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Den matek
11. květen je již tradičně Dnem matek.
Velice si vážíme jejich každodenní práce
pro rodinu a jako poděkování jsme jim
předali malou pozornost. Každá matka
v obci obdržela dárek. Jednalo se o
bonboniéru a karafiát.

V letošním roce navrhla sociální komise a
komise sociálně právní ochrany dětí
uspořádat i k příležitosti oslav Dne dětí
společný výlet dětí, matek a rodinných
zástupců. Tentokrát byl vybrán zájezd do
ZOO v Praze. Podle počtu zájemců bude
zvolen vhodný dopravní prostředek
(autobus, nebo mikrobus). Obec zaplatí
dopravu. Vstupné dětí bude hrazeno
členu
z nabídnutých
prostředků
Spotřebního družstva – Jednota. Využijte
této příležitosti a jeďte se podívat do
hlavního města Prahy. Přesný termín
konání zájezdu bude uveden na plakátu.
Přihlášky přijímá paní Vohnická a
Vrchlavská v místní prodejně. Věříme, že
všem kteří se přihlásí, se bude tento zájezd
líbit.

Odsouhlasení obecních symbolů
Jak jsme vás již informovali, byl zahájen
proces
schvalování
obecních
symbolů
projednáním návrhů na zasedání podvýboru
pro heraldiku, který je součástí výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Podvýbor složený z odborníků - heraldiků,
vexilologů a výtvarníků, neshledal v našem
zaslaném
návrhu
obecních
symbolů
nedostatky. Návrhy odpovídaly zásadám
heraldické tvorby a dne 7.5.2008 byly na 20.
zasedání tohoto podvýboru schváleny návrhy
obecních symbolů obce Leštinka a usnesením
č. 115 byl vysloven souhlas s udělením
obecních symbolů předsedovi Poslanecké

sněmovny.
V současné
době
sháníme
dodavatele na zpracování erbu a vlajky. Jsou
rozjednáni dva dodavatelé výšivek. Jedním
z nich je pan Zástěra ze Skutče v kooperaci
s panem Andělem z Prosetína a druhým je pan
Vamberský z Hlinska. Na žádost některých
občanů Leštinky by obecní symboly měly být
vysvěceny. Jako jedna z vhodných příležitostí
pro jejich vysvěcení je pouťová pobožnost na
naši návsi.
Tato pouťová pobožnost se bude konat
v neděli, dne 15.6.2008, v 9:30 hod. Mši bude
sloužit pan farář Axler. Věříme, že se nám
vysvěcení symbolů obce podaří zajistit.
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Ležáky - 24.červen 1942, den kdy přišla válka
16. březen 1939 vyhlášením protektorátu Čechy a
Morava znamenal potvrzení okupace a nahrazení
Československa Protektorátem Čechy a Morava v
čele se státním prezidentem Emilem Háchou a
protektorem Konstantinem von Neurathem.
Skutečsko žilo pod německou nadvládou v
relativním klidu a nikterak nezajímalo okupační
úřady. Zlom představovalo 27. záři 1941 kdy do
Prahy vyslal Adolf Hitler svého oblíbence
Reinharda Heydricha aby dočasně nahradil von
Neuratha. Heydrich se v duchu své pověsti
vyhlášením prvního staného práva ujal
hrůzovlády. Spojenecké vlády došly k závěru, že
Heydrich musí zemřít, protože v případě smrti
Hitlera by nastoupil na jeho místo a byl by
schopen totální války. Heydrichova přítomnost v
Praze bez jeho zabijáků se jevila ideální možnosti
ke spáchání atentátu. Československá exilová
vláda souhlasila s tím, že zajistí spáchání atentátu
vlastními vojenskými jednotkami. V noci z 28. na
29. prosince 1941 se z jižní Anglie vznesl britský
letoun Halifax nesoucí 8 mužů (skupiny
Antropoid - určena pro spáchání atentátu, Silver B
- nejúspěšnější - dočkala se konce války a Silver
A - určena pro radiokomunikaci, měla udržovat
komunikaci pomocí vysílačky Libuše). V
důsledku navigační chyby výsadek proběhl u
Poděbrad místo aby proběhl u Rokycan a
Heřmanova Městce. Skupina Silver A se po
určitých nesnázích nakonec sešla v Pardubicích.
Velitel skupiny Alfréd Bartoš se rozhodl zvolit
Pardubice jako základnu a operační prostor
skupiny. Díky vazbě Valčíka nalezla skupina
pomoc u Jindřicha Vaška působícího v roli
správce lomu Hluboká u Dachova. Potůček odtud
pravidelně vysílal do Londýna zprávy o poměrech
panujících v Protektorátu. Alfréd Bartoš nalezl
pomoc u svého známého Václava Krupky
pracujícího v Pardubické Telegrafii. Ten Bartoše
seznámil s manžely Hladěnovými a majitelem
hotelu Veselka.Smrt kapitána Morávka v
obklíčení gestapa a nalezení fotografií parašutistů
znamenaly pro Gestapo nutnost okamžitého
zásahu proti odboji. Skupina Antropoid mezitím
hlásila do Londýna připravenost spáchat atentát.
Zároveň upozornila na nesouhlas domácího
odboje s atentátem v důsledku obav z následných
represárií. 27. května ráno Reinhard Heydrich
opustil svoji vilu a vydal se na cestu do Berlína,
kde měl osobně Hitlerovi referovat o úspěšném
splnění své mise v Praze. V 10:30 vjíždí do
Libeňské zatáčky. Po neúspěsném výstřelu ze

samopalu Stengan vydal rozkaz zastavit, v tu
chvíli pod pravé zadní kolo dopadl protitankový
granát, který Heydricha težce zranil. 28. května je
v Praze vyhlášeno stanné právo, aby bylo
následujícího dne rozšířeno na území celého
protektorátu. Heydrich podlehl těžkým raněnín 4.
června v 4:30 ráno. Gestapu se nedařilo nalézt
jakékoliv stopy vedoucí k atentátníkům. 10 června
byla pro výstrahu vypálena obec Lidice u Kladna.
16. června se Gestapu přihlásil parašutista Karel
Čurda, který začal vypovídat o výsadcích.
17.června v Polici nad Metují Gestapo zatýká
manžele Krupkovi, které Čurda znal jako spojku
skupiny Silver A. Hana Krupková byla převezena
k výslechům do Prahy, kde nedokázala mlčet a
vypovídala o skupině, vysílačce a Ležákách jako
místu jejího ukrytu. Téhož dne Jiří Potůček se s
vysílačkou vydal na cestu z Ležáků do Bohdašína
a Končin. Vrchní strážmistr Karel Kněz varoval
Ležáckého mlynáře Jindřicha Švandu o akci
Gestapa. 19. června Gestapo poprvé prověřilo
evidenci obyvatel osady Ležáky. 21. června
Gestapo zatklo Jindřicha Švandu a strojníka lomu
Hluboká. Alfréd Bartoš v nastražené léčce před
bytem manželů Krupkových zvolil smrt. V noci z
21. na 22. června se vrchní strážmistr Karel Kněz
vydal na pravidelnou obchůzku. Nad ránem na
mezi mezi Habrovčí a Loukou spáchal
sebevraždu.

Téhož dne byla četnická stanice ve Vrbatově
Kostelci obsazena němckými četníky. 23. červen
znamenal pro obyvatele Ležáků relativní klid,
protože Pardubické Gestapo se přesunulo do
Prahy, kde bylo rozhodnuto o likvidaci osady. 24.
června se v dopoledních hodinách vydaly z
Pardubic kolony aut s příslušníky Gestapa,
německého a českého četnictva a jednotek SS,
které museli nahradit wermacht, který se odmítl
podílet na policejní akci. Pokračování na str. 3
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Po 16 hodině osadu opustili autobusy s jejími
obyvateli. Krátce před 17. hodinou vzplály první
Ležácké domy. V ten samý čas dorazil pohřeb
Karla Kněze na hřbitov ve Vrbatově Kosteci, ve
kterém byl po dobu pohřbu pod hrozbou zatřelení
vyhlášen zákaz vycházení. V tu chvíli byla v
lomech v okolí Skutče ukončena pracovní směna.
Kameníkům scházejícím z lomů do Leštinky se
naskytl pohled na hustý černý dým stoupající nad
krajinou. V Leštince a řadě dalších okolních obcí
se rozezněly požární poplachy. Leštinečtí hasiči se
svojí motorovou stříkačkou vydali na pomoc
hořící obci. U Louky byli českými četníky
zastaveni a vráceni zpět. Zde jsou autentické
snímky, jak dopadla obec Ležáky

Poté co autobusy s obyvateli Ležáků do razily na
Pardubický zámeček, byly z příslušníků
Kolínských jednotek SS zformovány popravčí

Květen 2008

čety. Na popravu se přišli podívat příslušníci
Gestapa, SS, wermachtu, Ober Landrátu a dalších
okupačních orgánů včetně žen a dětí. Ležáčtí byli
v Pardubickém zámečku vyhnáni z autobusů.
Obvykle byli popravovaní přivázáni ke kůlu a byli
jim zavázány oči. Obyvatelé osady Ležáky byli
pouze připoutáni jeden ke druhému a hromadně
nahnáni do dolíku, kde na ně popravčí čety pálily
salvy dokud všichni nepadli k zemi. Ti co přežili
byli popraveni střelou do zátylku. 26. června
vyslal vyčerpaný radista Potůček poslední zprávu
do Londýna v níž oznámil likvidaci Ležáků. 2.
července pak vyčerpaný Jiří Potuček spal v lesíku
u Rosic nad Labem a obce Trnová, kde ho nalezl
strážmistr Karel Pupán a uředník František
Hoznauer. Karel Puplán ze zadu zastřelil Jiřího
Potůčka. Podle pitevního protokolu střela
směřovala z levé strany a z výšky. Po Potučkově
smrti byli 2. července popraveni spolupracovníci
Silver A vyjma manželů Krupkových.Gestapu se
tak úspěšně podařilo pomstít atentát a paralizovat
domácí odboj.
Co mněla Leštinka společného s tragédií osady
Ležáky? Především to, že místní hasiči se stejně
jako řada dalších okolních sborů vydali na pomoc
hořícím Ležákům. Dále to jsou osoby Bohumila,
Karla Štorka a Karel Martínek.V noci z 21. na 22.
přišel za hlavním strojníkem lomu Zárubka
Karlem Martínkem vrchní strážmistr Karel Kněz a
oznámil mu, že je zle s Ležáky a požádal ho, ať se
postará o jeho rodinu. Při svém odchodu působil
velmi nervózním dojmem. Karel Martínek dle
vyprávění jeho dcery Marie pak v kamnech spálil
nějaké papíry a odmítl mluvit o tom co s Knězem
probíral při jejich rozhovoru mezi čtyřma očima.
Když Bohumil Štorek a jeho otec Karel přijeli v
noci z 23. na 24. června na Zárubku se slovy, že
se jim podařilo v Ležáckém mlýnu umlít obilí
propadl Karel Martínek záchvatu a prosil je ať o
tom nikdy a nikde nemluví. Věděl snad jaký osud
čeká Ležáky? Pravda je ta, že akce Ležáky byla
systematicky připravována a Karel Kněz mohl
varovat spolupracovníky jeho odbojové skupiny.
Svojí dobrovolnou smrtí pak zabránil dalším
popravám.
Použité prameny:
SOA Zámrsk, Krajská prokuratura Hradec
Králové, spis akce proti velitelům popravčích čet.
SOA Zámrsk, Mimořádný lidový soud Chrudim,
spisy Hana Krupková a Karel Pulpán.
Osobní vzpomínky Marie Štorkové rozené
Martínkové a Bohumila Štorka. Fotografie
zapůjčilo Městské muzeum ve Skutči.
Bc. Michal Štorek
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Oprava místní komunikace
Na základě zaslaného souhlasu
s provedením ohlášené stavby z Městského
úřadu
v Chrudimi-stavebního
odboru,
týkajícího se stavební úpravy komunikace „ V
dolcích“, jsme požádali o pomoc vedoucího
lomu Zárubka, pana V. Boguaje. Po vzájemné
dohodě byla obci zapůjčena těžká technika.
Nakladač a nákladní auto. Na stávající
nezpevněné části této místní komunikace byla
nakladačem odstraněna zemina a autem
převezena na budoucí hřiště. Posloužila nám k
vyrovnání povrchu. Na místo ní byla
komunikace zpevněna štěrkem. Na dodaný
štěrk byla předem dojednána sleva. Tato
zpevněná komunikace bude sloužit jako
příjezd k budoucím stavebním parcelám.
Z pověření zastupitelstva obce zaslal starosta
poděkování lomu Zárubka, které přetiskujeme.

Vážený pane vedoucí,
z pověření obecního zastupitelstva a občanů
Leštinky Vám a Vašim zaměstnancům děkujeme za
pomoc při provedení prací v sobotu dne 10.5.2008
na opravě místní komunikace v obci Leštinka.
Velice si vážíme Vaší pomoci a solidárnosti s naší
obci. Bez Vaší techniky a pomoci by se nám tento
nelehký záměr nepodařilo uskutečnit.
Ještě jednou Vám mnohokráte děkujeme a přejeme
Vám i všem zaměstnancům mnoho pracovních
úspěchů.
S pozdravem
J. Modráček starosta obce

Pokračování ve výstavbě hřiště
Jak jste si mohli všimnout, byla již položena
zámková dlažba panem Milošem a Pavlem
Ceplem před a pod altány, které jsou zatím
stále zapůjčeny na akce hasičů a fotbalistů.

Byly provedeny další úpravy prostoru
navezením ornice ve spodní části zahrady
z místní
komunikace
k zamýšleným
4
rodinným domkům „V dolcích“. Zároveň byly
přivezeny a rozhrnuty za pomoci zaměstnanců
lomu Zárubka čtyři fůry kameniva na zpevnění
připravovaného hřiště pro tenis atd.

Dále byla provedena výsadba dřevin, tak aby
došlo k oddělení případného parkoviště. Na

tuto akci se sešli paní Vrchlavská, Vohnická a
Pavlasová. Vzhledem k nedostatku ornice
v místě uvažované výsadby bylo rozhodnuto
provést výsadbu dřevin do vybagrované rýhy
s dovezenou ornicí. Kolem tují byla položena
netkaná tkanina a na vrch nasypána kůra.
Ornice byla použita i pro zakrytí jílovité a
kamenité půdy za tujemi.
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JSDH Leštinka na soutěži
Nedaleko od nás bylo v obci Zbožnov
uspořádáno dne 17.5.2008 Okrskové kolo
požární soutěže. Sjelo se sem čtrnáct družstev
mužů a čtyři družstva žen SDH.

Po slavnostním nástupu byla jako první
disciplína běh na 100 m s překážkami. Na této
trati byly celkem dva pokusy. Vlhký povrch se
projevil na výsledcích. Za nás startovali Lukáš
Novotný, Ondra Kropáček a Vl. Cepl. Pak
následoval požární útok družstev. Mohli jsme
dosáhnout lepších výsledků. Při nasávání vody
však vypadl motor a musel být znovu
nastartován. I přes všechna úskalí jsme dosáhli
dobré 10. místo ze 14 družstev.

Celkové výsledky okrskového kola Zbožnov:
Muži:
SDH
1. Zbožnov I
2. Štěpánov
3. Zbožnov II
4. Zbožnov III
5. Skutíčko
6. Žďárec
7. Skuteč
8. Lhota
9. Předhradí
10. Leštinka
11. Radčice
12. Hnevětice
13. Skuteč II
14. Lažany

body
3
4
10
11
11
14
14
18
20
20
22
NP
NP
NP

časy 100 m
39,72
42,06
40,37
50,00
47,33
53,74
50,16
48,25
64,57
55,75
56,10
49,84
45,98

PÚ
23,04
20,78
50,12
26,88
36,68
27,60
31,39
91,68
42,83
58,74
72,59
89,62
-

Ženy:
1. Štěpánov
2. Zbožnov
3. Žďárec
4. Skuteč

3
5
5
7

44,91
45,30
43,82
47,22

21,85
23,78
44,00
23,84

Věříme, že našemu družstvu JSDH Leštinka
bude v dalších soutěžích přát více štěstí a
postupně se vypracují na lepší pozice.
Stále platí: Není nutné vyhrát, důležité je
zúčastnit se.

JSDH v akci
Z Pardubického kraje jsme pro letošní rok
obdrželi dotaci na opravu a vybudování
společenské místnosti. v bývalém Pospíšilově
domě. Před započetím zednických prací
požádal starosta obce velitele JSDH pana
Jiřího Ročně o pomoc při vyklízení půdních
prostor. Práce to byla nelehká.

Členové JSDH však zvolili jednoduchý způsob
přemístění a likvidace různého materiálu, který
se nahromadí po dlouhá léta v hospodářském
stavení.

Za dobře odvedenou práci patří všem
zúčastněným poděkování. Starosta navíc
přislíbil zajistit občerstvení při pořádání
společenské akce – sud piva.
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Z obecního zastupitelstva.
Starosta se zúčastnil 12. května ve 13.
hodin školení starostů obcí správního obvodu Mě.
úřadu Chrudim
Účetní obce se zúčastnila dvoudenního
školení práce s nově upraveným účetním
programem zpracovávajícím výkazy pro PK.
Sepsány a podepsány brigádnické smlouvy
na sekání a údržbu zeleně v obci a podél
komunikací s Kubátem a Novotným.
Sepsána smlouva s panem Milošem
Ceplem na provedení a řízení prací souvisejících
s budováním společenské místnosti.
Zajištěn
dovoz
okrasných
dřevin
z Litomyšle a jejich výsadba v areálu.
Provedeny stavební úpravy komunikace „
V dolcích“ Na stávající nezpevněné části byla

odstraněna zemina a na místo ní byla
komunikace zpevněna štěrkem.
Byla dojednána a podepsána smlouva
s Českomoravským štěrkem a.s. Mokrá na
dodávky kameniva za zlevněné finanční sazby.
Zajištěno dodání prken pro dokončení
povrchu kovových laviček pod Lípou.
Podepsána smlouva o dotaci s PK na
vybudování společenské místnosti.
Obdrželi jsme dotaci z PK a byly za
podpory hasičů zahájeny práce na budování
společenské místnosti
Jednáno o možnosti vyšití obecních
symbolů a zajištění dodavatele.
Starosta projednal možnost vysvěcení
obecních symbolů při pouťové pobožnosti dne
15.6.08 v 9:30 hodin na návsi obce.

Program pouťových oslav
14.6.08

III. Ročník turnaje v malé kopané LOKOMOTIVA CUP 2008.

Místo konání turnaje: Hřiště – „Běliště“ u potoka. Pro všechny soutěžící i diváky je zajištěno
občerstvení po celou dobu konání turnaje. Věříme, že se přijdete podívat na naše borce a
budete je povzbuzovat k co nejlepším výsledkům, jistě vás nezklamou.

16.6.08

Pouťová pobožnost a svěcení obecních symbolů

Místo konání: Náves obce Leštinka u křížku. Mši bude sloužit z Římskokatolické farnosti
Skuteč páter Jaroslav Adler v 9:30 hodin. Pro starší občany budou zajištěny židle k sezení.

Pořadatelé:

