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Vážení a milí občané obce Leština, Doubravice, Dvořiště, Podhořany 
a samot Dolany, Podchlum a Rvasice. Stojíme na sklonku v mnohém 
náročného a neobyčejného roku, neboť jsme poznali, jak snadno 
zasáhne vyšší moc a že ne vše máme ve svých rukou. Společně čelíme 
jedné z nejtěžších výzev naší novodobé historie. Koronavirová 
pandemie rychle paralyzovala náš každodenní život. Stále nekončící 
omezení zároveň mnohé přiměla přemýšlet nad tím, jak zranitelné 
mohou naše životy a společnost vůbec být. Krize objevila i pozitivní, 
dosud nepoznané a překvapivé. V každé naší obci se našlo několik 
obětavých žen, které v jarních měsících šily bez nároku na odměnu 
roušky pro své starší sousedy. 

Velice jim za tuto sousedskou výpomoc děkuji. 

V průběhu roku nás ještě potrápily přívalové srážky, větrné smršti 
(kůrovec nás trápí nepřetržitě) a do toho byla obec vzhledem k 
vládním rozhodnutím už na jaře finančně postižena hned dvakrát, 
jednak kvůli sníženým celostátním daňovým výnosům a dále pak 
zavedením kompenzačního bonusu. V příštím roce tomu nebude 
jinak. 

Přestože letošní rok byl ve všech oblastech jiný a rozpočet ze strany 
státu krácen, výkonnost ekonomiky klesá, tak obec plánované 
projekty realizovala bez omezení. 

Počátkem roku 2020 bylo postupně zkolaudováno všech 74 
ks.DČOV. Následně pak celá akce za přítomnosti zástupců SFŽP 
závěrečně vyhodnocena. Obec zabezpečuje revize, výměny 
membrán, monitoring- odesílání zpráv, pravidelné prohlídky a další. 
Náklady obce se pohybují kolem 4000 Kč na čistírnu za rok. Od 
uživatele požadujeme pravidelné vyvážení kalů, zamezení vtoku 
dešťové, či spodní vody do čistírny a hlavně aby se seznámil 
s provozním řádem. 
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Po vleklých problémech bylo Silničně správním odborem ve Vysokém 
Mýtě vydáno kolaudační rozhodnutí na místní komunikaci k nově 
vystavěným domům v Leštině. Následně pak firma Dlouhý zhotovila  
navazující komunikaci z asfaltového betonu.  

V horní části obce firma pana Mareše zatrubnila příkop na deštovou 
vodu a provedla další menší úpravy veřejného prostranství. 

Opravy místních komunikací byly provedeny také ve Dvořišti a větší 
část v Doubravicích. Dotace od Pardubického kraje činila pouze 
80 000 Kč. V těchto dnech obec podala žádost o dotaci na MMR pod 
názvem Rekonstrukce místních komunikací v obci Leština. Za tímto 
účelem Obec dala zpracovat Pasport místních komunikací, jehož 
součástí je i plán zimní údržby. V žalostném stavu se nacházejí silnice 
ve vlastnictví Pardubického kraje mezi Doubravicemi a Dvořištěm a 
také z Leštiny směrem do Podhořan. Naše žádost o urychlenou 
opravu směřovala na kompetentní osoby ředitele silnic Pardubického 
kraje Ing. Němce a prvního náměstka hejtmana a senátora pana 
Kortyše. Dle prvních náznaků by vše nemuselo zůstat jen na papíře. 

V rámci úprav veřejného prostranství byla položena zámková dlažba 
u víceúčelového hřiště v Leštině, upraveno stání pod kontejnery ve 
Dvořišti. Po upozornění na odpojení vody od vedení místního 
zemědělského družstva byla zhotovena nová přípojka vody 
k hasičské zbrojnici v Doubravicích, kde ještě byla položena zámková 
dlažba pod pergolou. 

     Opravy dětských prvků na našich hřištích provedla firma Odysea 
Švec z Chotovic a pan Šlégr z Doubravic. 

V Podhořanech ke hřbitovu byl dokončen projekt na vodovodní 
přípojku, ale ta v současné době nemá ještě stavební povolení. 
Děkujeme panu Severovi za urychlenou opravu současné přípojky, 
kterou poškodil nezodpovědný řidič automobilu. 
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Obdobná situace je u žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, kde žádost se zatím řeší na Vodoprávním úřadě 
ve Vysokém Mýtě. S největší pravděpodobností bude povolení 
vydáno začátkem ledna a to pouze na tři roky. Povodí Labe požaduje  
výstavbu dalších čističek odpadních vod, případně doplnění 
stávajících septiků zemním filtrem.  

Od února má obec Leština nové webové stránky. Adresa 
www.obeclestina.cz 

Značným problémem je údržba veřejného prostranství jedná se 
hlavně o sečení trávy. Obec nemá trvale zaměstnanou pracovní sílu. 
Vše řešíme společně s mladými brigádníky. Chtěl bych zde poděkovat 
všem občanům, kteří se starají nejen o svůj, ale i obecní majetek. 
Zároveň se mohou zájemci o tuto práci přihlásit na obecním úřadě. 

Dům s pečovatelskou službou je v současné době plně obsazen 
spokojenými nájemníky, ale případné žádosti o umístění evidujeme 

(přednost mají občané s trvalým pobytem). Problémy nám činí datli a 
strakapoudi, kteří si náš „žluťák“ k nelibosti starosty také oblíbili. :-) 

Hasiči obdrželi dotaci na motorovou pilu (Doubravice) a kalové 
čerpadlo (Leština), celkem za 22 tisíc Kč. Doubravští hasiči vyřezali  
větve kolem rybníčku v Doubravicích, který plánujeme odbahnit za 
předpokladu svedení odpadních vod do kanalizace. 

V obecním lese se na jaře za přispění hasičů z Doubravic vysázelo 
5 000 stromků do nově zhotovených oplocenek a další stromky byly 
dosázeny mladými brigádníky. Jelikož nás nadále trápí kůrovcová 
kalamita museli jsme vykácet 530 m3 napadeného dřeva. V současné  
době máme prodanou všechnu vytěženou kulatinu i palivové dřevo, 
s jehož rozvozem k občanům nám pomáhá pan Teplý z Doubravic. 
Nadále probíhá vyžínání, úklid klestu a příprava na nové osázení 
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vzniklých holin. Případné žádosti o palivové dřevo směřujte 
k místostarostovi p. Bartákovi, který se o les vzorně stará. 

Dotace na oplocenky činila 22 000 Kč na zalesnění 49 000 Kč a na 
zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 126 000 Kč. 

Nechci Vás zatěžovat bilancováním, troufám si však říci, pohledem na 
uplynulé dva roky, že jsme naše poslední investiční akce dokončili 
právě včas, ještě před příchodem doby koronavirové. 

Obec Leština zavádí na zkoušku a zatím bezplatně moderní službu 
MOBILNÍ ROZHLAS. Přihlásit se můžete přes registrační formulář na 
adrese: obeclestina.mobilnirozhlas.cz nebo registračním letákem, 
který je k dispozici na obecním úřadě. Z ekonomických příčin bude 
upřednostňováno rozesílání informací pomocí E-mailů a mobilní 
aplikace. 

     Z důvodů dlouhodobých zdravotních potíží nastoupila pracovní 
neschopnost dlouholetá hlavní účetní a administrativní pracovnice p. 
Marie Novotná. Přejeme ji brzké uzdravení a děkujeme za vše, co pro 
obecní úřad spolehlivě vykonala a stále vykonává. Na její místo od 
1.10.2020 nastoupila na dohodu o prac.činnosti Andrea Pustková 
z Leštiny. 
 
MÍSTNÍ  POPLATKY: 
Poplatek ze psa je 100,- Kč za 1. psa, za každého dalšího psa 150,- Kč 
Poplatky z hrobů platí dle nového hřbitovního řádu15 korun za 1m2. 
Místní poplatek z pobytu je od 1. 1. 2021 dle nové vyhlášky stanoven 
na 10 Kč denně. 
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (např. parkování 
vozidel) bude stanoven po vydání nové vyhlášky. 
Poplatek za komunální odpad 600,- Kč za trvale přihlášenou osobu a 
600,- Kč za rekreační objekt .  Poplatky jsou splatné do 30.4.2021. 
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Velkoobjemový svoz se uskuteční v pátek 26. března a  24. září. 
Od roku 2021 navýšila kompostárna ze Slatiny poplatek za svoz 
bioodpadu o 100%  a firma AV díky novému zákonu o odpadech 
zvedla cenu za svoz odpadu o 30%.  Obec na tyto změny bude 
reagovat v průběhu roku. Poplatky prosíme hradit bezhotovostně na 
účet 1141646379/0800-VS číslo popisné a obec. 
Popelnice na jedlé oleje a tuky je umístěna u obecního úřadu 
v Leštině. 
 
Narodili se v r. 2020: Damián Boháč, Tereza Sokolová, František Vimr, 
Klára Částková a čekáme na malého Slavíčka, který to už letos asi 
nestihne. 
Srdečně všem blahopřejeme a ať je Vaše dítě zdravé, šťastné, veselé 

a dělá radost nejen Vám, ale nám všem. Během roku se odhlásili 
z trvalého pobytu 2 naši občané a přihlásilo se 23 nových občanů. 

 
Naši obec opustili navždy Danuška Polanská a Jan Holec. 
Jenda Holec zasvětil většinu svého života ve prospěch Sboru 
dobrovolných hasičů v Leštině. Vykonával svědomitě funkci velitele a 
později i velitele okrsku. Byl dlouholetým členem zastupitelstva obce 
a spolku Sousedé. 
Budeme s úctou vzpomínat. 
 
Kulturní akce v roce 2020 se uskutečnily pouze tři: Turnaj ve stolním 
tenise. Celkově zvítězil Josef Zídek st., v kategorii do 17 let Tomáš 
Vích. Dětský karneval a založení místní Miniknihovny. Další akce byly, 
díky nouzovému stavu, postupně rušeny ale v příštím roce se snad již 
bude dařit lépe… 
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Plánujeme v roce 2021: 
 opravit větší množství místních a účelových komunikací 

v hodnotě přes 3000000 Kč. 
 opravit, případně instalovat nové dětské prvky a  posilovací 

stroje 
 zhotovit novou přípojku vody na hřbitov v Podhořanech 
 stání pod kontejnery na odpad v Podhořanech a v Leštině 
 revize všech DČOV  
 zpracovat Strategický plán rozvoje, který by nasměroval další 

vývoj obce do roku 2030 
 nové dopravní značení a dořešení vlastnických vztahů u 

komunikací 
 kanalizace a následné vybrání rybníčku v Doubravicích 
 vytěžení kůrovcového dřeva a zalesnění holin 
 Vítání  občánků v kulturní místnosti obecního úřadu 
 ostatní tradiční společenské  akce 
 V první polovině roku 2021 bude splacen úvěr na vodovod 

Doubravice – Podhořany (z roku 2006) a budeme bez dluhů. 
Něco málo z kroniky: 
Kdy byla Leština založena se nedá přesně zjistit. Její dějiny jsou úzce spojeny 
s dějinami panství Nové Hrady pod, které Leština patřila. Vznik obce byl někdy 
v polovině XIII.století v době velké kolonizace. Leštinu nenacházíme v církevních 
záznamech, protože zde nebyl farní kostel. Roku 1724 měla Leština 65 domů a 
451 obyvatel. Silnice z Nových Hradů do Luže byla postavena před r. 1866, do 
Dolan 1897, do Dvořiště pak 1899. „Na Voštici“ stavála v této době také cihelna 
(směr na Doubravice) , a doposud  je tam značná prohlubeň. Dvůr v Leštině, kde 
vrchnost hospodařila do r.1870 najal v roce 1906 Jan Zídek z Leštiny č.67 a v r. 
1913 statek koupil. Ve Dvořišti byla postavena původní dřevěná škola v r. 1781 
a v r. 1876 postavena škola zděná. V roce 2016 byla přestavěna na Pečovatelský 
dům. V r. 1886 byla postavena původní zvonička s křížem v Leštině na návsi. 
Letos uplynulo 90 let od výstavby obou našich hřbitovů. Kaplička 



8 
 

v Podhořanech byla postavena r. 1907, v Doubravicích kaplička Nejsvětější 
trojice v roce1900. 
Velkou tradici mělo v Leštině divadlo, kdy byl divadelní spolek založen v roce 
1911. Na oponě byl znázorněn Přemysl oráč od pluhu povolán. Ochotníci  
hrávali v hostinci č.33 ( u  Loskotů) a dramatický odbor hasičského sboru hrával 
divadlo v hostinci č. 23(u Bezoušků). Jeviště bylo pořízeno z příspěvků občanů 
zelenských v roce 1926. Hrálo se mnoho divadelních her např. Lucerna, Její 
pastorkyně. V letech 1955 a 1956 bylo sehráno poslední divadlo Lešetinský 
kovář. 6. prosince 2003 byla tradice obnovena hrou Hrátky s čertem, r. 2005 
Dívčí válka, r. 2010 Co se stalo pod dubem… 

 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se v roce 
2020 zapojili do činnosti obce. Buďme k sobě vstřícní, tolerantní a 
navzájem si pomáhejme. Přál bych si, aby naše obec byla přívětivá 
pro všechny generace, aby se nám tu dobře žilo. Toto však nezajistí 
jediná osoba, to můžeme zvládnout pouze společně.                                                                                                                 

Melša Jan                                                                                                              
Zastupitelstvo obce Leština přeje všem občanům hodně zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti 

po celý rok 2021. 


