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Informace z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 21. prosince 2016 se v zasedací místnosti OÚ konalo 18. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština. Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtové provizorium pro rok 2017
• cenový předpis na dodávku pitné vody (1m3 : 29,- Kč, pronájem vodoměru: 260,- Kč)
• obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (sazba
poplatku činí 400,- Kč osoba / rok )
Plné znění usnesení z 18. veřejného zasedání ZO Leština najdete na adrese:
www.ou-lestina.cz

Obecní poplatky

Oznamujeme občanům, že od 15. února 2017 mohou v pokladně OÚ platit obecní
poplatky na rok 2017 a vodné za druhé pololetí roku 2016.
místní spolky informují

Pochovávání basy

Po roce Vás opět zveme na tradiční POCHOVÁVÁNÍ BASY, které se uskuteční v
sobotu 25. února 2017 od 20 hod. v sokolovně. Můžete se těšit na bohatou tombolu a
výborné občerstvení. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina MENHIR.
Na setkání s Vámi se těší skupina VEŠ

Důležitá data
6. 2. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

13. 2. 2017

• Svoz komunálního odpadu

20. 2. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů

25. 2. 2017

• Pochovávání basy, 20:00 hodin, sokolovna

27. 2. 2017

• Svoz komunálního odpadu

6. 3. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

úryvky z leštinské kroniky

Do nového roku vstoupíme návratem do dob dávno minulých...

Kniha pamětí od strany 83 - 97 obsahuje vzácné materiály, které pro další generace
zaznamenal kronikář, učitel Jan Sklenář podle vyprávění pamětníků Josefa
Linharta, rolníka na čísle 36 a Františka Koruny, člena letopisecké komise z čísla 1.
Bohatý materiál se týkal zhoubných povodní, větrné smrště, katastrofálních požárů,
nakažlivých nemocí, staršího způsobu obhospodařování, pobytů vojsk. V 1. čísle
LZ roku 2017 se vydáme ve vzpomínkách k velkým povodním.
Leština byla v minulých dobách často postižena živelními povodněmi. Stávalo se
tak zhusta asi v polovici 18. století. Jak dravé bývaly proudy vod, možno si učiniti
přiblíženou představu ze stop po nich zachovalých až do dnešních dnů. Jediná,
zvlášť velká povodeň vymlela tu asi 10 hlubokých tůní, u nás známých pod jménem
STRŽE, z nichž dosud jsou zde 3 – u mostu na zahradě Adolfa Grunty / z větší části
již zavezená /, pak tzv. Malá strž a Velká strž přímo na jižním svahu hráze. Tato svou
hrozivou hloubkou stala se v pozdějších letech osudnou 4 občanům naší obce. V ní
utopil se chytaje ryby v květnu r. 1890 chlapec Rajmund Kouřil, syn Františka
Kouřila z čísla 41, a s ním pak současně Jan Žák, otec Jana Žáka z čísla 100, když
se pokoušel tohoto tonoucího hocha zachrániti, pak výměnkářka Josefa Flášarová
z č. 31 a dne 24. 6. 1899 obecní hlídač Antonín Adámek z č. 65. Snad ještě do r.
1850 byly hráze zcela nízké, tudíž nedostatečné proti většímu náporu vod, není
divu, že po prolomení slabých valů mohla voda v ničivé své hrůze zcela volně
pracovati. Není již pamětníka, kdo mohl by podati nějakých zpráv z dob, kdy
ochranných hrází tu nebylo. Dávno již zemřelý pamětník Flášar však nejednou
vypravoval, jak místní občané zapřáhli 2 páry koní do pluhu a naorali prý vysoký
sklad v lukách snad v těch místech, kde je nynější hráz a pevně doufali, že voda již
škoditi nebude. Ke skutečně důkladnému vybudování hráze přikročeno bylo teprve
r. 1863/64. Obec ji rozšířila, zvýšila a na straně proti povodni zpevnila kamením,
takže od té doby nebylo tu již tak zle, byť přišel příval vod sebevětší. Před touto
úpravou bylo udržování hráze zcela primitivní. Každý soused po řadě měl na
starosti určitý její úsek a jestliže nedbal řádného udržování, pak zpravidla v jeho
úseku násyp povolil, jak tomu bylo za veliké povodně kolem r. 1876. Tehdy nebylo
ještě silnice k Lesnici. Od kříže k Lesnici byly hrázky úzké a pod nimi vedla k
vedlejší obci jen polní cesta. V noci voda provalila hrázky a v krátké době zalila
Leštinu, když spojila se s druhým proudem od Zálavčí. 2 x za tu noc obětavou
prací občanů byla průrva spravena, ale znovu zas oprava byla vodou smetena.
Teprve když ráno místní přivezli dlouhé dříví, položilo se přes průlom, mezi ně
zaraženy koly a otvor pak udusán byl slámou a mrvou. Ale dědina naše byla již celá
dávno zaplavena, takže občané musili pro nejnutnější potřeby jezditi po obci na
domovních vratech.
Ve 2. čísle LZ se opět k povodním vrátíme - v kronice nás čeká ještě hodně
zápisů. Pěkné zimní dny bez nemocí a problémů všem přeje Anna Krušová.
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