Kronika a kronikáři obce Leštinka
O psaní kroniky rozhodl Místní národní výbor
v Leštince 8. dubna 1948 a tak prvním
oficiálně jmenovaným kronikářem byl pan
František Polák.

I když o psaní kroniky se rozhodlo v roce
1948 za první díl kroniky jsou považovány
tak zvané. „Pamětihodnosti obce Leštinky
od roku 1839“, které spisoval pan Jan
Zvěřina. Začal je psát od roku 1839 a
pokračoval v nich až do roku 1893.
Díl II – Popisuje události od roku 1938 do
roku 1975. Kroniku psal pan František
Polák a pan Stanislav Bureš a je také
uložena na Obecním úřadě Leštinka.
Díl III. – Zaznamenává období let 1976 až
1997. Zápisy do ní prováděl pan Stanislav
Bureš a pan Vladislav Kropáček. I tento díl
je uložen na Obecním úřadě.
Díl IV V současné době je již dopsán
tento.díl kroniky. Popisuje roky 1998 až
2007.

V dalším sepisováním událostí , které se
udály v obci Leštinka, nepravidelně
pokračovali starostové obce pan František
Hruška a pan Jan Novotný do roku 1915.
V současné době jsou již dopsány celkem
čtyři díly kronik. Každý, kdo prováděl
zápisy – kronikář má svůj osobitý přístup,
výběr a pohled na události zapsané do
jednotlivých dílů kronik. Kroniky jsou
ručně psané a jsou zde vidět i různé
rukopisy.
Pro úplnost provedeme rekapitulaci
jednotlivých sepsaných dílů kronik.
Díl I. – Zachycuje jak už jsme uvedli
v úvodu děj od r 1839 do roku 1915.
Zápisy prováděl nejprve mlynář Jan
Zvěřina, pak starostové pan František
Hruška a pan Novotný. Nejstarší kronika je
uložena v archivu, ale pro potřeby obce
byla zpracována do publikace, kde v jedné
části stránky je původní rukou psaný text a
vedle je na psacím stroji proveden
srozumitelný přepis. V tomto stavu jsou
pamětihodnosti uloženy na Obecním úřadě

Všechny zápisy do této části kroniky
prováděl pan Vladislav Kropáček.
Kronikářem byl jmenován již v roce 1992,
kdy začaly přípravy na oslavy 600 let od
první písemné zmínky o obci. Kroniku po
panu Burešovi nikdo nepsal a tak pan
Kropáček cítil povinnost tuto tradici
zachovat. Dopsal do kroniky chybějící
roky a v této činnost pokračuje dál až do
současnosti. Jeho krédem je všestranný a
objektivní pohled na život naší obce.
Přejeme mu do další práce hodně úspěchů.

