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MEMORIÁL Františka Kroulíka
V sobotu 17. července 2009 vyrazili hráči
Lokomotiva Leštinka na fotbalový turnaj
na Štěpánov, kde se zúčastnili 5. ročníku
„Memoriálu Františka Kroulíka“. Přes
nepřízeň počasí se snažili pořadatelé
vytvořit všem 24 mužstvům přijatelné
podmínky pro hru. Leštinka jako loňský
vítěz byla nasazena do skupiny „A“, kde se
postupně utkala s mužstvy Skrytá hrozba
Skuteč , Vlastenci Skuteč, Řepníky, Hotel
Vídeň Lůže, Velbloudi z Ibizy .
LOKOMOTIVA-Skrytá hrozba Skuteč 2:0
LOKOMOTIVA-Vlastenci Skuteč
2:3
LOKOMOTIVA-Hotel Vídeň Lůže 5:2
1:2
LOKOMOTIVA-Řepníky
LOKOMOTIVA -Velbloudi z Ibizy 4:1
Díky lepší bilanci vstřelených branek
skončila Leštinka se ziskem 9 bodů a se
skóre 14:8 na druhém místě, čímž jsme se
probojovali do vyřazovací části turnaje.
Ve čtvrtfinále na nás čekalo mužstvo SDH
Slepotice , které vyhrálo svoji skupinu „C“
a mělo patřit k favoritům celého turnaje.
Nicméně nepřízeň počasí nám výrazně
pomohla a tak jsme brali výhru 5:4 na
penalty. V semifinále jsme se utkali se
stálým účastníkem LOKOMOTIVA CUPu
– hráči „Stepní kozy Libecina“ a opět se
nám podařilo postoupit na penalty tentokrát 7:6. Ve finále jsme se střetli
s pořádajícím družstvem SDH Štěpánov.
Utkání bylo vyrovnané, my se ujali vedení,
ovšem soupeř vzápětí vyrovnal stav na 1:1.
Už to vypadalo opět na penalty, ale 2

minuty před koncem jsme vstřelili
rozhodující gól na 2:1, díky kterému se
nám podařilo jako prvním obhájit prvenství
na tomto turnaji.
Zde jsou celkové výsledky soutěže
1.
2.
3.
4.
5. - 8.

9. - 12.

13. - 16.

17. - 20.

21. - 24.

TJ Lokomotiva Leštinka
HC Štěpánov
United Chrudim
Stepní kozy
Řepníky
SDH Slepotice
FC Kelt
Flegmatici
Labemfurt
K. Z. U.
Velbloudi z Ibizy
SPS Slatiňany
Vlastenci Skuteč
Předhradí
Kosovo Luže
Norton Skuteč
Štěpánov
Žlutá ponorka Skuteč
Hotel Vídeň
Čtyřkolky Skuteč
Los Tragedos
Skrytá hrozba
Juniors Štěpánov
SDH Skuteč

Za vítězství jsme obdrželi řadu cen - sud
piva, pohár, rádio a v neposlední řadě
skleněnou putovní kopačku, která bude
vystavena na OÚ.
L. Kropáček

Gratulujeme Lokomotivě Leštinka k 1. místu v soutěži.
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Setkání spolku přátel Rychumburku
jak s nimi bylo v průběhu dějin nakládáno.
Do Rychumburského panství patřila i
Krouna, Ranná a okolní vesnice, kde bylo
poměrně dost „blouznivců“ a sektářů. Až
1781 byly dány lidu náboženské svobody a
nádvoří hradu Rychmburk se stalo místem
kde se konala první nekatolická
bohoslužba v Rakouských a Českých
zemích.

Dne 15.8.2009 se uskutečnilo setkání
spolku přátel Rychumburku. Na Obecním
úřadě v Předhradí měl přednášku pan Mgr.
Michal Štorek, který působí coby předseda
tohoto spolku věnujícího se minulosti
Skutečska a panství Rychmburk. Sešlo se
zde cca 45 lidí, kteří se zajímají o historii
spjatou s Rychumburským panstvím.
Jednalo se o velice zajímavou přednášku,
která by jistě zajímala i mnohé občany
Leštinky. Vždyť naše obec byla součástí
tohoto poměrně významného a velikého
Rychumburského panství.

Přednáška byla rozdělena do několika
bloků. Nejprve byli přítomní seznámeni
s nejstaršími zprávami a písemnostmi
promlouvajícími o našem kraji. Poté byli
probráni všichni majitelé panství a jejich
zásluhy o výstavbu Rychmburku. Byly zde
osvětleny i vazby majitelů panství
k současně
vládnoucím
králům
a
šlechtickým rodům. Zajímavé byly i
průběhy a vlivy válek na panství od Husitů
až do II.světové války. Na závěr byl podán
výklad k „blouznivcům“ – vyznavačům
jiného náboženství nežli ke katolické víře a

Rádi bychom občany Leštinky postupně
seznámili ve spolupráci s panem Mgr.
Michalem Štorkem s jednotlivými bloky
přednášky
na
stránkách
našeho
„Zpravodaje“ a případně bychom se s ním
rádi sešli při besedě o minulosti naší obce.
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Návštěva prezidenta ČR
Do
Skutče
je
v rámci
návštěvy
Pardubického kraje hlášena návštěva
prezidenta České republiky pana Václava
Klause se svojí manželkou.

Návštěva se uskuteční v úterý 8.9.2009.
Slavnostní přivítání proběhne v 9:45 hodin

na Palackého náměstí. V případě špatného
počasí se přivítání uskuteční ve velkém
sále Kulturního klubu ve Skutči.
Po tomto slavnostním přivítání navštíví
pan prezident městské muzeum, které bude
mít od 3 října 2009 nově otevřenou
expozici muzea obuvi a kamene. Ke
shlédnutí zde bude Tradiční řemeslná práce
v ševcovské světničce, kovárně, štípárně,
kostkárně atd. Jsou připraveny i ukázky
manipulace s kamenem. Největší pozornost
si však zaslouží obří velikost polobotky.
Toto nové muzeum obuvi a kamene bylo
vystavěno z dotace z fondu Regionálního
operačního
programu
NUTUS
II
Severovýchod ve výši 14,5 milionů Kč.
Celkový rozpočet však činil 18,8 mil. Kč.
Pan prezident navštíví i známou firmu
GRANO s.r.o., která je proslulá dlážděním
náměstí mnoha měst. Zaměstnanci této
firmy pracovali i v Praze. Dláždili
prostranství v okolí pražského hradu.
Všichni jsou srdečně zváni přivítat tuto
vzácnou návštěvu.

„ Leštinecké rodinné setkání“.
Dne 12.9.2009 od 14.00 hodin do cca 17.00 hodin bude v Leštince v areálu
volnočasových aktivit probíhat na zahájení školního roku „ Leštinecké rodinné setkání“.
Pro děti budou připraveny různé sportovně-zábavné soutěže, pro maminky, babičky a tety
kafíčko s něčím dobrým, pro tatínky, dědy a strýce studené pivo a pro všechny opečený párek
s prima hudbou. V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program v omezeném
rozsahu v kulturním domě v Leštince. Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte se pobavit a
zasoutěžit si s dětmi.

JSDH Leštinka
Počátkem měsíce srpna vyjela naše JSDH
Leštinka na noční soutěž požárních
družstev do Dědové. Sjelo se sem 40
družstev mužů a 10 družstev žen. Byla zde
zastoupena ligová družstva, která jezdí po
okresních soutěžích. Naše družstvo JSDH
šlo na řadu v soutěži až dlouho v noci. Ve

velké konkurenci skončili ze čtyřiceti
družstev na 31. místě. Soutěž pak přešla ve
volnou zábavu na parketě do ranních
hodin. Těší nás, že naše družstvo
reprezentovalo
obec
v tak
těžké
konkurenci. Věříme, že se zúčastní i na
dalších soutěžích.
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Z obecního zastupitelstva.
Ve středu 5.8.2009 proběhlo na OÚ
Leštinka jednání se zástupcem firmy SATES
Čechy s.r.o. Pan Martin Lacina – ředitel
kamenické výroby seznámil zástupce OÚ s
možným způsobem řešení příjezdové cesty
k lomu „Zvěřinov“. Cesta by neprocházela
obcí , ale ústila by na silnici Skuteč – Vrbatův
Kostelec mezi obcemi Skutíčko - Leštinka.
Z Pozemkového fondu ČR pracoviště
Chrudim jsme dostali vyrozumění o
požadavku na odkoupení pozemků proti lomu
„Zvěřinov“ firmou SATES Čechy s.r.o., které
jsou v majetku PF ČR.
Obdrželi jsme i písemný požadavek
pana Vladana Janovského na odkoupení
pozemků tvořících cestu k domu pana Zierise ,
ke Kańonu a sloužící i ostatním majitelům
přilehlých pozemků.

Zastupitelé projednali zaslaný dopis
Pozemkového fondu ČR pracoviště
Chrudim a přiklonili se k návrhu pana
Vladana Janovského. Starosta byl pověřen
napsáním dopisu na PF ČR pracoviště
Chrudim.
Byl projednán a schválen Provozní
řád „Kulturního domu č.p.26 včetně ceníku
za zapůjčení jednotlivých prostor. Jako
první dle tohoto Provozního řádu si
prostory pronajal pan Miloš Cepl.
Pro JSDH bylo z dotace z PK
zakoupeno ponorné čerpadlo a hadice.
Na Areál volnočasových aktivit
jsme obdrželi sponzorský dar ve výši
5000Kč od firmy
.

Naši jubilanti
V srpnu 2009 oslavili naši spoluobčané
životní výročí. Jsou to:
*Alena

Jará

* 60 let

*Božena Ceplová
*Ludmila Kolbabová
*Božena Kropáčková

* 65 let
* 65 let
* 83 let

Srdečně jim blahopřejeme

Dodávky pitné vody
Představenstvo společnosti VaK Chrudim
rozhodlo
na
základě
dohody
s provozovatelem Vodárenskou společností
Chrudim o znovuobnovení provozu
úpravny vody na přehradě Hamry
s účinností od 1. října letošního roku.
V první fázi se bude jednat o míchání vody
ze zdroje Hamry a ze zdroje Podmoklany u
Havlíčkova
Brodu
v poměru
1:3
v přerušovaném režimu. Důvodem tohoto
postupného obnovování dodávek pitné
vody z Hamerské přehrady je potřeba
postupné modernizace technologie úpravny
vody a také snaha minimalizovat případné
problémy, které se doposud vyskytovaly,
zejména zákal vody. V průběhu měsíců
červenec až září bude provedena nezbytná

úprava technologie v ceně cca 3 milióny
korun. Zároveň představenstvo schválilo
navržený postup celkové rekonstrukce
úpravny vody na hamerské přehradě. Bude
se provádět za provozu po jednotlivých
technologických blocích v průběhu let
2010 až 2012. Nejdůležitější technologický
celek představuje tzv. ionizace, která zajistí
účinnou úpravu surové vody
do
zvýšených
požadované
kvality
při
koncentracích nežádoucích látek bez
nutnosti přidávání řady chemických prvků.
Oxidační proces ionizace je dokonalou
dezinfekcí ničící baktérie i viry, štěpí
složité organické látky a oxiduje železo.
Věříme, že dodávky kvalitnější vody se
projeví i ve všech domácnostech naší obce

