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Výroční schůze SDH Leštinka
V sobotu 12.1.2008 se konala v 18:00 hodin
výroční hasičská schůze v místním hostinci.
Účast byla veliká. Z 38 členů sboru sem přišlo
33 členů. Valnou hromadu zahájil a všechny
přítomné a hosty přivítal starosta SDH pan Jiří
Ročeň. Na pro programu byla zpráva o činnosti
a hospodaření sboru za rok 2007.

mužstev. V srpnu jsme vyjeli na noční soutěž
do Seče, kde jsme skončili asi z 60. mužstev na
pěkném 35. místě. Za přispění Obecního úřadu
jsme nakoupili nové proudnice, savice a baterii
do stříkačky. Uspořádali jsme k našemu 80.
letému výročí založení sboru soutěž. Celkem
se dostavilo i se ženami 8 družstev. Soutěž se

Minulý rok byl celkem bohatý na různé akce.
Na jaře proběhlo školení strojníků motorových
pil v Nasavrkách. V květnu proběhlo školení
velitelů JSDH v Chrudimi. Byli jsme nuceni
vyměnit hasičské vozidlo z důvodu přepravy
členů sboru. V nákladním prostoru PV3S se
podle nové vyhlášky nesmějí přepravovat
žádné osoby. V inzerátech jsme našli
výhodnou koupi hasičské AVIE za 15 000 Kč
v nedalekých Zaječicích.

vydařila , všem se líbila. Na podzim byli
oceněni zasloužilí členové , kterým byly
předány medaile. Zprávu pokladní ke dni
31.12.2007 přednesl Z. Dostál. Bylo vybráno
12 000 Kč . Příjem včetně zůstatku byl 17 717
Kč. Vydáno bylo 5 809 Kč. Hotovost
v pokladně je 11 908 Kč. Na účtu Sporoinvest
je po vybrání 51 738 Kč. Uvedené údaje
potvrdil ve své zprávě revizní i pan L.
Kropáček. Byl přijat i nový člen pan Kubát.

Mezitím jsme ve spolupráci s obecním úřadem
podali inzerát na prodej naší dobré V3S,
ozvalo se několik zájemců. Nakonec se prodala
za 45 000 Kč až na severní Moravu, kam
dojela po vlastí ose. Také probíhaly přípravy
na květnovou okrskovou soutěž na Zbožově,
na které jsme se umístili na 6. místě ze 14.

V diskusi vystoupil starosta obce J. Modráček,
který všem hasičům a vedení poděkoval za
dobrou reprezentaci obce a pan M. Cepl
poděkoval za všechny oceněné hasiče. Jako
občerstvení se podával vynikající guláš, který
pro hasiče uvařila kuchařka Zdeňka Janečková.
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Dolování uhlí v „Dusavci“
Pomístní jména „Pod Dusavcem, Dusavec“
označují stráň zarostlou lesním porostem táhnoucí
se od Svatoanenského údolí mezi obcí Štěpánov a
osadou Přibylov, přes katastrální území města
Skuteč, obce Skutíčko, Leštinka,Vrbatův Kostelec,
Skála a Podskala k obci Chacholice.
Půdní složení stráně je tvořené písky a opukami,
kdežto protější svahy jsou složené ze zvětralých
žul. Mezi vrstvami jílů a opuk se nachází jeden až
deset centimetrů silná vrstva černého uhlí. Význam
pojmu „Dusavec“ je vykládán jako místo, kde se
někdo udusil, nebo kde byl slyšet dusot. Zaměřil
jsem se na první možný výklad, abych se pokusil
zjistit, zda se skutečně v těchto místech někdo
neudusil, nebo zde nedošlo ke spáchání hrdelního
zločinu, či zda zde neprobíhaly hornické práce, při
nichž by mohlo dojít třeba k udušení, případně
závalu horníků. Při terénním průzkumu v dané
lokalitě jsem nalezl ve stráni mezi obcemi Leštinka
a Vrbatův Kostelec otvor do pískovcového bloku
oválného tvaru o přibližném průměru 2 metry a
hloubce rovněž 2 metry. Otvor je nazýván jeskyně
„Drápka“. Ve skutečnosti jde o nedokončený vchod
do štoly.

To, že nebyl vytvořen přírodními vlivy, dokazují
pozůstatky po lidské činnosti v podobě rýh po
sekáčích na vnitřních i vnějších stěnách a jeho
situování směrem k řece Žejbro a cestě, která
procházela níže ve strání souběžně s řekou. Od
dalšího pokračování v činnosti mohla tvůrce
odradit prasklina ve stropu, která je znatelná v
dnešní době.O několik desítek metrů dále směrem
na severozápad jsem ve stráni v přibližně stejné
výšce, jako se nachází jeskyně „Drápka“, nalezl
další otvor do pískovcového bloku. Určit jeho
rozměry a jak hluboko vede do stráně se mi
nepodařilo, neboť je ze značné části zasypán a je
vidět propadnutý strop. Vchod má přibližně
obdélníkový tvar a vede k němu pěšina vedoucí k
výše uvedené cestě. Na vnějších stranách jsou
rovněž patrné stopy po lidské činnosti. K ukončení
činnosti v obou případech mohlo rovněž dojít na
základě neprostupnosti pískovce.
Nad obcí Skutíčko se při úvozové cestě vedoucí
přes „Dusavec“a místě zvaném „Za vrchy“ (též
„Závrší“) nacházejí místa, kde je dodnes možné

nalézt pozůstatky důlní činnosti a mají se zde
nacházet i malé úlomky černého uhlí. Jedná se o
lokality, kde jsou vidět zásypy jam, v nichž
pravděpodobně mohlo vzhledem k jejich rozměrům
docházet k těžební činnosti. V 19. století byly
skutečně ve stráni nad obcí Skutíčko nalezeny
zdejšími obyvateli malé kousky uhlí, ty vzbudily
pozornost nejen u prostého lidu, ale i u správy
Velkostatku Rychumurk, která zde na počátku roku
1806 zahájila těžební průzkum, jehož výsledkem bylo
oznámení, že náklady na těžbu by převyšovaly
očekávaný výnos.
Mezi léty 1824 až 1834 zde byla prováděna těžba
těžebním družstvem skutečských občanů, opět s
nevalným výsledkem. Dalším kdo se pokusil o těžbu
uhlí v těchto místech, byl lékárník z Třebechovic pod
Orebem Arnošt Valášek. Mezi léty 1859 až 1875 se
zde měli snažit těžit uhlí Němci ze severních Čech,
opět s nevalným výsledkem. Dne 25. července 1860
došlo při hloubení šachty na pozemku s parcelním
číslem 577 k důlnímu neštěstí, při němž zemřeli
havíři. V matrice zemřelých obce Vrbatův Kostelec z
let 1819 -1865 jsou na foliu číslo 164 úmrtní zápisy
těchto znění
„ Anno 1860 - Dne 25. Juli zemřel a 28. Juli pohřeb.
Mach Josef havíř ( kovkop) rozen ze Zaječic č. 123
okres Chrudim Dim [ Dům] – bydlíval v č. 9 v
Kostelci – Pochoval J. Blažek Administrátor. Jahre
49. Krankheit und Lodesart – Dle umrtní cedule ad
vyztuli [vystavení] – z Skuče ad lékaře 1860 nahodilé
č. 27 Zalknutím ( zlejm vzduchem)“. Úmrtní zápis
druhého horníka má následující znění „ Anno 1860 –
Dne 25. Juli 1860 zemřel a dne 28. Juli pohřeb.
Vobořil František Kov Kop. vystožilač [vystýlač],
rozen z Bittovan č. 32, přebejval v Kostelci č. 9.
Pochoval J. Blažek Administrátor. Jahre 33.
Krankheit und Lodesart – Dle umrtní cedule z Skuče
ad delegovaného lékaře ad vz suli b1 č.28 zadusil se v
šachtě zlejm vzduchem“.
Oba horníci byli pochováni dne 28. července 1860 na
místním hřbitově ve Vrbatově Kostelci. Z matričních
záznamů je patrná jejich příslušnost do oblasti, kde v
minulosti probíhaly hornické práce v kyzitových
dolech a oba muži byli znalí hornického řemesla.
Naproti tomu v řadě případů zde prováděli hornickou
činnost obyvatelé okolních obcí, kteří byli spíše znalí
řemesla kamenického, z čehož je vidět určitá míra
živelnosti s vidinou rychlého zisku těžbou suroviny,
která se v uvedeném období stávala stále žádanějším
obchodním artiklem. V tomto vynikali zejména
obyvatelé Leštinky a Skutička, jež nosili z domů
kousky uhlí, aby těžaře udrželi ve vidině uhlí a sobě
uchovali dobře placené zaměstnání. Po udušení
horníků bylo od dalších pokusů těžit uhlí v „Dusavci“
upuštěno. Během následujících let mělo dojít k
několika dalším pokusům o obnovení těžby, ale i ty
posléze vyzněly naprázdno.

Bc. Michal Štorek
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O historii obce a okolí
Vzhledem k tomu, že naši občané mají stále
větší zájem o historii obce a okolí, požádal
starosta obce Leštinky pana Bc. Michala Štorka
o pomoc. Vystudoval Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové – obor archivnictví a
v současnosti pracuje jako archivář, informatik
Státního
oblastního
archivu
Zámrsk.
Specializuje se na české dějiny 19. a 20. století,
se zaměřením na dějiny správních úřadů a
velkostatků, české vězeňství, československé
zahraniční vojsko v Rusku, období nesvobody a
okrajově regionální a náboženské dějiny. Jeho
první příspěvek je uveden na předchozí straně.
Těšíme se na další pravidelnou spolupráci
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Tříkrálová sbírka
Farní charita Hlinsko již osmým rokem pořádala
Tříkrálovou sbírku. I letos se konala u nás a
v našem okolí ve dnech mezi 2. a 13. lednem
2008. Tato sbírka je určena na pomoc rodinám a
lidem v nouzi. V našem regionu bude 65 %
sbírky použito na záměr místní Farní nebo
Oblastní charity. Sbírka je chráněna proti
zneužití, každá skupina tří králů s koledou a
prosbou o příspěvek do pokladničky měla
zapečetěnou
pokladničku
a
dospělého
vedoucího, který vlastnil průkazku s pověřením
ředitele Charity ČR. S výsledkem sbírky v naší
obci vás seznámíme v některém z příštích čísel.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
ke změně způsobu zásobování Hlinecka vodou
Problematikou změny způsobu zásobování
Hlinecka vodou se představenstvo naší
společnosti průběžně zabývá. V současné době
podnikáme společně s provozovatelem i
VAKem Havlíčkův Brod kroky k tomu, aby
mohl být zahájen odběr vody předané. Pro naši
společnost tento způsob zásobování Hlinska a
okolí
samozřejmě znamená úspory
investičních výdajů v řádu desítek milionů Kč
a pro odběratele následně podstatně nižší
nárůst ceny. Konkrétně - rekonstrukce
především technologické části úpravny vody
Hamry, která je naprosto nezbytná vzhledem
ke stavu vyplývajícímu ze stáří úpravny (36
let), znamená pro naši společnost investici ve
výši cca 100 mil. Kč (v závislosti na případné
dotaci). Investice v souvislosti s dodávkou
vody od VAKu Havlíčkův Brod nepřesáhnou 5
mil. Kč. Výrobní cena je na ÚV Hamry
v současné době kolem 15,-- Kč/1 m3, cena od
VAKu Havlíčkův Brod se bude pohybovat pod
9,-- Kč/1 m3, cena na ÚV Hamry po případné
rekonstrukci podle propočtů přesáhne 22,-Kč/1 m3. Úspora je zřejmá, i v případě
zakonzervování a ne úplného zrušení ÚV
Hamry se bude pohybovat kolem 2 mil. Kč
ročně a to bez nutnosti dalších investic. Roční
výroba na ÚV Hamry se pohybuje mezi 900
tis. a 1 mil. m3 vody. Každé další zdržení
přináší vyšší náklady. Z pohledu naší
společnosti jsou jakékoliv další investice do
ÚV Hamry ekonomicky neobhajitelné.
Hodnoty požadované normou voda

z Havlíčkova Brodu bezpečně splňuje. Je
pravdou, že je tvrdší a má vyšší obsah
dusičnanů než voda z přehrady Hamry. Ta se
ovšem upravuje za cenu vysokých nákladů.
Platí obecně, že voda povrchová je na úpravu
mnohem náročnější než voda podzemní.
V oblasti působnosti společnosti Vodovody a
kanalizace Chrudim, a.s. je uplatňována
jednotná cena vodného i stočného. Garance
jednotné ceny je zakotvena i ve smlouvě s VS
Chrudim, tedy na dalších 25 let. Je zřejmé, že
cenu příznivě ovlivňuje zejména výše odběru
v Chrudimi a okolí. Hlinecko se srovnatelnými
náklady s chrudimským provozem - ale
zároveň s podstatně nižším odběrem - ze své
účasti v naší společnosti dlouhodobě profituje.
Obava, že na zrušení ÚV Hamry „doplatí“ naše
společnost a město Hlinsko jako jeden z
vlastníků, je zbytečná. Bude samozřejmě
vybrána nejvýhodnější varianta (například
prodej). Při srovnání s variantou, kdy by byly
vynaloženy desítky milionů Kč na rekonstrukci
úpravny, je výsledek tohoto srovnání zcela
jednoznačný. Brát musíme v úvahu i
skutečnost, že následné zvýšení ceny vodného
po rekonstrukci by postihlo i odběratele
v ostatních částech chrudimského okresu.
S tímto postupem by museli ostatní akcionáři
vyslovit souhlas.
Převzato a upraveno pro naše občany
z internetových stránek VAK Chrudim a.s.,
kde je možno také získat více informací
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi
jsme
předběžný
souhlas
s připojením k distribuční soustavě VČP NET
s.r.o.Hradec Králové pro plynofikaci nové lokality
rodinných domků (Beránkovo pole parcela č. 792
odkoupené od paní Krejčové),ve které se počítá
s výstavbou 4. rodinných domů.
Obdrželi jsme podmínky pro připojení a
podíl žadatele na nákladech s připojením a
zajištěním požadovaného příkonu výše uvedené
lokality k energetické distribuční síti ČEZ. Toto si
vyžádá nové kabelové vedení v délce cca 150 m
s rezervovaným příkonem 3.faz. 25A.
Byl
svoláno
mimořádné
zasedání
zastupitelstva, na kterém byly projednány
podmínky ČEZu pro připojení výše uvedené
lokality k energetické distribuční síti. Bylo
odsouhlaseno podepsání smlouvy s VČP NETs.r.o.
a úhrada požadované finanční spoluúčasti ve výši
50 000 Kč. Finance uloženo získat podepsáním
smlouvy o smlouvě budoucí s panem Boržíkem na
odkoupení stavební parcely.

Zastupitelé
provedli
sjednocení
poplatku za komunální odpad bez rozlišení na
chataře a místní občany.
Zastupitelé projednali návrh na
zpracování projektu bezbariérového domu za
25 000Kč +DPH. Tento návrh byl akceptován.
Zároveň uloženo starostovi zjistit cenu za
zpracování inženýrských sítí pro zamýšlenou
výstavu RD na bývalé Pospíšilově zahradě.
Zastupitelé byli seznámeni s možností
provádět vidimalizaci a legalizaci – ověřování
listin a podpisů na OÚ Leštinka. Pro tyto účely
byla zakoupena razítka a vyškolena paní Věra
Vrchlavská. Ověřování může provádět
z výkonu funkce i starosta obce. Naše obec je
pro tento výkon již uvedena ve věstníku.
Jmenovaná inventarizační komise provedla
inventarizaci majetku obce Leštinka. Výsledek
odsouhlasen a projednán se starostou obce.
Zajištěno vyhodnocení a uzavření
poskytnuté dotace pro SDH Leštinku z PK.

Naši jubilanti
V měsíci lednu 2008 oslaví naše spoluobčanka
významné životní výročí. Je to:

*

Marie Dubská

* 65 let

Srdečně blahopřejeme

Vybírání poplatků v obci Leštinka
- Výběr vodného za II. pololetí roku 2007 bude probíhat každé pondělí v měsíci lednu 2008 od
15:30 do 17:30 hodin. Začne se vybírat 14.1.2008 a dále je možno provést platbu dne 21.1.2008 a
28.1.2008.
- Cena vodného pro rok 2008 byla stanovena na 35 Kč / m³. Dochází i ke změně výběru vodného.
Bude v letošním roce prováděn zálohově. První výběr zálohy vodného bude dne 25.3.2008 a 3.4.2008.
Výše zálohy bude stanovena pro jednotlivá odběrná místa individuelně, podle odběru vody v
předchozích letech.
- Výběr poplatků za psa pro rok 2008 byla v naší obci stanovena na 70 Kč za 1. psa a za každého
dalšího psa 100 Kč. Výjimky jsou uvedeny v obecní vyhlášce. Termín úhrady poplatků za psa je do
28.2.2008
- Výběr poplatků na likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008 je stanoven ve výši 425 Kč za
osobu a rekreační objekt. Termín úhrady je do 30.6.2008.
- Úhrada půjček za plynové kotle je do 30.6.2008.
- Na OÚ Leštinka je možno provádět vidimaci legalizaci – ověřování listin a podpisů. Stejně jako ve
Skutči. Určení pracovníci jsou Věra Vrchlavská a starosta obce ing. Josef Modráček.
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Lokomotiva Leštinka
Jak jsme vás již informovali v prosincovém
čísle Lokomotiva Leštinka hraje futsal –sálovou
kopanou II. TŘÍDY Hlinecko 2007/02008. Dne
2.12.07 začala nová futsalová sezona .

Hrací plán byl stejný jako loni to znamená, že
nejdříve se utká každý s každým 1x. Pak
následuje utkání ve skupinách o umístění.
Skupina „A“ o 1-6 a skupina „B“ o 7-13
místo.

Lokomotiva se na prvním turnaji utkala se třemi
mužstvy s Vlastenci Skuteč, Bratry Prosetín,
Norwichem Hlinsko . Získali 6 bodů za 2 výhry
7:3 Vlastenci a 6:4 Norwich pouze Prosetín byl
nad jejich síly, když je porazil těsně 5:4. O
branky se postarali tito hráči : Starý 6x ,
Kropáček L 5x , Pudil 4x a Ročeň 2x .

Další turnaj se konal hned o týden později
9.12.07 . Tentokrát hráli jen 2 zápasy a oba se
jim podařilo vyhrát 4:1 nad Holetínem a 8:5
nad mužstvem FANYS Hlinsko. Střelci se
podělili takto : Ročeň 3x, Kropáček L. 2x ,
Starý 2x , Kropáček V. 2x a Tesař 1x .

Po těchto výsledcích jsou v tabulce na 2 místě
se ziskem 12ti bodů a skóre 29:18. Dne 27.1.
2008 pro ně skončila základní část a v dosud
neúplné tabulce jsou stále na druhém místě se
ziskem 24 bodů za 7 výher 3 remízy a 2 prohry
při skóre 60 : 33 . Tímto si Lokomotiva
Leštinka zajistila účast ve finálové skupině.
V této skupině bude 6 nejlepších ze základní
skupiny hrát o postup do vyšší soutěže.Tyto
zápasy finálové skupiny začnou 17.2.08 .

Vánoční turnaj v Leštince
Již se stává tradicí, že se v Leštince hraje o
vánočních svátcích v místním pohostinství
stolní tenis. Turnaj v roce 2007 byl pod
patronátem trenéra pardubické mládeže pana
Švece. Organizační zásluhy na průběhu turnaje
mají také: Martin Vohnický, Pavel Cepl a další,
kterým za to patří poděkování. Turnaje se
zúčastnilo 12 hráčů z Leštinky, Vrbatova
Kostelce a Hroubovic. Startovné bylo 200Kč.

Nejlepšího výsledku dosáhl po zásluze nejstarší
hráč tohoto vánočního turnaje. Zde je pořadí:
1. Šidák .
Hroubovice
2. Laštůvka D
Leštinka
3. Jonáš .
Hroubovice
4. Cepl P.
Leštinka
5. Sokol .
Hroubovice
6. Brdíčka .
Hroubovice
7. Sotiona .
Hroubovice
8. Vohnický M. Leštinka
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Tabulka výsledků
sálové kopané II. TŘÍDY Hlinecko 2007/2008.
NEDĚLE 13.1.08
ČAS
PŘEDHRADÍ
8:30
SOKOL Hlinsko
9:00
STARS Hlinsko
10:00
NEDĚLE 20.1.08
ČAS
8:30
LOKOMOTIVA
9:00
LOKOMOTIVA
NEDĚLE 27.1.08
ČAS
12:00
JESETER Skuteč
FC Krucemburk
13:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA

VÝSLEDEK
4
4
1
11
1
1

PERUN Hluboká
OFLENDA Hlinsko

VÝSLEDEK
1
1
7
2

LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA

VÝSLEDEK
4
2
2
5

TABULKA
MUŽSTVA
ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY
BRATŘI Prosetín
12
9
0
3
LOKOMOTIVA
12
7
3
2
JESETER Skuteč
10
7
0
3
Perun Hluboká
9
6
1
2
FC Krucemburk
9
6
0
3
OFLENDA Hlinsko
10
6
0
4
Sokol BJ Holetín
10
5
1
4
NORWICH Hlinsko
10
5
0
5
VLASTENCI Skuteč
10
5
0
5
STARS Hlinsko
12
4
2
6
FANYS Hlinsko
10
2
0
8
PŘEDHRADÍ
12
1
1
10
SOKOL Hlinsko
10
1
0
9

SKORE
55
60
47
47
35
36
33
41
44
31
24
19
9

30
33
26
26
14
21
26
30
38
43
52
71
60

BODY
27
24
21
19
18
18
16
15
15
14
6
4
3

Více informací mohou příznivci sálové kopané získat na internetových stránkách
www.lokomotiva-lestinka.wbs.cz.
Pokud budete mít čas přijeďte povzbudit hráče Lokomotivy Leštinka do Hlinska na zápasy finálové
skupiny. Věříme, že naši hráči budou bojovat ze všech sil a umístí se na předních místech soutěže.
Luboš Kropáček

