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Hasičská výroční schůze
Dne 17.1.2009 se v 18 hodin sešli členové SDH
Leštinky v zasedací místnosti nového kulturního
stánku. Všechny přítomné členy a hosty přivítal
starosta SDH pan Jiří Ročeň. Nejprve byl
odsouhlasen program této výroční schůze a pak
byla přečtena zpráva o činnosti za uplynulý rok.

Na jaře naše družstvo JSDH Leštinka nacvičovalo
jednotlivé disciplíny na okrskovou soutěž, která
se konala na Zbožově. Tam se naše družstvo
umístilo na 7. místě. Dále se úspěšně zúčastnilo
cvičení v Radimi, noční soutěže na Seči atd.
Obecní úřad požádal o pomoc při vyklízení
objektu č.p. 26 před započetím provádění oprav.
Jak všichni víte, tak to nebyla lehká práce, ale
podařilo se ji zvládnout. A nyní můžete vidět co
se ze starého domu dalo udělat. Na začátku
prázdnin jsme jako minulý rok uspořádali cvičení
pro okolní sbory s klasickým nasáváním vody
z řeky. Soutěž se vydařila. Všem zúčastněným se
v Leštince líbilo a těší se na příští soutěž. Dále
byla provedena příprava a technická kontrola na
hasičském autě. O posvícení pomáhali naši
členové při vysvěcování obecních symbolů. Jak
všichni víte, měli jsme zde také požár v lomě u
potápěčů. Naše jednotka tam také vyjela, ale již
tam zasahovali hasiči ze Skutče a z Hlinska.
Velitel JSDH se zúčastnil školení velitelů. Za
pomocí paní Štorkové byly opraveny řemeny u
hasičských helem, za což jí bylo veřejně
poděkováno. Dále bylo poděkováno i obecnímu

úřadu Leštinka za pomoc při soutěži a všem
členům , kteří pomáhali s přípravami a při
vlastním konání soutěže. V letošním roce je
snaha navázat na loňský rok pořádáním
soutěže pro okolní sbory a připravit techniku
na účast v okrskových soutěžích. Dále byl
přijat nový člen sboru pan Ota Dubský.

Pokladník seznámil s příjmem za rok 2008
včetně zůstatku, který byl 14 306 Kč. Vydání
bylo 4 702 Kč. Zůstatek v pokladně je 9 604
Kč. Na účtu u České spořitelny je podle
výpisu 52 336 Kč. Pan Kropáček v revizní
zprávě tyto výsledky potvrdil. V diskusi
vystoupil starosta obce, který všem poděkoval
za vykonanou práci a seznámil přítomné
s dalšími plány obce na rekonstrukci objektu
kde se sešli. Veřejně poděkoval panu M.
Ceplovi za zásluhy na návrhu i prováděné
rekonstrukci budovy, kterou budou moci
využívat
všichni
občané
Leštinky.
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Oprava č.p. 26
Průběh prací na opravě obecního domu č.p. 26. –
Kulturní dům řídil a osobně se podílel pan
Miloslav Cepl, předseda stavební komise. Obec
Leštinka získala dotaci na opravu od Pardubického
kraje. První etapa oprav byla směrována hlavně na
vybudování velké zasedací a společenské
místnosti.
Práce byly zahájeny na jaře roku 2008 odstraněním
starých omítek, vytrháním dřevěných prkenných
podlah a následně sejmutím starého dřevěného
stropu ve velké místnosti.

Ročňovi. Dále byl ve velké místnosti
rozprostřen podkladový beton, na který byla
položena kari síť a svařena izolace z „IPY“.
Zastupitelé požadovali připravit v č.p. 26 i
rozvody pro ústřední vytápění. Na tuto práci
byl přizván instalatér pan Čečetka, který
zajistil a rozvedl po domě plastové trubky
odpadů, vody a topení, jak ve velké místnosti
tak i v místnosti s uvažovaným sociálním
zařízením. Následně mohl být položen vrchní
beton a zakoupená dlažba.

Dřevěné zárubně byly nahrazeny kovovými
v celém objektu. Stěny ve velké místnosti byly po
natažení nových elektrických rozvodů nahozeny.

Byla připravena a provedena instalace sedmi
plastových oken firmou FORPLAST. Při kontrole
stropu bylo zjištěno, že strop má červotočem
napadené tři trámy, ve kterých nedržel původní
strop. Strop byl shozen a byly zakoupeny tři nové
trámy. Následně bylo rozhodnuto udělat strop
dřevěný z palubek, sádrokartonový strop byl
zavrhnut z důvodů vyšších nákladů a náchylnosti
k poškození vlivem vlhkosti. Zateplení stropu bylo
provedeno vrstvou ORSILU. Práce s položením
stropu a zateplením byla svěřena truhláři panu

ráce dále pokračovaly nahozením stěn,
položením betonu, izolací a dlažby na chodbě.
Byly zakoupeny všechny vnitřní dveře a
venkovní palubkové dveře od pana Sychry.
Dále byly provedeny přípravné práce pro
druhou etapu rekonstrukce, která bude
realizována v roce 2009.
Všem kdo se zúčastnili a přiložili ruku k dílu
na první etapě rekonstrukce patří poděkování,
nejvíce však panu M. Ceplovi, kterého vidíte
na fotkách při pokládání dlažby.
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SILVER A v pamětí tří generací
9.1. 2009
Jak jsme vás již informovali, poslankyně
Evropského parlamentu Jana Bobošíková a
Památník Lidice upořádali v Pardubicích
slavnostní setkání věnované výsadku Silver A
a tragédii v Ležákách.

Setkání pozvaných se konalo dne 9.1.2009 na
Pardubickém popravišti, kde byla za
mrazivého lednového počasí, položením věnců
a zazněním poslední večerky vzdána čest
obyvatelům osady Ležáky, kteří zde byli
zavražděni Gestapem a jednotkami SS.
Hlavní část setkání se pak odehrála v hotelu
Zlatá štika, kde se v neformálním duchu setkali
osoby, které jsou nějakým způsobem spojeni

s ležáckou tragédií, s vládními představiteli a s
představiteli poslanecké sněmovny a senátu.
Bylo zde oznámeno, že národní kulturní
památka - památník v Ležákách - se stává
součástí památníku v Lidicích.

Tím dochází k naplnění slov našeho rodáka
Jindřicha Nermutě, který coby poslanec
ústavodárného shromáždění v roce 1947
požadoval, aby Lidice a Ležáky vytvořili jednu
složku, která by pečovala o pozůstalé a starala
se o péči o obě pietní místa. Pracovníci
památníku ocenili, že obec Leštinka poskytla
kopie zápisů o vypálení Lidic, Ležáků a o
snaze našich hasičů přispět k záchraně hořících
Ležáků, které jsou uvedeny v obecní kronice.
Mgr. Michal Štorek

O historii obce
V uplynulém roce jsme zařadili sérii článků do
„Zpravodaje Leštinky“ o historii naší obce a
blízkého okolí.
Vzhledem k zájmu našich občanů seznámit se
s minulostí a dokumenty spojenými s naší obcí
a okolím chceme i v letošním roce pokračovat
v cyklu článků týkajících se obce Leštinky a
života našich předků, tak jak jsou uchovány ve

Státním archivu v Zámrsku. Mgr. Michal
Štorek přislíbil další spolupráci s našim
„Zpravodajem“.
Dále chceme mladší generaci seznámit
s pověstmi, tak jak byly o našem okolí sepsány
z vyprávění Antonínem Hlineckým do knihy
„Z dob šerých a dávných.“
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Z obecního zastupitelstva.
Přestupková komise ze Skutče požádala
OÚ Leštinka o vyjádření k pohyblivosti pana
Kryštofka, který se ze zdravotních důvodů
nedostavil na jednání.
Proběhla dvě jednání s panem Strouhalem
týkající se nataženého provázku na hranici
společného pozemku a stížnosti paní Blažkové.
Pan Strouhal informoval starostu při
druhém jednání o výsledku jednání přestupkové
komise v Pardubicích, kde podal vysvětlení.
V současné době je spis vrácen zpět k došetření.
Dále jsme byli informováni, že dle jeho názoru je
na tomto pozemku obce lomek a jeho zatravněná
část. Navrhl i možnost odkoupení celého pozemku.
Přestupková komise ze Skutče požádala
OÚ Leštinka o možnost výjezdního zasedání
v našich prostorech v měsíci březnu 2009.
Proběhlo jednání s vedením ČMS a.s. Pan
ing. V. Kuba a pan Boguay požádali o možnost
kácení náletových dřevin v okolí těžební jámy a
informovali o dalších postupech při řešení vlivů na
životní prostředí. Na základě připomínek občanů
k velikosti odstřelů bylo přislíbeno, že při prvních

odstřelech - zahloubení lomu - budou
prováděna seismická měření a stanoveny max.
nálože tak, aby nepřekročily limity pro životní
prostředí. Dále navrhli obci zaplacení
hloubkového vrtu pro monitorování kvality
podzemních vod s možností průběžného
odběru vody pro obecní účely.
Po projednání se zastupiteli byl zaslán
dopis ČMS a.s. panu ing. V. Kubovi
s vyznačenými
současnými
studnami
v majetku obce, kde by bylo možno provést
hloubkový vrt. Pokud by voda splňovala
hygienické předpisy, byla by použita pro
napojení k místního vodovodu.
Byla vzájemně podepsána smlouva na
odběr materiálu z lomu Zárubka se slevou pro
obec.
Pro posyp místní komunikace při
vzniku náledí byla zakoupena drť. Postupně
byla rozmístěna podél komunikace tak, aby se
nemusela daleko rozvážet a byla k dispozici
občanům.

Naši jubilanti
V prosinci 2008 oslavila naše spoluobčanka
* Marie Novotná
životní výročí. Je to paní :
V lednu 2009 oslavil náš spoluobčan kulaté
* Oldřich Zach
životní výročí. Je to pan :
Srdečně jim blahopřejeme

* 82 let
* 60 let

Místní poplatky
1) Poplatek za svoz odpadů (za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů) je splatný do
30.4.2009
Pro fyzickou osobu, která má v obci
trvalý pobyt činí 500,-Kč
Pro fyzickou osobu, vlastnící v obci
stavbu pro rekreaci činí 500,-Kč
2) Poplatek ze psů
Výše poplatků se pro rok 2009 nemění. Je
splatná do 28.2.2009
- Za jednoho psa staršího 3 měsíců činí 70,-Kč.
- Za každého dalšího 100,-Kč
- Za psa, jehož majitel je držitel invalidního,
vdovského, vdoveckého důchodu,

který je jediným zdrojem příjmů, při jeho
doložení je sleva 50%
3) Vodné
Poplatek za vodu ve II. Pololetí 2008 je
35,-Kč/m³ se splatností do 15.3.2009
Záloha na I. Pololetí 2009 činí 39,-Kč/m³ se
splatností do 15.4.2009.
Vyúčtování za I. Pololetí 2009 bude
15.-31.7.2009.
Záloha na II. Pololetí 2009 je splatná
1.-15.10.2009.
Vyúčtování za II. Pololetí 2009 bude
1.-15.1.2010.
Pokladní obce paní Chmelíková bude provádět
výběr všech výše uvedených poplatků vždy
v pondělí odpoledne.
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Tříkrálová sbírka v Leštince
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré
lidové tradice, která má svůj původ ve
středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály
hry o Třech králích. Představení vyprávěla o
mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a
předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato.
Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za
Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a
kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři
králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře
domů K + M + B s příslušným letopočtem.
Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou
zvěst vánočních svátků. Přitom prosí o dar na

pomoc lidem v nouzi. Již devátým rokem
pořádala farní charita Hlinsko Tříkrálovou
sbírku. Tento rok bylo dopisem oznámeno její
konání u nás a v našem okolí ve dnech mezi 2.
a 16. lednem 2009. Tato sbírka je určena na
pomoc lidem a rodinám v nouzi. Sbírka je
chráněna proti zneužití, každá skupina tří králů
s koledou a prosbou o příspěvek do
pokladničky měla zapečetěnou pokladničku a
dospělého vedoucího, který vlastnil průkazku
s pověřením ředitele Charity ČR. V naší obci
Leštinka se podařilo vybrat od místních občanů
2706 Kč.

Pan učitel Josef Kolbaba
Jak jistě všichni víte, zemřel náhle v ranních
hodinách dne 14.1.2009 náš spoluobčan pan
učitel Josef Kolbaba. Rozloučení s ním
proběhlo v kruhu rodinném v obřadní síni ve
Skutči dne 19.1.2009. Narodil se v roce 1940
v Mokrýšově. Do základní školy chodil
v Prosetíně. Po základní škole nastoupil na
jedenáctiletku, ze které pokračoval ve studiu
učitelského ústavu v Pardubicích. Po jeho
úspěšném absolvování nastoupil jako učitel do
školy v Prosetíně.

V roce 1964 se oženil do naší obce. Za
manželku si vzal Ludmilu Štěrbovou.
V polovině šedesátých let byl jmenován
ředitelem školy v Holetíně. Po dostavbě
nového rodinného domku u Štěrbů se
přestěhoval do Leštinky a začal učit ve Skutči.
V naší obci se začal veřejně angažovat na
začátku sedmdesátých let. V roce 1971 byl
zvolen za poslance do NV v Leštince a zvolen
za tajemníka NV. Zde pracoval až do roku
1977. V naší obci se věnoval kulturně
výchovné práci s dětmi, při oslavách různých
výročí. I pro další období je občany zvolen

jako poslanec, člen rady a předseda sociální a
kulturní
komise
při
NV.
Školským
inspektorátem je také ustaven ředitelem školy
v Chrasti. Je úspěšný a za několik let nastupuje
jako školský inspektor. V této funkci pracoval
do roku 1989. V roce 1986 byl navržen a
zvolen za předsedu NV v naší obci. V roce
1987 pak z jeho podnětu začal jezdit
pravidelný ranní autobus z Leštinky do
Prosetína, který jezdí do dnes. Tuto funkci
předsedy NV vykonával do roku 1989. Po
převratu byl odvolán z funkce školního
inspektora pro jeho angažovanost v KSČ.
Nastoupil jako učitel do Skutče,

kde učil až do svého odchodu do důchodu v
roce 2000. V roce 2002 byl občany zvolen do
zastupitelstva obce Leštinky. Zde vykonával
funkci předsedy sociální a kulturní komise.
Tuto funkci vykonával zodpovědně a pečlivě
po celé volební období. Jeho úmrtí nás všechny
velmi zarmoutilo. Věříme, že bude dál mezi
námi, jak v našich vzpomínkách, tak ve
vzpomínkách všech žáků, které za celý svůj
život učil.
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Vánoční Viktoria cup 2008
29. 12. 2008
vyhrála následovalo Play-off.
Prvním soupeřem ve čtvrtfinále se stal celek
Slávia Hlinsko, kterou jsme porazili 2:0.
V semifinále jsme se utkali opět s mužstvem
z naší základní skupiny, a sice s Buldogs Žďár
n/S . A znovu se nám je podařilo porazit,
dokonce stejným poměrem 2:1. Posledním
utkáním bylo finále . Tam nám už odešly síly a
nebyli jsme soupeři rovnocenným soupeřem.
Prohráli jsme 6:0 a brali konečné 2. místo.

Na konci roku 2008 se Lokomotiva Leštinka
zúčastnila vánočního turnaje Viktoria cup 008.
Hrálo zde 10 týmů , které byly rozděleny do 2
skupin . Leštiňáci byli nasazeni do skupiny „B“,
kde se postupně střetli s těmito mužstvy. LReal Lhota 2:0, L- Juventus Hlinsko 2:3, LBuldogs Žďár n/S 2:1, L- Viktoria Hlinsko 5:2. .
Název týmu Skóre body umístění
1 Lokomotiva 11:6
9
1
Leštinka
2 Buldog Žďár 6:3
7
2
n. Sazavou
3 Juventus
6:4
7
3
Hlinsko
4 Real Lhota
2:7
3
4
5 Viktoria
4:9
3
5
Hlinsko
Po základní části, kterou Lokomotiva Leštinka

Konečné pořadí
1. Anonimo Holetín
2. Lokomotiva Leštinka
3. Buldog Žďár nad Sázavou
4. Juventus Hlinsko
5. Restaurace U Karla Hlinsko
6. Norwich Hlinsko
7. Slavia hlinsko
8. Real Lhota
9. - 10. Sokol Hlinsko, Viktoria Hlinsko
Tímto turnajem se TJ Lokomotiva Leštinka
důstojně rozloučila s veleúspěšným rokem 2008 ,
ve kterém dokázala vyhrát II. Třídu Hlinecko ,
Lokomotiva Cup 008, Memoriál F.Kroulíka na
Štěpánově a posbírala dvě druhá místa . Ve
Skutíčku a teď na Viktoria cupu v Hlinsku.

Vánoční turnaj v Leštince
Dne 27.12.2008 proběhl v Leštince tradiční,
v pořadí již 7. turnaj stolního tenisu, který se
hraje pravidelně o vánočních svátcích
v bývalém místním pohostinství.
Turnaj v roce 2008 byl opět pod patronátem
trenéra pardubické mládeže pana Švece.
V 8:00hodin proběhla prezentace všech
přítomných hráčů. Přijeli k nám hráči
z Prosetína, Horky, Předhradí, Vrbatova
Kostelce, Leštinky, Hrubovic, Pusté Kamenice
a dalších sousedních obcí. Pro urychlení se
hrálo na třech stolech.
Výsledky vánočního turnaje v Leštince:
1) Vařečka Roman – Předhradí
2) Deducha Roman - Pustá Kamenice

3) Sršeň Milan - Pustá kamenice
Letos bylo poměrně silné nasazení vzájemně
hrajících hráčů. Z našich hráčů byl nejlepší
David Laštůvka, který se umístil na 8. místě
v soutěži.
Pro nejlepší hráče byly připraveny hodnotné
ceny od sponzorů, jako například Vladimíra
Cepla, Leoše Macha, Miloše Novotnýho a
Miloš Novotnýho ml., za což jim patří
poděkování.
Děkujeme všem organizátorům za přípravu a
vynaložené úsilí, které přispělo ke zdárnému
průběhu celého turnaje. Věříme, že tento turnaj
bude nadále pokračovat.

