
zvonit při úmrtí a pohřbu každého našeho občana, nechť je náboženského vyznání
jakéhokoliv, přejí - li si toho pozůstalí. Posvěcen není. Je nutno ještě poznamenati, že
jakost slitiny zvonu je praubohá.
Veřejná morálka za okupace - každá válka otřese veřejnou morálkou a tato válka zvláště
v důsledku dlouhého a zhoubného trvání. Němci zachovali se v ní tak barbarsky, že není
v dějinách světa něco podobného zaznamenáno. Mějme vždy na paměti, že německá
ničivá zlovůle zaostřila svůj hněv a zavilou, přímo zvířecí zášť především proti Slovanům
a z nich zvláště proti nám, Čechům. A přece jsme tu zůstali nepodlomeni mravně a
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morálně. Po svém dobrém českém mravu v době nejkrutější šli jsme pokojně za svou
denní prací vyhýbajíce se úzkostlivě zlým skutkům okupantů. Bylo - li morálně dovoleno
okupantům vše a nebylo – li jim nic, zhola nic svato, neotřesena zůstala veřejná morálka
nás, Čechů. Nestal se zde zločin, nebylo vůbec lichvy, rodinné poměry zůstaly
nedotčeny, nebylo mezi usedlými občany udavačů a nebylo ani kolaborantů
v doslovném slova smyslu. Opak toho byl však u Němců. Když se dostavovala i u nich
bída a nouze, rozmohla se mezi nimi ve všech vrstvách úžasná korupce. Za husu,
kačenu, máslo, sádlo, alkohol a tabák a jiné prodávali a dávali vše, ať to bylo cokoliv a
ústupky činili všude, ať se již jednalo o věc jakoukoliv.
Zdravotnictví za okupace – V důsledku spořádaného života našeho lidu nebyl tu po
celou dobu okupace nijak nápadný vzrůst nemocí a nemocí epidemických byli jsme
ušetřeni zúplna. Pro naše občany bylo výhodou, že se s běžnými nemocemi mohli
obracet na lékaře národnosti české. Byl to především v Dubicku MUDr Ferdinand Kop,
dlouholetý náš obvodní lékař, lidumil, kapacita ve svém oboru, na slovo vzatá na všecky
druhy nemocí, zvláště však v oboru chirurgie. V Zábřehu byl český, velmi dobrý lékař
MUDr Jan Buchtík a německý lékař MUDr Josef Frank, který ovládal češtinu dokonale
a nečinil rozdílu mezi pacienty po stránce národnostní. Byl pacienty našimi pro svou
odbornou znalost nemocí hojně vyhledáván. Ale obávaný, nepřístupný a bezohledný byl
v Zábřeze úřední okresní lékař, Němec MUDr Witszany jako lékař revisní. Také v Rohli
od dlouhých let usazený praktický lékař německé národnosti MUDr Stellwag byl našimi
občany vyhledáván, neboť velmi úspěšně léčil jmenovitě choroby plic. I ten znal
bezpečně česky. Léků měli jsme zde v lékárně v Zábřeze ve velkém množství a výběru
poměrně laciných a dobrých. Lékárník Wildhage mluvil též dobře česky.
V májovém čísle LZ otevřeme kapitolu o německých přistěhovalcích a o přídělu potravin
v dobách okupace. Do té doby VÁM přeji dny plné energie. A. Krušová
DŮLEŽITÁ DATA

1. 4. 2020

•

Svoz větví

6. 4. 2020
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•

Velkoobjemový odpad

20. 4. 2020
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Svoz komunálního odpadu

22. 4. 2020
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Svoz zahradního odpadu

Leštinský zpravodaj – č. 04/20
Vydává: Obec Leština, Družstevní 92
e-mail:obec@ou-lestina.cz
Leština IČ:00302881
Uzávěrka tohoto čísla: 25. 3. 2020
tel.: 583 415 349
Evidenční číslo: MK ČR E 18529
Cena: Zdarma
E-mail pro odesílání příspěvků do zpravodaje: lestina.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka následujícího čísla: 25. 4. 2020

[6]

