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Vážení spoluobčané
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří k Vánocům stejně jako vánoční atmosféra
a vlídné slovo. Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok
tím nejúspěšnějším. Připojujeme srdečné přání veselých Vánoc a šťastného nového roku
všem našim spoluobčanům v přicházejícím novém roce 2010, hodně štěstí, zdraví a úspěchů
Přejí zastupitelé a starosta obce Leštinka

PF 2010
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny ………
Autor: Karel Čapek

Život plyne jako voda
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Tradice vánoc

Název vánočních svátků je převzat z
německého Weihnachten "svaté noci". V
křesťanství je tento svátek slaven až od 4.
st.n.l. Vánoce byly umístěny do doby zimního
slunovratu, aby posloužily jako protiváha k
pohanským oslavám zimního slunovratu.
Jedná se o dobu, kdy noc dosáhne největší
délky v celém roce a právě zimní slunovrat je
okamžikem, v němž dochází ke zlomu a
nastává její postupné zkracování. Přinášel
naději na konec mrazivých dnů a návrat jara.
Vánoce zlidověly a dnes jsou slaveny a
dodržovány i těmi, kteří ke křesťanství nemají
žádný vztah. Jako nejdůležitější svátek je
Štědrý
den,
který
je
předvečerem
nastávajícího Božího hodu vánočního
slaveného jako 1.svátek vánoční. V lidové
tradici byl Štědrý den dnem půstu, jednalo se
o poslední den adventu. Kdo držel půst, měl
podle
lidových
představ
naději
u
štědrovečerního stolu spatřit zlaté prasátko.
Tradovalo se, že počet lidí u stolu nesmí být
lichý, proto se na tento večer často zvali hosté
tak, aby byl počet stolovníků doplněn. Před
večeří byla pravidlem společná modlitba a
přání, aby se stolovníci opět sešli příštího
roku ve zdraví. Večeře měla několik chodů. V
Čechách se jedl tradičně kapr. Jídla na
štědrovečerní tabuli muselo být tolik, aby se
všichni najedli dosyta a ještě aby zbylo. To
bylo zárukou hojnosti v příštím roce. Část
zbylých pokrmů od večeře se nosila do chléva
dobytku, atd. Tato tradice obdarovávání
vytvořila tradici štědrovečerní nadílky:

obdarovávány byly především děti, ale i čeleď
dostávala výslužku od hospodáře. Tradice
stavění jeslí je připisována sv. Františku z
Assisi, který ve snaze připomenout lidskost
Ježíše Krista chtěl zachytit situaci jeho
narození reálným zobrazením této scény v
jeskyni nedaleko Assisi. Do ní v roce 1233
přivedl oslíka a volka a zrekonstruoval
betlémskou scénu s jesličkami . Během 13.
stol. se tento zvyk rozšířil i do křesťanských
kostelů. Z církevního prostředí se jesličky
rozšířily i do šlechtických a měšťanských
domácností a postupně pronikly i do prostředí
lidového. Zdobení vánočního stromku není v
našich zemích příliš starým zvykem. Rozšířilo
se k nám z Německa, kde bylo známo od
16.stol. Ve vánočním stromku je symbolika
života, ale také symbolika rajského stromu
ozdobeného plody. Na zelený stromeček je
zavěšováno cukroví, ovoce a ozdoby. Svátek
sv. Štěpána je určen koledování a obchůzkám
po domácnostech sousedů, příbuzných a
známých. Stala se z toho událost, která byla
pro nemajetné příležitostí obdržet něco z toho,
co v bohatých domácnostech zbylo z
vánočního stolu. Silvestr je den bujarého
veselí navazující na tradici římských
saturnálií. Stal se posledním dnem starého
roku od 16.stol. kdy došlo k rozšíření
tištěných
kalendářů
začínajících
jako
papežské kurie 1. lednem což je pro nás Nový
rok. V lidové tradici je dodnes pověra, že co
člověk dělá na Nový rok, bude dělat po
zbytek roku, proto se lidé snažili toho dne
vystříhat hádek a jiných nepříjemností.
Svátkem Tří králů končí cyklus Vánočních
svátků, toho dne se podle tradice odstrojuje
stromeček a ukládá Betlém. Tento den je v
křesťanství slaven jako svátek Zjevení páně jeho spojení s postavami tří králů nebo
mudrců je pozdějšího původu. Zmínka o nich
je v evangeliu sv. Matouše - přišli od východu
poklonit se Ježíši a přinesli zlato, kadidlo a
myrhu. S tímto svátkem se pojilo i koledování
a obdarovávání chudých lidí. Tříkrálové noci
byly také připisovány magické účinky.
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Mikuláš v Leštince
V předvečer svátku sv. Mikuláše chodil již
tradičně po naší obci Mikuláš s andělem a
kolem nich pobíhali dva čerti. Roznášeli všem
dětem za to, že byly po celý rok hodné a
nezlobily, dárky od obce a od rodičů. Naše
obec zajistila v tomto roce pro děti cukroví,
které bylo zabaleno do dárkových balíčků.
Věříme, že tato nadílka udělala všem dětem
radost a ty na oplátku slíbily čertům, že budou
poslouchat rodiče a dobře se učit. Malé děti
přednášely básničky. Jak jsme se dozvěděli,
tak si čerti z naší obce žádné zlobivé dítě
neodnesli. Děkujeme Mikulášovi a jeho
družině, že na nás nezapomněli a paní Soně
Vohnické za organizační zajištění této akce.

Rekonstrukce schodů
V měsíci listopadu bylo ještě pěkné počasí a
tak v rámci veřejně prospěšných prací bylo
rozhodnuto provést rekonstrukci schodiště ve
stráni u mlýna, směrem k Vrbatovu Kostelci.
Pod dohledem pana Vl. Cepla tuto
rekonstrukci prováděl pan Dudek. Odpracoval
zde celkem 57 hodin. Uvolněné kameny byly
přerovnány a uloženy do betonové směsi.
Podél schodů byly zabetonovány konzole pro
zábradlí,
které
ze
zbytků
dřevěné
opracovaných kulatin sesadil pan Bartošek ze
Skutče. Dále byl prostor podél schodů a. zdi
vysypán barevnými kameny. Jistě při
procházce, nebo cestě do V. Kostelce toto dílo

naši občané ocení z hlediska bezpečnosti a
bude se jim líbit i kvalita provedené práce.

Oprava místní komunikace
Již delší dobu nás trápily místní výtluky a
kaluže, které vznikly na opraveném povrchu
místní komunikace. Konečně se dostalo na
jejich opravu, tak aby se v zimě stav ještě
nezhoršil. Pro tuto opravu zajistil koncem
listopadu pan Vl. Cepl pytlovanou obalovanou
hmotu, která je podle výrobce aplikovatelná do
-10°C za vlhka a deště. První část komunikace
od Skutče po Kropáčkovi byla již opravena.
Na další část je připraven materiál a čeká se na
zlepšení počasí dle doporučení výrobce.
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Lom Zárubka
Ve středu 16.12.2009 odpoledne proběhlo
jednání starosty se zástupci Českomoravského
štěrku a.s.. Ze sídla společnosti v Mokré
přijeli páni Ing. Kuba a Bc. Martin Jelínek.
Doprovázel je vedoucí lomu Zárubka pan
Boguaj. Na začátku jednání poděkoval
starosta obce všem za pomoc, kterou letos
lom poskytl naší obci. Jednalo se o práce na
budovaném hřišti a materiální pomoc při
zpevnění cesty v místní lokalitě „V Dolcích.“
Ing Kuba představil nového provozního lomu
pana Bc Jelínka, který vystřídal pana
Zelníčka. Dále informoval o změnách, které
byly provedeny po srážce nákladního auta
s vlakem. Vedení se rozhodlo i vzhledem
k vytvořenému malému zisku v tomto lomě za
letošní rok, že provedou jednak logistické, tak
i personální změny. Z logistických změn bylo
rozhodnuto zrušit drtič u trati. Příští rok dojde
k demontáži technologie a pak bude budova
demolována. Pro obec tak bude odstraněn
zdroj hluku a prašnosti. Tento stav ocení
občané Leštinky. Tato technologie bude
nahrazena sekundárním drtičem v těžební
jámě
a
ještě
pojízdným
drtičem,

který se bude přemísťovat podél těžených
stěn. Objem výroby by měl být v příštím roce
zachován na stejné úrovni. Pro nakládku
štěrku do vagonů bude využita rampa u
původního drtiče. Tyto změny v technologii a
s ohledem na snížení provozních nákladů si
vyžádaly i snížení počtu pracovníků, kteří
v lomě pracovali. Počátkem prosince dostala
většina lidí výpovědi z pracovního poměru.
Dotklo se to bohužel i jednoho pracovníka
bydlícího v naší obci. Dále byla projednávána
i zaslaná žádost obce o sponzorský dar na
pokračování prací na sportovním areálu
v obci. Bohužel, finanční situace lomu a
akciové společnosti, jak již bylo uvedeno
dříve nebyla dobrá. Zdroje na reklamu i na
dotace nejsou. Zástupci Českomoravského
štěrku a.s. však přislíbili reagovat na zaslaný
dopis příslibem zapůjčení techniky a dodáním
materiálu tak, aby se mohlo pokračovat na
budování hřiště a cesty „V Dolcích“. Na závěr
jednání popřáli zástupci Českomoravského
štěrku a.s. všem občanům Leštinky veselé
Vánoce a šťastný nový rok.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
V pátek odpoledne dne 4.12.09 přijela do naší
obce Bc. Iveta Jelínková projednat současnou
spolupráci a zajištění svozu a uložení
komunálního odpadu pro příští rok. Zároveň
předala dodatek č.1 ke smlouvě, ve které
došlo k navýšení cen o 3% oproti letošnímu
roku bez DPH. Cena svozů se měnila již letos.
AVE odpadové hospodářství s.r.o. však ceny
neměnilo. Ve smlouvě jsou uvedeny typy a
počty nádob na separovaný odpad. Svoz
směsného komunálního odpadu bude nadále
prováděn 1x za 14 dní. Za rok to činí 26
svozů. Nebezpečný a velkoobjemný odpad
bude svážen 2x za rok. V ceně paušálního
poplatku za rok není zahrnut svoz pneumatik.
Každý prodejce pneumatik je povinen odebrat
staré pneumatiky zdarma. Pokud se však ve
svozu objeví pneumatiky, budou obci
vyúčtovány. Pro malou pneumatiku je sazba

2,80Kč/kg a pro velké pneumatiky 3,00Kč/kg.
Pneumatiku traktorovou nám budou účtovat
3,50Kč/kg. Je zde i taxa pro podnikatele
zapojené do systému obce. Činí pro směsný
komunální odpad 1299Kč/nádoba/rok. V naší
obci se však do svozu komunálního odpadu
žádný podnikatel nezapojil. Podnikatelé mají
mít smlouvu jak na komunální, tak
nebezpečný
odpad.
AVE
odpadové
hospodářství s.r.o. jim nabízí zapojení do
svozů a uzavření smlouvy. Paušální poplatek
bude ve stejné výši pro osoby trvale žijící
v obci i pro rekreační objekty. Jeho výši musí
odsouhlasit zastupitelé obce. Starosta byl
požádán o předání počtu popelnic v obci, aby
bylo možno řešit jednotlivé trasy aut. Firma
nabízí
i
popelnice 120L/1000Kč
a
240L/1350Kč. Na závěr byl předán vedení
firmy dopis se žádostí o sponzorský dar.
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SDH Leštinka
V sobotu dne 19.12.2009 se uskutečnila
v Kulturním domě valná hromada SDH Leštinky.
Sešlo se kolem 30 členů SDH. Výroční hasičskou
schůzi zahájil starosta hasičů pan Jiří Ročeň, který
přivítal všechny přítomné a zástupce obecního
úřadu starostu p. Modráčka.

Ve svém projevu informoval o činnosti za
uplynulé období. Na základě žádosti starosty
obce bylo provedeno vyřezání keřů a úklid
větví z příkopu za zastávkou na Skuteč. Další
brigáda proběhla 25.4.2009 při kopání
vodovodní přípojky do našeho Kulturního
domu přes pozemek u Štorků. Druhý den
odpoledne byl hasičský poplach, hořelo u
Kaňonu, kde zrovna probíhalo natáčení
bojových scén. Při příjezdu byl požár již
skoro uhašen. Pak se hasiči přesunuli na
druhý konec obce, kde vlivem silného větru
došlo ke spadnutí dvou stromů na cestu,
vznikla škoda na elektrickém vedení a
pergole. Hasiči pomáhali s vyklízením větví,
aby byl možný průjezd po komunikaci.
V květnu byla svolána mimořádná schůze,
kde se předávala nová výstroj pro 5 členů
jednotky a soutěžní trička s potiskem pro 15
členů. Také probíhaly přípravy na okrskovou
soutěž v Radčicích, která byla v květnu. Zde
se naše družstvo umístilo na 6. místě z 12
družstev. V červnu jako již tradičně byl
uspořádán III. ročník hasičské soutěže
v Leštince na Bělošti. Účast byla velmi
vydařená, přijelo 13 soutěžních družstev
mužů a tři družstva žen. Leštinka měla hned
dvě soutěžní družstva. Nakonec vyhráli kluci
z Mrákotína a ženy ze Žďárce. Naši hasiči
skončili na pěkném 5. a 6. místě. Dále se
zúčastnili noční soutěže v Dědové.V nabité

konkurenci jsme skončili na 31. místě. Pak
jsme ještě byli na soutěži v Mrákotně, kde
jsme byli po prvním kole na pěkném druhém
místě, nakonec jsme skončili na čtvrtém
místě. Proběhla technická prohlídka na Avii,
opět úspěšně. Hasiči se zapojili i při rodinném
setkání na hřišti v Leštince.
Za přispění dotace bylo zakoupeno ponorné
čerpadlo a hadice. Z vydělaných peněz bylo
zakoupeno chlazení na pivo, aby se nemuselo
půjčovat. Poslední brigáda byla v říjnu, kdy
jsme pomáhali při vyklízení chléva a
zarovnávání terénu. Stala se i jedna nemilá
věc, kdy nám málem shořela hasičská
zbrojnice při požáru kompresoru. Naštěstí byl
požár včas zpozorován a uhašen. Letos měli
dva dlouholetí členové kulaté výročí. Pan
Novotný Jiří 70 let a Mikan František 85 let.

Dále vystoupil pan Dostál a přednesl údaje
k pokladnímu účtu ke dni 19.12.2009. Příjem
do pokladny včetně zůstatku je 11 004 Kč.
Vydání bylo 5 852 Kč, zůstatek je 5 152 Kč.
Na účtu u České spořitelny Sporoinvest je
28 932 podílových listů při kurzu 1,8178 je to
52 592 Kč. V revizní zprávě pan Kropáček
uvedené údaje potvrdil.
V diskusi vystoupil starosta obce pan
Modráček, který poděkoval za vykonanou
práci pro obec. Požádal o spolupráci i
v příštím roce, kdy se musí vyklidit prostory
v Kaňonu, na kterých je dřevěná bouda.
Materiál z ní bude možno použít na Bělišti,
nebo na hřišti. Seznámil přítomné se záměry
obce pro příští rok a s výsledky jednání, která
se týkala lomu Zárubka a Kaňonu. Dále se
v diskusi projednávaly možnosti opravy
stříkačky pro soutěže a zapojení družstva žen.
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Z obecního zastupitelstva.
Počátkem prosince byl starosta uschopněn
po operaci ledviny a již zastává svoji funkci. Po
dobu nepřítomnosti jej zastupoval místostarosta
pan Vl. Cepl.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
napsal starosta dopis týkající se žádosti o
sponzorský dar na pokračování výstavby areálu
volnočasových aktivit - úpravy plochy hřiště.
Tento dopis byl předán a odeslán všem
podnikatelům v katastru naší obce.
V pátek odpoledne dne 4.12.09 se
uskutečnilo jednání s firmou AVE s.r.o.. Byla
projednávána spolupráce na příští rok. Obdrželi
jsme dodatek smlouvy se stanovenou cenou svozu
komunálního odpadu a za sběr pneumatik.
Navýšení bude projednáno zastupitelstvem na
veřejném prosincovém zasedání. Činí cca 3%. Je
možno si objednat popelnice 120L/1000 Kč a
240L/1350 Kč. Na závěr předal starosta žádost o
sponzorský dar.
Proběhlo jednání s majitelem lomu
„Kaňon“ panem Vladanem Janovským. Starosta
s předsedou
stavební
komise
projednali
odsouhlasený návrh zastupitelstva na směnu
pozemků za odměřený pozemek v Horkách kolem
obecního domu za stavby a pozemky pod stavbami
souvisejícími s těžbou a v okolí lomu. Po diskusi a
jednání pan Janovský s předloženým návrhem
souhlasil. Na závěr předal starosta žádost o

sponzorský dar na volnočasový areál v obci.
Obdrželi jsme písemnou stížnost
občanů na pobíhání hovězího skotu po veřejné
komunikaci a zahradách v obci. Vzhledem
k opakovaným případům byla stížnost předána
k vyřízení přestupkové komisi do Skutče.
Účetní obce se zúčastnila školení
v Chrudimi na obsluhu pracoviště Czech
Pointu. Obdržela písemné potvrzení o
absolvování kurzu pro jednotlivé oblasti.
Od příštího roku začnou všechny obce
vykazovat svoje účetnictví jako podnikatelé.
Paní Vrchlavská se zúčastnila školení a pro
tyto účely bude muset být zakoupen nový
účetní program.
Finanční výbor zpracoval a vyvěsil na
úřední desku návrh nového finančního
rozpočtu obce pro rok 2010, který vychází ze
současných finančních možností obce.
Starosta byl pozván na výroční schůzi
hasičského sboru Leštinky, která se konala
19.12.09 v Kulturním domě. Více informací
uvedeme v příštím čísle.
Dne 21.12.09 se v 17:00 hod uskuteční
v budově OÚ veřejné zasedání zastupitelstva.
Bude projednáno hospodaření obce, finanční
rozpočet na rok 2010, vyhlášky obce týkající
se výběru poplatků, jmenována inventarizační
komise. atd. Všichni jsou srdečně zváni.

Naši jubilanti
V měsíci
prosinci
2009
oslavila
naše
spoluobčanka významné životní výročí. Je to

paní :

**Miloslava Zachová ***

77 let

Srdečně ji blahopřejeme.

Zpravodaj Leštinky
Jak jste si mohli všimnout toto číslo
zpravodaje je tak trošku jubilejní. Je již
v pořadí „50“. Zpravodaj Leštinky vychází
pravidelně každý měsíc, víc jak čtyři roky. Na
jeho vydávání se podílí omezený počet lidí a
autorů článků. Asi se mnou budete souhlasit,
že by neuškodila změna. Noví pisatelé,
neotřelá témata a pohledy na ně. Vyzýváme
občany, využijte této možnosti a seznamte se
svým názorem ostatní spoluobčany. Příští rok

bude pro všechny důležitý. Bude olympiáda,
ale také parlamentní a komunální volby atd. I u
nás v obci se dějí neustále nějaké události, o
kterých můžete psát. Pokud máte dojem, že se
nic neděje, pište právě o tom. Nenechávejte si
svůj názor pro sebe, případně pro úzký okruh
lidí u piva. Podepsané příspěvky je možno
zaslat na adresu josef.modracek@seznam.cz
budou postupně zařazeny podle rozsahu a
místa.

