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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Propagace naší obce
Obec Leštinka se dostala na internetový
propagační portál. Na Krajském úřadu
Pardubického kraje je propagační portál moje
město. Jsou zde umístěny fotky a erb naší
obce. Je zde i možnost přečíst si základní
informace o obci převzaté z internetových
stránek obce Leštinky a máme zde umístěnu i

pozvánku na procházku po zatopených lomech
v okolí. Nepředpokládali jsme, že nás zde
přijmou a umístí, vždyť v Pardubickém kraji je
mnoho velkých měst a ještě více obcí.
Propagace se zdařila a o naší obci bude
informována co nejširší veřejnost. Zkuste se na
tento portál podívat. „www mojemesto.cz“
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Kdo byli první úředně známi obyvatele obce Leštinka?
Kdo tedy byli první obyvatelé
Leštinky. V soupise poddaných podle víry
z roku 1651 se dočteme, že v Leštince žil ve
mlýně mlynář Jakub Vondráček s ženou
Annou, dcerou Dorotou, tovaryš Jiřík a
děvečka Dorota Novotná. Dále zde žil sedlák
Jiří Hruška s ženou Annou, dcerou Dorotou a
synem Matoušem. Druhým sedlákem byl Jiřík
Rybenský s ženou Dorotou, dcerami
Salomenou a Dorotou. Martin Rychtářů spolu
s jeho ženou Annou a pasačkou Kateřinou
patřily mezi středně bohaté obyvatele osady.
Chudými obyvateli osady pracujícími na
gruntech obou výše uvedených sedláků byl
Jan Čmelík s ženou Annou, jeho matkou
Alžbětou a setrou Magdalenou. Berní rula
panství Rychmburk z roku 1654 uvádí jako
držitele půdy v naší obci mlynáře Jakuba
Vondráčka, Jana Nečase, Jiříka Hrušku,
Martina Rychtáře, Václava Hulču, Dorotu
Rybenkou, Hanse Bára a Jana Sejtka coby
osobu chudou. První úředně doloženou
osobou, která se narodila v Leštince byla
Dorota, dcera Adama Salašky, která se
v Leštince narodila dne 10. října 1661. Dne
20. 1. 1663 se provdala Dorota Rybenská
z Leštinky za Jana Hladíka z Otradova.
Prvním doloženým zemřelým obyvatelem
Leštinky se stal mlynář Jakub Vondráček,
který zemřel dne 9. března 1664. Matriční
zápisy výše uvedených osob se nacházejí v
matrice narozených farního úřadu ve Skutči
z let 1661-1678, matrice oddaných z let 16621712 a matrice zemřelých z let 1662-1712
vedených týmž farním úřadem. Farní úřad ve
Skutči tehdy prováděl matriční zápisy i pro
takové obce jako byla Krouna, Svratouch,
Herálec či Podlažice. Výše uvedené matriky
jsou nejstaršími dochovanými matrikami
nejen pro Leštinku, ale i pro region města
Skutče.
Dalším pramenem kde můžeme získat
informace o prvních známých obyvatelích
naší obce jsou pozemkové knihy panství
Rychmburk. V případě Leštinky se nejstarší
dochované zápisy v pozemkových knihách
shodují se jmény výše uvedených osob.

Nejstarší matrika východních Čech Matrika
narozených řk. farnosti Moravská Třebová 1587 1635

Uložení matrik v archivu – Zámrsk
Mgr. Štorek
Gratulujeme panu Bc. Štorkovi k ukončení studia a
získání titulu Magistr.
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Hasičská noční soutěž na Seči 22.8.2008
Noční soutěžení se týká již tradiční
hasičské soutěže na Seči, která je známá
tím, že začíná v osm večer a trvá dlouho do
noci. Soutěž se vždy koná ke konci srpna letos to vyšlo na pátek 22.8. Letos se
soutěž skončila v 0:46 hod.. Na
slavnostním nástupu se sešlo celkem 45
družstev mužů a 16 družstev žen.

V průběhu závodů zlobila soutěžící
technika. Nejspíše byl špatný tlak vody,
neboť hydrant nestíhal doplňovat kádě
vodou a několik soutěžících družstev,
včetně toho našeho kvůli nedostatku vody
nenastříkalo.

Družstvo SDH Leštinka šlo na řadu až 41,
bylo něco málo po půlnoci, nejdřív se
zdálo, že se jim útok povede, ale nakonec
jim nestačili dopouštět vodu do kádě, tak
nenastříkali terče a měli neplatný pokus.
Také počasí nepřálo. Začínalo být
nepříjemně větrno a sem tam spadla kapka.
Pak se začalo ještě více bouřit a tak naši
ani nečekali na konec a raději odjeli domu.
Avie všechny v pořádku dovezla domů.

Pro úplnost je nutno ještě uvést, že tuto
noční hasičskou noční soutěž na Seči
v roce 2008 vyhrála družstva hasičů Blatno
(pánové) a Lukavice (dámy).

Zde jsou pěkné ceny, které byly pořadateli
připraveny pro vítěze - poháry a lahve
šampaňského vína.
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Z obecního zastupitelstva.
Předána na Městský úřad v Chrudim
SWOT analýza s uvedením a vzájemným
zhodnocením silných stránek, slabých stránek,
příležitostí a ohrožení v katastru území obce
Leštinka. Tato analýza umožňuje maximálně
komplexní pohled na územím ze všech možných
úhlů pohledu. Byly zhodnoceny přírodní podmínky
a zdroje, zastoupení obyvatelstva, pracovní
možnosti, znečištění ŽP, dopravní dostupnost a
turistický potenciál.
Bylo jednáno s Z. Havlíkem a D. Petráněm
- Stavební odbor na Městském úřadu v Chrudimi
ohledně další možné výstavby v naší obci konkrétně v lokalitě „V Dolcích“
Proběhlo jednání s paní Mrózkovou –
Životní prostředí, která se dostavila do naší obce
k místnímu šetření v lokalitě „V Dolcích“
Provedeno zaměření a odsouhlasena
cenová kalkulace fy. FORPLAST na výrobu
plastových oken pro opravu č.p.
Objednána výroba známek pro psy u firmy

KIKI VAK z Al plechu tl. 0,7mm s černým
potiskem názvu obce a vyraženým číslováním
1 až 50.
Na 19.9.2008 je hlášena na OÚ
Leštinka dohlídka a přezkoumání hospodaření,
které provede Krajský úřad Pardubického
kraje.
Byla provedena oprava vadných světel
po obci. Vadné výbojky byly nahrazeny
vysoce kvalitními vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s technologií PIA od firmy Philips
s čirou baňkou s dlouhou životností.
Zjištěn únik pitné vody (cca 15
m³/den) ve vodovodním řádu v naší obci.
Jednotlivé větve byly postupně uzavírány a
prováděno měření úniku i externími
pracovníky. V průběhu prací bylo zjištěno, že
dochází k propouštění ventilů, jejich oprava si
vyžádá další nemalé finanční prostředky a
oddaluje odstranění závady. Žádáme občany o
pochopení této nepříjemné situace spojené
s přerušováním dodávky vody.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu
volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané dne 17. a 18. října 2008
V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje konané dne 17. a 18. října 2008 je stanoveno v obci Leštinka:
Konání voleb:
Volební okrsek:
Volební místnost:
Počet členů OVK:
Zapisovatel:

Na území České republiky ve dnech 17. a 18. října 2008
V obci Leštinka je stanoven jeden volební okrsek pro celou obec.
Obecni úřad Leštinka č.p.30 – zasedací místnost
Čtyřčlenná, v celkovém počtu je započten zapisovatel.
Lucie Ceplová

Delegování členů volebních stran do OVK: 17.9.2008
Ing. Josef Modráček
Starosta obce Leštinka

