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Codex gigas neboli Ďáblova Bible

Víte že tento v současné době vystavovaný
rukopis v Praze vznikl v nedalekém
klášteře v Podlažicích někdy v letech 1200
až 1230. Tento středověký rukopis, je
proslulý ze dvou důvodů. Zaprvé je
pokládán za největší zachovalý evropský
rukopis. (Codex gigas znamená „obrovská
kniha“.)
Zadruhé
obsahuje
velký
ďábla.
(Což
celostránkový
portrét
vysvětluje druhý název rukopisu.) Je
pozoruhodné, že prakticky celý rukopis
(písmo, iniciály a iluminace) je podle
všeho dílem jediného mnicha. Codex gigas
obsahuje 310 pergamenových listů, které
jsou pravděpodobně vyrobeny z teletiny.
Stránky mají rozměry 890 mm x 490 mm,
takže je Codex gigas největší dochovaný
středověký latinsky psaný rukopis v
Evropě. Text je psaný v nalinkovaných
řádcích uspořádaných do dvou sloupců o
106 řádcích na každé stránce. Rukopis
napsal a nakreslil jeden mnich (včetně
veškerých
iniciál
od
složitě
propracovaných až po jednoduché i
celostránkových ilustrací zobrazujících
portrét ďábla, Nebeský Jeruzalém). Žádná
další práce tohoto písaře se nedochovala.

Vznik Codexu gigas se pojí s legendou,
která se vztahuje k tomu, že se jedná o
práci jediného písaře. Ten úkol byl totiž
tak nadlidský, že ho údajně mohl dokončit
pouze s ďáblovou pomocí. Původ této
legendy není znám. Ukazuje, že rukopis
svými ohromnými rozměry vyvolával tak
silný dojem, až mu lidé přikládali
nadpřirozený původ.
Přímo v rukopise se uvádí, že původní
majitelé, mniši z Podlažic, dali tento
rukopis do zástavy v klášteře v Sedlci v
roce 1295. Záhy se dostal do břevnovského
kláštera v Praze. V roce 1594 dal císař
Rudolf II převézt Codex gigas na Pražský
hrad. Tam zůstal až do třicetileté války,
kdy se ho zmocnila švédská armáda a
odvezla rukopis s řadou dalších cenností
do Stockholmu. Poté se stal součástí sbírky
švédské královny Kristiny. Byl uložen v
královské knihovně na stockholmském
zámku až do roku 1877, pak ho
přestěhovali do nově postavené Národní
knihovny ve Stockholmu. Odtud byl v září
2007
za
přísných
bezpečnostních
opatřeních zapůjčen na výstavu do Prahy.
Můžeme si ho prohlédnout i na internetu.
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Vyhodnocení ankety
V měsíci září byla vypsána anketa jakým
směrem má zastupitelstvo postupovat při
rozvoji obce a získávání dotací na tyto aktivity.
Bylo celkem rozdáno 50 anketních lístků. Do
každého rodinného domu v naší obci 1 anketní
lístek, bez ohledu kolik lidí zde bydlí.
V termínu se vrátilo k vyhodnocení celkem 22
vyplněných anket. Vyhodnocení provedl
předseda finanční komise pan Lorenc. Na
některých lístcích bylo vyplněno i více akcí
než jedna. Bylo rozhodnuto dát i dalším
vyplněným akcím na jednom lístku stejnou
prioritu. Zde v tabulce je výsledek:
Pokračovat v budování „Areálu 9 hlasů
volnočasových aktivit“
Zajistit v obci stavební parcely
10 hlasů
Začít
budovat
společenskou 7 hlasů
místnost
Vybudovat bezbariérový byt, nebo 11 hlasů
startovní byty pro mladé lidi.
Vlastní návrhy:
2 návrhy
Mezi vlastními návrhy občanů bylo:
1) Pro společenskou místnost se snažit využít
stávající ( koupě,či dlouhodobý pronájem),
případně řešit nástavbu nad obecním
úřadem.
2) Zbořit „rujnu“ a necpat do ni peníze.
I těmito návrhy se obecní zastupitele zabývali.
Stávající pohostinství paní Vohnické dle
vyjádření
zastupitelky
Soni
Vohnické
nepřichází v úvahu jako pohostinství - pokud
bude prodáno.

Demolice stavby „rujny“ stojí také hodně
peněz. Pokud by se stavba prodala na chalupu,
obec by za ni získala finanční prostředky. Dům
je však situován velice výhodně. Podle pana
Kroupy je nyní šance, která se již nikdy
nemusí opakovat, k rozšíření a vylepšení návsi.
Na opravy venkovských objektů jsou vypsány
dotace. Proč je nevyužít. Na opravu a údržbu
nemusí být projekt a může být realizováno již
příští rok v několika etapách. Pro vybudování
bezbariérového bydlení bude zakoupen
typizovaný projekt a bude řešeno jeho umístění
na zahradě hned u cesty nad Štorkovými. Po
zpracování dokumentace a získání stavebního
povolení bude žádána dotace z fondů EÚ. Pro
zajištění dalších stavebních parcel bude
současně zpracovávána dokumentace pro
zasíťování. Otevřela se i možnost vybudovat
další stavební místa na zakoupeném bývalém
poli Beránků, které dříve obec chtěla směnit
s panem Pospíšilem. Pokud by obec ve
spolupráci
s lomem
Zárubka
zlepšila
příjezdovou komunikaci, má zájem o jednu
stavební parcelu pan Boržík, který pomůže
přivést inženýrské sítě dimenzované pro další
přípojky. Na areálu volnočasových aktivit se
bude dál pokračovat z peněz obce. Za lípou se
vybuduje víceúčelové hřiště. Podkladovou drť
obec koupí za poloviční cenu podle smluvy
s lomem Zárubka, na vrch může být položena
červená antuka (v Rosicích u Chrasti drtí staré
střešní tašky). Výhledově se hřiště oplotí

Zem 2007
Zemědělské statistické šetření Zem 2007 se
bude konat v naší obci Leštinka na základě
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě a Programu statistických zjišťování na
rok 2007. Toto výběrové šetření bude probíhat
ve dnech 1. září až 30. listopadu 2007 a
navazuje na předchozí zemědělské cenzy z
roku 2000, 2003 a 2005 Zpravodajskou
jednotkou jsou všechny právnické osoby,
samostatně hospodařící rolníci (SHR) a
všechny fyzické osoby splňující prahové
hodnoty stanovené pro toto šetření:výměra od
1 ha obhospodařované zemědělské půdy
vlastní nebo pronajaté,- nebo plocha od 1500
m2 intenzivních plodin (sady, zelenina,
květiny), nebo chov alespoň 1 kusu skotu,

nebo 2 kusů prasat, nebo 4 kusů ovcí a koz,
nebo 50 kusů drůbeže, nebo 100 kusů králíků
nebo kožešinových zvířat. Subjekty, které
nesplňují žádnou z těchto podmínek, vyplňují
výkaz Zem 2007-m. Tím budou doplněny
informace
o
registrovaných
(ale
nehospodařících) zemědělcích a informace o
drobných zemědělcích, kteří hospodaří pod
prahovými hodnotami tohoto šetření. Žádáme
občany Leštinky o vstřícnost a spolupráci.
Naše obec byla vybrána náhodně. Všichni jsou
podle zákona povinni poskytnout požadované
informace. Diskrétnost poskytnutých údajů je
zajištěna. Výsledky celostátního šetření budou
zveřejněny
statistickým
úřadem
na
internetových stránkách a v tisku.
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Stanovisko k projektu
Městský úřad Chrudim , Odbor životního
prostředí zaslal svoje kladné stanovisko ke
zpracovanému projektu, řešícímu zaplavování
objektů č.p. 5 a 37 v obci Leštinka vlivem
nedostatečné kapacity silničního propustku.
Stavbou dojde ke zkapacitnění silničního
propustku na silnici II/337 v obci Leštinka na
navrhovanou kapacitu Q20. Současně bude
upraven bezejmenný „vodní tok“ v délce 150
m nad silničním propustkem a bude nově
vystavěna autobusová zastávka. Uváděný
levostranný přítok Žebra není veden jako vodní
tok. Nejedná se tedy o vodní dílo a

celou stavbu povolí Stavební úřad ve Skutči.
Při stavbě nesmí dojít ke zvýšenému
splavování sedimentů do Žejbra. Povolení ke
kácení dřevin vydá Obecní úřad Leštinka. Se
všemi demoličními i stavebními odpady při
realizaci bude nakládáno podle zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady budou
tříděny, zabezpečeny proti zcizení, přednostně
využívány a předány do zařízení určených ke
zpracování a uložení odpadů. Ke kolaudaci
budou předloženy všechny doklady o
odstranění veškerých stavebních odpadů.

Přerozdělování daní
Obce poprvé uspěly u vlády. Starostové vesnic
ze Zlínského kraje si připsali první vítězství v
boji s českou vládou. Ministerstvo financí je
uznalo jako svého partnera při jednání o změně
systému rozdělování výnosů daní. Na jeho
nespravedlnost si obce stěžují už více než
jeden a čtvrt roku. Hlavními iniciátory změn
jsou obecní úřady v Suché Lozi na
Uherskohradišťsku a Vysokém Poli na
Zlínsku. Ty dokonce podaly koncem srpna k
Evropskému soudu pro lidská práva ve
Štrasburku na českou vládu stížnost. A možná i
proto si nakonec vydobyly pozornost.
Ministerstvo s nimi teď chce spolupracovat. Je
to obrovský posun. Starosta Suché Lozi Petr
Gazdík. je místopředsedou hnutí Nezávislých
starostů pro kraj (NSK), které iniciovalo vznik
Smlouvy proti daňové diskriminaci podepsané
zatím zhruba jedenácti stovkami vesnic a
měst. Těm se nelíbí rozdělování peněz
získaných na daních, kdy vesnice dostávají na
jednoho obyvatele až šest a půlkrát méně než
velkoměsta. "Chceme, aby byla hodnota
každého občana stejná," prohlásil již dříve
Gazdík. Zatímco například Praha nyní dostane
na
jednoho
občana
23
tisíc
korun, ty nejmenší obce obdrží pouze čtyři
tisíce. Pět dní po odeslání stížnosti do
Štrasburku se však jednání s vládou výrazně
posunulo vpřed. "Ministr financí přislíbil
zástupcům
Smlouvy
proti
daňové
diskriminaci plnohodnotné postavení při všech
jednáních o této problematice," uvedl mluvčí
ministerstva financí Ondřej Jakob. Schůzky

s ministrem Miroslavem Kalouskem (KDU-ČSL) se zúčastnil i starosta Gazdík. "Třetí
týdenv září předloží pan Kalousek vládě
kompromisní novelu zákona o rozpočtovém
určení daní," popisoval výsledky jednání
starosta Gazdík. Tato novela si bere některé
prvky z návrhu NSK. Pokud bude schválená,
tak výrazně zvýší příjmy především menších
obcí a naopak sníží asi o tři miliardy
zamýšlený nárůst příjmů největších měst
republiky. Gazdík nyní zvažuje stáhnutí
stížnosti u Evropského soudu na českou vládu.
Vysoké Pole na Valašskokloboucku, které bylo
Suché Lozi při podání protestu v zahraničí
partnerem, ovšem ještě váhá. Počkají se
stažením na rozhodnutí vlády. Věci se sice
pohnuly, ale systém je stále stejně chaotický.
Někteří členové iniciativy proti daňové
diskriminaci ale nechtějí chválit předčasně.
Dokud neuvidí peníze v obecních kasách,
neuvěří.
I naše obec Leštinka se zapojila mezi tyto
obce. Byl nám zaslán návrh smlouvy, který byl
po odsouhlasení zastupiteli podepsán starostou
obce a odeslán. Čím více obcí se zapojí na
podporu, tím větší váhu bude mít slovo
vyjednávačů
Doufáme, že se v případě úspěšného jednání
finančně vylepší náš obecní rozpočet a budeme
moci rozvíjet a vylepšovat životní podmínky
v naší obci.
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Z obecního zastupitelstva.
Provedeno vyhodnocení ankety občanů
Leštinky a projednán další postup při rozvoji
obce v závislosti na výsledku ankety.
Odsouhlaseno podepsání smlouvy
proti daňové diskriminaci a pověření starosty
jejím podpisem.
Starosta se ve čtvrtek 13.9.2007
odpoledne zúčastnil na základě pozvání
hejtmana PK setkání starostů Pardubického
kraje v IDEONU Pardubice.
V pondělí
24.9.2007
proběhlo
v Chrudimi
jednání
České
spořítelny,
poradenské firmy Raven EU Advisory a České
pojišťovny k programu „Naše vesnice“ se
starosty obcí regionu. V rámci jednání byly
nabízeny služby k získání dotací z EÚ pro

obec. Starostou vyplněn dotazník, kde byl
uveden zájem o dotaci na bezbariérové
bydlení.
Projednáván další postup oprav
vodovodu a kanalizace v obecním domu
v Horkách. Jsou zde již otlučeny a nahozeny
vlhké a uvolněné omítky ve společných
prostorech a natřena okna.
Vyplněna a odeslána žádost o dotaci
z PK na opravu domu – první etapa vytvoření
malé zasedací místnosti a sociálního
příslušenství.
Proběhlo jednání s panem Boržíkem o
možnostech a podmínkách odprodeje obecního
pozemku ke stavbě domu.

Naši jubilanti
V měsíci říjnu 2007 oslaví jeden z našich
*** František
nejstarších spoluobčanů významné životní
výročí. Je to pan :
Srdečně blahopřejeme.

Mikan

* 83 let

Setkání starostů
Ve čtvrtek 13.9.2007ve 13 hodin odpoledne se
v pardubickém Ideonu již po sedmé setkali
členové Rady Pardubického kraje se starosty
měst a obcí. Přátelskou atmosféru setkání
navodil koncert komorního souboru Barocco
sempre giovane (Baroko stále mladé), jehož
členy jsou absolventi a posluchači konzervatoří
v Pardubicích a v Praze a také JAMU Brno a
AMU Praha.V průběhu odpoledne pak
postupně vystoupili všichni členové Rady
Pardubického kraje. Představili zejména ty
části svých gescí, které mohou být zajímavé a
využitelné
pro
místní
samosprávy.
Vicehejtman Roman Línek prezentoval
možnosti obcí v čerpání evropských fondů
v letech 2007 – 2013 a také problematiku
krizového řízení. Náměstek hejtmana Josef
Janeček seznámil starosty se změnami právní
formy nemocnic Pardubického kraje na
akciové společnosti a radní Jana Smetanová s
problematikou celoživotního a technického
vzdělávání v kraji. O financování sociálních

služeb v příštím roce hovořil radní Miloslav
Macela, který v rámci své gesce přiblíží i
systémová opatření v oblasti cestovního ruchu.
S rozpočtovým výhledem na příští rok
vystoupil
vedoucí
finančního
odboru
Krajského úřadu Pardubického kraje Oldřich
Felgr.Vedle radních Pardubického kraje se
starostům přestavil ředitel Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje MUDr.
Marek Obrtel, který chce navázat užší
spolupráci s obecními samosprávami. A
příležitost přestoupit před hlavy obcí
s nabídkou účasti v pořadu Rozhlasové
posvícení dostal také ředitel Českého rozhlasu
Pardubice
Martin
Kolovrátník.
Zájem
přestavitelů obcí o všechna představená témata
i živé diskuze po skončení pevného programu
setkání svědčí o tom, že akce měla u všech
zúčastněných úspěch. Řada starostů, dle
vlastních slov, začala již v Pardubicích
přemýšlet, jak nové informace co nejlépe
využít ve prospěch své obce.

