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TJ LOKOMOTIVA LEŠTINKA 07/08
Naši obec velice pěkně reprezentuje ve sportu
TJ Lokomotiva Leštinka. V letošním roce se
zúčastnila, tak jak jsme vás informovali, již po
sedmé futsalové soutěže, která se hraje
tradičně v Hlinecké základní škole Ležáků.
Po 7 letech snažení vyhrála TJ Lokomotiva
Leštinka „II. Třídu Hlinecka“ a zajistila si tak
postup do vyšší soutěže pro příští rok.

1. Lokomotiva Leštinka

10 8 1

1 38:20

25

2. Perun Klub Hluboká

10 5 1

4 43:35

16

3. FK Oflenda Hlinsko

10 3 4

3 33:35

13

4. FC Krucemburk

10 3 2

5 29:31

11

5. Bratři Prosetín

10 3 2

5 31:38

11

6. Norwich Hlinsko

10 1 4

5 24:39

7

7) Brokl F.
8) Brokl M.
9) Kropáček O.
10) Bárta
11) Zach

3
2
1
1
1

Střelci branek
1) Starý
2) Kropáček L.
3) Kropáček V.
4) Ročeň
5) Pudil
6) Tesař

31
23
12
11
7
6

Gratulujeme všem hráčům za první místo
v soutěži a k postupu do vyšší soutěže přejeme
v příštím roce mnoho úspěchů.
Utkání byla nelehká. Hrací systém byl
nastaven stejně jako vloni . Tedy 13 mužstev
se utkalo každý s každým jednou, a pak se
tabulka rozdělila na dvě skupiny „O POSTUP“
a „O UMÍSTĚNÍ“
TJ Lokomotiva Leštinka získala v základní
části 24 bodů za 7 výher, 3 remízy a 2 porážky
při skóre 60:33 a umístila se na 3. místě. Tím
se nominovala do bojů o postup do vyšší
soutěže. Finálová skupina čítala 6 mužstev ,
která se mezi sebou utkala každý s každým
dvakrát .
Leštinka si vedla velice dobře , první bodovou
ztrátu poznala až v pátém zápase, kdy
remizovala s Oflendou Hlinsko 3:3. Jedinou
porážku v bojích o potup utrpělo naše mužstvo
až v posledním utkání sezony, kdy již bylo o
konečném pořadí rozhodnuto.
Výsledná tabulka:

Průběh . 1.kolo“A“ – 17.2.2008
Lokomotiva Leštinka - FC Krucemburk
6:2
branky: Kropáček Luboš 2, Starý Milan 2, Bárta Milan, Tesař
Tomáš - Otradovský Tomáš, Šír Petr
Oflenda Hlinsko - Lokomotiva Leštinka
3:4
branky: Pižl Julius 2, Kadidlo Ladislav - Starý Milan 4
2. kolo "A" - 24.2.200
Lokomotiva Leštinka - Perun Klub Hluboká
5:1
branky: Kropáček Luboš 3, Kropáček Vladislav, Starý Milan Ručínský Jan
Bratři Prosetín - Lokomotiva Leštinka
1:3
branky: Vodvárka Roman - Starý Milan 2, Kropáček Vladislav
3. kolo "A" - 9.3.2008
Lokomotiva Leštinka - Oflenda Hlinsko
3:3
branky: Kropáček Luboš, Tesař Tomáš, Brokl Filip - Pižl
Julius, Makovský Vladimír, Kohout Martin
4. kolo "A" - 16.3.2008
Lokomotiva Leštinka - Norwich Hlinsko
2:0
branky: Kropáček Luboš, Ročeň Jiří
Lokomotiva Leštinka - Bratři Prosetín
4:1
branky: Kropáček Vladislav 2, Kropáček Luboš, Starý Milan Remeš Martin
5. kolo "A" - 6.4.2008
FC Krucemburk - Lokomotiva Leštinka
0:4
branky: Ročeň Jiří 2, Brokl Milan, Starý Milan
Norwich Hlinsko - Lokomotiva Leštinka
5:2
branky: Šustr Roman 2, Adel Bedřich 2, Kutil Dan - Kropáček
Vladislav, Starý Milan.
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Nejstarší známé vyobrazení Leštinky
Mapy představují zajímavý pohled do naší
minulosti. Vidíme v nich krajinu a místo,
kde žijeme v podobě nám zcela neznámé.
Nejznámější takovou mapou je stabilní
katastr z roku 1839. V něm vidíme
jednotlivé obce a města v době, kdy ještě
neexistovala železnice a skutečsko nebylo
postiženo těžbou žuly. Archivní fond
Velkostatek Rychmburk - Chroustovice Košumberk uložený ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku ukrývá soubor map z
roku 1731, který čítá 10 map. Mapy
namaloval F. Preitsch. Na základě žádostí
starosty města Skuteč pana Novotného a
místostarosty Skutče pana Bezděka byla
provedena kontrola těchto map, jsem došel
k závěru, že mapy ukrývají nejstarší
vyobrazení Skutče a jejího okolí. Mapa
číslo 126 o rozměrech 120×150 centimetrů
v sobě ukrývá nejstarší známé vyobrazení
Mokrýšova, Otáňky, Klínku, Prosetína,
Skutíčka a Leštinky. Jedná se o velmi
vzácný mapový soubor, a to i v celostátním
měřítku poskytující přehled o jednotlivých
sídelních místech, krajině a hospodářských
poměrech, protože jsou zde vyznačeny
pozemky i se jmény jejich majitelů.
Leštinka je zde ve své původní podobě,
kterou si nesla z doby jejího vzniku. Na
mapě vidíme mlýn ze 16. století, zájezdní
hostinec v místě sídla rodiny Filipiových,
jednotlivé domy obyvatel Leštinky,
mlýnský náhon a Žejbro bez regulací.
Archivní fond Vekostatek RychmburkChroustovice-Košumberk v sobě ukrývá
doklady o nejstarší minulosti naší obce
Leštinka jako jsou matriky, pozemkové
knihy, přehledy majetku obce, spisy
náboženských blouznivcích, pití piva atd.
Bc. Michal Štorek

Mapa Leštinky z roku 1731

Kontakty do Státního oblastního archivu
ČR v Zámrsku jsou pomocí internetu na
adrese:
www.archivzamrsk.cz,
nebo
poštou: Zámek 1 pošta Zámrsk.
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Pálení čarodějnic
V předvečer prvního májového dne se rozhoří
po okolních kopcích a na hřištích velké ohně a
táboráky. Také v naší obci se zapálila hranice
dřeva a ta pak plápolala dlouho do noci a
osvětlovala okolí.. Pro příchozí zde bylo
k dispozici občerstvení. Pekla se na grilu
kuřata a točilo se pivo.

Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy
mají nečisté síly větší moc než jindy. Takovým
dnem byl i noční čas z 30. dubna na 1. května.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se
časem proměnila v pověru, že ďábel může moc
na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí
– čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré
ženy bývaly často podezřívány ze spojení s
ďáblem a před uhranutím jimi se venkované
bránili rozmanitými praktikami. Před vrata
domu i chléva se položily narýpané drny.
Dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř,
musela všechna stejbla přepočítat, což jí trvalo
až do rána, kdy její moc pominula. Stavení se
kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr

se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se
čarodějnice poranila. Na ochranu před nimi se
zapichovaly i vidle, košťata,pod drn se dávalo
vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskali
mladíci na návsi biči, také se střílelo z pušek.
Existovala řada praktik, které měly umožnit
čarodějnici vidět, případně ji potrestat. Lidé
věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce
nebo opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálili
ohně, které jsou v některých krajích (hlavně
Německo)velmi starého původu. Postupem
doby se z výročních ohňů stalo pálení
čarodějnic. Mladíci zapalovali košťata a
vyhazovali je do výšky, aby viděli čarodějnice
létající na košťatech v povětří. Jinde se
tradovalo, že možné je tak srazit k zemi. O
půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
zlé síly škodit lidem, daly se nalézt četné
poklady. Aby se hledající před nimi ochránil,
musel při sobě mít květ z kapradí, svěcenou
křídu, hostii, křížek a další předměty nutné k
jeho ochraně. Tradičním místem pálení
čarodějnic v Leštince byl vrch zvaný „Na
Americe“. Dnes pálíme čarodějnice na
„bělišti“.

LOKOMOTIVA CUP 2008

SDH, OÚ a TJ LOKOMOTIVA LEŠTINKA si
vás dovolují pozvat na III. Ročník turnaje
v malé kopané LOKOMOTIVA CUP 2008.
Jak se stává tradicí, proběhne 14.6.08 již třetí
ročník tohoto turnaje v malé kopané od 8:00
hodin. Místo konání turnaje bude na hřišti –
„bělišti“ u potoka. Máme již vyrobené svoje
nové, předpisové, branky se sítěmi. Tentokrát

se počítá s účastí 6ti družstev, která se utkají o
řadu hodnotných cen. Obecní zastupitelstvo
zajistilo pro první tři družstva věcné ceny –
sportovní poháry. Nejlukrativnější však bude
jistě cena od pořadatelů pro družstvo, které se
umístí na prvním místě. Vyhraje sud piva. Pro
všechny ostatní soutěžící i diváky bude
zajištěno občerstvení po celou dobu konání
turnaje. Věříme, že se přijdete podívat na naše
borce a budete je povzbuzovat k co nejlepším
výsledkům a oni vás jistě nezklamou.
Po odehrání turnaje vás budeme podrobně
informovat o výsledku soutěže.
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Z obecního zastupitelstva.
Finanční úřad v Chrudimi
zaslal
vyhlášku , kterou oznamuje vyložení hromadného
předpisného seznamu
o
vyměření
daně
z nemovitostí na rok 2008. Hromadný předpisný
seznam je k nahlédnutí na finančním úřadě.
Vyhláška vyvěšena na úřední desku a po uplynutí
30 dní bude sejmuta a odeslána spět.
Z Městského úřadu v Chrudimi-stavebního
odboru byl zaslán souhlas s provedením ohlášené
stavby týkající se stavební úpravy komunikace „
V dolcích“ na pozemkových parcelách 1147/1 a
1147/2. Na stávající nezpevněné části bude
odstraněna zemina a na místo toho bude
komunikace zpevněna štěrkem a povrchovou
úpravou ze žulového prachu.
Byla zaslána smlouva o zastupování obce
Ing. Liborem Hůlkou ze - SAI Chrudim při
jednáních na kompetentních úřadech při zajištění

zasíťování a řešení stavebních parcel pro tři
rodinné domky „V dolcích“.
Bylo jednáno s Českomoravským
štěrkem a.s. Mokrá - Kamenolomem Zárubka
o možnosti zapůjčení nakladače a nákladního
auta na zemní práce související s úpravou
komunikace na lokalitě „V dolcích„ Předběžný
termín dojednán s vedoucím lomu panem
Boguajem na počátek května.
Obdrželi jsme pozvánku a dvě
vstupenky od starosty města Skutče pana,
Pavla Novotného, na slavnostní zahájení V.
ročníku hudebního festivalu ve Skutči. Za obec
Leštinku bude přítomen na tomto festivalu
místostarosta pan Cepl Vl. s manželkou.
Starosta obdržel pozvánku na 12.
května ve 13. hodin na setkání starostů obcí
správního obvodu Mě. úřadu Chrudim, které se
uskuteční v zasedačce Mě. úřadu v Chrudimi.

Naši jubilanti
V měsíci dubnu 2008 oslavili naši spoluobčané
významné životní výročí. Jsou to:

* Marie Filipiová
* Ludmila Jonášová

Srdečně jim blahopřejeme

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
V období od 18.května do 1.června 2008
proběhne za podpory Pardubického kraje V.
ročník festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Čtrnáctidenní festival
odstartuje v neděli 18. května v 16 hodin ve
velkém
sále
nově
zrekonstruovaného
Kulturního klubu Skuteč V programu zazní
Missa solemnis – Korunovační mše Václava
Jana Tomáška. Účinkovat zde bude Komorní
filharmonie Pardubice, PS Rubeš, Komorní
sbor při ZUŠ V. Nováka PS Salvátor. Po
ukončení koncertu bude uctěna památka
jmenovaného hudebního skladatele v jeho
rodném domě. V úterý 20.5.08 bude v 16
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
koncert duchovní hudby. Zazní skladby J.S.
Bacha, J. Kličky, A. Dvořáka a F. Liszta.
Účinkovat bude P. Černý – varhany, J. Žák –
housle. Program dalších dní festivalu je
v uveden programu a na internetu.

* 65 let
* 50 let

