
Citát z poznámek Adolfa Pieschela 
Mírně upraveno. S laskavým svolením jeho vnučky. 
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V porovnání se sousedními vesnicemi měl Leukersdorf na ulicích a křižovatkách 

poměrně dost pamětních kamenů a křížů. Tyto jednoduché pomníky byly postaveny 

na památku nebo připomenutí vážných nehod. V pozadí byly okrasné dřeviny, které 

tyto pomníky působivě rámovaly. Doma byla těmto místům věnována velmi malá 

pozornost, nebo dokonce zesměšňování. Ale považoval jsem za správné vynést tyto 

pasáže na světlo. 

     I když byla vesnice zasazena do hor a lesů, bouře zuřily stejně strašně. V tomto 

případě byly hory pro vesnici velmi nepříznivé: pokud by bouře zaútočila ze dvou 

stran a bouřka se přitiskla na hustě zalesněné svahy Hegebergu, hrozily záplavy. – 

Rád bych zaznamenal nějaké těžké přírodní katastrofy, o kterých mi vyprávěla 

babička. 

     V roce 1857 se nad obcí strhl silný liják, který rychle změnil potok v bystřinu, strhl 

všechny mosty, dva domy a několik stodol a poškodil několik domů. Přívalové vody 

nahromadily před toulcovým příkopem ostrov z kamenů. Vždy to byla strašidelná 

záležitost, když lidé mluvili o toulcové jámě. 

     Obzvláště osudným byl také rok 1889, kdy Oberdorf zavalilo děsivé krupobití ledu, 

které na straně počasí zcela rozbilo střechy a okenní tabule. Ničivé kusy ledu 

pokrývaly pole ještě druhý den ráno, včetně mrtvých zajíců a koroptví. I těžce 

zraněný jelen musela být sestřelena. Důsledky katastrof takového rozsahu si nelze 

představit. 

     V roce 1928 zasáhl obec také liják. Tehdy, jak mnozí ještě zažili, došlo k protržení 

hráze v horní vesnici a padající vodní masy vzaly dřevěné mosty v dolní vesnici, 

lávky a také některé stodoly s. Některá katastrofální sucha byla zaznamenána, 

zejména v roce 1904, kdy všechny studny vyschly kromě kovářské studny a červené 

rokle. 

     Nezapomenutelným rokem byl rok 1920, kdy byly během tří týdnů vypáleny čtyři 

nemovitosti. První tři vzplanuly v určitou hodinu (21:00, červenec). Nejprve:  Fr. W. 

Thiele, Alter Weg 25, pak König Daniel (dům), Guth Wilhelm (dům a stodola) a 

nakonec stodola Waltera Josefa (mlynář), mlýn byl uhašen. Nepatrný pojištění si 

vynutilo skromnou stavbu, ale nemovitost č. 25 zůstala v troskách. 


