
 Obec Leština 
 

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 

na období let 2023 - 2027 
 

Tento plán rozvoje vychází z potřeby a nutnosti budování obce, finančních možností a 

získaných prostředků z přidělených dotací. Jeho úkolem je zlepšení vzhledu obce, obnova 

dřívějších hodnot a zlepšení životních podmínek obyvatel. Dalším jeho úkolem je podstatně 

zabezpečit zastavení odlivu obyvatel, stabilizovat současný stav a později zabezpečit i jeho 

nárůst. To vše za předpokladu zlepšení života na vesnici a celkové přitažlivosti obce. Obec v 

současné době plní funkci obytnou, kterou by si i nadále chtěla udržet. Od toho se odvíjí i 

následný plán a doplňování programu pro každé volební období a jeho schválení na zasedaní 

zastupitelstva.  

 

Celková charakteristika obce 

 

   Obec Leština má 330 obyvatel. Je rozdělena na místní části: Leština, Doubravice, Dvořiště, 

Podhořany a samot Dolany, Podchlum a Rvasice. Skládá se ze tří katastrálních území. 

Trvale obydlených domů je 126, chalup sloužících k individuální rekreaci 78, některé domy jsou 

i prázdné. 

Území obcí se rozkládá od roku 2007 na okraji okresu Ústí nad Orlicí, kde tento okres hraničí 

s okresy Chrudim a Svitavy. 

V obci působí spolek „Sousedé“, který se stará o kulturu v obcích. Byl založen divadelní spolek, 

který sehrál několik her v Leštině, tak i v širokém okolí.  

Jediným větším podnikem je ZEPO, a.s. Leština (bývalé JZD). Ostatní dojíždějí za prací do měst. 

 

Obec do budoucna preferuje územní rozvoj pro trvalé bydlení v rodinných domech. 

Záměrem je vytvořit vhodné územní podmínky pro bydlení zejména rodin s dětmi.  

Zvýšením počtu obyvatel o mladou generaci dojde následně k velkému oživení života v obci a 

následně i k rozvoji různých služeb, které by se staly ekonomicky výhodnými.  

Cílem je zkvalitnit život na venkově všem jeho obyvatelům i návštěvníkům. 

 

VLASTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA  

a) Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby. 

b) Akce k údržbě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické 

infrastruktury. 

c) Akce osvětové a kulturní. 

d) Akce pro zapojení obce do života regionu. 

ad a) Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby  

• zpracování změny územního plánu obce Leština  

• Zpracování LHP na období 2022 – 2032 

 

ad b) Akce k údržbě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické 

infrastruktury  

• oprava mostků a protipovodňová opatření 

• údržba dětských hřišť v Leštině, ve Dvořišti, v Doubravicích a v Podhořanech  



• instalace cvičebních prvků  

• zrestaurování kamenných křížů, kapliček a zvoniček 

• opravy hřbitovů v Podhořanech a Leštině 

• oprava hasičské zbrojnice v Doubravicích, v Leštině a v Podhořanech 

• opravy místních komunikací ve všech obcích a samotách 

• zateplení budovy obecního úřadu 

• doplnit dopravní značení  

• průběžně provádět opravy místního vodovodu ve Dvořišti 

• údržba pečovatelského domu ve Dvořišti 

• instalace fotovoltaických systému na budovách ve vlastnictví obce Leština 

• zlepšit ozeleněním a výsadbou stromů na veřejných prostranství ve všech našich obcích 

• oprava dešťové kanalizace v Leštině a Doubravicích 

• výměna veřejného osvětlení za úspornější LED ve všech obcích 

• výstavba chodníku v Leštině 

• revitalizace návsí v našich obcích  

• výstavba přístřešku s pecí na chleba a suškou na ovoce  

• oprava a údržba požárních nádrží, rybníků a propustků  

• vybudovat vyhlídku s naučnou stezkou 

• rozšíření inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů v Leštině 

• posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce  

• zřízení prodejny smíšeného zboží 

       

ad c) Akce osvětové a kulturní  

• podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů  

• podpora všech hasičů, zvláště pak mladých 

• pokračovat ve vedení obecní kroniky  

• podporovat zájmové složky v obci  

• pořádání kulturních a sportovních akcí: beseda s důchodci, dětský den, setkání rodáků, 

sportovní turnaje. 

• realizovat internetové stránky obce, vydávat zpravodaj obce 

 

ad d) Akce pro zapojení obce do života regionu  

• spolupracovat s ostatními obcemi v regionu zejména při rozvoji kultury a služeb  

• provést úpravu obce i okolí se zaměřením i na cestovní ruch 

• výstavba vyhlídky, rozhledny 

 

Tento Místní program obnovy vesnice byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Leština, projednán 

a schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 6. 2022  

 

 

 

starosta: Melša Jan 


