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Den matek
V sobotu dne 8.5.2010 se uskutečnilo v 16
hodin setkání matek v našem Kulturním
domě u příležitosti oslav jejich svátku.
Sešlo se zde 21 žen. Přítomné přivítal
starosta obce. Na zahájení jim jménem
zastupitelstva obce Leštinky poděkoval za
jejich obětavou každodenní práci a péči o
děti a rodinu. Vzpomněl i historii vzniku
zapsalo 17 žen a jako svoji předsedkyni
zvolili paní Soňu Vohnickou. Formuláře na
akce a vstup do Svazu žen byly k dispozici
pro nepřítomné v místní prodejně. Od 17
hodin začala ženám hrát k poslechu
muzika pana Rojara a podávalo se
občerstvení. Pro naše ženy byly připraveny
tohoto ve většině států uznávaného svátku,
o který se u nás zasloužila v roce 1914
manželka Tomáše Garika Masaryka. Na
vyplnění času do příjezdu hudby dále
informoval starosta o záměrech obce a o
snahách získání dotací na další budování
obce a její infrastruktury. Dále informoval
o
plánovaných
akcích
pořádaných
Spolkem přátel Rychumburku a obcí
Předhradí. Jedná se o zájezd na výstavu
starých řemesel a Dětský den na letišti ve
Skutči. Přítomní se zde mohli na tyto akce
hned přihlásit. Dále starosta informoval o
schválené dotaci ve stejné výši jako SDH
pro organizaci žen. V obci již dříve
pracoval Svaz žen, který v podstatě
neukončil ani svoji činnost. Po diskusi se
přítomné ženy rozhodly obnovit činnost
Svazu žen obce Leštinky. Na formulář se

zákusky, káva, čaj a víno. Zábava se
v průběhu oslav rozproudila a došlo i na
společné
taneční
kreace.
Zábava
pokračovala do 20 hodin, kdy musel jeden
z hudebníků odjet.
Všem přítomným se prostředí v našem
Kulturním domě líbilo. Na chvíli zde
zapomněly na každodenní starosti a mohly
si společně popovídat a společně se
pobavit.
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Muzeum řemesel
Spolek přátel Rychmburka uspořádal v neděli
30.5.2010 autobusový zájezd do Letohradu,
kde je v Novém dvoře velice pěkné muzeum
řemesel. Zájezdu se zúčastnili i naši občané a
děti z Leštinky.
Muzeum řemesel je situováno v budově bývalé
barokní sýpky z roku 1750.

Expozice jsou umístěny i v okolních
budovách. Je zde celkem 50 ucelených
expozic jednotlivých řemesel a živností
většinou z let 1840 až 1930.
Účastníci si zde mohli prohlédnout známé i
méně známé profese. Většina exponátů je ve
funkčním stavu. Jsou zde zemědělské stroje a
pohony, zařízení celých dílen truhlářů, kovářů,
ševců, pekařů, řezbářů, kolářů, šindelářů,
paramentářů, atd.

z transmise. Velice zajímavý byl i zcela
funkční celodřevěný katr na řezání dřeva.
Jsou zde i další dva funkční katry. Litinový
z roku 1921 a technická památka tzv.
„Jednuška“ z roku 1836.

Je zde i stálá výstava 110 vycpaných zvířat,
ptáků a ryb. Dětem se líbil veliký vlk
s Karkulkou z pohádky.

Navštívili jsme i školní třídu se 100let starým
nábytkem a výukovými obrazy z dějin národa
a z přírody. Byly zde vystaveny i kroje a
technické pomůcky sloužící pro výuku.

Kromě řemesel je zde i expozice hasičské
techniky, železničáře, funebráka, četnické
stanice a zařízení hospody s orchestrionem a
herním automatem. Všechny nás mile
překvapila zde umístěná zámečnická dílna se
vším nářadím pana Kulhavého ze Skutče,
kterou nám průvodce mohl po rekonstrukci
předvést za chodu. Je poháněna řemeny

Všichni účastníci zájezdu odjížděli s přáním
ještě jednou sem zajet s rodinou a příbuznými
na rodinný výlet. Více informací naleznete na
internetové adrese www.muzeumremesel.cz
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Čarodějnice
Letošní pálení čarodějnic proběhlo v Leštince
opět na Bělišti dole u řeky. Za přítomnosti
občanů a našich hasičů byla zapálena vatra.
Ještě než se zešeřilo přišli se na oheň podívat i
z chatové oblasti. Přivedla je sem pravá
nefalšovaná čarodějnice. Velice ji to slušelo,
jak se můžete na přiloženém obrázku
přesvědčit. Svým slušivým oblečením
neudělala čarodějnicím ostudu. Ke všem
přítomným byla vlídná a s každým si
popovídala. Oslavy se při dobrém pivu a
hřejivém ohni protáhly do pozdní doby. Také
počasí těmto radovánkám přálo a nikdo
nezmokl.Věříme, že všichni kdo sem něco na
pálení přivezli po sobě řádně uklidí vše, co
oheň nestrávil. Není zde žádná skládka. Bylo
by škoda, kdyby to museli zajišťovat účastníci.

dalších připravovaných akcích jako je turnaj
v malé kopané a soutěž hasičů.

Oprava křížku

Jak jste si mohli všimnout, je na naší návsi již

postaven opravený kříž, který byl v zimě
povalen sesunutým sněhem ze střechy. Kříž
byl litinový a na několika místech praskl.
Bylo dohodnuto jeho zesílení a svaření tak
aby nebyla poškozena jeho historická
hodnota. Dále byl kříž i s pomníkem ukotven
k vazbě zvoničky. Zastřešení bylo provedeno
stříškou z nerezového plechu. Děkujeme
všem, kdo nám pomohl podle svých možností
s opravou. Na snímku vidíte bratry Lorencovi
při závěrečném upevnění křížku na podstavec.

LOKOMOTIVA CUP 2010
SDH, OÚ a TJ Lokomotiva Leštinka si Vás dovolují pozvat na V. ročník turnaje v malé kopané,
který se koná 12. června 2010 od 8:00 hodin na „Bělišti“. Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení
bude zajištěno po celou dobu konání turnaje.

POUŤOVÁ POBOŽNOST
Obdrželi jsme informaci od pana L. Kropáčka. Jako v předcházejících letech se bude i letos na návsi
u křížku konat pouťová pobožnost. Tento rok vychází svátek sv. Antonína na neděli 13.6.2010
Pouťová pobožnost bude sloužena u křížku v neděli ráno v 8:00 hodin.
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Z obecního zastupitelstva.
V sobotu dne 8.5.2010 se uskutečnila
oslava Dne matek s občerstvením, posezením
s hudbou.
Při příležitosti oslav Dne matek byla
obnovena činnost Svazu žen v obci Leštinka. Na
místě a následně v prodejně se přihlásilo celkem
22 žen. Jako předsedkyně byla zvolena Soňa
Vohnická.
Bylo zadáno geometrické zaměření dvou
parcel
a
příjezdové
komunikace
k bezbarierovému domu na parcele 874. Vlastní
zaměření provedl pan Hetfleiš.
Zastupitelstvo rozhodlo zahájit část prací
na bezbarierovém domu. Došlo ke skrývce
ornice, kterou provedl pan Miloš Novotný svojí
technikou v rámci sponzorského daru obci.
Následně budou po zaměření dle projektu
vyhloubeny a zality základy.
Dne 11.5.2010 ve 13 hod. proběhlo
veřejné ústní jednání týkající se obnovení
stavebního povolení na protipovodňová opatření
za účasti dotčených orgánů. Přijela Policie ČR a
Odbor dopravy Chrudim. Bylo zde odsouhlaseno
zahájit stavbu protipovodňových opatření
demolicí autobusové čekárny a vyhloubením
pokračování příkopu ke křižovatce.

Na mimořádném zasedání dne 17.5.2010
bylo odsouhlaseno přijetí dotace na dokončení
zpracování územního plánu obce Leštinka
obecním zastupitelstvem ve výši 95000 Kč od
Pardubického kraje.
Na nedělní zájezd dne 30. 5. 2010
autobusem do Letohradu, s návštěvou Muzea
řemesel se přihlásilo 16 občanů Leštinky. Cena
zájezdu 130 Kč. Odjezd z Leštinky byl v 6:40 od
Obecního úřadu.
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.
Byl proveden úklid a příprava OÚ
Leštinka na volby. Byly rozneseny hlasovací
lístky všem voličům podle zpracovaného
seznamu voličů do Parlamentu ČT.
V rámci veřejně prospěšných prací byl
vyčištěn a vyplet chodník a sebrán odpad na
černé skládce na příjezdu od Prosetína
Zajištěn svoz nebezpečného
odpadu firmou AVE. Při této příležitosti byl
naložen i sebraný odpad z černé skládky na
příjezdu do naší obce.

Naši jubilanti
V měsíci dubnu a květnu 2010 oslavili naši
spoluobčané významné a kulaté životní výročí.
V měsíci dubnu opravujeme a doplňujeme :

**Jiří Novotný**

71 let

**Jan Novotný**

65 let

V měsíci květnu:

**Miroslav Morávek**

50 let

Srdečně jim blahopřejeme

Výsledky voleb do Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29.5.2010 proběhly v naší
obci Leštinka volby do Parlamentu ČR.
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu
voličů (114) a zvláštním seznamu voličů
(9) - celkem voličů
123
Počet vydaných obálek
86
86
Počet platných hlasů
Účast voličů
70%
Zde je přehled, kolik hlasů dostaly v naší
obci jednotlivé politické strany:
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