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Rodinné setkání v Leštince
V sobotu 12. září 2009 se uskutečnilo
„Rodinné setkání v Leštince.“ Na toto
setkání byly zvány všechny děti i
s doprovodem. Začátek byl od 14 hodin.
Dopředu byla na hřišti připravena
stanoviště, kde děti mohly ukázat svoje
dovednosti. Soutěžící dostali startovní čísla
a děti byly rozděleny podle různých
věkových kategorií.
Pro všechny bylo k dispozici připravené
občerstvení. Opékaly se na grilu buřty,
točila se limonáda a pivo a k dispozici bylo
i další občerstvení.

Děti házely míčkem na cíl, chytaly
magnetické rybičky, prolézaly překážky a
soutěžily
v
dalších
sportovních
disciplínách. Za to jim byly přiděleny body
a následně na závěr i diplomy a ceny.

V mezičase byla na hřišti i ukázka dálkově
řízených modelů letadel, vznášedel a aut.
K tomu všemu vyhrávala diskotéková
muzika. Odpoledne všem velice rychle
uteklo a všechny děti odcházely
s odměnami za svoje sportovní úspěchy.
Zábava se pak protáhla na hřišti pod
patronátem hasičů až do noci. Všem
pořadatelům,
soutěžícím
a
jejich
doprovodu patří poděkování za zdárný
průběh této akce. Odměnou všem byla
radost dětí ze sportovních úspěchů.
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Počátky panství Rychmburk
Dnes vám přinášíme první část přednášky
Mgr. Štorka o panství Rychmburk.
„ Určit přesné datum vzniku Leštinky není
možné, protože se do dnešních dní
nedochovaly zakládací listiny obce. Naši
předci při osídlovaní pomezí Čech a
Moravy využívali mimo jiné i řeky coby
jisté zdroje potravy. Pomezí Čech a
Moravy prostupovalo pouze několik cest
jako byla Trstenická stezka (dnešní řeka
Loučná). To platilo i v případě Skutečska.
Říčka Žejbro se jevila jako ideální cesta.
To, že kolonizace postupovala směrem
proti Žejbru potvrzuje opevněný kostel ve
Vrbatově Kostelci a lehce opevněné
hradiště s dvěma valy na ostrožině nad
údolím Žejbra nad dnešní Leštinkou, které
mělo chránit cestu vedoucí podle říčky.
Jeho roli záhy převzal Rychmburk, který
nesl všechny znaky opevněného sídla
umožňující dlouhodobý pobyt obránců.
Setkal jsem se s teoriemi, že náš kraj
kolonizovali mniši z Podlažic. Určení toho,
že lokalitu kolonizovali mniši tohoto
kláštera je vytvářením teorií a spekulací,
protože jediným pramenem pocházejícím z
Podlažic u Chrasti je největší rukou psaná
kniha na světě Codex Gigas. Jediný
dochovaný pramen o klášteře a tak
významný!!! Panství Rychmburk se
v písemných pramenech poprvé objevuje
v roce 1325 kdy byla uzavřena smlouva
mezi Heřmanem z Mrdic a Tasem
z Rychmburku
o
prodeji
hradu
Rychmburk. Listina je důkazem, že panství
již bylo plně rozvinuté a fungující. Zároveň
uvádí první konkrétní jméno majitele
panství.
Další zpráva o panství je o tři roky mladší.
Zde se jedná o smlouvu mezi Tasem
z Rychmburku a kapitulou ve Vyšegrádu.
Listina, která je pro řadu obcí našeho kraje
nejstarší zmínkou je zakládací listina
biskupství v Litomyšli z roku 1349. Proč
zde je uveden Štěpánov, Lažany a Skuteč a

ne jiné obce? Protože listina neobsahuje
výčet obcí a měst, ale farních kostelů a
farností. Tedy je zde de facto uvedena i
Leštinka, protože odjakživa náležela
k farnímu kostelu ve Skutči. Nejstarší
zprávou promlouvající o Leštince je
smlouva prodeji panství Rychmburk
uzavřená 8. června 1392 mezi majitelem
panství Smilem Flaškou z Pardubic a Otou
z Berkova a Bočkem z Poděbrad. Listina
obsahuje výčet všech obcí a městeček
patřících panství mezi nimiž je uvedena i
Leštinka
„Smil de Rychembugka
protestatus
est
coram
beneficiariis
Pragensibus, quod hereditatem, suam,
Rychmburg castrum, Skutecz oppidum,
Skuteczko, Zdiar, Raczice, Lesstinka …
vendidit Otte de Byelina dicto Bergow et
Boczkoni de Podiebrad … Actum a.d. M.
CCC LXXXXII.“
Listina je ukázkou
jednoho z nejstarších daňových podvodů
v Čechách. Z listiny vidíme, že Leštinka
byla plně rozvinutá středověká ves.
V žádném případě se nejedná o založení
obce. To lze patrně datovat do období 10.
až 12. století jak nám to ukazuje Vrbatův
Kostelec. V pozdějších letech počet zpráv o
Leštince roste úměrně s tím jak roste počet
zpráv o panství
Rychmburk.
Listina
z roku
1349,
která
obsahuje první
zprávy o
našem
kraji.
Pečeť
listiny
z roku 1349 patřící Arnoštu z Pardubic
arcibiskupovi zajímajícího se intenzivně o
náš kraj, kterého řada
z vás zná v podobě herce
K. Hégra z filmového
muzikálu
„Noc
na
Karlštejně.“
Mgr. Štorek
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Nová komunikace Skuteč - Hlinsko
V současné době jsou schvalovány Zásady
územního rozvoje Pardubického kraje ve
kterých je uveden projekt nové silnice
II/306 mezi Skutčí a Hlinskem.
V dokumentu má pracovní označení D40.
Řeší převedení dopravy mimo zástavbu
obcí Holetín, Tisovec a Prosetín.
Rychlostní komunikací se tak spojí dvě
největší obce na jihu okresu a silnicí I/34
se napojí Hlinsko s Vysokým Mýtem až na
dálnici R35. Z této rychlostní komunikace
bude ještě odbočka vedoucí kolem
Dřeveše, která za ní naváže na cestu do
okresního města Chrudimi. V současné
době se jedná pouze o záměr, na jehož
realizaci si ještě delší dobu budeme muset
počkat.

Projednání návrhu územního plánu obce Leštinka
Městský úřad Chrudim, Odbor územního
plánu a regionálního rozvoje, jako úřad
územního plánování , oznámil v souladu
s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu projednání návrhu zadání územního
plánu obce Leštinka. Tento návrh zadání je
vystaven k nahlédnutí na Městském úřadu
Chrudim, Odbor územního plánu a
regionálního rozvoje a na Obecním úřadu
Leštinka k veřejnému nahlédnutí po dobu
30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení na
úřední desce. Návrh zadání je vystaven na
internetové adrese www.chrudim-city.cz
v sekci Městský úřad – odbory MěÚ –
Odbor úz. plánu a reg. rozvoje. A na
internetových stránkách obce Leštinka.
Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
může každý uplatnit své připomínky.
K připomínkám uplatněným po uvedené
lhůtě se nepřihlíží. Požadavky a
připomínky zasílejte na adresu Městský
úřad Chrudim, Odbor územního plánu a
regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537
16 Chrudim.
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Z obecního zastupitelstva.
Pan Hetfleiš zaslal geometrické
zaměření pozemků v Horkách které budou
následně odkoupeny, nebo směněny za jiné
obecní pozemky s panem Ing. Janovským.
Obec má zájem o pozemek s rozlohou cca
1500m² pod obecním domem a v jeho okolí.
Obdrželi jsme seznam obecních
pozemků, které je možno směnit s Ing.
Janovským. Jednotlivé pozemky budou
posouzeny obecním zastupitelstvem na
veřejném zasedání.
Účetní obce paní Vrchlavská zajistila
přípravu
podkladů
pro
přezkoumání
hospodaření obce Leštinka, které proběhne
koncem září.
Byl zpracován program pro „Rodinné
setkání“ na dětském hřišti a zakoupeno
občerstvení a sladké ceny do soutěží.
Byly zaslány podklady pro žádost o
dotaci na zařízení pro údržbu zeleně v naší

obci. Žádost je podávána za celý
Mikroregion Skutečsko-Ležáky.
Byl proveden úklid a vymalování
hasičské zbrojnice, kde došlo k požáru
kompresoru. Úklid zajistil pan Z. Dostál.
Obdrželi jsme podklady pro
zpracování
územního
plánu
spolu
s vyhláškou MěÚ Chrudim Odboru
územního plánu a reg. rozvoje. Tyto
podklady byly vyvěšeny na úřední desce
18.9.2009 a jsou k dispozici i na
internetových stránkách naší obce a MěÚ
Chrudim Odboru územního plánu a reg.
Rozvoje. Občané a instituce mohou zasílat
připomínky do 1 měsíce od zveřejnění.
29.9.09 proběhlo na OU dílčí
přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem, Finančním odborem Pardubického
kraje. Výsledek bude projednán na
veřejném zasedání zastupitelstva.
.

Naši jubilanti
V září 2009 oslavili naši spoluobčané
životní výročí. Jsou to

*Alena Jará
*Igor Sedněv

* 60 let
* 74 let

Srdečně jim blahopřejeme

Svoz nebezpečného odpadu a výběr záloh vodného.
Dne 9.11.2009 v 15:30 hod. bude svoz nebezpečného odpadu. Místa pro nakládku jsou
stanovena v Horkách, před prodejnou a na návsi. V říjnu se vybírají zálohy za vodu.

Přezkoumání hospodaření obce
Krajský
úřad
–
Finanční
odbor
Pardubického kraje provedl dne 29.9.2009
na Obecním úřadě Leštinka dílčí
přezkoumání hospodaření obce na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí
přezkoumání vykonaly paní Miloslava
Jílková pověřená řízením přezkoumání a
paní Eva Baťková. Za obec se zúčastnili
Ing. Josef Modráček starosta obce a paní

Věra Vrchlavská účetní obce. Při tomto
přezkoumání byla mimo jiné kontrolována
mzdová agenda, zejména výplatní listiny a
účetní doklady o účtování mzdových
prostředků. Při tomto dílčím přezkoumání
byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky týkající se povinného pojištění
na veřejné zdravotní pojištění , které bylo
odvedeno za zaměstnance, a uvedeno na
jiné položce v účetnictví.

