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Ing. Josef Modráček
Všem našim spoluobčanům sdělujeme
smutnou zprávu, že dne 19.12.2011
po těžké nemoci zemřel dlouholetý starosta
obce pan Ing. Josef Modráček. Touto
cestou bychom mu chtěli věnovat tichou
vzpomínku za jeho obětavou práci
pro obec.

Josef Modráček se narodil 3.února 1954
ve Vysokém Mýtě jako druhé dítě
milujícím rodičům Františkovi a Věře
Modráčkovým.
Své dětství prožil s rodiči a starším
bratrem Františkem ve Skutči. Obklopen

láskou a bezpečím milující rodiny vyrostl
v člověka pevných morálních zásad.
Po ukončení základní školy ve Skutči
a pak i Průmyslové školy elektrotechnické
v Kutné Hoře nastoupil do zaměstnání
a vstoupil do svazku manželského
s milovanou ženou Libuší.
Spolu založili rodinu a vychovali dva
syny, Martina a Petra. Své morální zásady
a pevně zakotvené hodnoty přenesl spolu
se svojí ženou i na své syny. Pří výchově
svých dětí a zaměstnání ještě dokázal
vystudovat vysokou školu v Praze.
Téměř celou svoji profesní cestu strávil
v podniku ElektroPraga, později ETA
Hlinsko.
Svoji práci miloval a lásku k elektrotechnice, radioamatérství a letadlům
projevoval i ve svých koníčcích. Věnoval
se jim spolu se svými přáteli. Jeho láskou
byla i historie, za kterou neváhal podnikat
i výlety. Hlavně historie obce Leštinka
a okolí byla jeho prioritou.
A láska k obci se projevovala nejen
zájmem o historii, ale i skutečnou, tvrdou
a velice zodpovědnou prací.
V roce 2002 jej zástupci občanů Leštinky
oslovili s
žádostí o kandidaturu
do zastupitelstva obce. Pan Modráček tuto
žádost vyslyšel a v listopadu roku 2002
se stal převahou hlasů nejen zastupitelem
obce, ale i jejím starostou. V této funkci
zůstal přes 3 volební období až do svého
úmrtí.
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Pro jeho mírnou a laskavou povahu
za
ním bez obav přicházeli občané
se
všemi svými problémy a starostmi. A on
je nejen vyslechl, ale bylo-li to možno,
i pomohl či poradil.
Svoji funkci vykonával svědomitě
a doslovně s péčí řádného hospodáře řídil
Leštinku k jejímu prospěchu a rozkvětu.
V dnešní těžké době v něm obec měla
dobrého
starostu,
občané
oporu
a zastupitelé partnera, na kterého bylo
za všech okolností naprosté spolehnutí.
Jako hlava obce byl partnerem i ostatním
starostům ze svazku Mikroregion
Ležáky-Skutečsko. Tak jako občané
Leštinky i oni si ho vážili pro jeho pevné
morální zásady, podle kterých se choval
a žil.
Ztráta, kterou utrpěla jeho odchodem
jeho rodina, žena Libuška, synové Martin
a Petr se svými ženami, vnoučátka
Maruška a Venoušek, jeho milovaný bratr
a další členové rodiny, je stejně veliká
i pro občany obce. Jeho odchod je
pro všechny nečekanou a bolestnou
ztrátou.
Vážený pane starosto, děkujeme Vám
za všechnu tu péči a práci, kterou jste
věnoval naší malé obci a jejím
obyvatelům. Váš odkaz, který jste zde tím
zanechal, se zapíše do historie obce
a bude připomínkou velké skromnosti,
obětavosti a pracovitosti. Stal jste se tak
součástí Vaší milované historie a možná
i vzorem pro další činovníky, kteří
půjdou ve Vašich šlépějích. Navždy
zůstanete v našich srdcích. Děkujeme
Vám.
S úctou občané Leštinky.

Pozůstalí tímto děkují za projevy soustrasti
a za účast na zádušní mši za ing. Modráčka
Obecní zastupitelé by chtěli touto cestou
poděkovat všem, kteří se zúčastnili zádušní
mše 23.12.2011 ve skutečském kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Účast byla
opravdu hojná a důstojná.
Chtěli bychom Vás ještě upozornit, že je
stále možné udělat zápis do kondolenční
knihy, která je umístěna na Obecním úřadě.

.
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Publikace Dějiny Skutče
Kolektiv 14. autorů pod vedením
PhDr. Emila Voráčka DrSc. po pěti letech
dokončil práce na publikaci věnované
dějinám města Skutče a jeho okolí.
Výpravná publikace s množstvím
dosud nikde nepublikovaných vyobrazení
vzácných dokumentů a ilustrací seznamuje
čtenáře s problematikou života našich
předků na Skutečsku. Je rozdělena na dvě
části, při čemž první část chronologicky
postihuje minulost od dávnověku až
po žhavou současnost. Druhá část se pak
věnuje spolkovému, náboženskému životu,
lidovému stavitelství, hospodářství atd.
Ač
se
to
možná
zdá
nepravděpodobné, hned v první kapitole
se objevuje naše obec v souvislosti
s nejstaršími doklady o osídlování
Skutečska, aby se postupně objevila
v několika dalších kapitolách.
Pro naši obec je vznik publikace
o to významnější, že autorský kolektiv
se již od počátku prací na vzniku publikace
setkal s pochopením na straně starosty
obce pana Ing. Josefa Modráčka, který
se snažil autorům poskytnou informace,
které by jim mohly být ku pomoci a trošku
i přispět ke zviditelnění obce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi autory patří i náš občan Mgr.
Michal Štorek, jehož úkolem, coby
odborného archiváře Státního oblastního
archivu v Zámrsku, bylo zpřístupnit
autorskému kolektivu co největší množství
archivních dokumentů, které nebyly dosud
známy široké veřejnosti. Pan Štorek
se pak na vzniku publikace podílel i tím,
že sestavil seznam starostů města
a kapitolu číslo 5. V té se zabývá
problematikou vývoje Skutče a jejího okolí
v letech 1850-1918.
Publikaci je možné zakoupit
v infocentru a Městském muzeu za cenu
450 Kč.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mikulášská nadílka
Letos, jako každý rok, pro naše „malé
spoluobčany“
zajistil
obecní
úřad
Mikulášskou nadílku. Paní Soňa Vohnická
nakoupila sladkosti a připravila 22ks
balíčků s bohatou nadílkou. Krásného
anděla, štědrého Mikuláše a rozpustilé
čerty si v letošním roce s chutí „zahrály“
čtyři mladé slečny - Žaneta, Tereza, Katka
a Anička. Posuďte sami, jak moc jim to
slušelo. Přestože počasí příliš nepřálo
a bylo deštivo, nadílka se vydařila.

Všem zúčastněným děkujeme za ochotu
a snahu zachovat tuto tradici v naší obci.
.
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Z obecního zastupitelstva.
Na veřejném zastupitelstvu 12.12.2011
byly projednány následující body.
Hospodaření obce a prodejny za období
1-11/2011.
Stanovení ceny vodného pro rok 2012
na 32 Kč/m3.
Přijetí
a
odsouhlasení
opatření
ke „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Leštinka za rok 2010“.
Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok
2012 v paragrafovém znění ve výši
1.478.000,- Kč.
Doplnění
a
schválení
vyhlášky
o poplatku za likvidaci komunálního
odpadu o dobu dokdy musí být poplatek
zaplacen. „Splatnost poplatku“ – termín
do 30.4. v každém roce
Prodej parcely 957/6 v k.ú. Leštinka
o výměře 772 m2 manželům Krištofíkovým
za cenu 10 Kč/m2.
Odsouhlasení úhrady ročního nájmu
za pozemek, který je využíván SDH
k výcviku, za cenu 1000,- Kč.

Prodej parcely 1146/7 v k.ú. Leštinka
o výměře 125 m2 manželům Ceplovým
za cenu 50 Kč/m2, kdy se upřesňuje
rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12.9.2011.
Po náhlém odchodu starosty obce bude
nutné zvolit nového starostu. V souladu se
zákonem o obcích a volebním zákonem do
orgánů místních samospráv a po konzultaci
s právním oddělením Pardubického kraje
dospěli zastupitelé obce k závěru, že
stávající zastupitelstvo může pokračovat
dále i v 6-ti členném složení. To proto,
že v Leštince kandidovalo 11 nezávislých
kandidátů, jakoby stran, které měly pouze
jednoho člena,
a neměli za sebe
náhradníka. Z tohoto důvodu nemá za
zesnulého Ing. J. Modráčka kdo nastoupit
jako náhradník. Případné nové obecní
volby by se konaly pouze tehdy, pokud by
klesl počet zastupitelů pod 5 osob . Volba
nového starosty proběhne v pondělí
23.1.2012 od 17:00 hodin.

Naši jubilanti
V prosinci 2011 oslavily dvě naše spoluobčanky životní výročí.
Jedná se o:

Miloslava Zachová
Marie Horychová

79 let
55 let

Srdečně blahopřejeme!

