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Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce
První letošní zasedání zastupitelstva obce Leština se uskuteční ve středu 22. března
2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Hlavním bodem zasedání bude
schvalování rozpočtu na rok 2017 a organizační záležitosti. Všechny spoluobčany
srdečně zveme.

Vývoz žump

Obecní úřad Leština plánuje v průběhu března a dubna pravidelný jarní vývoz žump.
Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste svůj požadavek (osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím emailu) nejpozději do 13. března na OÚ.

Svoz větví a zahradního odpadu

Jako každý rok i letos plánujeme dubnový svoz větví. O přesném termínu svozu budete
včas informováni. Využijte, prosím, uvedeného, námi organizovaného sběru - větve a
zahradní odpad nepalte! Podle dubnového počasí začneme i s pravidelným úterním
svozem zahradního odpadu.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro - odpadu
Sběr proběhne 18. 4. od 8:00 - 17:00 hodin a 19. 4. 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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Kontejner na použitý textil

V červenci 2016 jsme v naší obci nainstalovali na použitý textil kontejner, který poskytla
charitativní organizace Diakonie Broumov. Do konce loňského roku jste do tohoto
kontejneru uložili téměř tři tuny nepotřebného textilu, jehož nemalá část bude dále sloužit
potřebným lidem. Poděkování patří všem, kteří uvedeného kontejneru využívají k uložení
textilu a vedle pomoci potřebným snižují i množství netříděného odpadu, čímž šetří
finanční prostředky vynaložené za jeho likvidaci.

Tříkrálová sbírka 2017

V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. V mrazivém
počasí, kdy rtuť teploměru klesla téměř k - 20 °C, králové vykoledovali částku 33 343,Kč. Rádi bychom poděkovali všem obětavým koledníkům, kteří v mrazivém dopoledni
vyšli do leštinských ulic i všem spoluobčanům, kteří tuto dobročinnou akci finančně
podpořili.

Oprava kaple

V prosinci loňského roku byla dokončena oprava místní kaple Sv. Václava. Došlo ke
kompletní výměně dveří, oken a opravě topení. Součástí rekonstrukce byly i řemeslnické
práce na dřevěném obložení, oprava vnitřních omítek a částečná výmalba. Na celou akci
byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v hodnotě 123 046,- Kč, obec
Leština se na rekonstrukci podílela částkou 105 058,- Kč. Celkové náklady činily 228
104,- Kč. Nový nátěr střechy, vnitřních a venkovních prostor získala i kaplička při silnici k
Vitošovu.
pozvánky na akce

Pozvánka na koncert

Nekonečná zima nás připravila o spoustu energie,
kterou si můžeme slavnostně dobít na koncertu
klasické hudby v pátečním podvečeru dne
24. března 2017. Obec Leština se přiřadí
k světovým metropolím, v nichž svá mistrovství
s velkým ohlasem předávali milovníkům krásných
tónů ikony české hudební scény: Čeněk Pavlík –
housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský –
klavír.
GUARNERI TRIO PRAGUE nese čestný název
věhlasné rodiny Guarneri, houslových mistrů
působících v průběhu 17. a 18. století v italské Cremoně. Z jejich rukou vyšly na světlo
světa od r. 1684 i housle a violoncello, vzácné nástroje, které doprovodí v sále místního
OÚ od 17. hod. klavír zn. Petrof.
Jarní koncert tohoto tria je považován za vrchol letošního hudebního cyklu. Uslyšíme
skladby doslova nadnášející naši mysl kamsi do neznáma, do tajemných končin duše.
Pro tento dar jste srdečně zváni! Vstupné je tradičně dobrovolné, děti a studující mají
vstup volný – snad i k nim tentokrát odlesky hudby doletí…
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Co by mohlo občany Leštiny zajímat
Už v parném létě r. 2015 mě při poslechu zpráv z médií, jak mnoho
obcí u nás trpí nedostatkem pitné vody, napadla otázka:
„ A jak jsme na tom my v Leštině? “ Postupem času přibyly otázky
další, ale zůstaly nevyslovené, neboť jsem nevěděla, komu a kam své
dotazy směřovat. Nakonec se odpovědí ujal Ing. Havlíček ze
společnosti, která do Leštiny pitnou vodu dodává, tedy ze Šumperské
vodohospodářské. Zde jsou jeho odpovědi.
V katastru které /kterých/ obce /obcí/ se nachází zdroj pitné vody pro Leštinu?
Kolika dalším obcím /kolika obyvatelům/ tento zdroj vody ještě slouží? Jaká je
cesta vody ze zdroje až k nám do Leštiny?
Obec Leština je zásobována z části vodovodní sítě města Zábřeha, která je napojena
na vodojem Ráječek. Do vodojemu je čerpána voda z podzemních zdrojů prameniště
Lesnice (k.ú. Zábřeh na Moravě) a prameniště Olšany – Krobotova studna (k.ú. Olšany
nad Moravou).
Prameniště Olšany je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro skupinové vodovody
Zábřeh a Šumperk, které zásobují okolo 45.000 obyvatel. Voda je z něj čerpána do
rozdělovací šachty v Bohutíně, odtud se pak dělí na dva směry. Na Šumperk vede do
vodojemu Hradisko a na Zábřeh vede do vodojemu Dvorská. Na přivaděč do Zábřeha
jsou napojeny ještě obce Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří s vodojemem
Postřelmůvek a skupinový vodovod Rovensko – Svébohov – Jedlí s vodojemem
Rovensko.
Z vodojemu Ráječek je voda dále čerpána do vodovodů Skalička, Jestřebí, Pobučí,
Krchleby a Maletín.
Jaká je rozloha podzemního jezera, případně jeho minimální a maximální
hloubka, nebo přibližný objem vody v něm?
Zásoby ve zdroji Olšany nejsou přesně stanoveny, ale v současné době se čerpá
70 l/s a přitom se odhaduje vydatnost v úrovní minimálně 200 l/s. Hloubka vrtu Olšany
je asi 80 m. Prameniště je součástí geologického útvaru Ramzovské nasunutí.
Prameniště Lesnice je tvořeno čtyřmi vrty, 45 – 80 m hlubokými s celkovou vydatností
60 l/s. Tento zdroj je umístěn na začátku geologického útvaru, tzv. Mohelnické brázdy,
kde se nachází podzemní voda ve velmi mocných vrstvách štěrkopísku.
Jaké je složení této vody v porovnání s jinde používanou povrchovou pitnou
vodou, např. z přehradních nádrží?
Oproti povrchové vodě jsou podzemní vody bohatší na minerály, v našem případě
zejména na vápník a hořčík, což je příznivě hodnoceno při zdravotním působení této
pitné vody na lidský organizmus. I přesto je tato podzemní voda stále hodnocena jako
mírně tvrdá. (Na čtyřmístné stupnici – stupeň 2).
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Jakým způsobem je voda upravována / kterými chem. látkami/ v porovnání s
povrchovou vodou?
Naše podzemní voda není nijak chemicky upravována. Pouze je používáno hygienické
zabezpečení pomocí plynného chloru. Dávka chloru je minimální v úrovni cca 0,2 mg/l.
Pokračování v příštím čísle LZ.

Mgr. Eva Doleželová, kronikářka
příspěvky z leštinské kroniky

Pokračování z kapitoly Události let minulých – povodně.
V r.1884 dostavěna byla silnice k Lesnici stavitelem Růžičkou
z Nasobůrek, a to v místech hrázek. Vystavěna byla tak vysoko,
aby mohla čeliti každé další zátopě naší obce, kterýžto úkol
také vykonala. Při její stavbě zavezeny byly 3 hluboké strže,
vzniklé povodní dřívější. Na návsi zůstaly hluboké louže na
místech několika. Kdy nyní jest obchod Vinc. Neorala, byla
louže nevysychající ani za nejparnějšího léta. Druhá louže byla
v místech zahrady pekaře Večeře na č. 49, třetí na místě stavení
Rud. Urbana na č. 72, čtvrtá na pozemku An. Horké č. 95
a pátá u stavení Fr. Linharta č. 61.
Ve skutečnosti byla to jedna veliká louže. Za mostem u 3. kanálu na levé straně byl tzv.
ouvůzek. V těchto místech jezdilo se vodou neustále. Běda Leštině, když přišla voda!
Byla rázem ode všech obcí odříznuta. Až teprve když byla dostavěna silnice do Zábřehu
r. 1878, mohlo se nyní o Leštině mluviti částečně jako zbavené nebezpečí. Ale i silnice
během let byla 2x vodou přeplavena i poškozena. Při 1. takové vodě stržen byl u sv. Jana
/ nyní kříž / 2 m široký silniční kanál, takže musel býti pak rozšířen pro případ rychlejšího
odtoku vody, ale hned při velké povodni následující byl smeten opět. Teprve pak rozšířen
byl do nynějších rozměrů. Ale ani potom nevyhovoval žádoucí měrou. Byl proto r. 1926
prohlouben o půl metru, kamením dno bylo vyzděno, ale i přes toto opatření pořád ještě
dostatečně nevyhovuje. Posledně přelila voda silnici u Lesnice r. 1903, právě když
dostavěna byla čtyřtřídní škola, vnikla do vesnice, již úplně zaplavila. U školy stála voda
60 cm vysoko a vnikla i do přízemí. Ještě do větší výše zaplavena byla dědina r. 1887 a r.
1892.Čím to, že tak často bývala Leština postižena zátopami? Zajisté tím, že položena je
hodně níže míst okolních, a tudíž voda vždy vytlačila se sem snadno. Nelze se proto
diviti, že i pozemky naše trpěly napořád mokrem až do velikého odvodnění a že málo i
rodily, jmenovitě za let mokrých. Tak tomu bývalo velmi často a málokdy se urodilo aspoň
zemáků. Proto občané naši hledali pro pěstování brambor půdy sušší. Výměnou dali ze
svých bohatých luk po kusu Na rejcké straně knížeti Lichtensteinovi a knížecí správa dala
jim pole za Lesnicí na tzv. Bobiskách. Tak měl každý aspoň kousek pole o vyšší poloze
pro pěstování chutných zemáků. Nelze zjistiti, kdy tato pole zase byla odprodána, jistěže
vadila tu naprostá odlehlost a vzdálenost pozemků, a proto za let příznivějších ji zase
občané odprodávali.
K nedokončené kapitole se ještě vrátíme v LZ č. 3. Hezké jaro plné energie všem
spoluobčanům přeje Anna Krušová.
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Poděkování

V sobotu 25. února 2017 uzavřelo leštinskou plesovou sezónu již
tradiční Pochovávání basy. Estrádní skupina VEŠ Leština by touto
cestou ráda poděkovala všem sponzorům, kteří ples podpořili. Nemalý
dík patří také všem účastníkům plesu za vytvoření nezapomenutelné
atmosféry. Děkujeme!
P. S. Venku mrazivo, deštivo, nevlídno – v místní sokolovně teploučko, útulno, vlídno …
Vešáci nabitý sál opět rozesmáli a roztleskali. Jejich nápadité, vtipné a přitom velmi
náročné vystoupení plné čerstvé energie gradovalo a nenechalo jediného návštěvníka
zakaboněného. Špatné zimní nálady plné posmrkávání a pokašlávání rázem vytlačila
zvýšená hladina serotoninu, lidově zvaného hormon štěstí, která s pomocí sluníčka
k toužebně očekávanému jaru určitě patří. Basa je pochována, ale dobrá nálada se právě
díky estrádní skupině VEŠ přenáší i do všedních dnů. Leština má zkrátka štěstí, že
takové veselé šikuly má. Zaslouží si nejen náš dík, ale i obdiv a smeknutý klobouk!
A. K.

Důležitá data
6. 3. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

13. 3. 2017

• Svoz komunálního odpadu

19. 3. 2017

• Dětský maškarní karneval, 14:00 hodin, sokolovna

20. 3. 2017

• Svoz plastů
• MUDr. Anna Peková v Leštině

22. 3. 2017

• 19. veřejné zasedání ZO, 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ

24. 3. 2017

• Koncert vážné hudby, 17:00 hodin, zasedací místnost OÚ

25. 3. 2017

• Aerobik s Luckou, 9:00 hodin, sokolovna

27. 3. 2017

• Svoz komunálního odpadu

3. 4. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině
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