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III. Rodinné setkání v Leštince
O posvícení v neděli dne 28.8.2011 odpoledne
se uskutečnilo již III. Rodinné setkání na
dětském hřišti. Počasí nám přálo. Pro děti zde
byly uspořádány sportovní a dovednostní hry.

Bylo zde hodně dětí doprovázených rodiči i
prarodiči. Každé dítě dostalo startovní lístek
s vyznačenými deseti stanovišti, kde se
soutěžilo o sladkosti a různé ceny.

Trasa, kde byly umístěny jednotlivé soutěže,
vedla dolů k řece a z Běliště zpět na dětské
hřiště. Soutěžilo se v hodu na cíl, skládání
puclí, jízdě s kolečkem, poznávání koření, lovu
rybiček, chůze na chůdách, kopání a házení
míčem, střelba vzduchovkou na cíl atd.

Na závěr děti obdržely pamětní medaili, kterou
navrhl a vypálil pan Kroupa. Bylo jich rozdáno
cca 50 kusů. Pak si mládež s rodiči opekla
buřty. Celé odpoledne se zde točila limonáda a
pro tatínky i pivo Pernštejn. Přítomní si
navzájem mohli popovídat a posedět.

K dispozici zde byla postavena trampolína,
kterou si všechny děti rády vyzkoušely.

Všem se tady při poslechu hudby líbilo a
zábava se protáhla do večera. Děkujeme všem,
kdo pomohli uspořádat tuto akci a tak přispěli
k průběhu pěkného odpoledne v naší obci.
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Nejstarší listina vypovídající o Leštince
V souvislosti s přípravami oslav 620 let
existence obce Leštinka mne oslovil
starosta obce Ing. Josef Modráček s tím, že
by chtěl znát obsah listiny, od níž obec
počítá svoji existenci. Listina zapsaná
v deskách dvorských království Českého se
dochovala v přepisu, který nám přináší
František Palacký v třetím dílu Archivu
českého na stranách 469, 470 uvádí:

Zjednodušeně lze její obsah postihnout
slovy: Smil z Rychmburku prodal v sobotu
8. června 1392 Otovi Berkovi z Bí[ě]liny a
Bočkovi z Kunštátu a Poděbrad svoje
panství Rychmburk se všemi městy a
vesnicemi za 10 000 kop pražských grošů.
Leštinka zde vystupuje jako plně fungující
sídelní jednotka.
Z listiny vyplývá, že panství Rychmburk
patřilo ve 14. století mezi největší a
nejbohatší panství v Čechách.
Smil z Rychmburku (* asi 1350; + 13.
srpen 1403) patřil mezi nejvlivnější a
nejmocnější muže království. Roku 1390
zdědil Pardubické a Rychmburské panství.
V červnu 1392 se v souvislosti s jeho spory
s Václavem IV. rozhodnul přikročit z obav
z královy
nevyzpytatelné
povahy
k uvedenému prodeji. Že šlo o fiktivní
prodej dokazuje, že se nedochovaly zprávy
hovořící o zaplacení na tehdejší Čechy tak
vysoké sumy.
Smil již v lednu 1393 v pramenech znovu
vystupuje jako majitel panství.
Od roku 1396 byl nejvyšším místopísařem
zemských desek a od roku 1403 působil

jako hejtman čáslavského kraje. Padl v boji
proti kutnohorským.
Leštinka jako sídelní prvek se zformovala
spolu s Týnem a Vrbatovým Kostelcem
v souvislosti
s kolonizační
činností
(osídlovací
činností)
mnichů
Benediktýnského kláštera v nedalekých
Podlažicích. To potvrzují archeologické
lokality hradních objektů v dnešní lokalitě
Cejřov – na hradě a Cejřov – Valy.
Údolí říčky Žejbro v oblasti Týna a
Leštinky dodnes neprodělalo podrobnější
archeologický výzkum. Leštinka převzala
jméno od stejnojmenné říčky, která od té
doby několikrát změnila jméno.
Uvedená listina je tak nejstarší písemnou
zprávou, v níž je obec přímo uvedena,
kterou se dosud podařilo nalézt ve státních
archivech ČR. Abychom si mohli udělat
ucelený pohled o pozemkové držbě
v Čechách v období 12. až 15. stol., museli
bychom mít k dispozici Zemské desky. Ty
však lehly popelem při zničujícím požáru
Pražského hradu v roce 1541. Do dnešních
dob se dochovala pouze jediná kniha
Zemských desek.
Jak mohlo dojít k záměně termínů nejstarší písemná zpráva a zakládací
listina? V roce 1991 požádal tehdejší
starosta obce Stanislav Cepl archiváře
Okresního
archivu
v Chrudimi
o
poskytnutí zpráv o vzniku obce. Ti mu
poskytli uvedený zápis s konstatováním, že
jde patrně o nejstarší písemnou zprávu o
obci, nikoliv o zakládací listinu.
Abychom mohli hovořit, že je známa
zakládací listina dané lokality, musela by
tato obsahovat jméno toho kdo jí nechal
založit, kdo jí vyměřil, kdo jí osídlil a kolik
to vše stálo, včetně očekávaného přínosu
pro pokladnu zakladatele.
Listina z 8. června 1392 je tak skutečně
nejstarší známou písemnou zprávou
hovořící o Leštince. I když kdo ví, co ještě
odhalí archivy?
Mgr. Michal Štorek
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Vyjádření organizátora regionální dopravy
Na základě připomínek občanů k novému
jízdnímu řadu vlaků pro rok 2011/20012
zaslal OÚ Leštinka připomínky týkající se
omezení zastávek vlaků v Prosetíně.
Obdrželi jsme dopis od společnosti
OREDO s.r.o., která je organizátorem
regionální dopravy v Pardubickém kraji.
V odpovědi se píše, že společnost OREDO
považuje zastávku Prosetín za významný
bod v rámci železniční tratí Pardubice –
Hlinsko,
což
vyplývá
z jejího
nadprůměrného využívání cestujícími, a
nemá proto v úmyslu ani v budoucnu
omezovat zastavování vlaků v této lokalitě.
S ohledem na značně komplikovanou
podobu sestavy návrhu jízdního řádu na
trati 238 pro období roku 2012 však bylo
v některých případech nutné přistoupit
k dílčímu omezení vzhledem k technickým
podmínkám trati. Limitujícím faktorem je
značná vzdálenost jednotlivých stanic
s možností křižování vlaků v kombinaci

s nízkou traťovou rychlostí (převážně
70km/h), dále je komplikovaná vlivem
vlaků směr Hradec Králové na společném
úseku těchto dvou tratí, na tzv. „rosickém
mostě“ v Pardubicích.
Stavba přeložky trati od Chrudimi přímo
do stanice Pardubice hl. n., která by vedle
zrychlení dopravy také tyto problémy do
značné míry vyřešila, je ze strany státu
bohužel již několik desetiletí odkládána.
Situací se však intenzivně zabývají s cílem
zvýšit
v budoucnosti
počet
spojů,
zastavujících
v Prosetíně.
V rámci
zpřesnění podoby tras jednotlivých spojů
se navíc již v návrhu JŘ na příští rok
ukázalo jako možné zastavit zde
vybranými vlaky nad rámec původních
předpokladů. Na závěr je v dopise
uvedeno, že věří, že tato informace starostu
a občany Leštinky potěšila a i nadále
budou využívat veřejnou dopravu ke své
co možná největší spokojenosti.

Oprava komunikace v chatách
Občané z chatové oblasti vznesli na OÚ
Leštinka žádost o pomoc s opravou hlavní
příjezdové komunikace do jednotlivých
části. V tomto deštivém létu došlo na
nezpevněné vozovce k vyježdění kolejí a
auta již zadrhávají o vyvýšený střed cesty.
I když je v zakládací listině chatové oblasti
uvedeno, že se o komunikace budou starat
majitelé chat, vyšlo zastupitelstvo obce
tomuto požadavku vstříc a v rámci slevy na
materiál od lomu Zárubka nechala sem
panem Horychem zavézt jedno auto drtě.
Majitelé chat v průběhu týdne tuto drť dle
dohody rozvozili a vysypali vyježděná
místa na cestě. Všichni přítomní chataři
pomohli, a tak se jim vlastními silami
podařilo zlepšit průjezdnost cesty. Největší
podíl na organizaci celé této akce měla
rodina Netolických, za což jim patří od OÚ
Leštinka, stejně jako i ostatním kdo
pomáhal poděkování.
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Z obecního zastupitelstva.
Byla

zaslána

připomínka

k návrhu

jízdního řádu vlaků s omezeným počtem
zastávek v Prosetíně
Obdrželi jsme zpracovanou změnu
výkresové dokumentace bezbariérového
domu řešící sjednocení vzhledu s ostatními
stavbami vytvořením sedlové střechy.
Započaly práce na střešní konstrukci
na bezbarierovém domu, které provádí pan
Boržík. Obec zaplatila náklady na pořízení
materiálu ve výši 60 000Kč.
Před položením paropropustné střešní
folie a latí byly vyzděny štíty a obezděny
podzednice na bezbariérovém domu.
Obdrželi jsme čistopis územního
plánu obce Leštinka. Po jeho projednání
zastupitelstvem na veřejném zasedání
zastupitelstva v měsíci září bude vydáno
Opatření obecné povahy, kterým vstoupí ÚP
v platnost.
Na žádost občanů z chatové oblasti
byla zakoupena drť na zpevnění místních
komunikací. Rozvoz a rozházení štěrku

zajistili chataři vlastními silami. Největší
podíl na této akci měla rodina Netolických,
za což jim patří poděkování.
Vzhledem ke kolísajícím příjmům ze
státního rozpočtu do obecní pokladny řešil
starosta a účetní se zástupcem Komerční
banky panem Bachurou možnosti, jak lze
tyto výkyvy eliminovat. Mimo jiné varianty
je nejlepší zřídit kontokorent, nebo revolving
k účtu naší obce. Před projednáním ve
vedení KB a zastupitelstvu byly zpracovány
všechny požadované údaje.
Zajištěna příprava náplně a cen na III.
Rodinné setkání ve spolupráci se Svazem
žen.
Starosta projednal s panem J.
Ročněm realizaci palubkového stropu
v budované místnosti Kulturního domu.
Stavební komise řeší možnost
realizace centrálního vytápění Kulturního
domu v rámci dotace z Pardubického kraje.

Upozornění na změny jízdních řádů
Začátkem příštího roku dojde ke změnám
jízdních řádů. Tyto změny jsou řešeny
v rámci snižování dotací tak, aby
jednotlivé spoje jak vlakové, tak i
autobusové, byly co nejvíce vytíženy. Jsou
hlášeny i změny jízdních tras autobusů.
Některé zastávky budou vypuštěny a
nahrazeny jinými. Například autobus ze
Skutče do Hlinska přes Prosetín již
nepojede na Ranu a Vojtěchov, ale
z Mrákotína se bude vracet zpět do
Prosetína a odtud pojede do Dřeveše a na
Babákov. Pak pojede na dolní konec
Holetína a bude pokračovat do Hlinska.
Tato trasa bude značně komplikovaná
zvláště v zimním období. Řeší se také
zkrácení intervalů mezi jednotlivými spoji
atd. Žádáme všechny spoluobčany, aby si
ověřili u svých přepravců, zda nedojde u
využívaných spojů ke změnám. V případě
více požadavků jsme ochotni s dopravci ve
spolupráci s ostatními obcemi jednat.

Organizátor veřejné dopravy Pardubického
kraje je spol. OREDO s.r.o.. Odbor
dopravy
silničního
hospodářství
Pardubického kraje zaslal oznámení o
zveřejnění návrhu autobusových jízdních
řádů Pardubického kraje pro rok
2011/2012. Tyto návrhy autobusových
jízdních řádů jsou vyvěšeny na webových
stránkách OREDA od 7.8.2011. Tyto
jízdní řády naleznete na www.oredo.cz.
Nové jízdní řády také zveřejnila Skuteč ve
Skutečských novinách.
Pokud budou mít naši občané
připomínky k návrhům jízdních řádů
z důvodů ztráty návaznosti při dojíždění do
školy nebo do zaměstnání, můžou je
uplatnit přímo u firmy OREDO, nebo
prostřednictvím našeho obecního úřadu.
Připomínky předejte na OÚ Leštinka
nejpozději do 12. 9.2011, abychom je
mohli včas předat. Některé připomínky
občanů již byly odeslány.

