
 

 

Obecní listy – září 2022 

Vážení občané, čtyři roky utekly jako voda a nastává čas, ve kterém si budete opět volit své 

zástupce, aby spravovali naši obec. Je tedy na místě trochu zhodnotit uplynulou dobu. 

Prakticky celé období ovlivnilo několik etap koronaviru. Na tuto epidemii naštěstí nikdo 

z našich občanů přímo nezemřel, i když následky si mnozí nesou dodnes. Největší akcí 

v historii obce bylo odkanalizování našich obcí soustavou DČOV. Instalováno bylo 74 čistíren. 

Obec se zavázala, že se bude po 10 let o jejich technický stav starat. Tuto činnost nám zajišťují 

obecní správci, zároveň však je nutná spolupráce s majiteli jednotlivých čistíren. Všechny 

DČOV  jsou napojeny na centrální monitoring. Bezplatné užívání tohoto zařízení nám koncem 

srpna 2022 skončilo a od 1. 9. 2022 si tuto službu včetně odeslaných SMS budeme platit. 

V případě bezdůvodného vypínání a zapínání není vyloučena finanční spoluúčast s majiteli 

tohoto zařízení. V roce 2022 byly instalovány 4 zkušební odkalovací boxy. Celkově lze říct, že 

velká většina čistíren funguje dobře a je znát, kdo se o ně stará a kdo ne. Na základě 

vybudování DČOV nám bylo prodlouženo vodoprávním úřadem vypouštění vod do vod 

povrchových a to do ledna roku 2024.  

V Leštině byla pak větší akce výstavba komunikace, chodníku, VO a zábradlí k novým 

rodinným domům. Firma M+M zemní práce opravila povrchovou kanalizaci od bývalé 

prodejny k č. p. 61. Dále byla opravena kanalizace u č. p. 28. V obci byla zhotovena nová 

silnice v dolní části obce u č. p. 64, ve středu obce u č. p. 5 a v horní části u č. p. 49 a č. p. 79. 

Opraveny byly komunikace u Obecního úřadu a č. p. 53. Byla položena zámková dlažba 

u bývalé prodejny a víceúčelového hřiště, které bylo opraveno a vyčištěno. U obecního úřadu 

p. Svoboda opravil lavice a do všech obcí a vyhlídkových míst zhotovil nové lavičky. Pan 

Horák opravil přední část hasičské zbrojnice a nadále pracuje na zvelebení obce. Na návsi 

firma Chameleos, s. r. o. ostříhala thúje a vysázela nové stromy (3 švestky a javor babyku). 

Tato firma také ostříhala thúje na hřbitově v Leštině, kde byla také natřena věžička márnice. 

V roce 2019 byla následkem dopravní nehody opravena hřbitovní zeď a v letošním roce byl 

zhotoven propustek ve směru na Dolany. Firma Rojar s. r.o. zhotovila chodník před domem 

č. p. 47. Na zbylou část chodníku, která povede až ke zvonici, v současné době probíhá 

stavební povolovací řízení. V průběhu října proběhne instalace AED - automatizovaného 

externího defibrilátoru. Umístěn bude u vchodu do budovy obecního úřadu.  

Ve Dvořišti nám již 6. rokem funguje pečovatelský dům s 9 byty, který je neustále plně 

obsazen. Na zahradě byla dne 28. 10. 2018 vysázena památeční lípa. Až na potíže s plynovým 

kotlem a se strakapoudy nám zařízení funguje vcelku bezproblémově. V roce 2020 byla 

položena zámková dlažba pod kontejnery na tříděný odpad. V září 2022 byla předána 

do užívání nová komunikace od hlavní silnice až k č. p. 17. Na místním hřišti byly opravené 

dětské prvky a bylo přidáno pružinové houpadlo.  

V Doubravicích v dolní části byla dokončena plynofikace a k hasičské zbrojnici byla 

instalována nová vodovodní přípojka. Od č. p. 33 až pod č. p. 41 byla zhotovena kanalizace 

firmou JD Dlouhý, která dále opravila komunikaci od silnice k domu č. p. 33. V těchto dnech 

se dokončuje komunikace před starou hasičskou zbrojnicí. Místní hasiči si v letech 2020 - 2021 

postavili pergolu a zhotovili do ní lavičky. Průběžně je ošetřována lípa u točny 



 

 

a na Podchlumu, kde byla taktéž v roce 2022 opravena účelová komunikace. V současné době 

se zpracovává projektová dokumentace na novou krajskou silnici z Doubravic do Dvořiště, 

která bude vyžadovat novou kanalizaci a Obec Leština se zavázala, že se bude podílet na jejím 

financování (přibližně 2 mil Kč). 

V Podhořanech roce 2021 zhotovila firma Instal Chroustovice vodovodní přípojku na místní 

hřbitov. Obec dále přispěla na položení zámkové dlažby před hřbitovem. U domu č. p. 15 byla 

v roce 2022 opravena komunikace. V letošním roce se nám podařilo splatit úvěr 2 600 000 Kč 

na vodovod Podhořany – Doubravice z roku 2006. 

V Dolanech poblíž domu č. p. 81 se v roce 2021 podařilo zpevnit rozvodněný břeh řeky 

Novohradky, který podemílal místní komunikaci. V tomto roce se za Haberským mostem, 

v důsledku přívalových srážek z lesa od Zderaze, utrhla část komunikace.  Firma Instal vše 

rychle opravila. V opravě budeme pokračovat dalším zatrubněním a to ještě do konce tohoto 

roku. Vše bude hrazeno z prostředků Mikroregionu Maštale. V rámci Mikroregionu 

Vysokomýtsko byly pořízeny letecké snímky všech našich obcí a samot.  

V obecním lese se v posledních letech rozšířila kůrovcová kalamita. Obec musela vytěžit 

kolem 1500 kubíků dřeva, plochy průběžně zalesňujeme, oplocujeme a vyžínáme. V současné 

době se zpracovává lesní hospodářský plán s platností do r. 2032. 

Obec vydala nový řád veřejného pohřebiště, vyhlášky o místním poplatku z odpadů, psů 

a rekreačního pobytu. Dále byl zpracován strategický plán obce, pasport místních komunikací, 

pozemkové úpravy Doly se nás dotkly v části Rvasice. Dále byl zaveden mobilní rozhlas, 

jehož prostřednictvím informujeme občany o dění v obci.        

V průběhu volebního období nás navždy opustil dlouholetý člen ZO pan Jan Holec 

a důchodový věk dovršila účetní paní Marie Novotná, na jejíž místo nastoupila slečna Andrea 

Pustková. Veřejně prospěšné práce vykonává spolehlivě p. M. Kruliš. Od posledních voleb 

z října 2018, se narodilo 13 nových dětí, opustilo nás 9 občanů, přistěhovalo se 61 

a odstěhovalo se 37 obyvatel. V současné době má obec přibližně 340 obyvatel. Po mnoha 

letech se počet obyvatel navýšil. 

O společenský a kulturní život v obci se staral spolek Sousedé, ve všech obcích 

pak dobrovolní hasiči a nemůžeme zapomenout na myslivce a jejich poslední leče.  

Ve dnech 23 - 24. 9. 2022 se konají volby do ZO. Naše obec se řadí mezi téměř čtvrtinu obcí 

v ČR, kde existuje pouze jedna kandidátka. V případě malého zájmu o veřejné dění může 

hrozit v budoucnu těmto obcím slučování do větších celků. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem obyvatelům za toleranci při investičních akcích, 

zastupitelům, zaměstnancům, hasičům, spolkům a obecním správcům za jejich ochotu řešit 

nelehké úkoly samosprávy ve prospěch obce Leština. 

 

Vám všem občanům přeji hezký podzim a pevné zdraví.                     Jan Melša 

                                                                                                                     


