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80 let od založení SDH Leštinka
Na podnět okrskového dozorce Karla
Svobody ze Žďárce bylo uvažováno o
zřízení samostatného sboru v místní obci.
Dne 24. července 1927 ve 14 hodin
odpoledne se sešli v místním hostinci u
Jana Talácky občané Leštinky a konala se
ustanovující schůze. Schůze byla zahájena
za přítomnosti 32 občanů obce. Hlavní
slovo měl přítel župní starosta St. Kunz
„Organizace hasičské“. Přednáška se
setkala s plným porozuměním a k otázce
zda vážně přítomní uvážili založení sboru
dobrovolných hasičů odpověděno bylo
přítomnými nadšeně „ano“. Byl sepsán
protokol o založení a za členy se přihlásilo
40 občanů.

Od tohoto rozhodnutí našich předků uplyne
letos 80 let. SDH obce Leštinky se proto
rozhodl uspořádat na místním hřišti soutěž
hasičských sborů z blízkého okolí.
Jako nejvhodnější termín byl vybrán 23.
červen 2007. Voda pro vedení útoku
jednotlivých soutěžících družstev by měla
být brána přímo z potoka, vzhledem však k
letošnímu suchému počasí bude asi muset
být voda doplňována do dovezené nádrže
z přistavené cisterny.
Na památku jsou připraveny pro soutěžící
družstva odměněny - pamětní listy a ceny.
Při oslavách bude připraveno organizátory
i malé občerstvení a uskuteční se přátelské
posezení při jídle a pivu.
Věříme, že se tento den vydaří počasí a do
Leštinky se sjedou všechny pozvané
hasičské sbory.
Všichni občané Leštinky jsou srdečně
zváni. Přijďte se podívat na hřiště a
povzbuďte naše soutěžní družstvo JSDH
Leštinka a jejich soupeře.
Budete zde moci shlédnout hasičskou
techniku a porovnávat, jak se vyvíjí
technika a vybavení hasičů. Uvidíte i naše
nové vozidlo. Je to skříňová AVIE
v hasičských barvách. Poznáte ji podle
nápisu na dveřích. Připravíme a vyčistíme i
starou muzejní stříkačku se kterou stříkali
již naši otcové a dědové.
Využijte této příležitosti a přiveďte i děti a
vnoučata, snad se jim tato činnost zalíbí a
budou našimi nástupci v hasičském sboru
dobrovolných hasičů obce Leštinky.
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Pouťové oslavy
Na návsi stojí velký železný kříž
s Kristem, který byl zde ustaven v roce
1833. Na jeho kamenném podstavci je
vytesán letopočet 1931, který je datem
posledních úprav.

Nedaleko od tohoto kříže byla dříve
dřevěná zvonička postavená v roce 1832,
na které se pravidelně zvonilo ráno,
v poledne a večer. Sloužila i při
oznamování, že někdo ve vsi umřel, ke
svolávání občanů při požáru atd.

Stará zvonička byla pro velkou zchátralost
za
I.
Světové
války
zrušena.
Z neuvědomělosti
byly
zničeny
i
dokumenty uložené v kovové věžičce na
vrcholku zvoničky. Po vybudování zděné
hasičské zbrojnice v roce 1928, jak je
uvedeno nad dřevěnými vraty, byl do její
věžičky přemístěn i původní zvon.

Starší pamětníci pamatují, že se na návsi
scházeli pod širým nebem a za přítomnosti
pana faráře byly u křížku konány mše
svaté. Tyto mše se konaly při různých
příležitostech. Nejčastěji to však bývalo o
pouti. Z obce chodívalo i procesí k různým
svatým místům, kde se něco událo. U nás
je nejblíže Svatá Anna se známou léčivou
vodou.
Na tradici konání mší u křížku chtějí
v letošním roce navázat někteří naši
občané Leštinky. Ve spolupráci s obecním
úřadem byl proto proveden úklid
prostranství na návsi a nově byla osázena
předzahrádka u křížku. Původní rostliny
byly nahrazeny stále zelenými nízkými
jehličnany a obsypány kůrou tak, aby zde
nerostla zbytečně tráva. Po starém kaštanu
byla na jaře před křížkem vysazena mladá
lípa. Byl i opraven poškozený plot po
kácení kaštanu.
V pátek dne 15.6.2007 přijede do obce
pan farář ze Skutče a bude u křížku
sloužit pouťovou pobožnost. Začátek je
stanoven na 18 hodin.
Pro starší občany zde budou k dispozici
židle. Všichni občané jsou vítáni. Mohou si
zde zavzpomínat a pomodlit se za zemřelé
příbuzné a přátele, kteří již mezi námi
nejsou.
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Zpracování protipovodňové
projektové dokumentace
Dne 15.5.2007 se konalo ve Vysokém Mýtě
jednání k průběhu zpracovávání projektové
dokumentace protipovodňových opatření pro
obec Leštinku u silnice Skuteč - Vrbatův
Kostelec.. Agroprojekce již obdržela
všechna potřebná vyjádření od všech
zainteresovaných institucí. (Policie ČR,
Správa silnic Chrudim a vyjádření
k přemístění
autobusové
čekárny
z
Chrudimi). V současné době je již
zpracována výkresová dokumentace, která
byla
předvedena
počítačově
na
velkoplošném monitoru. Kapacita je
spočítána
na
20-ti
letou
vodu.
Velkokapacitní
propustek
z tlamových
profilů je situován na současném místě.
Přítok je veden otevřeným příkopem před
současnou čekárnou, která bude přemístěna
za tento propustek směrem k obci. Tento
příkop dle požadavku silnic bude
z otevřených betonových profilů, aby
nedocházelo k podmáčení silnice. Zahnutý
dolní výtok z propustku bude vydlážděn a

bude pokračovat současným korytem
příkopu.
Ze strany zástupců obce nebyly k projektové
dokumentaci podstatné připomínky. Bude
ještě dokreslen vtok obecní kanalizace a
provedena kalkulace ceny.
Předpokládané předání cele dokumentace je
počátkem měsíce června 2007 tak, aby byl
splněn termín uvedený ve smlouvě o dotaci
z PK, která byla pro informaci ofocena a
předána. Dále byl starosta informování o
potřebě sehnání nové katastrální mapy a
výpisu vlastnictví pro dotčenou oblast, které
nesmí být starší 3 měsíce. Pak může být
projektová
dokumentace
předložena
stavebnímu úřadu se žádostí o vydání
stavebního povolení, což bude trvat asi dva
měsíce.
Po získání stavebního povolení zažádá obec
Leštinka o dotaci z PK. Na závěr si starosta
vyžádal dva situační výkresy, které budou
k dispozici na OÚ Leštinka k nahlédnutí
zastupitelům a občanům.

Svoz nebezpečného odpadu
V pondělí dne 11.6.2007 se uskuteční v naší
obci jako každoročně svoz nebezpečného
odpadu.
Do Leštinky přijede svozové auto kolem
16:00 hodiny odpoledne. Přijede od
Prosetína a první zastávka pro nakládku
bude u místní prodejny. Po naložení
nebezpečného odpadu, který nepatří do

popelnic, přejede nákladní auto na náves.
Zde u kontejnerů na sklo je možno připravit
další nebezpečný odpad z domácností.
Žádáme všechny občany, aby tuto příležitost
využili a nechali si odborně zlikvidovat
nebezpečný odpad z domácností. Zároveň
žádáme o pomoc při nakládání.
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Z obecního zastupitelstva.
Na základě podaného inzerátu se do
obce dostavili další dva kupci na vozidlo
PV3S. Po prohlídce absolvoval kupec
s panem J. Ročněm zkušební jízdu a
nakonec vozidlo zakoupil pro firmu do
Bruntálu. Sjednaná cena byla 45 000Kč.
Proveden polopřevod vozidla PV3S
na DI v Chrudimi.
Zakoupená AVIA byla pojištěna
prostřednictvím por. Štěpána z Chrudimi.
Doklad o pojištění a technická prohlídka
jsou potřeba pro dokončení převodu
vozidla na obec Leštinku.
Technickou prohlídku zajistí pan
Cepl Vladimír v Pardubicích.
Vedení lomu Zárubka ve složení
vedoucí lomu Jan Horneš a mistr Javůrek
se v úterý 15.5.07 dostavilo do Leštinky.
Shlédli se starostou terén po stodole a
navezenou naplaveninu ve spodní části
zahrady. Přislíbili provedení úklidových
prací po splnění nakládky.
Proběhlo
jednání
starosty
a provozního
lomů
Českomoravské
štěrkovny a. s. Mokrá pana Roberta

Zelníčka za přítomnosti vedoucího lomu
pana Jana Horneše. Projednáván současný
stav těžby a její výhled. Starosta
informoval vedení o trhacích pracích a
prašnosti na které jsou stížnosti od občanů.
V současné době v lomu dočišťují horní
okraje těžební jámy před zahloubením.
Dodržují časování i množství střeliva.
Další odstřel by se neměl tak projevovat.
Sami byli překvapeni projevy posledního
odstřelu. V případě dalších stížností
občanů jsou ochotni spolupracovat.
Přislíbili a potvrdili pomoc obci jak
technikou tak materiálem. Pro skrápění jim
byla nabídnuta voda z obecních studní.
Na základě požadavku projekční
kanceláře Agroprojekce Litomyšl ve
Vysokém Mýtě připomínkoval starosta a
pan Kolbaba projekt protipovodňových
opatření u silnice Skuteč V. Kostelec.
Práce na projektu budou dokončeny
v první dekádě června 2007.
Dne 21.5.2007 bylo svoláno
pracovní zasedání obecního zastupitelstva

Naši jubilanti
V měsíci červnu 2007 oslaví naše
spoluobčanka významné životní výročí.

Je to paní Libuše Talácková - * 83 let.
Srdečně jí blahopřejeme.

Přehled pořádaných akcí v tomto měsíci
Tento měsíc je poměrně bohatý na
sportovní a společenská setkání. O
některých jsme již psali na předcházejících
stránkách “Zpravodaje“. Pro přehlednost
ještě jednou :

Leštinka pořádá II. Ročník
LOKOMOTIVA CUP 2007.
Termín konání je 16.6.2007.
Začátek v 8.00hod. ( prezentace –
7.30hod.)

1) V pátek dne 15.6.2007 bude
v 18:00 hodin na návsi u křížku
pouťová pobožnost.
2) SDH Lokomotiva Leštinka pod
patronátem Obecního úřadu

3) V sobotu dne 23.6.2007 pořádá SDH
Leštinka na místním hřišti soutěž
hasičských
sborů z místního
regionu k 80. výročí založení
SDH v Leštince.

