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IV. Hasičská soutěž
V sobotu 3.7.2009 se v Leštince na „Bělišti“ u
řeky konala již v pořadí IV. Hasičská soutěž.
Termín konání soutěže byl vzhledem
k okolním akcím posunut. Soutěž začala
slavnostním nástupem, kde přítomná soutěžní
družstva přivítal starosta hasičů pan Jiří Ročeň.

Na tento ročník přijelo a do soutěže se
přihlásilo 12 soutěžních družstev mužů a čtyři
družstva žen. Soutěž v Leštince je pro družstva
zajímavá tím, že při klasickém požárním útoku
je nasávána voda z potoka.

Dosahované časy v požárním útoku mužů se
pohybovaly od nejlepšího času 34 sekund
(Mrákotín) do nejdelšího 70 sekund (Radčice).
Soutěžní družstvo Leštinky dosáhlo času 48
sekund. Ženy běžely dvakrát a byl zaznamenán
nejlepší dosažený čas. Výsledné časy byly od
38 sekund (Malinné) do 97 sekund (Skutíčko).
V druhém kole pro zábavu se již soutěží
v různých dovednostech. Turnaj pokračoval
během na čas, v jehož průběhu se pilo pivo a
ověřovala se schopnost udržet rovnováhu po
otáčení se do kola. Při této soutěži si některá
družstva své výsledky polepšila nebo
pohoršila.
Na závěr byla při nástupu vyhodnocena
všechny družstva mužů a žen a nejlepším byly
předány pěkné poháry, které do tohoto ročníku
soutěže věnoval obecní úřad Leštinka.
Pro úplnost uvádíme tři oceněná družstva.
Muži 1.Malinné
Ženy 1. Radim
2.Mrákotín
2. Malinné
3.Lažany
3. Žďárec

Našemu družstvu JSDH štěstí v tomto ročníku
moc nepřálo. Umístili se celkově na 6. místě.
Pro všechny přítomné soutěžící i diváky bylo
připraveno jídlo a pití. Opékalo se maso a
prodával se i dobrý guláš. Soutěž se všem
přítomným líbila. Pořadatelům a všem
zúčastněným patří poděkování za přípravu a
průběh tohoto IV. ročníku.
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Nuceně nasazení
Po vzniku Protektorátu Čechy a
Morava 16.3.1939 tehdejší hospodářství ovládl
německý živel. Obyvatelé nově pracovali ve
prospěch zbrojního průmyslu říše „chystající
se na ovládnutí světa.“ Německý průmysl již v
roce 1939 projevil obrovský zájem po českých
pracovnících,
především
ze
zbrojního
průmyslu a stavebnictví, kteří měli zkušenosti
z pevností a strojírenství. Dobrovolný odchod
do říše tak pro mnohé znamenal značný příjem
peněz do rodinných rozpočtů. Na základě
smlouvy z 19.1.1939 se Česko-Slovensko
zavázalo vyslat do Německa 40000 dělníků.
Vládním nařízením z 26.7.1939 a 24.8.1939
došlo k zavedení všeobecné pracovní
povinnosti pro práce schopné muže od 16 do
25 let. 1. září 1939 na základě vládního
nařízení č. 193/1939 vznikly na území
protektorátu Úřady práce, které nahradily
veřejné
zprostředkovny
práce.
Sídla
jednotlivých úřadů byla určována německou
okupační správou a nikoliv protektorátními
úřady. V dubnu 1943 pracovalo na úřadu práce
Pardubice 119 Čechů a 6 Němců. 25.11.1939
tato nařízení doplnily říšské předpisy o
nouzové službě. Oberlandráty tak mohly pro
zajištění zvláštně státně politického významu
povolat veškeré obyvatelstvo ve věku od 15 do
70 let. V červnu 1941 byly zavedeny pracovní
knížky. Krach bleskové války na východní
frontě přivedl představitele říše k mobilizaci
veškerých pracovních sil, které bylo možné
uvolnit pro potřeby zbrojního průmyslu. V září
1942 se protektorátní úřady rozhodly splnit
neustále se stupňující požadavky říše tím, že
Ministerstvo hospodářství rozhodlo na práci v
říši nasadit celé ročníky a to 1921 a 1922. Již v
listopadu 1942 se ukázalo, že akce nebude
stačit a bylo proto rozhodnuto nasadit na práci
v říši i ročníky 1918-1920. V létě 1943
Protektorát věnoval říši ročník 1924. Při
nasazování tohoto ročníku už nebyl brán ohled
ani na to zda jde o těhotnou ženu. Protektorát
nově požádal Adolfa Hitlera o to, aby dělníci
po zaškolení byli odesílání na práci v
protektorátu. Představitelé říše se radikalizace
protektorátu velice obávali, protože průmysl

na jeho území nebyl takřka poškozen
bombardováním a partyzánskými útoky.
Z Leštinky byl na práci v říši nasazeno 9
obyvatel. Šlo o Františka Baťu narozeného v
roce 1916, území protektorátu opustil
8.4.1942 v rámci transportu XIX s číslem 9,
Jaroslava Horáčka narozeného v roce 1920,
který odjel stejným transportem jako Fratišek
Baťa s číslem 8, Bedřich Jarý, narozen 1920,
odjel 26.8.1642 s transportem XLXIII s
číslem 30, Karel Mihulka, narozen 1922,
odjel 6.1.1945 do firmy Philipp Hohemann v
Ober Salzbergu, Netolický Bohumil, narozen
1906, odjel 14.7.1942 s transportem XLI a
číslem 164, Remsa Zdeněk, narozen 1922,
odjel 22.4.1942 s transportem XXIII a číslem
4, Schiedel Jaroslav, narozen 1923, odjel
27.11.1942 s transportem XIV/46 109-235,
Zach Jindřich, narozen 1920, odjel
17.12.1942 s transportem XI/10 119-22. do
LAA Sudetenland (dostal se až do přístavu
Narvick za polárním kruhem) a Ze
současných obyvatel je nutné ještě připočíst
Františka Mikana. Nuceně nasazení měli
proti válečným zajatcům tu výhodu, že s nimi
bylo v rámci možností zacházelo jako s lidmi,
přesto jich řada při nejbližší příležitosti
utíkala domů, protože považovala pracovní
podmínky za otřesné. Jistou roli zde
bezesporu hrály i zážitky z kobercového
bombardování německých měst spojeneckými
letectvy.
Mgr. M. Štorek
V současné době se snažíme získat více
materiálů o těchto nuceně nasazených
občanech z naší obce. Oslovili jsme dosud
žijící občany a požádali je o zapůjčení
některých svých dokladů, dokumentů a
fotografií. Jejich vzpomínky byly sepsány a
po zpracování je zde budeme postupně
uvádět. Prosíme pozůstalé po výše uvedených
nuceně nasazených o případné zapůjčení
například dokladů prostřednictvím kterých
žádali o odškodnění nasazených, případně o
sepsání jejich vyprávění z té doby.
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Lokomotiva Leštinka
Lokomotiva Leštinka se zúčastnila dalších
soutěží. Ve Skutíčku hrálo 8 družstev a
naše družstvo se umístilo na pěkném třetím
místě. Dále proběhla soutěž v malé kopané
na Štěpánově. Účast na tomto turnaji byla
v letošním ročníku velká. Sjelo se na
Štěpánov 25 mužstev. Naše mužstvo
postupovalo ze své skupiny na 1. místě.
Nakonec v turnaji bojovalo až o 3. a 4.

místo. Rozhodly penalty v náš neprospěch
a tak se Lokomotiva Leštinka umístila na
4. místě. Škoda, již 2x vyhrála v tomto
turnaji za sebou první místo a při třetím
vítězství by byla putovní cena našeho
mužstva. Nevadí. Gratulujeme k tomuto
pěknému umístění v turnaji všem hráčům
Lokomotivy Leštinka a držíme palce do
dalších zápasů.

Audit návštěvnosti stránek obce Leštinka
Naše obec má internetové stránky, kde jsou
uváděny mimo povinně zveřejněných
informací a zajímavostí z naší obce i
fotografie z pořádaných akcí. Dále je zde
pravidelně doplňován a archivován tento
„Zpravodaj“. Tvůrce našich internetových
stránek a článků zajímalo, zda plní svoji
úlohu, a zda vůbec mají návštěvnost. Na
internetu se všechny informace archivují a
dále zpracovávají, aniž o tom jako
uživatelé internetu víme. Například na
adrese http://www.toplist.cz/stat/916354 je
možno zjistit pro naše stránky tyto údaje.

Dále je zde pravidelně zpracovávána
návštěvnost našich stránek za den, měsíc či
rok. Výstupy tohoto programu jsou
zpracovány a přehledně uváděny ve
sloupcových grafech. Pro informaci je zde
ve zmenšené verzi uvádíme. Zkuste si
spočítat, kolik lidí navštívilo tyto stránky
za rok 2009. Údaje o návštěvnosti jsou
uvedeny pod měsícem v závorkách.
2010

Zhlédnutí za rok 2010

2009
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Z obecního zastupitelstva.
V chatové oblasti došlo k vzájemnému
pokousání psů. Policie ČR prověřuje možného
majitele útočícího psa. Vyžádala si platný soupis
psů v obci a kopii provedených výběrů poplatků.
Zástupce starosty pan Vl. Cepl se na
žádost
geodeta
zúčastnil
geometrického
zaměření hranic pozemků v chatové oblasti.
Zjištěna odchylka u pozemku paní Blažkové.
Dne 12.7.2010 proběhlo veřejné
zasedání zastupitelstva obce Leštinka. Bylo
projednáno hospodaření obce a prodejny za
období 1-6/2010, rozpočtové změny 2010,
postup zjištění případného černého odběru pitné
vody v chatové oblasti, průběh prací na
bezbariérovém domu, zahájení prací na
protipovodňových opatřeních a přerušené
územní řízení týkající se zpřístupnění pozemků
„V dolcích“.
Starosta předal Stavebnímu úřadu ve
Skutči upravenou výkresovou dokumentaci cesty
„V dolcích“. Cesta s krajnicemi a příkopem má
šířku 8 m.

Bylo rozhodnuto o provedení demolice
autobusové čekárny a prodloužení příkopu tak,
jak je v projektu protipovodňových opatření.
Tento měsíc končí platnosti přístupových
kódů starosty a účetní obce pro Czech Point. U
České pošty byly dne 16.7.2010 vyžádány a
nastaveny nové přístupové kódy.
Vzhledem k používání internetového
bankovnictví pro platby z účtu obce, bylo u KB
zrušeno placené zasílání tištěné formy výpisů
z účtu. Nadále budou využívány bezplatné
výpisy z internetového bankovnictví.
Na základě dříve uzavřené smlouvy
s EKO-COMEM objednal OÚ jeden nový
kontejner na svoz plastového odpadu. Nádobu
nám dodá firma AVE cz.
Stavební komise provedla kontrolu a
následně
převzala
práce
spojené
s
vybetonováním a vyzděním základů u
bezbariérového domu. Faktura za provedené
práce byla proplacena.

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

**Miloslav Cepl ***
**Emilie Zachová ***

65 let
88 let

Srdečně jim blahopřejeme.

Poskytnutí informace
o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do
Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva obcí
podle § 15písm. g) zákona č.49/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů.
1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 15.
října 2010 a v sobotu 16. října 2010
2. Pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu ČR je pro Obec Leštinka
stanoven jeden volební okrsek. Volební
místnost pro Obec Leštinka je stanoven
obecní úřad Leštinka č.p. 30
3. Počet potřebných podpisů voličů zapsaných
v seznamu na peticích podle § 21 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb pro kandidáty do

zastupitelstva Obce Leštinka. pro nezávislé
kandidáty 7 podpisů voličů a pro sdružení
nezávislých kandidátů 10 podpisů voličů
4. Kandidátní
listiny
se
podávají
příslušnému pověřenému úřadu. Pro obec
Leštinka je stanoven Obecní úřad Skuteč,
Palackého nám. 133, 53973 Skuteč.
V termínu do 10.8.2010.
5. Počet členů zastupitelstva obce Leštinka
pro volební období 2010 – 2014 je 7 členů
Žádáme
všechny
zájemce
o
práci
v zastupitelstvu obce o podání přihlášek a
vyplnění kandidátních listin pro volby do
zastupitelstva naší obce Leštinky. Občané
budou volit 7 zastupitelů. Každý kdo má dobré
nápady a zná řešení našich problémů je vítán.

