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Ochrana majetku
V katastru naší obce se v měsíci září 2008
událo několik událostí, které zapůsobily na
psychiku místních občanů a zastupitelů
obce. Začalo to zprávou o vloupání do
chalupy a do domu. V době od neděle
14.9.08 do středy 17.9.08 se neznámý
pachatel vloupal do chalupy pana Sulzera
nedaleko opuštěného lomu
Kaňon, v
bývalé kovárně. Pachatel násilím vypáčil
dvoje vrata a troje dveře rekreační chalupy.
Celý
objekt
prohledal
a
odcizil
prodlužovací kabely a mnoho dalších věcí.
Přibližně ve stejnou dobu se, také
neznámý, pachatel vloupal do rodinného
domku pana Zierise. Domek je v zalesněné
oblasti nedaleko vyloupené rekreační
chalupy. I zde bylo použito násilí
k vniknutí do objektu. Pachatel zde odcizil
dvě kola a další věci. Celková škoda se zde
vyšplhala za odcizené věci na 27 000 Kč.
Je pravděpodobné, že se jedná o stejného
pachatele. Mnozí se pozastavovali nad tím,
že se pachateli hodil i síťový přívod
k varné konvici, který zloděj odřízl. Jistě se
jedná o nájezdné sběratele kovů, kteří jezdí
do místních lomů. Další událost, která se
za nedlouho, po výše uvedených
vloupačkách stala v našem katastru, byl
velký požár. V potápěčském lomu došlo
v ranních hodinách k požáru nejstarší
administrativní budovy bývalého lomu.
Současný nájemce, pan Počepičský, přijel
ráno do lomu a musel zavolat hasiče.
V obci si nikdo nevšiml, že v lomu hoří.
Jako první projeli obcí hasiči ze Skutče a
pak
přijeli
i
hasiči
z Hlinska.

Naši hasiči přijeli k požáru až třetí. Hasiči
již jen chladili vzduchové tlakové lahve.
Budova byla prohořelá a zůstaly stát
obvodové zdi bez stropů. Příčinu požáru se
zatím nepodařilo zjistit. Je otázkou, když
zde nikdo nebyl ubytován ani nebyl, zda
požár

nemá souvislost s
předcházejícími
událostmi. Odhadovaná škoda činí cca 4
miliony Kč. Byla zde i televize NOVA,
která o tom vysílala zpravodajství. Žádáme
občany, aby si více všímali dění ve svém
okolí a evidovali podezřelé okolnosti a
pohyb cizích osob. Hlavně starší občané by
si měli dávat pozor s kým mluví a koho si
pouští do domu. Vzhledem k těmto
událostem bylo zastupiteli rozhodnuto
ponechat svítit pouliční osvětlení v obci
celou noc i v zimním období.

Číslo 35/ Strana 2

Zpravodaj Leštinky

Září 2008

Zpráva o Leštince z roku 1511
Rozdíl mezi činností historika a archiváře spočívá
zejména v tom, že historik většinou široké
veřejnosti interpretuje fakta o minulosti tak jak je
vidí svými očima. Archivář oproti němu
veřejnosti přináší fakta, která mnohdy pozměňují
zažitá dogmata. Státní oblastní archiv v Zámrsku a
jeho pobočky v bývalých okresech uchovávají ve
svých depozitářích obrovskou zásobárnu dosud
nepoznaných faktů o naší minulosti. Další zprávu
o obci Leštinka ve které vystupují její obyvatelé
nalezl při svém studiu PhDr. Václav Pitucha a
mým úkolem bylo potvrzení či vyvrácení její
vypovídající hodnoty. Jedná se o zápis v nejstarší
knize města Skutče z roku 1511, který městský

písař nadepsal jako „rybník Škopek“. Tzv. „Žlutá
kniha“ města Skutče sloužila pro zapisování
právních ujednání projednávaných před městskou
radou. Zápisy do ní byly činěny v období let
1457-1687. Písař o Leštince na straně 48r zapsal
„Rybník Škopek Léta od Narozenie Božieho v Co xi [1511]
v středu po S[vaté]m Duše předstúpili jsú před nás do plné
rady Jakub Krajčí, spolusoused náš a Šimek z Leštinky
žádajíce nás obapolně, abychom jim vepsali v kněhy městské
smlúvu, kteráž se stala léta Páně M Cv viiio prvotně před
urozeným panem pánem Jindřichem z Valdštýna a na
Rychmburce, v ty časy pánem naším milostivým, i přede vším
úřade[m] skuteckým mezi Jakubem Krajčím z strany jedné a
mezi Škopkem z Leštinky z strany druhé o kus rolie, kterúž
jest odkoupil Jakub s povolením téhož pána našeho jeho
[milos]ti při to[m] času za téhož Škopka od toho gruntu, na
kterémž výš dotčený Šimek sedí tu v Leštince, a to taková, že
s povolením jeho [milos]ti Jakub krajčí na budúcie časy i
jeho budúcíma z toho kusu rolie platiti úroku při S[vaté]m
Jiří iiii kopy české a při S[vaté]m Havle týž iiii kopy české.
Však dotud má platiti i jeho budúcí držitelí na český groš,
dokudž by jeho [milos]t pán bral neb jeho budúcí páni brali
úrok na český groš. A když by kolivěk jeho m[ilos]t pán bral
na iiii kopy groš [!] nebo jeho budúcí páni, také výš dotčený
pan Jakub má platiti na iiii kopy grošuov míš[eňských]
každého úroku i jeho budúcí. A nad to výš aby Šimek
nadepsaný i potom jeho budúcí žádnými poplatky ani kterými
robotami viece na Jakuba nešahali, aby z toho platiti měl
nebo odbývati. Kdež pak nadepsaný Šimek před purgmistrem
i vším úřadem k té smlúvě i k tomu zápisu dal jest dobrú
vuoli, kteráž zapsána jest za Matějka Bielého, v ty časy
purgmistra a ko[n]šel Machka kováře, Matěje Býčka,
Charváta, Jana Stemše, Vaňka Motrlíka ut supra.“ Zápis

pojednává o tom, že před městskou radu ve Skutči
dne 11. 6. 1511 předstoupil Jakub Krajčí ze
Skutče a Šimek z Leštinky, aby byla do knihy
zapsána smlouva z roku 1508, která byla před

majitelem rychmburského panství Jindřichem
z Valdštejna sepsána mezi kupujícím Jakubem
K rajčím ze Skutče a prodávajícím Škopkem
z Leštinky o prodeji pozemku. Jakub se zavázal
platit vrchnosti úrok o sv. Jiřím ve výši 4 kop
českých grošů a úrok o sv. Havlu rovněž ve výši 4
kop českých grošů. Dále měl Jakub platit roční
úrok ve výši 4 kop míšeňských grošů. Šimek se
před purkmistrem Matějem Bílím a konšeli
Machkem, Býčkem, Charvátem, Stemšem a
Motrlíkem zavázal, že on ani jeho následovníci po
Jakubovi a jeho potomcích nebudou požadovat
plnění robotních povinností ani žádné dodatečné
platby. Zápis měl sloužit jako jakási pojistka proti
tomu, aby jedna či druhá strana nevznesla
neoprávněné požadavky v souvislosti s uvedeným
pozemkem. Písař při zápisu zaměnil Šimka za
Škopka a měl problém pochopit proč Krajčí a
Šimek předstoupili před městskou radu, protože
zápis nadepsal jako rybník Škopek. Uvedené
úroky byly platbami majitelům panství, které ve
spojení s výší roboty určovaly to zda dotyčný
dokáže vůbec zajistit svoji rodinu tak aby přežila
zimu. Případná nesrovnalost, či nejasnost pak
mohla rozhodnout o tom, zda dotyčný upadl do
dluhů a závazků vůči vrchnosti. Takovéto zápisy
byly v 17. století nahrazeny gruntovními knihami,
které vedly jednotlivé usedlosti v dané obci včetně
přehledu jejich majitelů a závazků vůči vrchnosti.
Zápis je pro Leštinku důležitý z toho důvodu, že
pro zprávě z roku 1392 jde o druhou nejstarší
zprávu o obci, která navíc obsahuje informaci o
tom, že zde žila konkrétní osoba nesoucí jméno
Šimek, která vlastnila půdu což vypovídá o tom že
nepatřila mezi chudinu. Zprávy z tohoto období
pro tak malé obce jako je Leštinka lze považovat
za velké vzácnosti.
Mgr. Michal Štorek

Stránka Žluté knihy se zprávou o Leštince 1511
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Dílčí přezkoumání hospodaření
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků se do naší obce
dostavili dne 19.9.2008 dva pracovníci
finančního odboru z Krajského úřadu
Pardubického kraje. Jednalo se o pana
Vladimíra Macků, který byl pověřen
řízením přezkoumání a paní Miloslavu
Jílkovou. Za obec byly přítomni starosta
obce, ing. Josef Modráček, a účetní obce,
paní Věra Vrchlavská. Při dílčím
přezkoumání hospodaření obce byly
kontrolovány účetní doklady od ledna do
srpna 2008 a hlavní účetní kniha za stejné

období. Dále byly kontrolovány zápisy ze
zasedání zastupitelstva a jednotlivých
komisí. Byly kontrolovány i obecní
vyhlášky. Připomínky se týkaly především
používání nových nákladových účtů 471474 dle novely vyhlášky č. 505/2002Sb. ,
doplnění obecně závazných vyhlášek.
Při dílčím přezkoumání hospodaření byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,
které byly projednány na veřejném
zasedání zastupitelstva dne 29.9.2008 a
přijata opatření k jejich urychlenému
odstranění.

Setkání členů Rady Pk se starosty měst a obcí.
Starosta obce Leštinky se spolu se starosty
měst a obcí zúčastnil setkání členů Rady
Pk, které proběhlo v Domě hudby
v Pardubicích dne 10.9.2008. Setkání
zahájil hejtman Pk ing. Ivo Toman.
s událostmi
Seznámil
přítomné
v Pardubickém kraji, které se uskutečnily
pod patronátem Pk. Dále informoval o
výstavbách úseků dálnic a rychlostních
komunikací, vývoji letecké dopravy a
výstavbě nového terminálu na letišti
v Pardubicích a železničním koridoru. Ing.
Roman Línek podal přítomným ucelenou
zprávu o regionální a investiční politice
v kraji. Přednesl i záležitosti týkající se EU
a krizového řízení, které mělo 8 jednání.
Řešili povodně, sesuv půdy u tunelu, ptačí
chřipku a uskladnění chemikálií ve
Chvaleticích. Byla uspořádána i evakuační
cvičení při chemickém nebezpečí. Ing.
Josef Janeček hovořil o stále se zlepšujícím
zdravotnictví . Jsou lepší léky a přístroje.
Vzniká však rozpor potřeby peněz a
rozšíření péče v souladu se Zákoníkem
práce. 0,7% nákladů hradí kraj a 99,3%
hradí
pojišťovny.
Navýšení
mzdy
pojišťovny neakceptují. V kraji je 5
nemocnic, na které jdou 2 miliardy Kč
z toho jedna miliarda je na mzdy. Zvýšení
mzdy o 17% si pak vyžádá 1,17 miliardy

Kč. Řešením je vytvoření akciových
společností z nemocnic, kde bude vedení
ručit svým majetkem. Marie Málková
informovala o školství , sportu a
volnočasových aktivitách. Došlo ke
stabilizaci koncepce školství. Byly
upraveny
nabídky
oborů
studia.
Managmenské obory byly vypuštěny.
Došlo k transformaci dětských domovů na
domovy rodinného typu. Dále vystoupili za
svoji řízenou oblast ing. Miroslav Brýdl,
který hovořil o kultuře a památkové péči.
Bc. Miloslav Macela o sociální péči a
cestovním ruchu. Ing Miroslav Mareš o
financích a majetkových záležitostech
kraje. Mgr. Bc. Jana Smetanová o rozvoji
lidských zdrojů, celoživotním vzdělávání a
zaměstnanosti v kraji. Největší potlesk měl
po svém projevu ing. Petr Šilar, který
probral nelehkou situaci v zemědělství,
životním prostředí a rozvoji venkova.
V diskusi vystoupil ing. Jan Skipala,
ředitel pro strategii a integrované řízení
kvality ČEZ. Navrhl možnost spolupráce
ČEZ s obcemi tak, že by za úhradu
provozovaly osvětlení v obcích. Byly by
sepsány dlouhodobé smlouvy, pak ČEZ
zafinancuje rozvoj osvětlení v obcích a
provede rekonstrukci, spočívající ve
využití nových světelných zdrojů na bázi
Led diod.
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Areál volnočasových aktivit.
Jistě jste si všimli, že v došlo k umístění
dřevěných palisád na bývalé „Pospíšilově
zahradě“.

Okolo vydlážděné plochy pro pergoly, které
jsou ještě dole na „Bělidle“ u řeky, jsou
postaveny různé dětské houpačky a
prolézačky. Jsou zde postaveny i budoucí dvě
dřevěné věže.

Jedna věž bude malá a druhá větší. Budou
navzájem propojeny a na vrchu do špičky
zastřešeny. Po nich budou děti skotačit.
Tři dřevěná A budou na vrchu propojena
trámkem, na kterém bude upevněn provaz na
šplhání, houpačka a vodorovné dřevěné šprusle
pro lezení dětí.

Dopadové plochy pro bezpečnost dětí jsou
vysypány jemným pískem.
Okolo lípy jsou do kruhu umístěny lavičky.
Pro zlepšení posezení byl u laviček ještě
vytvořen chodník z nepravidelných kamenů ve
tvaru víceúhelníku .

Do podzimu budou vysazeny další dřeviny na
záhonky podél kratších stran vydlážděné
plochy pro pergoly. Těší nás, že i v současné
době si jdou mladé maminky a babičky
sednout do areálu a děti využívají dětského
vláčku a dlouhého jezevčíka pro zábavu svých
ratolestí. Další pokračování budování areálu
závisí na obecních financích a případně na
sponzorských darech podnikatelů a podniků
v našem okolí.

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečného a objemového odpadu
v naší obci bude dne 10. 11. 2008 od 15:30 hodin. Odkladové plochy pro
tento nebezpečný materiál jsou určeny na návsi a před prodejnou.
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Oprava obecního vodovodu
Jak jsme vás již informovali, byl zjištěn únik
pitné vody (cca 16 m³/den) ve vodovodním
řádu v naší obci. Jednotlivé větve byly
postupně uzavírány a bylo prováděno měření
úniku vody i externími pracovníky. V průběhu
prací bylo zjištěno, že dochází k propouštění
ventilů. Jejich oprava si vyžádala nemalé
finanční prostředky a oddalovala odstranění
závady. U potoka Žejbro muselo být
vybagrováno a vyměněno pět šoupat. Dvě
tekla , zbývající podcházely. Dále bylo
opraveno a následně muselo být vyměněno i
šoupě před Krištofíkovými. Podcházelo a
nebylo možno změřit odběr vody v této větvi
vodovodu.

K hledání místa úniku vody byli přizváni
specialisté. Nejprve zde byl pan Zindulka ze
Skutče, kterému se nedařilo. Dále pracovník
z Hlinska, který určil místo na odbočce
k chatám a pak u Horychů (o 3m vedle). Všude
však bylo sucho. Až specialista z Rychnova
nad Kněžnou, s velkou digitální obrazovkou
lokalizoval místo u plotu Ulrychových. Po
opravě klesl odběr z 30m³ na 12 m³/ den.

Největší zásluhu na opravě našeho obecního
vodovodu má pan Novotný, kterého vidíte u
místa, kde byla podélně prasklá plastová
trubka.

Projekt „Zdravé bydlení“
Při práci v oblasti dráždivých zón se rozhodla
firma ADAM upozorňovat na možné zdravotní
nebezpečí a také seznámit veřejnost s určitou
možností omezení negativního působení na
lidský organismus.
a)
prostřednictvím:
webových
stránek
www.adam-pr.cz a prací odborných poradců
v terénu seznamuje veřejnost s průběžnými
výsledky v terénu pomocí statistiky v projektu
„Zdravé bydlení“
b) Seznamuje zájemce s možností proměření
domácností z hlediska dráždivých zón: plošně
oslovují obyvatele korespondenčními lístky s
možností nechat si proměřit domácnosti z
hlediska
výskytu
dráždivých
zón
a
zapojit se do projektu „Zdravé bydlení“ a to
buď:zasláním KL zpět na adresu telefonickým
přihlášením na bezplatnou linku 800 900 898,
každý pracovní den v době od 08.00 do 16.00
hodin nebo e-mailem na adrese info@adampr.cz nahlášením svého zájmu odbornému
pracovníkovi OSVČ Renáta Šimová - ADAM,
c) Do oblastí, kam jsou zasílány korespondenční
lístky, zasílá dopis na Obecní úřady, ve kterém

oznamujeme rozeslání korespondenčních lístků.
d) Domácnosti proměří odborný poradce, který
spolupracuje s Renátou Šimovou – ADAM, jako
obchodní zástupce na živnostenský list na
základě uzavřené smlouvy. Je vybaven speciální
plnou mocí a certifikátem odborné způsobilosti.
e) Při příchodu do domácnosti pracuje odborný
poradce následujícím způsobem: proměří
domácnost radiestezickou metodou, tedy virgulí.
Vyplní Protokol o měření, který slouží jako
podklad pro statistiku projektu

seznámí obyvatele domácnosti s výsledkem
měření, se Stupni patogenity dráždivých zón,
jejich průběhem a především místy, kde se
zóny kříží. Seznámí s možnostmi řešení
vzniklé situace: přestěhování především
lůžek z míst dráždivých zón, zejména z míst
křížení dráždivých zón, snížení škodlivosti
pomocí odstínění nebo harmonizací prostředí
pomocí , dne 10.9.2008 poradí možnost
řešení problematiky Radonu, upozorní na to,
že v žádném případě se nejedná o léčení, ale
úpravu prostředí ve kterém žijeme.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme rozhodnutí o umístění
stavby a stavební povolení ze stavebního úřadu
Mě. úřadu Skuteč k nástavbě rekreační chaty č.e. 6
na pozemku st.p. 136 kú Leštinka patřící paní Z.
Blažkové.
Báňský úřad v Trutnově zaslal rozhodnutí
o povolení hornické činnosti spočívající v otvírce,
přípravě a dobývání ložiska v prostoru lomu
Zárubka. Došlo i ke schválení návrhu vytváření
finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a
na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem
dobývání. Rozhodnutí je k dispozici občanům
k nahlédnutí na OÚ
Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření
naší obce pracovníky Krajského úřadu. Chyby a
nedostatky byly projednány a byla přijata opatření
na veřejném zasedání zastupitelstva.
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.,
provedl na základě žádosti starosty opakovaný
monitoring odpadních vod z výpusti kanalizace
označené „A“ – u Kropáčků. Tento odběr splnil
limity přípustného znečištění. Výpušť „C“ byla
v době odběru suchá.
Dále trval únik pitné vody (cca 17 m³/den)
ve vodovodním řádu v KU Leštinka. Vzhledem
k velkému rozsahu uniku muselo být přistoupeno
k omezování dodávek vody v nočních hodinách.
Děkujeme občanům za pochopení. Nakonec se

podařilo závadu lokalizovat. U plotu před
Horychovými byla v potrubí podélná trhlina,
která způsobovala ztráty vody.
Dne 29.9.2008 se uskutečnilo veřejné
zasedání zastupitelstva. Bylo projednáno
hospodaření obce a prodejny. Dále byly
projednány možnosti dotací na příští
rok.Zastupitelé rozhodli požádat PK o dotaci
na pokračování opravy č.p. 26. Zastupitelé
odsouhlasili zadání zpracování územního plánu
obce Leštinka. Dále byl schválen prodej
zbývajících dvou částí parcel na bývalém poli
Beránkových „V Dolcích“. Ze získaných
finančních prostředků bude financována 1.
etapa zpracování územního plánu a odkoupení
pole „V Dolcích“ od pana Pospíšila.
Byla svolána okrsková volební komise.
Předsedou byl zvolen Pavel Cepl a
zapisovatelkou, vzhledem k neuvolnění ze
studia L. Ceplové, byla jmenována paní Soňa
Vohnická.
ČSSD delegovala do Okrskové
volební komise v Leštince pana ing. Ptáčka.
Všeobecná
zdravotní
pojišťovna
zaslala oznámení, že dne 27.10.2008 bude
provedena
kontrola
plateb
pojistného
v 9:30hodna VZP ČR ÚP Chrudim. Jednání se
zúčastní účetní obce paní Vrchlavská.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
dne 17. a 18. října 2008
Nezapomeňte, že volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje se konají dne 17. a 18.
října 2008. Začínají v pátek 17.10. 2008 od
14:00 do 22:00 hodin. V sobotu budou od 8:00
do 14:00 hodin. V obci Leštinka je stanoven
jeden volební okrsek pro celou obec. Volební
místnost je na Obecním úřadě v zasedací
místnosti. Za ČSSD je delegován do komise
pan ing. Ptáček. Nejpozději 3 dny před
volbami budou voličům distribuovány
hlasovací lístky. V případě ztráty či poškození
obdržíte novou sadu lístků spolu s obálkou
přímo ve volební místnosti. Po prokázání
totožnosti a státního občanství ČR občanským
průkazem nebo cestovním pasem je voliči
umožněno
hlasování
pro
volby
do
zastupitelstev krajů. Za zástěnou ve volební
místnosti volič vloží do

obálky 1 lístek s politickou stranou, hnutím či
koalicí, který se rozhodl volit a obálku s
lístkem vhodí do volební schránky. Pro
„Preferenční hlasy“ - lze zakroužkovat nejvýše
4 kandidáty uvedené na 1 vybraném
hlasovacím lístku. V případě závažných
(zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad
nebo okrskovou volební komisi o hlasování
mimo volební místnost. K voliči jsou pak
vysláni 2 členové volební komise s přenosnou
hlasovací schránkou.
Výsledky hlasování v naší obci budou
oznámeny občanům po uzavření volební
místností, sepsání a předání výsledků do
Skutče, vyvěšením na úřední desce na návsi.
Celkové výsledky voleb budou oznámeny o
něco později Státní volební komisí.

