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V naší obci se konaly pouťové oslavy o
sv. Antonínovi.
Podle vyprávění paní Pondělíčkové se
dříve za jejího mládí chodilo o pouti
průvodem z Leštinky do Skutíčka. Občané
se svatými obrazy a květinami vyšli za
zpěvu a hudby z Leštinky. Šli pomalu po
cestě směrem ke Skutči, až došli do
Skutíčka. Zde na ně již čekal pan farář ze
Skutče. Průvod se otočil a pak za zpěvu,
předříkávání motliteb a sborového
odpovídání poutníků pokračoval zpět do
Leštinky. Kde na návsi u křížku byla
sloužena mše svatá. Té se zúčastnila
většina občanů a dětí z Leštinky. Na závěr
pouťových oslav se vždy pana faráře ujala
a starala se o něho některá rodina z
Leštinky
(každý rok se postupně
jednotlivé rodiny střídaly) a pozvala jej na
přátelské posezení a pohoštění do svého
domu.
Na tradici konání mší u křížku chtěli
v letošním roce navázat někteří naši
občané Leštinky.
V pátek dne 15.6.2007 přijel do obce pan
farář Jan Uhlíř ze Skutče a u křížku na
návsi sloužil pouťovou pobožnost. Začátek
byl v 18 hodin. Pro starší občany zde byly
k dispozici židle. Přišlo mnoho občanů.
Mohli si zde zavzpomínat, zazpívat
nábožné písně za doprovodu varhan a
pomodlit se za zemřelé příbuzné a přátele,
kteří již mezi námi nejsou. Pan farář Uhlíř
vzpomenul a připomněl zásluhy sv.
Antonína, patrona ztracených věcí a
pomocníka v každé nouzi, který i jemu

pomáhal například na zájezdu do Říma ,
když se zde ztratila jedna paní ze zájezdu.
Vše na tomto zájezdu šťastně skončilo a
ztracená paní se po jeho vroucí modlitbě ke
sv. Antonínovi našla.

Pan farář vyslovil i potěšení, že na základě
přání paní Pondělíčkové a občanů Leštinky
došlo k obnovení tradice pouťových oslav
v naší obci.

Věříme, že tato tradice bude dále
pokračovat i když pan farář Jan Uhlíř ze
skutečské farnosti odchází jinam a na jeho
místo do Skutče přijde jeho nástupce.
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LOKOMOTIVA
O pouťové sobotě 16. června se konal
na hřišti II. ročník turnaje v malé kopané
LOKOMOTIVA CUP 2007 . Zúčastnilo se
ho 8 družstev , která byla rozdělena do
dvou skupin. Ve skupině „A“ se utkaly
týmy : LEŠTINKA, ŘEPNÍKY, ŽĎÁREC
u SKUTČE a PŘEDHRADÍ
Ve skupině „B“ hrály týmy : PROSETÍN ,
LIBECINA, HLINSKO v Č. a RADČICE.
Hrálo se 2x12 minut , každý s každým
v dané skupině , přičemž první dva týmy
postupovaly do semifinále .
Domácí hráči zvládli základní skupinu a
utkali se v semifinále s týmem Radčic ,
kterému podlehli 5:4 na penalty . Dále
následovalo utkání s Prosetínem , které
Leštinka Předhradí 7 : 1
Žďárec
Řepníky 0 : 3
Leštinka Řepníky 3 : 5
Předhradí Žďárec 3 : 0
Žďárec
Leštinka 0 : 3
Předhradí Řepníky 1 : 7

CUP 2007
Leštinka vyhrála 6:1 a zajistila si tak 3.
místo. Ve finálovém utkání změřily síly
družstva Radčic a Řepníků .
Z celkového vítězství se nakonec radoval
tým Radčic , který po boji vyhrál 3:2 a
zaslouženě si odvezl :
1. cenu - pohár a SUD PIVA .
Poháry pro vítězná družstva věnoval OÚ
Leštinka.
Závěrem
bychom
chtěli
poděkovat všem spoluobčanům, SDH
Leštinka a zejména pořadatelům, kteří
pomohli při organizaci, přípravách a
údržbě hřiště. Těší nás, že se z tohoto
turnaje stává v obci tradice a přijíždí k nám
do obce čím dál více sportovních družstev
z okolních obcí. Výsledky jsou v tabulkce.

Radčice Libecina
Prosetín Hlinsko v Č
Libecina Prosetín
Radčice Hlinsko v Č
Prosetín Radčice
Libecina Hlinsko v Č

SEMIFINÁLE 1
Prosetín
Řepníky
2
3

SEMIFINÁLE 2
Leštinka
Radčice
4
5
3-4 MÍSTO

Leštinka
6

Prosetín
1
FINÁLE

Radčice
3

3:1
4:3
4:1
4:3
2:2
2:3

Řepníky
2
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Opakování záplav
Dne 6.6.2007 se opět opakovaly v obci
Leštinka záplavy jako před dvěma roky.
Přišel vydatný déšť (cca 50 mm H2O/m²) a
ze spádových polí, které nedokázaly tak
velké množství vody pojmout, stékala voda
a začala se vylévat z příkopů. Tekla přes
všechny silnice jak ke Skutči tak i k
Prosetínu. Opět působila některým
občanům velké škody.

Na likvidaci následků povodní pomáhali
naši hasiči. JSDH Leštinka nabídla
postiženým pomoc a za použití stříkačky
vysávali vodu.

rychle odstranit
všechny překážky
protékající vodě a svést ji kam má jít, aby
nedělala další škody.

V potoku Žejbro se hladina začala
povážlivě zvedat a v nově vyčištěné nádrži
se opět začalo usazovat bahno.

Na těchto snímcích je vidět kolik vody
bylo u Kolbabů ve dvoře.

Těžká technika čistila příkopy a snažila se

Zanedlouho však přestalo pršet, hladina se
ustálila a voda všude začala klesat.
Obecní zastupitelstvo děkuje za pomoc
všem občanům, kterým není lhostejný osud
druhých a všem kteří pomáhali při
záplavách a podíleli se i na odstraňování
jejich následků.
Pan Kolbaba osobně poděkoval starostovi
SDH Leštinka a předal i písemné
poděkování na OÚ Leštinka.
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Dokončen protipovodňový projekt

Agroprojekce
Litomyšl
dokončila
projektovou
dokumentaci
na
protipovodňových opatřeních. Na horním
snímku vidíte, jak bude opraven průchod
vody pod silnicí. Dojde i k úpravám celého
přítokového příkopu podél cesty a otevření

příkopu až k propustku pod silnici. Bude
vytvořen náběh pro přitékající vodu do
potrubí vydlážděním vstupu. Stará čekárna
bude muset být odstraněna a zastávka
autobusu přemístěna blíže k obci. Úpravy
budou i na straně odtoku vody .

Terénní úpravy

Vzhledem k dobré spolupráci s vedením
lomu Zárubka se nám podařilo dohodnout
zapůjčení těžké techniky na sobotu dne
16.6.2007 pro úpravu terénu. Šlo nám
hlavně o srovnání všech mezí a hrbolů od
okraje silnice a zarovnání terénu po
zbouraných stěnách vyhořelé stodoly. Byly

rozhrnuty i vyschlé naplaveniny z vodní
nádrže. Přesto, že bylo sucho stroj zapadl a
musel být vyproštěn z bahna. Děkujeme
vedení lomu Zárubka za poskytnutou
pomoc naší obci. Starosta obce zaslal
jménem zastupitelstva písemné poděkování
vedení lomu Zárubka.

Číslo 21/ Strana 5

Zpravodaj Leštinky

Červenec 2007

Soutěž hasičských sborů
U příležitosti oslav 80. výročí založení
SDH v obci Leštinka se uskutečnila dne
23.6.2007 soutěž jednotlivých družstev na
místním hřišti. Sjelo se cekem 8 družstev
SDH Leštinka, Žďárec, Radlín, Lhota,
Vrbatův Kostelec, Skutíčko, Mokrýšov a
družstvo žen Žďárec. Po nástupu a
seznámení s průběhem soutěže, které
provedl starosta hasičů pan Ročeň se
začalo požárním útokem.

výsledky z jednotlivých soutěží se sčítaly a
bylo stanoveno následující pořadí
1. místo Skutíčko
2. místo Žďárec
3. místo Mokrýšov
Tyto poháry obdržely nejlepší družstva.

Bylo připraveno i malé občerstvení pro
všechna družstva v průběhu soutěže.
V této disciplíně bylo nejlepší družstvo
Radlín, za ním Skutíčko a Žďárec.
Následovala pro zpestření jízda na trakaři
mezi překážkami. Tato disciplína byla
velmi vyrovnaná. Nejlepší časy byly od 33
sekund do 45 sekund.
Pro příznivce hasičské techniky připravili
pořadatelé a hosté přehlídku historických
stříkaček. Byly zde k vidění celkem čtyři
historické stříkačky. S nejstarší stříkačkou
z Mokrýšova zde bylo i ukázkově stříkáno
za pomoci ručního pohonu .

Dále se soutěžilo ve vypití dvou pulitrů
piva nebo limonády za nejkratší čas

a v přetahování družstev provazem
vyřazovacím způsobem. Všechny časy a

Dále probíhala volná zábava, při které si
všichni mohli přátelsky popovídat a
navečer postupně jednotlivé sbory
odjížděly z Leštinky domů. Věříme, že se
jim u nás líbilo.
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Z obecního zastupitelstva.
Dohodnut termín s vedením lomu
Zárubka na provedení terénních úprav po
demolici Pospíšilovi stodoly a srovnání
vyvezené
naplaveniny
z protipožární
nádrže v dolní části zahrady.
Provedeny požadované terénní
úpravy nakladačem z lomu Zárubka
v sobotu dne 16.6.2007
Odvezeny všechny předané žádosti
občanů na OÚ Leštinka k vypouštění
odpadních vod na Odbor životního
prostředí do Chrudimi.
Předány všechny odevzdané žádosti
občanů na OÚ Leštinka k odběru vody ze
studní na stavební úřad do Skutče.
Dokončeny práce na projektu
protipovodňových opatření v obci Leštinka
u silnice Skuteč - V. Kostelec. Projekční
kanceláři Agroprojekce Litomyšl ve
Vysokém Mýtě bylo proplaceno za tento
projekt v posledním červnovém týdnu
100 000 Kč
Byla vyhodnocena poskytnutá
dotace z Pardubického kraje na projekt
protipovodňových
opatření
v obci
Leštinka. Všechny podklady potřebné pro
vyhodnocení a finanční uzavření této akce
byly předány k 30.6.2007 na podatelnu PK.
Z Pardubického
kraje
byla
poskytnuta na rok 2007 dotace na opravu
obecního domu v Horkách ve výši 50%
z požadovaných 100 000Kč. Zbývajících
50 000Kč je na tuto akci uvolněno
z rozpočtu naší obce.

Sepsána smlouva na natření dvaceti
oken v obecním domku v Horkách s panem
Kubátem. Bude provedeno obroušení
starého popraskaného nátěru oken a
provedeny dva nové nátěry v termínu do
konce září.
Dohodnuto
provést
kontrolu
rozvodů a tlaku vody v obecním domu
v Horkách a podle situace řešit v rámci
dotace výměnu trubek, nebo instalaci
přečerpávací vodárny.
Stavební komise označila v tomto
domě špatné omítky ve společných
prostorech, které budou brigádnicky
otlučeny a následně nahozeny asanačními
omítkami.
Zajištěn odpočet spotřebované vody
v jednotlivých domácnostech a provedeny
výpočty pro fakturaci.
Zahájen
výběr
poplatků
za
spotřebovanou vodu od ledna do června
2007.
Upozorňujeme spoluobčany, že je
nutno urychleně zaplatit poplatek za svoz
komunálního odpadu, jinak hrozí sankce
dle zákona. (Zaplatit až trojnásobek dlužné
částky)
Pokladní obce paní Chmelíková se
již vrátila po nemoci na OÚ Leštinka a
bude vybírat tyto poplatky každé pondělí
odpoledne na úřadě.

Naši jubilanti
V měsíci červenci 2007 oslaví naši
spoluobčané významné životní výročí.

Jsou to Stanislav Poláček * 55 let
Cyril Kryštofík
* 65 let.
Emilie Zachová
* 85 let
Srdečně všem blahopřejeme.

