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Brigáda SDH Leštinka
Práce na kulturním domě pokračují. Ze dvou
stran byly na domě zhotoveny omítky panem
M. Ceplem a podle harmonogramu dotace bylo
rozhodnuto začít s pracemi uvnitř domu, na
poslední, velké, společenské místnosti. Má
vzniknout z chléva v dolní části stavení. Aby
mohly práce dále pokračovat, muselo být
nejprve vyklizeno palivové dřevo, zbytek cihel
ze zbourané stodoly a pak musel být postupně
vyvážen starý hnůj. Vzhledem k rychle
nastupujícímu podzimu požádal starosta obce o
pomoc velitele JSDH pana J. Ročně, který
na sobotu 10. října 2009 svolal brigádu. Sešlo
se cekem asi 10 členů SDH Leštinka. Práce to
byla nelehká. Stavení je z druhé poloviny 19.
století. Všechny překvapilo technické řešení
chléva. U stěn byly dva dlouhé opukové, ručně
tesané, podezděné žlaby umístěné do úrovně
vhodné pro krmení dobytka. Při jejich
vynášení mělo co dělat osm chlapů. Bohužel
došlo k jejich rozlomení. Byly tedy vyneseny
alespoň dvě půlky z nejlepšího žlabu. Ve
středu chléva byla z kamenů vyzděná cesta. Od
ní na každou stranu ke žlabům byla prohlubeň
pro hnůj a močůvku, která sem dříve stékala
přes dřevěné rošty, na kterých stál dobytek. Na
řadu přišla nejhorší práce. Musel se vykopat
hnůj, který brigádníci uvolňovali krumpáčem,
vidlemi a lopatami a dále nakládali a na
kolečku naváželi na multikáru pana Miloše
Novotného. Po naložení byl hnůj rozvážen
zájemcům.
Starého, časem uleželého hnoje zde muselo být
vybráno až do hloubky cca 1metru. Do
vzniklého výkopu byly naházeny kameny a
rozlámané cihly. Materiálu se však na
vyrovnání terénu stále nedostávalo.

Pan Mgr. Štorek nabídl možnost použití jeho
starých tašek ze střechy, kterou nedávno
opravoval. Po dohodě se starostou pak tedy
hasiči vyrovnali terén sutí z rozbíjených tašek.

Po práci byl projednáván i požár kompresoru
v hasičské zbrojnici, který byl díky upozornění
pana E. Pondělíčka včas a bez velkých
následků zlikvidován přivolanými členy SDH.
Pan Dostál byl osobně poděkovat panu
E. Pondělíčkovi.
I
my
se
připojujeme
k poděkování
p. Pondělíčkovi, neboť nám svojí všímavostí
ušetřil nemalé hodnoty. Děkujeme.
Děkujeme i všem zúčastněným občanům za
jejich kladný přístup k dění v obci a
spolupráci s OÚ Leštinka.
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Držitelé panství Rychmburk
Dnes Vám přinášíme další část přednášky
Mgr. Štorka o panství Rychmburk.
„Kdo byli první vlastníci panství
Rychmburk?“ Setkal jsem se mnoha
zaručenými zprávami hovořícími o tom, že
prvním držitelem panství byl ten či onen
příslušník
Přemyslovské
dynastie.
Skutečnost, je ale taková, že zájmy
Přemyslovců v našem kraji hájila dvě silně
opevněná místa a to sice Vraclav a
Chrudim. V zemských deskách království
Českého se jako nejstarší držitelé panství
vyskytují
Vartenberkové
(starobylý
šlechtický rod, který proslul svojí krutostí
při hájení zájmů Přemyslovců). V Codexu
Diplomaticus (RT II,43) je pro rok 1325
zachován zápis následujícího znění
„Herman de Mrdicz … divisit a se filios
suos Cztiborum et Hermannum de
Rycheburk, quibus dedit portiones super
castro Rychenburg, castro Tasonis. Jinými
slovy Heřman z Mrdic stvrzuje své syny
Ctibora, Heřmana a Tase správci hradu
Rychmburk“. Prvními vlastníky hradu tak
byli oba Heřmani, Ctibor a Tas
z Rychmburku. O tři troky mladší je
zpráva o obchodní smlouvě mezi Tasem
z Rychmburku a kapitulou ve Vyšegrádu
v záležitosti Heřmanova města u Choltic.
Takto učeně se dovídáme, že otec Tase
Heřman vlastnil dnešní Choltice a založil
město, které nese do dnes jeho jméno tj.
Heřmanův městec. Další zprávou o
vlastnících panství je prodejní smlouva
panství z roku 1392 pod níž je jako
vlastník panství podepsán Smil Flaška
z Pradubic. Jak často je tento daňový
podvod považován, za všechno jiné než za
to čím ve skutečnosti je. V roce 1400 byl
do desk zemských učiněn na příkaz krále
Václava IV. proveden zápis o tom, že Smil
Flaška vstoupil v novou radu proti králi.
Král si tak utvořil cestu k případnému
obsazení panství svými věrnými. V roce

1501 panství od královské komory
zakoupili Valdštejnové, aby jim v roce
1547 bylo z účast na proti Habsburském
povstání zabaveno. 1554 od královské
komory panství zakoupili Berkové, kteří
z něj do jejich vymření v roce 1706 učinili
své rodové sídlo. V roce 1706 se panství
ocitá ve vlastnictví Václava Alberta
z Vrbna a Freudenthalu. Ten ho v roce
1718 prodal za 336.000 zlatých Octaviánu
Kinskému. Již v roce 1719 panství přebírá
Štěpán Kinský. V roce 1763 dědí panství
po své zemřelé snoubence, vnučce Štěpána
Kinského Marii Austině Kinské Filip
Kinský z Choceňské větve rodu.
V roce 1823 Filip prodal panství spolu s
Chroustovicemi Karlu Alexandru ThurnTaxisovi. Ti roku1826 k panství přikoupili
aloiádní statek Košumberk, který byl
přičleněn ke Chroustovicím. Rychmburk
řídil všechna panství a sahal od Jaroslavi a
Trusnova na severu po moravskou Svratku
na jihu. Panství podléhalo přímo ThurnTaxisům v Řezně, kteří do čela panství
ustavovali zkušené úředníky ze svých
Bavorských a Italských statků. Výsledky
jejich
činnosti
můžeme v dnešním
Předhradí vidět do dnes v podobě
unikátního souboru kancelářských a
hospodářských
budov
tvořících
samostatnou enklávu.
Tečku za Rychmburkem coby šlechtickým
panstvím udělal rok 1945, kdy tehdejší
ředitel panství Otto Brenhauer odmítl
vydat Rychmburk Sovětským okupačním
úřadům. Panství předal až v červnu 1945
do rukou Československých úřadů, které
v září 1945 zajistili převoz jeho a celé jeho
rodiny do Řezna.
V roce 1950 pak došlo na základě usnesení
tehdejšího parlamentu ČSR k úřednímu
rozpuštění panství.“
Mgr. M. Štorek
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Datové schránky

Od 1. července 2009 vstoupil v platnost
zákon č. 300 / 2008 Sb., který zahrnuje
povinnost
doručování
a
přijímání
elektronické verze dokumentů pomocí
datové schránky. Tento termín zavedení
byl posunut a definitivně platí od
1.11.2009 Naše obec již také dostala
přístupová hesla do této datové schránky,
která byla po zkušebním ověření
aktivována. Přístup do této datové
schránky má starosta a účetní obce
Leštinka.
Někomu by se mohlo zdát, že jsou datové
schránky něco podobného jako e-mail.
Mezi nimi jsou však základní rozdíly, a to
v odpovědnosti. Pokud se v e-mailové
komunikaci něco ztratí, nemáte nikoho, po
kom byste mohli požadovat náhradu škody
za to, že jste něco poslali, a druhé straně to
nebylo doručeno. V systému datových
schránek je to stát a provozovatel Česká
pošta, kteří nesou odpovědnost za to, že
dokumenty budou doručovány.
Další rozdíl je, že v e-mailové komunikaci
si nemůžete být jisti, že ten, s kým
komunikujete, je opravdu ta osoba, za
kterou se vydává. To se v datových

schránkách nestane. Přesně víte, s kým
komunikujete. Proto je systém datových
schránek nesrovnatelný s emailovou
komunikací.
Vytváří se systém základních registrů,
který vychází z jednoduchého principu.
Stát má mnoho poboček a institucí, které
potřebují sdílet informace, jež se týkají
lidí, firem, majetku a jejich práv a
povinností. To jsou klíčové údaje, které ve
veřejné správě potřebujeme sdílet. Proto
vznikají čtyři základní registry: registr
obyvatel, registr osob, registr územní
identifikace, adres a nemovitostí a registr
práv a povinností.
Žádné úřady v ČR, pokud mají přístup do
základních registrů, nebudou obtěžovat
firmy a občany, aby po nich chtěly údaje,
které mohou získat ze základních registrů
samy. Odpadne tak opakované předkládání
dokumentů.
Zavedení základních registrů bude završení
strategie eGovernmentu v České republice,
kdy přestaneme obíhat úřady a obíhat
začnou pouze data. Všechny projekty
eGona
(Czech
POINT,
KIVS,
eGovernment act a základní registry) tak,
jak se skládají dohromady, znamenají
jeden velký posun ve vazbě k lidem a
úřadům.

Obecní úřad Leštinka
pořádá přednášku o historii naší obce
Zveme všechny naše občany, kteří se zajímají o historii naší obce na
speciálně pro naši obec zpracovanou přednášku archiváře Státního
oblastního archivu v Zámrsku pana Mgr. Michala Štorka. Dozvíte se
zde mnoho dalších zajímavostí o Rychmburském panství, pod které
naše obec patřila. Název této přednášky je:

„S olší ve znaku, významná minulost malé obce na úpatí Vysočiny“.
Přednáška se bude konat dne 28. 11. 2009 od 17. hodin v Kulturním domě čp. 26 „na
Pospíšilově“.
Srdečně Vás na tuto přednášku zve starosta obce Leštinka - Ing. Josef Modráček
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Z obecního zastupitelstva.
Dne 5.10.09 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.
Bylo
projednáno
a
odsouhlaseno
hospodaření obce a prodejny. Dále byly
projednány rozpočtové změny a výsledek
provedeného dílčího přezkoumání hospodaření
obce, které provedla kontrola z Pardubického
kraje.
Zastupitelé posoudili zaslaný návrh na
směnu pozemků s majitelem kaňonu, ing.
Janovským, a odsouhlasili pozemky vhodné pro
směnu za odměřený pozemek v Horkách .
Zastupitelé odsouhlasili odprodej pozemku
(stráně) nad domem pana Kropáčka. Zajištěno
geometrické odměření na náklady kupujícího a
stanovena cena k odprodeji ve výši Kč 5,-/m2.
Vzhledem k nemoci starosty obce , byl
pověřen zastupováním po dobu jeho nemoci pan
Vladimír Cepl.
Mikroregion Skutečsko-Ležáky zajistil

tisk kalendářů pro rok 2010. Kalendáře budou
k dispozici k vyzvednutí do jednotlivých rodin
koncem listopadu v prodejně a na obecním
úřadě.
Předseda stavební komise pan M. Cepl
jednal s firmou „Projekt servis“ v Chrudimi o
dokončení projektu cesty „V Dolcích“.
Obdržel
k
odsouhlasení
výkresovou
dokumentaci
s příslibem
urychleného
dokončení.
Došlo k provedení aktivace datové
schránky Obce Leštinka. Od 1.11.2009 je
možno podávat a přijímat úřední elektronickou
poštu. Pro obsluhu datové schránky na
obecním úřadu jsou určeni starosta a účetní.
Bylo provedeno a odesláno vyúčtování
poskytnuté dotace pro SDH. Pro naši JSDH
bylo z dotace zakoupeno výkonné ponorné el.
kalové čerpadlo a hadice.

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

Paní Marie Stehnová
Pan František Mikan

60 let
85 let

Srdečně jim blahopřejeme

Svoz nebezpečného odpadu a výběr záloh vodného.
Nezapomeňte, dne 9.11.2009 v 15:30 hod. proběhne svoz nebezpečného odpadu. Místa pro
nakládku jsou stanovena v Horkách, před prodejnou a na návsi. V říjnu se vybírají zálohy za
vodu vždy v pondělí od 15.30 do 18.00 hodin.

Sponzoři „Areálu volnočasových aktivit“.
Obecní zastupitelé projednávali další možnosti
v pokračování výstavby „Areálu volnočasových
aktivit“. Jedná se zejména o dokončení
víceúčelové hrací plochy. V letošním roce jsme
zde se sponzory navezli jako propustný podklad
suť ze sportovní haly ve Skutči. Ve spolupráci
s lomem „Zárubka“ byla suť rozhrnuta a její
okolí bylo vyrovnáno darovaným pískem. Nyní
již zbývá položit na povrch antuku nebo zajistit
prostředky na asfaltový povrch. Většina
zastupitelů se přiklání k bezúdržbovému
asfaltovému povrchu, který rozšíří možnosti
dalšího využití tohoto hřiště. Náklady na tento

povrch jsou cca 150 000Kč. Vzhledem k finanční
situaci naší obce bylo rozhodnuto oslovit
podnikatele o poskytnutí sponzorského daru.
Jako příklad nám posloužila firma „Vodotop,
Kamil Haluza“, jejíž majitelé, pan Haluza
s manželkou, nám předali sponzorský dar ve výši
5000,-Kč. V Leštince se jim velice líbí a takto se
chtějí podílet na výstavbě obce. Dalším
nečekaným sponzorem byl pan Ing. Zdeněk
Harant, který vlastní „Pivnici u Hrocha“ v Praze
na Malé Straně. Zaslal nám na účet 10 000,-Kč.
Všem sponzorům děkujeme a věříme, že přispějí
i další firmy, kterým není Leštinka lhostejná.

