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Oznámení obecního úřadu:
Oznamujeme občanům, že ve dnech 11. a 12. 6. 2019 bude probíhat odečet
stavu vodoměrů. Občané mohou údaje nahlásit osobně na poště, zaslat
emailem na adresu obec@ou-lestina.cz nebo také 10. 6. umístit na viditelné místo lístek,
např. na poštovní schránku, na níž tyto údaje ponecháte po celou dobu odečtu.
Vážení spoluobčané,
jednou z priorit obce je úplné dokončení splaškové kanalizace v Leštině, která se
v minulosti, bohužel, ve všech ulicích nedokončila. Celá investice, která přijde i
s opravou komunikací nejméně na 30 milionů korun, bude probíhat ve dvou etapách.
Letos začne první etapa výstavby splaškové kanalizace v Zálavčí, kde dojde k napojení
více jak 50 nemovitostí. Zhotovitel stavby byl již vybrán ve výběrovém řízení a přesný
termín zahájení prací je v současné době předmětem jednání. Druhá etapa, do níž
spadá výstavba kanalizace na ulici 7. května, Komenského a části ulice Sokolské, bude
po získání stavebního povolení pokračovat v příštím roce. I v této druhé etapě bude
napojeno více jak 50 nemovitostí. Připomínáme, že připojení na již vybudovanou
splaškovou kanalizaci je povinností majitelů nemovitostí vyplývající z vodního zákona č.
254/2001 Sb. Kontrola naplnění této povinnosti je v kompetenci vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí - pokuta za porušení zákona je pak v řádech
desetitisíců korun. (Tato povinnost bude samozřejmě platit také v ulicích, kde bude
splašková kanalizace nově vybudována).
Občané, kteří své nemovitosti z nějakého důvodu do splaškové kanalizace ještě
nepřipojili, a to i v částech obce, kde je nová splašková kanalizace již vybudována, musí
tak učinit v co nejkratším termínu. O způsobu napojení i termínu budou informovat
obecní úřad. V případě zájmu je na obecním úřadě možné prokonzultovat postup,
popřípadě akceptovatelný termín napojení.
Připojení (část kanalizační přípojky vedené na pozemku majitele nemovitosti) si vlastník
(stejně jako v etapách splaškové kanalizace realizované v minulosti) provádí na své
náklady svépomocí nebo prostřednictvím odborné firmy.
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Podmínky připojení:
1. Přípojka musí být zhotovena ze schváleného typu potrubí
2. Standardní průměr připojení veřejnou kanalizaci je KG 150 mm. Pomocí redukce je
možné na vlastním pozemku použít potrubí o menším průměru.
3. Na vlastní části potrubí je nutné instalovat čistící šachtu (postačí i T-díl s vývodem
nad terén) na takovém místě, aby bylo možné provést pročištění potrubí, pokud
dojde k jeho ucpání a také ke kontrole, že nejsou napojeny svody s dešťovou
vodou.
4. Odpadové potrubí musí být napojené přímo z domácnosti, nikoliv ze septiku.
Přípojka může starým vyčištěným septikem procházet.
5. Do veřejné splaškové kanalizace je zakázáno napojit svody s dešťovou vodou a
také přečerpávat obsah stávajících septiků.
6. Je přísně zakázáno vypouštět odpadní vody do dešťové kanalizace.
Změna na hřišti
Většina sportovců a příznivců pohybu si oblíbila leštinský sportovní areál, kde se
nachází kromě sportovišť a dětského hřiště také před pěti lety zrekonstruovaná budova
s ubytovnou a kioskem.
Poněvadž stávajícímu nájemci těchto prostor končila k 30. dubnu 2019 pětiletá nájemní
smlouva, obec Leština jako majitel areálu společně s TJ Sokol Leština vypsala výběrové
řízení na další pětiletý pronájem. Přestože ubytovnu a celé zázemí využívalo řada
nahodilých, ale i opakovaně se vracejících turistů, vodáků, sportovců a místních občanů,
stávající nájemce neprojevil zájem pokračovat ve své činnosti a do výběrového
řízení se vůbec nepřihlásil. K datu ukončení výběrového řízení byla registrována
jediná nabídka. Tříčlenná komise jmenovaná starostou obce konstatovala, že
předložená nabídka splňuje veškeré náležitosti a bude tedy podepsána nová nájemní
smlouva. Provoz na ubytovně i v přízemí s občerstvením bude plynule pokračovat.
Cyklostezka
Asi si většina z Vás všimla, že práce na výstavbě cyklostezky do Zábřehu finišují a
někteří nedočkavci již kvalitu nového povrchu vyzkoušeli. I přesto, že cyklostezka není
ještě oficiálně otevřena, určitě bude přínosem. V poslední době dostávám spoustu
otázek a rovněž se šíří mnoho nepodložených informací, takže aby bylo jasněji, pokusím
se na nejčastější otázky odpovědět.
• Bude cyklostezka osvětlená?
Ne, nebude. Bude pouze nasvětlený nájezd na cyklostezku z komunikace na
Rájec. Osvětlení bude na solární baterii.
• Budou moci využívat cyklostezku i chodci?
Ano, jedná se o společnou stezku pro pěší i cyklisty.
• Bude možné, aby cyklostezku využívali i majitelé kolečkových bruslí?
Ano, za předpokladu, že budou dodržovat bezpečnostní předpisy.
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• Budou na trase nějaké lavičky?
Ano, lavičky budou umístěny na začátku i na konci našeho úseku cyklostezky.
Věřím, že budete příjemně překvapeni – opravdu jsou velmi hezké.
• Buduje obec Leština celou cyklostezku až do Zábřehu?
Ne.
• Jak je cyklostezka dlouhá?
Náš úsek je dlouhý 1,3 km. Začíná u silnice na Rájec a končí místní komunikací
k zábřežské ČOV. Úsek, který buduje město Zábřeh, na ten náš navazuje a je
dlouhý 0,7 km.
• Proč náš úsek nebude osvětlený celý a zábřežský bude?
Nebude osvětlená ani ta část cyklostezky, kterou buduje Zábřeh.
• Kolik bude obec stát výstavba cyklostezky?
Celková částka činí 5,5 milionu korun.
• Platí celou částku obec Leština ze svého rozpočtu?
Určitě neplatí. Obec Leština je jedna z 29 obcí ze 74 žadatelů, která získala
v letošním roce dotaci ve výši 4, 25 milionu korun ze státního fondu dopravní
infrastruktury na vybudování cyklostezky Leština – Zábřeh, část Leština. Dále se
podařilo získat dotaci z Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 726 000
korun. Z obecního rozpočtu tím pádem ušetříme 4, 97 milionů korun.
• Proč je cyklostezka, kterou buduje město Zábřeh, širší než je cyklostezka, kterou
buduje Leština?
Cyklostezka je v celé své délce stejně široká, konkrétně 3 metry a kdo by tomu
nevěřil, může si cyklostezku osobně přeměřit.
• Proč je jeden obrubník nad úrovní finální vrstvy povrchu?
Je to z důvodu splnění předpisů a pro lepší orientaci pro slabozraké občany.
Jedná se o naváděcí prvek, kdy obrubník je 6 cm nad úrovní trasy cyklostezky.
• Bude nějaké oficiální, slavnostní otevření cyklostezky?
Ano, termín i se starostou Zábřehu ještě dolaďujeme, ale akce by se měla
uskutečnit ve čtvrtek 20. června. Termín určitě oznámíme místním rozhlasem.
ROZŠÍŘENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU V LOMU VITOŠOV
Upozorňujeme občany, že na úřední desce a internetových stránkách obce
Leština bylo vyvěšeno Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí jako
příslušného úřadu podle § 21 písm. c) zákona k posouzení vlivů provedení záměru
ROZŠÍŘENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU A POKRAČOVÁNÍ TĚŽBY V LOMU
VITOŠOV na životní prostředí. Tento dokument bude k dispozici do 6. června 2019 ke
stažení z webových stránek obce. Veškeré informace a další důležité odkazy týkající se
záměru jsou obsaženy v uvedeném dokumentu.

ing. Pavel Hojgr,
starosta
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Leštinská třicítka
Jak praví stará pranostika - „Studený máj, ve stodole ráj“. Zemědělci snad jásají, ale
leštinským pořadatelům dálkového pochodu „Leštinská třicítka“ chladné květnové
počasí dělalo na čele vrásky. S přípravou této náročné akce již měsíc dopředu
nezaháleli, proto není divu, že chtěli svoji práci zúročit. A POVEDLO SE!
Snad Bůh sportu a turistiky ve středu 8. května zaúřadoval! Brzké ráno bylo sice
chladné, ale nebe bylo jako vymetené. Slunce se nevzdávalo a čím bylo výš, tím více
hřálo.
Na účasti letošního 45. ročníku Leštinské třicítky to bylo znát. Prezentací prošlo celkem
587 účastníků. Na nejdelší trasu pro pěší 35 km se vydal 1 turista. Na trasu 20 km jsme
zapsali 61 účastníků a jako každým rokem má největší oblibu trasa 10 km, kterou letos
pokořilo 422 dětí i dospělých. Cyklotrasu 40 km dlouhou projelo 103 účastníků.
Odměnili jsme nejstaršího účastníka tohoto pochodu a tím byl opět pan Lubomír Voráč
z Leštiny, který si vyšlápl na 10 km. Jeho turistický duch je na něm vidět a věříme, že se
v příštím roce opět sejdeme. Naopak nejmladší účastnice byla z Dubicka – Barbora
Kuběnková, narozená v září 2018. Nejvzdálenější účastník byl z Kralup nad Vltavou –
David Matějík.
Všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, bych chtěla moc poděkovat a těm, kteří v letošním
ročníku pomáhali poprvé, popřát, aby jim to vydrželo! Poděkování patří také Obecnímu
úřadu Leština za spolupráci a pohostinství „NA HŘIŠTI“ za skvělé občerstvení pro
všechny účastníky pochodu.
Jana Lepková
KULTURNÍ KOMISE

Nepřehlédněte!!!!
Kulturní komise obce Leština Vás zve v neděli 2. června na Pohádkové odpoledne, které
bude plné her a soutěží. Začátek akce je ve 14 hodin na zahradě u sokolovny. Další
informace najdete na obecních stránkách v sekci KULTURA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONCERT PRO VÁS – sobota 1. června 2019, kaple sv. Václava v Leštině,19,00 hod.
Matouš PĚRUŠKA – H O U S L E
Vystudoval Pražskou konzervatoř pod vedením prof. Ludmily
Štětinové. V r. 2012 započal svá studia na Akademii múzických
umění v Praze ve třídě profesora Leoše Čepického. V rámci
svých studií absolvoval mistrovské kurzy u I. Gitlise, R. Chana,
R. Davidovici, M. Ericssona, I. Ženatého, V. Hudečka, M.
Frischenschlagera, J. Pazdery, H. Shahama, M.Šeteny,
P. Götzla a dalších. V letech 2012-2014 byl členem
orchestrální akademie České Filharmonie, kde od té doby pravidelně vypomáhá. V roce
2014 se stal vítězem mezinárodní soutěže v italské Veroně, kde mu byly za vítězství
zapůjčeny mistrovské housle od Ottela Bignami. V květnu 2017 se stal finalistou
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mezinárodní houslové soutěže Pražské jaro. V roce 2017 obdržel prestižní cenu
Hlávkovy nadace. S violoncellistkou Kristinou Vocetkovou získali za komorní hru v létě
2015 cenu Zoltána Kodályho a cenu Bohuslava Martinů.
Kristina VOCETKOVÁ – V I O L O N C E L L O
Začala hrát na violoncello ve věku 6-ti let ve třídě Kateřiny Hroníkové. Ve 14-ti letech
byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jaroslava Kulhana a pod jeho
vedením úspěšně složila přijímací zkoušky na Juilliard School v New Yorku a Liszt
Ferenc Academy v Budapešti. Absolvovala mistrovské kurzy u C. Bohorqueze R.
Aarona, R. Leonarda, R. Wallfische, D. Geringase, J. Pernoo, R. Garioud a dalších.
V současné době studuje ve třídě profesora Csaby Onczaye na Liszt Ferenc Academy.
Založila duo s houslistou Matoušem Pěruškou, se kterým získávají ocenění na
mezinárodních soutěžích.
Do světa tónů mistrů klasické hudby Vás za kulturní komisi srdečně zve A. Krušová.
Přátelé,
estrádní soubor VEŠ ve spolupráci s obcí Leština a Sborem dobrovolných hasičů
Leština uspořádal v úterý 30. dubna na zahradě sokolovny tradiční „Pálení čarodějnic“.
Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří jste přišli se svými ratolestmi a vytvořili

úžasnou atmosféru, která tam vládla. Jsme rádi, že Vás neodradilo ani téměř ¾
hodinové deštivé počasí a vydrželi jste s námi až do konce. Úsměvy na tvářích a
spokojenost dětí za to rozhodně stojí. Jsme rádi, že nás na této akci jako vždy doprovází
skupina MENHIR, která jí dodává správný hudební náboj. Děkujeme i zaměstnancům
obce, kteří připravili lavice k posezení a hlavně vatru na upálení „čarodějnice“.
Samozřejmě děkujeme i SDH Leština. Chlapi profesionálně a zodpovědně střežili
zapálený oheň až do konce. Vaše účast nás přesvědčila o tom, že je o tuto akci zájem
a že ji můžeme dalším programem a zábavou dále zkvalitňovat. A věřte, že již nyní
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máme v zásobě spoustu nápadů a podnětů. V závěru bych rád poděkoval i všem členům
estrádního souboru, kteří zdaru akce věnovali svůj čas. Pokud se Vám naše aktivity líbí
a chtěli byste se k nám přidat, budeme rozhodně rádi. Hledáme nové lidi, kteří se nebojí
ze sebe udělat srandu, občas si ukrojit část ze svého volna a pobavit Vás všechny, kteří
o to stojíte. Těšíme se na další akce s Vámi!
Za VEŠáky
Michal Mucha, (čaroděj 2. kategorie 😊)

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zprávička ze ZŠ
Dne 16. a 17. května jeli žáci 4. a 5. ročníku na dvoudenní školní výlet
do Prahy.
Takže……,, Jak jsme se neztratili a domů se ve zdraví navrátili.“
První den – ve čtvrtek - jsme navštívili Muzeum Karlova mostu, kde jsme si na
modelu prohlédli, jak se vlastně takový most staví. Poté jsme jeli na vyhlídkovou plavbu
po Vltavě. Projeli jsme Čertovkou, viděli mlýnské kolo i s vodníkem a dům, kde se
natáčely Chobotnice z druhého patra.
Po plavbě jsme se vydali přes Karlův most k Pražskému hradu.
Míjeli jsme známé pražské domy se znameními, o kterých jsme četli v čítance – dům U
dvou slunců, dům U zeleného raka a mnohé jiné.
Z Hradčan jsme viděli katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, prošli jsme se Zlatou
uličkou a skončili v Daliborce. Odpoledne jsme se přemístili metrem na Vyšehrad.
Vyprávěli jsme si historii Vyšehradu od nejstarších pověstí, přes Vratislava II., Karla IV.
až k husitským válkám, kdy byl Vyšehrad dobyt. Na rotundě sv. Martina jsme si
zopakovali románský sloh a na Slavíně zazpívali Waldemaru Matuškovi jeho píseň „Do
věží ´´ - z našeho vystoupení na oslavě Svátku maminek ji máme čerstvě v paměti.
To už byl večer a moc nás bolely nohy. Uvítali jsme návrat do hostelu Marabou, kde
ovšem děti nabraly nové síly, které vyčerpaly až před půlnocí.
V pátek jsme se probudili do pěkného dne dobře naladěni. Dopoledne jsme prošli
Václavské náměstí, podívali se na budovu Státní opery, Národního muzea a na sochu
sv. Václava. Na Staroměstském náměstí jsme počkali, až se na orloji ukáží apoštolové
a zakokrhá zlatý kohoutek. V poledne jsme měli objednanou prohlídku letiště. Dvě
hodiny nás autobus vozil po místech, na která se lidé cestující letadlem běžně
nedostanou. Jako bonus navíc – na letišti o sebe křídly zavadila dvě letadla, takže děti
viděly i výjezd a zásah hasičů.
No a z letiště rychle na hlavní nádraží, dokoupit poslední dárky a hurá domů. Vrátili jsme
se všichni, sice trošku unaveni, ale velmi spokojeni.
Za výletníky: Olga Hojgrová, Veronika Císařová
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

Léto už se nemůže dočkat, až mu jaro předá žezlo. Snad bude pohodové, přívětivé,
milé, zkrátka, léto, jak má být. My se ale pohledem do kroniky obce opět vrátíme k době,
která byla úplně opačná…
Již 18. 3. 1939 ostře protestoval mohutný SSSR v Berlíně proti
násilnému obsazení zbytku Československa a také Spojené státy
severoamerické /USA/ oznámily, že neuznávají tento násilný zábor.
Varovný hlas gigantického Ruska vyvolal u nás velkou odezvu. Věděli
jsme bezpečně, že jediný, kdo za námi stojí věrně a kdo přinese nám
svobodu z potupného jha. Po obsazení zbylé republiky vyvstávala u
nás v Sudetech jakási jiskra naděje, že bude se nám snáze žít. Ale
brzy byli jsme z toho omylu vyléčeni. Závory mezi námi a protektorátem nadále zůstaly,
a to z příčiny, že Sudety byly již po právní stránce natrvalo začleněny do říše německé
jako „Sudetengau“, kdežto protektorát měl dle slibu Hitlera zůstat samostatným
územním celkem, ovšem pod suverenitou Německa, se svým prezidentem, jímž zůstal
z druhé republiky Dr. Emil Hácha, před tím prezident nejvyššího soudu, byť tu byl
ustanoven hned po zřízení protektorátu říšský protektor šlechtic von Neurath. Ale už
starořecké přísloví mělo nás varovat: „Ze Němec-nevěř“! Nebylo nad něho většího
cynika a nebezpečnějšího nepřítele nás. On a zlopověstný jednooký vyvrhel Karl
Hermann Frank to byli, kteří Hitlerovi brzy pak předložili naléhavý návrh, aby Čechové
rychlou biologickou cestou byli odstraněni., t.j. vyhlazeni z prostoru Moravy a Čech
prostřednictvím pekel koncentračních táborů s plynovými komorami a popravčími
sekerami. Kdo vzápětí pak přispěchavší hrůzy v „Protektorátu“ za svého pobytu přežil,
mohl jen dosvědčiti, co v něm ze slíbeného práva zůstalo. Jen jedno právo „Stanné
právo“! A tento stav od atentátu na druhého protektora Reinharda Heyndricha dne 29.
května 1942 trval až do našeho osvobození. Národem naším prokletý vrah protektor
Kurt Dalnege s hrdlořezem K. H. Frankem, říšským ministrem, vyvraždili po dobu trvání
protektorátu tisíce nejlepších našich lidí ze všech vrstev občanstva, nejvíce však
inteligence. Tak trvalé hrůzy zde v Sudetech přece jen nebyly. Nebylo by na místě
vypisovat o dalším v obecní kronice, byť jen stručně, t. zv. „blesková“ tažení Němců a
okupování celkem 11 území jako státních celků v Evropě a v Africe. Dobu bláznivých
snů o tisícileté nadvládě Německa Hitlerem slibované a konečný pád Německa je
podrobně vypsán již povolanými politiky a historiky.
Hospodářské poměry v obci za okupace. Předepisování dodávek:
Aby si Němci zajistili plynulý přísun hospodářských produktů nutných k vedení války,
předepisovali obcím již v roce 1940 povinné dodávky obilí, okopanin, sena, slámy,
zeleniny, dobytka hovězího a vepřového, drůbeže, vajec od nosnic a mléka. Pro každou
obec po návrhu starosty obce ustanovil Landrat jednoho místního zkušeného rolníka,
jehož jmenoval „vedoucím zemědělcem“. Byl úřadem nadán jistou mírou pravomoci a
na něm pak spočívalas veškerá tíha zodpovědnosti před úřady za správné dodávky. U
[7]

nás jím byl rolník Jan Berka z č. p. 20. Dostal od úřadu v Zábřeze na každý rok pro celou
obec předpis dodávky a ten pak spolu s poradní komisí rozvrhl dodávku dle výměry
polností na jednotlivé zemědělce. V této poradní komisi u nás byli: Jan Hojgr z č.p. 10,
Jan Koruna z č.p.1, Alois Meitner z č.p. 19, Jan Balcárek z č.p.26 a Josef Linhart
z č.p.36 jako starosta obce. Záleželo velmi na osobě vedoucího zemědělců, jak dovedl
s úřady jednati a jaké cesty při plnění dodávek uměl voliti, aby oběma stranám bylo
vyhověno, t.j., aby úřady uspokojil a občany strohými předpisy nepopudil. Náš vedoucí
zemědělec nesplnil plně nikdy dodávku obilí v obci naší předepsanou, protože občané
dodávali tolik, kolik skutečně byli sto dodati a ostatek uchovali na „černé mletí“, jelikož
kvóta pro samozásobení byla málo uspokojivá. Byloť na samozásobitele pro 1 osobu
stanoveno nejdříve 15 kg obilí na zásobovací období 4 neděl, pak 12 kg a posléze kvóta
zvýšena byla na 18 kg, při čemž na pšenice připadlo 40 % a na žito 60 %. I narážející
nesrovnalosti v dodávce náš vedoucí zemědělec u úřadu vymluvil, nikoho neudal a celé
obci pomohl, a to mnohdy i ve vyložené sabotáži, aby nedošlo k těžkým trestům, zvláště
když už Němci byli ve válečné horečce a pro sebemenší provinění nerozpakovali se ani
na okamžik použíti trestů nejtěžších. V jiných obcích bylo tomu s dodávkami daleko hůře
a nejednou bylo sousedními obcemi vytýkáno, že Leština je s dodávkami vždy na tom
nejlépe.
Doslovný přepis zápisů kronikáře pana Jana Sklenáře končí tentokrát na straně 38.
Příště se k této složité, náročné době opět vrátíme. Mějte se pěkně! A. Krušová
DŮLEŽITÁ DATA

1. 6. 2019

•

Koncert – kaple sv. Václava 19 hod

2. 6. 2019

•

Pohádkové odpoledne – Sokolovna 14 hod

3. 6. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

6. 6. 2019

•

Svoz plastů

11. a 12. 6. 2019

•

Odečet stavu vodoměrů

13. 6. 2019

•

Svoz zahradního odpadu

17. 6. 2019

•

Svoz komunálního odpadu

27. 6. 2019

•

Svoz zahradního odpadu
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