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Hasičská soutěž
SDH Leštinky ve spolupráci s obecním úřadem
se rozhodli navázat na loňské oslavy založení
SDH Leštinky a uspořádat pro velký zájem a
úspěch neformální hasičskou soutěž o pohár
starosty SDH Leštinky. Termín byl vzhledem
k okolním akcím stanoven na 5.7.2008.
Z Leštinky, Žďárce, Radčic, Mokrýšova a
Skutíčka .bylo sestaveno celkem 7 družstev.

1sekundu SDH Leštinka. Další část soutěže
byla již neformální a spočívala v přepravě
osoby na trakaři mezi překážkami a následnou
konzumaci piva po dojetí do cíle. Tato soutěž
měla mezi družstvy největší úspěch.

Výběr soutěžících byl zaměřen zejména na
rychlost konzumace půl litru piva.
Z toho bylo jedno družstvo žen. Tato soutěž se
skládala z provedení dvou útoků, kdy nasávání
vody bylo řešeno klasicky přímo z koryta řeky.

Obsluha savic musela potopit a držet koš
ponořena po pás ve studené proudící vodě.

Do celkových výsledků se zahrnul nejkratší
dosažený čas z těchto útoků. Nejlepší výsledek
dosáhl SDH ze Žďárce. Za nimi byl o

Tato soutěž mohla podstatně ovlivnit pořadí
družstev. Na špici však nedošlo k změně. Na
prvním místě po těchto soutěžích zůstalo stále
družstvo SDH ze Žďárce před SDH Leštinka a
SDH Mokrýšov.
Po vyhlášení celkových výsledků byl zajištěn
další program a občerstvení. Proběhlo ještě
kolo přetahování družstev za provaz. K této
soutěži a občerstvení spojenému s oslavami
dosažených úspěchů byla připravena hudební
produkce a komentář pana Kroupy. Všem se u
nás líbilo a přislíbili účast na příštích akcích
SDH Leštinky. Za zdárný úspěch této akce
patří všem, kdo pomohli při přípravě a
v průběhu soutěže poděkování. Blahopřejeme
našemu
družstvu
JSDH
Leštinky
k dosaženému pěkného druhého místa.
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V Tejně

U silnice z Leštinky do Vrbatova Kostelce se
nachází usedlost rodiny Macasových. Z počátku
jsem se domníval, že je posledním domem zaniklé
vsi Týn. Tomu by odpovídal možný význam slova
sídlo. Obdobný význam má i Hrochův Týnec u
Chrudimi, tj. Hrochovo sídlo, neb Hrochův dvůr.
Druhý výklad Hrochova Týnce je správný. Ve
čtvrtém dílu sborníku Chrudimsko Nasavrcko se na
straně 49 můžeme dočíst „Do Nasavrcka se ovšem
nehrnulo tolik lidí jako do kraje, proto zůstalo
mnohdy víc než polovina lesa, luk a zvláště pastvin
nerozdělených. Ty byly všem společné. A poněvadž
užívala jich celá obec, sluly pozemky ty občiny,
pastviska, paště, nebo draha. Odtud si také
vysvětlujeme, proč v okrese nasavrckém až po
dnešní den skoro každá obec má tolik obecních
pozemků, čehož u vesnic krajských, osazených dle
staročeského práva, není. Podobnou kolonizací
vznikla rovněž i řada vesnic na zboží kláštera
podlažického. Přesných záznamů o tom sice
nemáme, avšak soudíme dle pozdějších záznamů
zemských desk, sluší míti za to, že podobným
právem vznikly i osady: Mezhoř, Skála, Louka,
Habroveč, Dřeveš, Bystřice, Nekov, Smrček a Týn.
Jména odvozená z lesů, půdy i polohy tomu plně
nasvědčují“. Zápis potvrzuje osídlování zdejšího
kraje mnichy kláštera v nedalekých Podlažicích. Ve
Státním oblastním archivu v Zámrsku se nacházejí
písemnosti, které strohou řečí úřední praví, že v
Týně se nacházel panský dvůr, který byl v 16.
století součástí zákupného statku označovaného
jako Hory Čelakovské. V urbáři je pak označen jako
panský dvůr „ V Tejně“. V průběhu 17. století pak
dvůr přešel pod správu panství Nasavrky. Dvůr
patřil mezi menší hospodářské celky. Zatímco jiné
dvory patřící pod správu panství Nasavrky mají
dochováno velké množství informací o výnosech,
výměře, personálním obsazení, obchodních
transakcích a různých jednáních, u Týna je tomu
naopak, zde můžeme hovořit pouze o několika
zmínkách v urbářích obsahujících základní údaje o
plodinách a výměře dvora. V průběhu 80. let 19.
století došlo z rozhodnutí ředitelství velkostatku
Nasavrky k postupnému rozparcelování a
pronajmutí v té době již bývalého panského dvora
„v Tejně“. Pronájmy byly uskutečňovány na dobu
šesti let na základě veřejné licitace při splnění

kritéria velikosti finančního obnosu, který byl
pronajímatel ochoten za pronájem zaplatit. Při
pronajímání nečinila správa velkostatku rozdílu
mezi stavem, či obcemi, do nichž pronajímatelé
náleželi. Výše pronájmu závisela pouze na velikosti
pronajatého pozemku, na druhu porostu, jenž se na
něm nacházel a na kvalitě půdy. Při získání
pronájmu pozemku byl pronajímatel zavázán
pěstovat stejný druh zemědělské kultury jako
pěstoval velkostatek, chránit pozemek před
záplavami a jinými živelnými pohromami bez
nároku na pomoc velkostatku, nebo na slevu z
nájmu. Nájemce na pozemku rovněž nesměl
provádět žádné těžební nebo důlní práce. Nájemce
musel po podepsání nájemní smlouvy složit do
pokladny velkostatku zálohu ve výši jednoho
ročního pronájmu, která pak posloužila k zaplacení
nájmu za poslední rok. V roce 1873 byl učiněn
výtah z návrhu vyměřovacího a vyceňovacího
protokolu pro obecný katastr, týkající se gruntovní
držebnosti Bývalému lučnímu hajnému byl za
zvýhodněných podmínek pronajat ředitelstvím
velkostatku objekt dvora, pozemky o něž nikdo
neprojevil zájem byly spravovány dvorem v
Zaječicích. Zde je vidět snaha správy panství
pozemky
„Tejnského“
dvora
co
nejvíce
rozpronajímat, neboť obdělávání pozemků dvorem v
Zaječicích přinášelo náklady spojené s nákladným
transportem zařízení a osob ze Zaječic do „Tejna“.
Původní
pronájmy
jednotlivých
pozemků
pronajímatelům během let přešly v trvalé držení
drobných hospodářů s jednotlivými majetkovými
změnami až do roku 1948, kdy došlo po nástupu
komunismu k opětovnému slučování pozemků do
velkých celků. Pozemky sloužily většinou jako
prostředek obživy obyvatel obce Leštinka, Vrbatova
Kostelce a osady Cejřov, kteří po většinu roku
pracovali v nedalekých žulových lomech. Objekt
dvora samotného pak již zůstal v soukromých
rukách až do současnosti. Stávající objekty nemají
ráz staveb druhé poloviny devatenáctého století. Při
porovnání s plánem zřízení dvou bytů z roku 1825 a
dvora z druhé poloviny 19.století je vidět, že řada
objektů vzala během let za své. Nelze vyloučit
možnost existence stávajících budov na základech
původních správních a obytných budov dvora. Dvůr
v Tejně má zcela reálný základ a i když z bývalého
dvora nejsou zachovány žádné přímé hmotné
pozůstatky (vyjma rodinné usedlosti Macasových),
zůstal uchován prostřednictvím ústní tradice
zdejších lidí a dostal se i do běžných turistických a
katastrálních map jako připomínka lidské činnosti v
tomto kraji.
Bc. Štorek

Číslo 33/ Strana 3

Zpravodaj Leštinky

Červenec 2008

Úspěch SDH Lokomotiva Leštinka
SDH Lokomotiva Leštinka je ve velice dobré
formě. Minulý měsíc vyhrála turnaj v Leštince
a v tomto měsíci se ji opět zadařilo. Na
nedalekém Štěpánově se dne 19.7.2008
uskutečnil již IV. Ročník turnaje v malé
kopané „O Štěpánovský pohár – memoriál
Františka Kroulíka“. Sjelo se tam 22 týmů ze
Širokého okolí. Byly vytvořeny čtyři hrací
skupiny A až D, ve kterých se hrálo systémem
každý s každým a postupovaly první dvě
družstva do finále. Lokomotiva Leštinka byla
ve skupině D. Zde dosáhla třech vítězství a
jedné remízy. Tak se dostala ve své skupině na
první místo a postoupila do dalších
vyřazovacích finálových kol. Zde již hrálo jen
8 družstev. Nejprve SDH Lokomotiva Leštinka
zvítězila s Dynamem Skuteč 2:1, pak s Amonet
Luže 3:1. V závěrečném finálovém zápase se
utkala se Sekera Team. Byl to vyrovnaný
zápas, který skončil remízou. Na řadu přišly
penalty, ve kterých byla lepší SDH
Lokomotiva Leštinka a vyhrála 3:2.

Je to veliký úspěch. Z 22 družstev se SDH
Lokomotiva Leštinka umístila na prvním
místě. Na druhém je Sekera Team a na třetím
místě se umístily Krysy Lůže. Hlavní cena pro
vítěze je putovní křišťálová kopačka, na jejíž
podstavec se umísťují jména vítězů
jednotlivých ročníků. Za rok 2008 zde bude
uvedena i SDH Lokomotiva Leštinka. Srdečně
všem hráčům gratulujeme a přejeme další
sportovní úspěchy a dobrou reprezentaci naší
obce.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme Rozhodnutí drážního
správního úřadu o vydání stavebního povolení pro
„Rekonstrukci TZZ Žďárec u Skutče – Chrast.
Týká se traťového zabezpečení, sdělovacího
zařízení, radiového systému a kabelizace tohoto
úseku.
Stavební komisí byla posouzena a
schválena studie bezbariérového RD na p. č. 874 v
k.ú. Leštinka návrh projektu bezbariérového
rodinného domu je zpracováván pro naši obec
projekční kanceláří SAI Chrudim ing. Hůlkou.
Odsouhlasena oprava obecního rozhlasu
poškozeného minulý měsíc při velkém větru a
zároveň zajištěno i jeho rozšíření do okrajových
částí obce.
Zahájena a dokončena oprava střechy na
obecní prodejně. Jednalo se o odstranění
popraskaných a odtržených částí lepenky,
vyrovnání nerovností a položení nové krytiny.
Přitom zjištěno zkorodování žlabu, který musel být
nahrazen novým.
Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá
poskytnou naší obci na základě smlouvy o
umístění reklamy částku 15 000 Kč do rozpočtu
obce.

Obdrželi jsme geometrické plány
rozdělení pozemků pro zamýšlenou výstavbu
čtyř rodinných domků „V Dolcích“
Zaevidováno na Katastrálním pracovišti
v Chrudimi.
Geometrické
plány
rozděleného
pozemku byly zaslány projektantovi ČEZ
Distribuce a ing. Hůlkovi, projektantovi pana
Boržíka.
Připraven k podpisu návrh kupní
smlouvy s panem Boržíkem na odkoupení
pozemku „V Dolcích“.
Zaslána žádost na Městský úřad
Chrudim ,Odbor životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství o povolení k nakládání
s povrchovými vodami – vzdouvání vody na
našem karetkovém jezu.
Městský úřad Chrudim ,Odbor
životního
prostředí,
oddělení
vodního
hospodářství zaslal výzvu k doplnění žádosti o
další podklady. Jedná se o prokázaní práva
k pozemkům a stavbě vzdouvající vodu,
stanovisko správce povodí, kopii stavebního
povolení a kolaudační rozhodnutí ke stavbě
atd.

Czech POINT
Ministerstvo vnitra v minulém roce spustilo
první Czech POINT a tak otevřelo občanům
novou cestu komunikace s úřady. Kontaktní
místa Czech POINT umožní podnikatelům a
občanům vyřízení agend státní správy. Zájem
veřejnosti je zejména o výpis z Rejstříku trestů,
ale i další agendy – výpis z Katastru

nemovitostí, Obchodního a Živnostenského
rejstříku. Dále je umožněno živnostníkům
podání k ohlášení živností a změn v Registru
přímo na Czech POINTech a nebudou muset
cestovat na Živnostenský úřad. I naše obec má
zájem o zapojení do tohoto systému a zašle
žádost o začlenění do systému.

Obecní rozhlas
Při větrné bouři došlo ve středu 25.6.2008
mimo jiné i k poškození obecního rozhlasu.
Přišlo se na to při vyhlašování pořádání
hasičské soutěže. Hrál jen jeden reproduktor a
po zvýšení výkonu byl cítit z ústředny zápach
po pálící se izolaci. Přivolaný opravář pan
Smetánka z Chrudimi konstatoval zkrat na
vedení a přerušené přívody a reproduktory.

Vzhledem k nutnosti zajistit výstražný systém
a informovanost občanů, bylo rozhodnuto
zastupiteli urychleně zajistit opravu a zároveň i
rozšíření obecního rozhlasu do okrajových
částí obce. Zároveň bylo navrženo vyměnit
naši starší ústřednu za novou dokonalejší se
zabezpečením proti případným zkratům na
vedení.

