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Dětský karneval
V sobotu dne 29.ledna uspořádal Svaz žen a
Obecní úřad Leštinka - Dětský karneval. Konal
se v opraveném pohostinství paní Vohnické.
Vstupné pro dospělé bylo dobrovolné. Pro děti
zde byly připraveny soutěžní hry, dětská
tombola a mnoho pěkných cen, které získal
Svaz žen od sponzorů. Z obav, že přijde málo
dětí byly vyvěšeny plakáty i v okolních obcích.
Ve 14 hodin se začaly scházet děti přistrojené
za různé postavy z pohádek a seriálů
v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Dětí
se hned ujaly starší studentky, které přítomným
dětem organizovaly zábavu po celé odpoledne.

Výhry z jednotlivých soutěží a z tomboly si
děti na závěr odnášely s radostnými úsměvy.
Děti, které v soutěžích neuspěly, dostaly také
cenu útěchy. Objevily se i dětské slzičky, které
však byly hned osušeny a pokračovalo se dál.
Zábava se protáhla až do pozdních
odpoledních hodin, kdy již za soumraku začali
nejmenší děti s rodiči odcházet.

Děti si hrály a tančily. Zaplnily brzy celou
plochu sálu. U stolů je s úsměvy pozorovaly
rodiče a prarodiče. Jedna hra střídala druhou a
zábava s tancováním a skotačením měla spád a
všem přítomným se zde líbilo.
Děkujeme Svazu žen Leštinky a všem, kdo
pomohli tuto akci zorganizovat a připravit za
pomoci sponzorů. Poděkování patří zejména
sponzorům p M. Kroupovi, M. Novotnému st.
a p. J. Lorencovi. Dále pak firmám ze Skutče Řeznictví p. Čejky, Drogerie p. L. Boušky a
účetnictví V. Vrchlavská, firmě LSP-CZECH,
dále firmám p. L. Macha a p. L. Kropáčka z V.
Kostelece, Autodopravcům p. V. Ceplovi a p.
M. Novotnému z Leštinky.
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BUDE U NÁS VODNÍ NÁDRŽ ?
V návrhu Plánu hlavních povodí České
republiky,
zveřejněné
Ministerstvem
zemědělství ČR ze dne 18.5.2006, je na
vodním toku Žejbro v lokalitě Vrbatův
Kostelec ČHP1-03-03-075 plocha povodí o
rozloze 48,5 km², celkový navrhovaný
zadržený objem vody v této lokalitě by byl

4mil m³. Plocha zátopy by činila 63 ha. Při
vystoupení hladiny na kótu 370,0 m n. m. by
došlo v katastru území Leštinka k zatopení
okrajových obytných rodinných domů, chat a
hlavní příjezdové komunikace ze Skutče do
Leštinky a Vrbatova Kostelce. Pro informaci
občanům Leštinky uvádíme, že současná

vláda koncem ledna 2011 projednala
„Generel
lokalit
pro
akumulaci
povrchových vod“. Na tomto jednání bylo
vytipováno jen osm lokalit v Pardubickém
kraji a vodní nádrž na potoku Žejbro s hrází u
Vrbatova Kostelce zde není uvedena. Mezi
nejbližší, se kterými se v budoucnu počítá je
lokalita u Miřetic a na Předhradí, kde potok

Krounka protéká Šilinkovým dolem. Koryto
se nejvíce zužuje za lihovarem, zde by měla
být v budoucnu hráz. Vodní nádrž bude od ní
sahat až ke Kutřínu pod Perálcem. V žádném
případě však nejde o aktuální záměr, nýbrž o
vytipování vhodných lokalit. Bude záležet na
vývoji globálního oteplování, pak by přišly na
řadu další lokality.
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VODNÍ NÁDRŽE
Jak jsme naše občany již dříve informovali,
stát vytipoval lokality, kde by v budoucnu
mohly vzniknout vodní nádrže. Tyto nádrže
by měly za úkol zadržet vodu a následně ji
v období sucha uvolňovat. S takovou nádrží
se počítá i u Vrbatova Kostelce a zasáhla by
až na okraj Leštinky se zatopením některých
obytných domů.
I současná vláda se v lednu 2011 zabývala
touto problematikou, která je zpracovaná
v dokumentu “ Generel lokalit pro akumulaci
povrchových vod“. Jak jsme se dověděli, stát
nepočítá se stavbou těchto přírodních děl se
sypanými,
nebo
betonovými
hrázemi
v nejbližším období. Podle informací však
musí s těmito přírodními nádržemi do
budoucna počítat a chránit je. V Pardubickém
kraji je již vytipováno osm obcí, u kterých
jsou vhodné přírodní podmínky pro tyto
stavby. Jsou to u obce Miřetice, s lokalitou
v prostoru rybníka Hořička na Ležáku. Dále u
obce Běstiva s lokalitou Spačice na potoku
Doubrava. Na Lanškrousku lokalita Hoštejn
na Březné. Borovnice na řece Svratce,
Žamberk na Rokytence, Písečná na Ploučnici,
Jangelec na řece Loučné a na Krounce
nedaleko od nás u obce Předhradí lokalita
Rychumburk.
Jak jste se mohli přesvědčit a přečíst si
v příloze novin „pardubický dnes“ ze dne
24.1.2011, tak vodní nádrž u Vrbatova
Kostelce zde není uvedena.

V dalším období však bude záležet na vývoji
globálního oteplování, jehož důsledky musí
s předstihem náš stát řešit a zmírňovat. Čím

tepleji bude, tím je stavba výše uvedených
přehrad pravděpodobnější, pak by přišly na
řadu další lokality. V žádném případě však
nejde o aktuelní záměr, nýbrž o vytipování
vhodných lokalit. Tyto vytipované záchytné
plochy mají dobré nepropustné podloží a jsou
v krajině vhodně situovány. Zejména velké
plochy, které mají dobré hydrologické
podmínky s velkou spádovou oblastí, kde se
zužují koryta potoků a řek mezi skalnaté
břehy, jsou k těmto účelům nejvhodnější.
Tomu nejlépe v našem okolí odpovídá
lokalita Rychumburk u Předhradí. Potok
Krounka zde protéká Šilinkovým dolem a
koryto se nejvíce zužuje za lihovarem, kde by
měla být v budoucnu hráz. Vodní nádrž bude
od ní sahat až ke Kutřínu pod Perálcem.
Pro informaci uvádíme část mapy vodní
nádrže s hrázi u V. Kostelce. Je z ní patrné
kam by, někdy v budoucnu, dosáhla hladina
vody při maximálním naplnění. Byla by až na
samé hranici obce a došlo by případně i
k zaplavení některých objektů. Věříme tomu,
že ani naši vnukové se této realizace
nedočkají.
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NOVÝ DOMOV PRO SENIORY
Obdrželi jsme zprávu, že v Chrudimi vzniká
nová služba pro seniory. Jedná se o
pobytovou sociální službu. Toto lůžkové a
sociální centrum pro seniory o.p.s. bude
poskytovat dvě sociální služby. Domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem. Tyto
služby jsou určeny pro všechny seniory

z regionu Pardubického kraje. Již nyní je
možno zasílat žádosti o předběžné zařazení do
pořadníku žadatelů, které si stáhnete na
www.domovsenioruchrudim.cz.,
kde
je
uvedena adresa pro podání žádostí. Jakékoliv
bližší informace získají případní zájemci od
paní Ivany Bohaté na telefonu 775 103 690.

KRIZOVÉ CENTRUM
o děti atd.. Cílem je pomoci sociálně slabým
klientům, kteří se dostali do nesnází, nebo do
dluhů a nevědí si rady. Kontaktní osoby jsou
Mgr. Lenka kolářová a Monika Novotná na
telefonu číslo 469 623 899, nebo mobil
724 837 218. K dispozici je i e-mailová
adresa: kc@pestalozzi.cz. Více informací je
uvedeno i na jejich internetových stránkách
www.pestalozzi.cz .

Obdrželi jsme dva letáky od Centra J.J.
Pestalozziho, o.p.s. se sídlem Štěpánkova
108, 537 01 Chrudim. Toto krizové centrum
nabízí služby, které jsou poskytovány
bezplatně a dle přání i anonymně. Jedná se
zejména o poskytování informací o státní
sociální podpoře (porodné, pohřebné, sociální
příplatky, přídavky na bydlení přídavky na
děti); o důchodech (starobní, invalidní, sirotčí,
vdovský, vdovecký), o dávkách hmotné nouze
apod. Dále poskytují poradenství pro jednání
s exekutory a společnostmi vymáhajícími
dluhy. Sepisují žádosti o splátkové kalendáře.
Pomáhají řešit krizové bytové situace a
problematiku domácího násilí s řešením sporů

Provozní doba tohoto centra je každý den od
7:30 hodin. V pondělí a ve středu jsou k
dispozici pracovníci do 17: 00 hodin. V úterý
do 15:30 a v pátek jen do 14:30 hodin.
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Z obecního zastupitelstva.
- Hned po svátcích se 3.1.2011 konalo pracovní
zasedání
obecního
zastupitelstva.
Bylo
projednáno :
- Pan Cepl V. provedl kontrolu a opravu
pouličního osvětlení. Předal k opravě 4 kusy
světel a dva časové spínače.
- Obdrželi jsme nabídku na zajištění realizace
LED osvětlení v obci, včetně současných
cenových relací za jednotlivá osvětlovací tělesa
podle typů a příkonu. Dále došla i nabídka od f.
SEVEn. Vzhledem ke klesajícím cenám nebude
realizováno.
- Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o spolupráci s
firmou ELEKTROWIN a.s. při sběru a likvidaci
malých elektrospotřebičů. Bude vybudován
sběrný dvůr (místnost), zajištěny kontejnery a
obdržíme příspěvek na propagaci sběru.
- Zastupitelé projednali a schválili Opatření
obecné povahy týkající se vymezení zastavěného
území ve správním obvodu obce Leštinka.
- Byl zpracován návrh dopisu, tak jak bylo
uloženo starostovi na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 13.12.2010., týkající se
používání účelové komunikace v chatové oblasti.
Zastupitelé dopis odsouhlasili.
- Bylo projednáno možné čerpání dotace pro
opatření III.2.2 "Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova". Bylo rozhodnuto o požádání
o dotaci na rekonstrukci bývalé hasičské
zbrojnice z roku 1928 a její přebudování na
prostory se stálou expozicí 600leté historie obce
-

Leštinka. Přípravou podkladů k žádosti pověřen
předseda stavební komise.
- Došlo k opotřebení podavače papírové pásky
v pokladně
na
obecní
prodejně.
Bylo
odsouhlaseno (pokud oprava bude drahá)
případné zakoupení nové pokladny.
- Pro dokončení ÚP obce Leštinka je možno
využít vypsané dotace z PK pro rok 2011. Ještě
je potřeba zajistit a proplatit „Čistopis ÚP
Leštinka“, který zpracuje REGIO, projektový
atelier
s.r.o.
Starosta
pověřen
dalším
zpracováním podkladů.
V rámci projektu Oranžová úsporám bylo
rozhodnuto o podání žádosti o finanční
prostředky od nadace ČEZ ve výší 350 000Kč.
K vybudování víceúčelového hřiště s živičným
povrchem, oplocením a osvětlením s využitím
vlastních prostředků ve výši 60 000Kč.
- Inventarizační komise majetku provedly
inventuru na prodejně obce. Zásoby činí cca
30 000Kč. Dále byla provedena inventarizace
majetku JSDH a obce za rok 2010.
- obdrželi jsme sponzorské dary a příspěvky naší
obci na budování a další rozvoj. Výsledky
zveřejníme v únoru 2011.
- Svaz žen obdržel příspěvek na uspořádání
dětského karnevalu, který se uskutečnil v sobotu
29.1.2011 ve 14 hodin v bývalém pohostinství u
Vohnických. Na ceny pro děti přispěli také další
podnikatelé a sponzoři z naší obce a okolí.

Výsledek Tříkrálové sbírky v Leštince
Farní charita Hlinsko uspořádala počátkem
nového roku 2011 Tříkrálovou sbírku. Tato
sbírka proběhla i v naši obci. Tříkráloví
koledníci zazvonili u každého domu.
Obdrželi jsme dopis od MVDr. Josefa
Boháče ředitele FCH Hlinsko, kde nám
jménem Farní charity děkuje za umožnění
vykonání sbírky a děkuje všem občanům
Leštinky, kteří přispěli potřebným částkou
v celkové výši 4296 Kč. Těší nás,
dosažený výsledek v naší obci, což
potvrzuje, že ani nám není lhostejný osud
jiných občanů, kteří se ocitli v tísni.
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PROJEKT - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Nadace ČEZ vypsala grantové řízení
Oranžové hřiště, které je zaměřeno na
podporu výstavby dětských a sportovních
hřišť a je určeno pouze pro obce, města a
městské části. Maximální výše jednoho
nadačního příspěvku je 1 milion korun a
termín pro podání žádosti byl stanoven od 15.
11. 2010 do 31. 1. 2011. O výši poskytnutého
nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada
Nadace ČEZ. Schválený nadační příspěvek
může být snížen, o tomto snížení je žadatel
informován a vyzván nadací k upřesnění, jaké
položky budou ze sníženého nadačního
příspěvku hrazeny. Do 60 dnů od zasedání
Správní rady Nadace ČEZ budou všichni
žadatelé vyrozuměni o výsledku grantového
řízení. Vyrozumění bude zasláno na emailovou adresu statutárního zástupce
organizace. Zastupitelé obce Leštinka se
rozhodli zkusit štěstí a pověřili starostu obce
zpracováním žádosti o nadační příspěvek ve
výši 350 000Kč, neboť v naší obci Leštinka je
budován po etapách "Areál volnočasových
aktivit". Máme zde již malé dětské hřiště s
věžičkami, skluzavkou a houpačkou. Pro
odpočinek a uložení věcí návštěvníků jsme
postavili dva altánky a kolem kmenu lípy
máme lavičky vytvářející kruhové posezení.
V rámci projektu Oranžové hřiště chceme
rozšířit tento náš areál o větší víceúčelové
sportovní hřiště o rozměrech cca 18x36m. Pro
toto hřiště se musí zpevnit terén a vytvořit
podkladovou vrstvu nasypáním cca 40cm drti.
Na tomto podkladu chceme vybudovat
víceúčelovou sportovní plochu, pokrytou
živičným povrchem se snadnou údržbou. Na
povrchu živice budou nalajnovány různými
barvami hranice hrací plochy pro nohejbal,
volejbal a tenis. Dále se na tomto živičném
povrchu bude moci jezdit na dětských kolech,
kolečkových bruslích a skateboardu. V zimě
se tato plocha pokryje ledem a využije se pro
bruslení a dětský hokej.

Pro zabránění pobíhání psů chceme celý areál
v rámci tohoto projektu Oranžové hřiště také
oplotit a případně na dvou protilehlých
stranách hřiště vybudovat vyšší pletivo, pro
zachycení míčů a tenisových míčků. Dále
bude hřiště (v rámci finančních možností)
osvětleno v rozích čtyřmi pouličními světly
pro případné prodloužení využití hrací plochy
i v zimním období. Odhadnuté náklady jsou
410 000Kč. Z toho již máme cca 60 000Kč od
sponzorů.
Vybudované hřiště bude využíváno dětmi,
hasiči, občany naší obce, chataří a turisty pro
dětské každodenní hry, aktivní sportovní
odpočinek a k uspořádání různých
sportovních soutěží a dětských dnů. V okolí
Leštinky je mnoho zatopených lomů
sloužících ke sportovnímu potápění a obcí
prochází i cyklostezka. Také projíždějící
návštěvníci budou moci tento areál využívat k
relaxaci a ke svému sportovnímu vyžití.
Správu a údržbu hřiště bude zajišťovat obecní
úřad Leštinka za dozoru předsedy stavební
komise. Do oploceného areálu se sportovním
hřištěm bude volný přístup. Při pořádání
turnajů je možné zpoplatnění dle obecní
vyhlášky. Otevřen bude od 7 do 20 hodin.
V případě, že Správní rada Nadace ČEZ
schválí nadační příspěvek na realizaci našeho
projektu,
budeme
vyzváni
k dodání
povinných dokumentů v listinné podobě:
Žádost o nadační příspěvek s podpisem
statutárního zástupce. Usnesení o volbě
statutárního zástupce. Doklad o zřízení nebo
vedení bankovního účtu. Doklad o přidělení
IČ. Výpis z katastru nemovitostí k lokalitě pro
výstavbu hřiště a výroční zprávu. Uvedené
dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku. Snad nám bude přát štěstí, neboť
rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ je
konečné a nelze se proti němu odvolat.
Podrobnější
informace
o
výsledcích
grantového řízení se žadatelům nesdělují.
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LOKOMOTIVA Leštinka 2010

Rok 2010 nebyl z pohledu našeho
týmu SDH Lokomotiva Leštinka extra
vydařený. Nedařilo se nám v mistrovské
soutěži, kde po loňských hodech přišel řádný
půst. Z deseti účastníků jsme skončili na
posledním místě se ziskem 12 bodů a skóre
72:95. Hra nebyla vždy úplně špatná, nicméně
neproměňování ani těch nejvyloženějších
šancí nás stálo řadu dobře rozehraných
zápasů. Je však třeba dodat, že jsme nebyli
beznadějně poslední a že o našem umístění
rozhodl až poslední zápas, který jsme
nezvládli.
Tradičně jsme uspořádali o Leštinecké
pouti turnaj na našem hřišti - jednalo se již o
5. ročník „LOKOMOTIVA CUPu“. Tentokrát
si putovní pohár odvezlo mužstvo „Stepní
kozy Libecina“ a jelikož se jedná o stálého
účastníka, tak nás to snad ani tolik nemrzí.
Všichni věříme, že to byla na dlouho poslední
zápůjčka hlavní ceny. ☺
O letních prázdninách jsme se
zúčastnili i dvou turnajů. Ve Skutíčku, 5.
července, kde jsme skončili 3. z osmi
mužstev, a pak 17. července na Štěpánově na již tradiční obhajobě loňského vítězství.
Bohužel potřetí se nám místní turnaj vyhrát
nepodařilo, ale i se 4. místem z 25 panovala
spokojenost.

Na lepší zítřky se nám začalo blýskat
ke konci roku. Původně jsme měli sestoupit
do nižší soutěže, ale z důvodu reorganizace
hracího systému jsme zůstali v I. třídě
Hlinecka.
Koncem října začala nová sezóna a pro nás se
nevyvíjí špatně - po sedmi odehraných kolech
jsme figurovali dokonce na 1. místě /viz níže/.
Pravdou zůstává, že nejsilnější soupeři na nás
ještě čekají, nicméně pohled na internetové
stránky nebo do novin je o dost radostnější.
Na rok 2011 plánujeme uspořádat, ve
spolupráci s obecním úřadem, další ročník
„LOKOMOTIVA CUPu“ který tentokrát
vychází na 18. června kdy opět změří síly 6
družstev každý s každým. Věříme že i nová
sekačka zakoupená obecním úřadem nám
pomůže zkvalitnit trávník, aby nehrozilo
nějaké zranění. Zároveň bych chtěl touto
cestou poděkovat OÚ Leštinka za spolupráci
a finanční pomoc v roce 2010 a doufáme ve
stejně vřelou spolupráci i pro rok 2011, který
bude našim už 10 tým jubilejním rokem. Více
informací o klubu můžete získat na
internetových stránkách.
www.lokomotiva-lestinka.wbs.cz
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TJ Lokomotiva
1.

7 5

1

1 33:18

16

Leštinka
2.

Forza Hlinsko

6 5

0 1 34:18

15

3.

Orel Hlinsko "B"

6 3

0 3 24:19

9

4.

AC Hlinsko

4 3

0 1 23:22

9

5.

Natahari Svratka

8 2

2

4 18:29

8

6.

Benfica Hlinsko

4 2

1

2 14:15

7

7.

FC Norton Skuteč

4 2

0 2 21:16

6

8.

Bouchalka Dřevíkov

5 1

0 4 12:22

3

9.

STS Rotor Hlinsko

2

0

0 2 2:8

0

10.

Instav Čertovina

4

0

0 4 10:24

0

