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Příchod jara
V našem okolí roztál sníh a začalo jarní
počasí . Všichni občané uklízejí svoje
pozemky a mají zájem mít kolem sebe kde
žijí pěkné prostředí. Jistě jste si mohli
všimnout, že na příjezdu do katastru území
obce Leštinka vzniká černá skládka. Je u
odbočky z cesty ze Skutče do Prosetína na
pozemku p.č. 298/3. Je zde vytvořený
obchvat tohoto pozemku původní silnicí.
Cizí neukáznění spoluobčané sem vyvážejí
všechno možné. Od starých pneumatik, skla,
plastů, suti, biologického odpadu, atd. Jsou
zde vyhozené i použité plastové kelímky
z automatů na kávu atd.

Starosta obce Leštinky navrhl starostovi
obce Prosetín společné možnosti řešení
odstranění skládky. Jsou možné i jiné návrhy
řešící odstranění skládky na příjezdu do naší

obce. Zde hrozí další nárůst odpadu a
následná pokuta od kompetentních úřadů.
1)
Zjistit majitele pozemku a řešit
odstranění skládky. Domníváme se, že by
pomohlo částečně vykácet a zprůhlednit
tento pozemek. Pokud není v silách
majitele provést probírku, jsme ochotni ve
spolupráci s našimi hasiči na podzim po
vydání povolení kácení dřevin obcí
Prosetín s majitelem spolupracovat.
2)
Před sběrem nebezpečného odpadu
provést sběr a roztřídění naházeného
odpadu do igelitových pytlů a zlikvidovat
ho při svozu. V současné době je v obci
Leštinka na veřejně prospěšných pracích
jeden občan, kterého touto prácí pověříme
a zajistíme igelitové pytle, do kterých tento
sběr provede. Svoz odpadu v naší obci
ještě neproběhl a plánujeme ho koncem
května 2010. Pokud nebude odpadu z této
lokality mnoho, zajistíme jeho odvoz.
3)
Pneumatiky se odevzdávají při
svozu v letošním roce již za úplatu
15Kč/1kg. Po jejich vynošení z této
lokality můžeme zajistit i jejich odvoz.
Nemáme však finanční prostředky na jejich
likvidaci. Pokud obec Prosetín nenavrhne
vhodnější bezúplatnou likvidaci je
navržena spoluúčast 50% .
4)
Doporučujeme zde umístit tabuli o
zákazu skládky pod finanční pokutou.
Naše obec zde již tuto tabulku dříve (i
když to není pozemek na našem katastru
!!!) umístila. Je však malá. Jiný vhodný
zákaz by zde měl umístit majitel, nebo
Obec Prosetín.
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Žejbro
Znovu se vracíme k naší říčce Žejbro.
Tentokráte však proto abychom se vám
pokusili přiblížit význam jejího současného
jména. Luděk Štěpán ve svém díle „Dílo
mlynářů a sekerníků v Čechách“ slovo žejbro
vyložil takto „ žejbro - síto v dřevěném rámu
uváděné strojně do pohybu. Provádělo
oddělení šrotu, krupic a hrubé mouky. Jeho
varianta se u uměleckého složení mlýna
používala i k čištění obilí před mletím nebo
prvním tříděním krupic např. před jejich
vstupem do štosky.“ Z uvedené citace vyplívá,
že žejbro v minulosti označovalo v mlýně síto
sloužící k třídění jednotlivých mlynářských
výrobků. Termín žejbrovati se kdysi v našem
kraji užíval pro lenivou chůzi, vrtění se, točení
a čistění obilí. Lid žijící v našem kraji jako by
převzal vlastnosti říčky do běžné mluvy.
Označování říčky jménem Žejbro se v
písemných pramenech objevuje v 15. století tj.
v období, kdy se do Českých mlýnů rozšířílo
používání hasačertu a s ním spojeného žejbra.
Bylo to období kdy lidé pojmenovávali
předměty a přírodní prvky podle toho, co pro
ně bylo typické. Pro naší říčku se tehdy stával
typickým klapot, jenž vydávala ona žejbra
prosívající mouky v množství mlýnů
nacházejících se na říčce. Říčka tak přestala
být označována jako Leštinka či ďáblova řeka,
aby začalo být používáno pojmenování Žejbro
(někdy přechýlené do tvaru ďáblovo žejbro).
Na Žejbru se v minulosti nacházelo dle
dochovaných soupisů a pozemkových knih
značné množství mlýnů (až okolo 50). V
Leštince existuje od 16. století pouze jeden
mlýn avšak kvalitně vybaven moderní mlýnicí,
náhonem a splavem zbudovanými podle
nejnovejších technických poznatků. Mlýn měl
pevně danou vodoteč, což nebylo vždy
pravidlem. Kde že se nacházel? Splav se
nacházel v místech dnešního splavu u
Chaloupek. Rozdíl byl pouze v tom, že byl
šikmo položený k toku, aby říční proud
směřoval co nejvíce do náhonu. Oproti
dnešnímu splavu byl asi o půl metru vyšší.
Náhon s přepady a vyrovnávacími nádržemi se
nacházel ve stejných místech kde je doposud.
Mlýn samotný stál přesně tam kde se nachází

doposud. V mlýnici se nachází paleční kolo s
čelními a lícními palci a podpěrný sloup
typické pro 16. století. Pozemkové knihy
uložené v SOA Zámrsk uchovávají zprávy o
mlynářském rodu Wondráčků z Leštinky.
Nejstarší mapy a plány kladou osídlení do
okolí mlýna a mlýnského náhonu. Do druhé
poloviny 18. století se mlýn nacházel ve
vlastnictví panství Rychmburk. Mylnáři se
snažili o jeho vykoupení. Panství jím kladlo
překážky v podobě zvýšení daní, nájmu a
výplat z roboty. Proč by se mělo zbavovat tak
výnosného zdroje peněz. Zlatý věk
Leštineckého mlýna ukončila druhá polovina
19. století kdy se v Čechách rozšířily
velkokapacitní mlýny. Mlýn samotný plnil
svoji roli až do 40. let 20. století, kdy jeho roli
převzalo centrální zásobování. Dnes slouží
pouze k rekreačním ůčelům. Náhon se již
nepoužívá. Mlýnu ale zůstalo právo vody,
jenž úřady zastupující občany obce při
likvidaci náhonu nezrušily. Potencionální
mlynář snažící se obnovit tuto pozoruhodnou
technickou památku tak může kdykoliv
požádat stát o vydání příkazu pro zajištění
vody nutné pro provoz mlýna.

Rekonstrukce
Luďka Štěpána

Tok Žejbra a náhonum
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Zatočte s elektroodpadem

Ve čtvrtek 27.5.2010 přijede do Skutče
společnost Elektrovin se svojí Ekoshow.
Program začíná od 10 hodin do 12:30hodin
naučně zábavným programem pro školy.
Od 13 do 16 hodin bude bohatý

doprovodný program, ekopohádka pro
malé i velké a interaktivní naučné kvizy a
soutěže o ceny.
Hlavním
cílem
projektu
je
informovat širokou veřejnost o zpětném
odběru elektrospotřebičů a o důležitosti
ochrany životního prostředí. V rámci
interaktivní Ekoshow mají občané možnost
spotřebiče bezplatně odevzdat a zábavným
způsobem se dozvědět, co je následně
během recyklace čeká a další podrobnosti
o zpětném odběru. Jedná se o podporu
k odevzdání starých elektrospotřebičů
obyvateli měst k ekologické likvidaci.
Ekoshow v průběhu čtyř měsíců
navštíví 80 měst v celé ČR, každá ze
zastávek je rozdělena na komunikaci se
školami a komunikaci se širokou
Tři
města
s největším
veřejností.
množstvím vybraných elektrospotřebičů
získají odměnu. Pomáháme zvyšovat
ekologické povědomí o zpětném odběru a
tím
naplňovat
motto
společnosti
ELEKTROWIN „Životní prostředí - náš
společný zájem." Ke zpětnému odběru lze
odevzdat jen kompletní a nerozebrané
elektrospotřebiče.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
v obci Leštinka
Konání voleb:
Na území České republiky ve dnech 28. – 29. května 2010
Volební okrsek:
V obci Leštinka stanoven jeden volební okrsek pro
celou obec.
Volební místnost:
Obecni úřad Leštinka č.p.30 – zasedací místnost
Počet členů OVK:
Čtyřčlenná, v celkovém počtu je započten zapisovatel.
Zapisovatel:
Bc. Lucie Jonášová
Volební komise bude doplněna o delegované členy volebních stran do OVK.
Byli k nám delegováni : KDU - Michaela Kropáčková
ČSSD – Martin Malinský
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Z obecního zastupitelstva.
Dne 19.4.2010 se uskutečnilo veřejné
zasedání zastupitelstva obce Leštinky. Byla
projednána Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Leštinka za rok 2009.
Zastupitelé přijali opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených v této zprávě, která byla
vyvěšena na úřední desce.
Tato přijatá opatření budou zaslána
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu –
Pardubickému kraji v termínu do 15 dnů po
projednání této zprávy.
Dále se projednával závěrečný účet
obce Leštinka za rok 2009. Závěrečný účet byl
zastupiteli schválen s výhradou.
Zastupitelstvo projednalo i hospodaření
obce a prodejny v I. čtvrtletí 2010 a rozpočtové
změny týkající se mimo jiné i upřesněných a
účtovaných nákladů za naše žáky ze škol ve
Skutči, Prosetíně a Pardubicích.
Dále byla zastupiteli odsouhlasena cena
za odprodej obecního pozemku za budoucím
bezbarierovým domem po jeho geometrickém
odměření ve výši 55 Kč/m².
Starosta informoval zastupitele o
připravované spolupráci s OÚ Předhradí,
zejména o společné přípravě programu ke Dni
dětí. Připravuje se prohlídka pozemní a letecké
techniky na letišti ve Skutči za přítomnosti
vojenského vrtulníku a parašutistů.
Obdrželi jsme zprávu od pana Jana
Škrhy týkající se uzavření vodovodního řádu
vedoucího do jeho domku (chalupy) z důvodu
prasklého potrubí. Majitel nás informoval, že se
připojil na vodovodní řád vedoucí v Cejřově z
Vrbatova Kostelce.
Dne 27.4.2010 v 10:00 hodin proběhlo
„V Dolcích“ veřejné ústní jednání týkající se této
komunikace. Při ústním jednání spojeným
s ohledáním na místě byly vzneseny připomínky

týkající se šíře komunikace, která je požadována
8m. Dále zde bude nutné řešit nový vodovodní
řád samostatným projektem a také přívod plynu
si vyžádá uzavření smlouvy s RWE a zajištění
zpracování projektu. Po realizaci RWE tento
nový rozvod plynu za úhradu převezme do svého
majetku.
Na základě požadavku zastupitelů zaslal
starosta dopis na OÚ Prosetín se žádostí o
spolupráci při řešení vznikající černé skládky na
příjezdu do k.ú. Leštinky od Prosetína.
Byla
vyvěšena
veřejná
vyhláška
Pardubického kraje týkající se vydání zásad
územního rozvoje pardubického kraje. Jsou
k nahlédnutí
na
internetové
stránce
www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema*41068
Na úřední desce je vyvěšena vyhláška
Finančního úřadu v Chrudimi týkající se výběru
daní z nemovitostí a pozemků.
U příležitosti oslav Dne matek byl
odsouhlasen program a příprava setkání všech
maminek a matek z obce Leštinka v sobotu dne
8.5.2010 od 16:00 do 18:00 hodin v našem
Kulturním domě.
Společně s OÚ Předhradí a Spolkem
přátel Rychmburku zveme všichny naše občany
na putování po minulosti Rychmburku. Bude
zpřístupněn kostel, panská zahrada, panský dvůr,
kapličky a další místa spojená s minulostí
Předhradí a panstvím. Začátek je v neděli 9. 5.
2010 ve 13:00 před budovou Obecního úřadu v
Předhradí.
V neděli 30. 5. 2010 je připraven zájezd
autobusem do Letohradu, kde navštívíme
Muzeum řemesel. Cena zájezdu je 130 Kč.
Vstupné si hradí každý účastník sám. Odjezd z
Leštinky je v 6:40 od Obecního úřadu. Svoji
účast nahlaste předem na OÚ Leštinka, nebo v
prodejně do 18.5.2010

Naši jubilanti
V měsíci dubnu 2010 oslavili naši spoluobčané
významné a kulaté životní výročí. Jsou to :

**Jiřina Jonášová ***
**Jiří Novotný**
**Jan Novotný**

Srdečně jim blahopřejeme

80 let
71 let
65 let

