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Pouť v Leštince
Již se stalo dobrým zvykem, že u
příležitosti pouťových oslav se v naší obci
slouží na návsi u křížku pro místní občany
pouťová pobožnost. Svátek sv. Antonína
tento rok vyšel na neděli 13.6.2010. Pan
Kropáček pro tuto příležitost domluvil
s ohledem na čas pana pátera Františka
Hochmana, že se pouťová pobožnost bude
sloužit u křížku v neděli ráno v 8:00 hodin.
Tento den se na návsi u křížku sešlo cca 30
lidí. Bylo pěkné počasí a tak zde byly
umístěny stoly a židle. Pan páter se po
příjezdu přivítal s místními občany a byl
rád, že se zde sešlo tolik lidí.

Za zvuku nových varhan proběhla mše,
která se sloužila za naši obec a všechny
občany Leštinky.

Po ukončení mše pozval starosta přítomné
občany a pana pátera k návštěvě výstavy v
„Kulturním domě“. Tato nově instalovaná
výstava se týkala historie naší obce od
prvních písemných zpráv, získaných
Rychumburského
panství
z archivů
týkajících se naší obce až po současnost.
Výstava byla umístěna v „Kulturním
domě“. Většina přítomných si šla tuto
výstavu prohlédnout. Pan páter František
Hochman přislíbil na příští rok svoji
účast, a tak osobně podpoří pokračování
tradice pouťových mší.
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Dětský den na letišti
Ve středu 6. června se na letišti Skuteč
uskutečnil dětský den, kterého se zúčastnily
děti obcí Leštinka a Předhradí.
Více než 100 dětí s doprovodem se
zúčastnilo zábavného odpoledne, které pro
ně ve spolupráci s aeroklubem připravili
pracovníci Obecních úřadů z Předhradí a
Leštinky spolu s Českým svazem žen z
Předhradí, Sboru dobrovolných hasičů z
Předhradí a Spolku přátel Rychmburku. Ti
pro ně připravili řadu zajímavých soutěží a
opékání vuřtů. Co jsou však vuřty proti
vrtulníku. Když p. V Novotný oznámil, že
let vrtulníků z Pardubic do Skutče trvá
sedm minut a poprosil děti, aby ho
přivítaly, zůstaly připravené soutěže rázem
opuštěny.

Ve tvářích dětí bylo možné vidět určité
napětí a zároveň i nadšení, když vyhlíželi
tolik očekávaný vrtulník MI-17 přilétající z
jeho domovské základny v Pardubicích.

Členové posádky po letové ukázce dětem
předvedli interiér stroje a odpovídali na
jejich zvídavé otázky.
Ty starší pak zajímal výcvik posádek
vrtulníků na našem letišti. Za poněkud
hlučné o to však působivější překvapení
připravené V. Novotným lze označit

letovou ukázku letounu L-39 Albatros,
který nad našim letištěm předvedl průlety a
ukázky letecké akrobacie. Šlo vůbec o
první vystoupení L-39 na nebi nad Skutčí.
Na závěr celého odpoledne pak proběhl
skupinový seskok našich kamarádů
parašutistů, které při svém odletu vrtulník
MI-17 vynesl do výšky 2 kilometry. O to
pak bylo větší překvapení dětí, když se po
úspěšném sekoku vrtulník znovu objevil
nad letištěm, aby se s nimi rozloučil
nízkým průletem. Moderování celé akce
se ujal V. Novotný, který spolu se
starostkou Předhradí paní Janou Řádkovou
a předsedkyní Českého svazu žen v
Předhradí paní Andreou Šťulíkovou

provázel děti nejen celým odpolednem, ale
i jednotlivými letovými ukázkami a
seznámil je a jejich rodiče s činností
aeroklubu a minulostí letiště. Po celou
dobu konání akce pak děti mohly navštívit
hangáry kde je naši členové seznamovali s
technikou využívanou aeroklubem. Na
závěr celého odpoledne paní Řádková a
paní Šťulíková poděkovaly Vláďovi
Novotnému a členům aeroklubu za to, že
umožnili dětem z Předhradí a Leštinky
prožít zajímavé odpoledne na našem letišti.
Co dodat? Je velmi těžké popsat červnové
odpoledne věnované dětem. Nadšení dětí,
jejich rodičů a úžasnou atmosféru, která
toto prosluněné odpoledne panovala na
našem letišti, skutečně popsat nejde.
Možná na Vás atmosféra panující na letišti
dýchne z fotogalerie na internetu. Bylo to
prostě prima a třeba se znovu sejdeme
Mgr.
nejen při dětském dni.
M. Štorek
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V. ročník Lokomotiva CUP
Tento rok se konal již V.
ročník soutěže v malé kopané.
Na turnaj Lokomotiva CUP do
Leštinky přijelo v roce 2010
celkem šest družstev ze Skutče
Předhradí, Prosetína, Libeciny
a V. Kostelce.
Hlavní
cena
pro
vítěze
byl
jako
v předcházejících letech putovní pohár. Dále se
hrálo o sud piva a další pěkné ceny. Turnaj se
začal hrát od 8 do 15:30 hodiny.
V letošním ročníku mělo největší úspěch
družstvo Stepní kozy Libecina. Za nimi se
umístilo naše družstvo Lokomotiva Leštinka,
které bohužel neobhájilo již čtyřikrát získané
první místo, jak je uvedeno na putovním
poháru. Na třetím místě skončilo družstvo
Čtyřkolky.

Gratulujeme vítěznému družstvu Stepní kozy
Libecina k získání 1. místa v turnaji a
putovnímu poháru, na kterém bude umístěn
název jejich družstva. Gratulujeme i našemu
družstvu za pěkné 2. místo a všem
zúčastněným za hladký průběh sportovního
klání.

Stepní kozy Libecina

Celková tabulka s výsledky:
Mužstvo
skóre/ body/ pořadí
Stepní kozy Libecina 23:2
12
1
Lokomotiva Leštinka
9:5 10
2
Čtyřkolky
13:10
9
3
Rozhodčí
6:12
7
4
Předhradí
7:14
3
5
V. Kostelec
3:18
0
6

Lokomotiva Leštinka

Více fotografií je umístěno na internetových
stránkách obce. Děkujeme všem zúčastněným
za sportovní výkony a pořadatelům z řad
Lokomotivy Leštinka za přípravu areálu,
občerstvení a hladký průběh celé sportovní
akce.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme geometrické zaměření
dvou parcel a příjezdové komunikace
k bezbarierovému domu na parcele 874
zpracované panem Hetfleišem. Před vkladem na
Katastr nemovitostí byly vzájemně dle
provedeného zaměření odsouhlaseny společné
hranice s parcelami rodiny Štorků.
Došlo
k vytyčení
základů
u
bezbarierového domu panem ing. Č. Novotným,
který byl požádán, aby nám dělat stavební dozor.
Předběžně dojednáno sepsání vzájemné smlouvy
na tuto činnost.
Lom Zárubka v rámci sponzorského daru
obci na žádost starosty poskytl zdarma obci
písek a kamení do základů u bezbariérového
domu. Za tento sponzorský dar patří poděkování
všem pracovníkům lomu Zárubka.
Dále byla s vedoucím lomu panem
Boguajem projednávána možnost zapůjčení
těžké techniky z lomu Zárubka na demolici
čekárny a vyhloubení příkopu v rámci
protipovodňových opatření. Technika bude obci
zapůjčena jako v předcházejícím období za
úhradu mzdy zaměstnancům.
Obdrželi jsme finanční pomoc - dotaci
z Pardubického kraje ve výši 61000Kč na provoz
místní prodejny. Výše dotace vychází
z vykázaných nákladů na provoz prodejny naší
obcí v loňském roce.
Ve spolupráci s OÚ Předhradí proběhl
„Den dětí“ na letišti ve Skutči.
Vzhledem k zadření křovinořezu po 12
letech používání nebylo možno počátkem června
sekat trávu v obci na veřejném prostranství.
Zastupitelé rozhodli zakoupit nový křovinořez
stejné značky.

11.6.2010 byl zakoupen nový křovinořez
a hned byl odzkoušen při sekání trávy před
pouťovým programem. Sekání již probíhá
s novým křovinořezem.
OÚ přispěl na zakoupení pohárů na „V.
ročník Lokomotiva Cup 2010“. Pořadatelům
přálo počasí a akce se vydařila.
Pod vedením pana Kropáčka byla v obci
zorganizována pouťová pobožnost u nově
opraveného křížku na návsi.
Ve spolupráci s Mgr. M. Štorkem byla
připravena výstava v Kulturním domě, kde byly
vystaveny důležité podklady týkající se naší
obce. Na výstavu byly zapůjčeny „Spolkem
přátel Rychumburku“ a Mgr. M. Štorkem
písemné materiály. OÚ Leštinka vystavil kroniky
obce, obecní symboly a fotodokumentaci.
Děkujeme všem občanům, kteří se podílely nebo
přispěli k rozšíření okruhu výstavy svými
materiály a fotkami. Zejména paní Pondělíčkové
a Taláckové.
Byla sepsána a podepsána smlouva o
prodeji rozděleného pozemku p.č. 847 manželům
Andrlovým k výstavbě rodinného domku.
Byly
vyhloubeny
základy
pro
bezbarierový dům panem M. Novotným.
Na dno základů byl položen zemnící
pásek a navezen lomový kámen v rámci veřejně
prospěšných prací.
Stavební
komise
projednala
a
odsouhlasila sníženou cenovou nabídku pana
Vohnického na zabetonování základů u
bezbarierového domu.
OÚ přispěl na zakoupení pohárů pro
hasičskou soutěž pořádanou SDH v Leštince.
Dále byl poskytnut finanční příspěvek na činnost
SDH Leštinka.

Naši jubilanti
V měsíci červnu 2010 oslavili naši spoluobčané
významné životní výročí. Jsou to :

**Danuše Zierisová ***

71 let

**Ladislav Chmelík***
**Libuše Talácková***

74 let
86 let

Srdečně všem blahopřejeme.
Do této rubriky začínáme dávat občany po dosažení 50 let a pak po každých pěti letech až do
70 let. Nad 70 let zde budeme gratulovat občanům při každoročních narozeninách.
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Výstava archiválií Leštinky
U příležitosti pouťových oslav byla v
„Kulturním domě“ uspořádána výstava.
Hlavním účelem bylo seznámit širokou
veřejnost s historií naší obce. Starosta obce
požádal Mgr. M. Štorka o zapůjčení jeho
historických materiálů a o projednání
možnosti zapůjčení dokumentů nebo kopií
z Oblastního archivu v Zámrsku. Dále bylo
jednáno se spolkem přátel Rychumburku a
občany Leštinky o zapůjčení jejich
podkladů s vazbou na naši obec. Z trezoru
obce byly uvolněny k nahlédnutí všechny
kroniky a fotodokumentace. Celá výstava
zabrala všechny stoly v „Kulturním domě“
a ještě byly využity výklenky oken.
K jednotlivým historickým podkladům
byly zpracovány popisky. Byla zde i kopie
nejstarší listiny a spisy týkající se historie
Rychumburského panství, kam naše obec
náležela. Navíc pan Mgr. M. Štorek
zájemcům poskytl výklad a bližší
vysvětlení k vystavovaným materiálům.

Jako první návštěvníci se na výstavu přišli
společně podívat účastníci pouťové mše.
Výstavu shlédli při této příležitosti i pan
páter František Hochman.
Dále pak v průběhu dne přicházeli další
občané se podívat a se zájmem pročítali

kroniky s ohledem na události týkající se
jejich rodin.

Úspěch měla i fotodokumentace povodně
z roku 1953, důležitých staveb pro obec
jako je stavba vodovodu, obecního úřadu,
prodejny či plynovodu.
Velký zájem byl i o obrázky ze stavby
viaduktu a budování železniční a stavební
vybavenosti lomu Mikšov – Kaňon.
Návštěvníci měli možnost se zde seznámit
i s významnými rodáky majícími vazbu na
naši obec. Byly zde vystaveny i články,
které vyšly v Austrálii o naší obci a okolí.
K nahlednutí zde byla i publikace o
Pardubickém kraji, kde má své místo i naše
obec. Na závěr výstavy byly vystaveny
všechny podklady sloužící k získání erbu
obce a fotografie z udílení symbolů
v Poslanecké sněmovně.
Výstava byla otevřena i další dny. Přijeli se
k nám podívat také členové spolku přátel
Rychumburku. Přivezl je sem pan Pavel
Bezděk. Jednateli spolku panu Pavlištovi
se nejvíce líbily historické mapy panství a
okolí. Požádal o jejich zapůjčení na
výstavu u příležitosti setkání rodáků
Předhradí, které se koná v sobotu 3.7.2010
Výstava se všem návštěvníkům líbila.
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Stavba bezbariérového domu.
Jak jsme Vás již informovali, získala naše
obec stavební povolení pro výstavbu
bezbariérového domu. Toto povolení má
však omezenou platnost jeden rok a pak by
bylo opět nutné žádat všechny instituce a
dotčené orgány o nové vyjádření. Pokud
bychom neměli stavební povolení,
nemůžeme žádat o dotace na tuto stavbu.
Z výše uvedeného důvodu rozhodlo
zastupitelstvo zahájit stavbu. V letošním
roce je snaha vybudovat alespoň základy.
Stavba byla zahájena shrnutím ornice.
Následně byly vytyčeny a zaměřeny
základy budoucí stavby. Pan M. Novotný

provedl svojí technikou výkopové práce.
Pro zlevnění nákladů jsme využili nabídek
na sponzorské dary obci přislíbené
v loňském roce. Kámen a písek do
vybagrovaných základů nám v rámci
sponzorského daru dovezli z lomu
Zárubka. V rámci veřejně prospěšných
prací bylo jedno auto kamene rozvezeno na
dno výkopů. Vlastní výstavba byla svěřena
na základě odsouhlasené zlevněné nabídky
panu Vohnickému. Jak jste si mohli
všimnout, v současné době jsou již základy
zality betonem a staví se podezdívka
z betonových tvarovek.

Pozvánka
Pro předcházející velký zájem a úspěch se rozhodl uspořádat SDH Leštinka ve spolupráci
s obecním úřadem i v letošním roce neformální IV. Hasičskou soutěž o pohár starosty SDH
Leštinky. Termín byl vzhledem k okolním akcím stanoven na sobotu 3.7.2010. Soutěž
proběhne tradičně na „Bělišti“, kde voda pro požární útok bude nasávána z potoka.
Občerstvení je pro soutěžící i přítomné zajištěno po celý den. Podle předběžných informací je
o účast v této soutěži velký zájem okolních sborů. Věříme, že bude pěkné počasí a přijdete se
na soutěžící podívat s dětmi a vnoučaty. Povzbuďte soutěžící k vrcholným výkonům.

Spolek přátel Rychmburku si Vás dovoluje pozvat na autobusový
výlet do Letohradu, kde je Muzeum řemesel. Dne 10.7.2010 zde bude
řemeslnická sobota. Cena zájezdu je 130 Kč. Vstupné si hradí každý
účastník sám.
Odjezd z Leštinky je v 6:40 od Obecního úřadu.
Odjezd z Předhradí je v 7:00 od Obecního úřadu.
Svoji účast nahlaste předem na OÚ Leštinka
nebo v prodejně

Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Leštinka
Dne 12.7.2010 se v 17:00 hodin bude konat na obecním úřadě v Leštince veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leštinka. Program zasedání je uveden na úřední desce.

