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Činnost zastupitelstva v roce 2012
Jako každý rok, tak i letos, je na čase
rekapitulovat
činnost
obecního
zastupitelstva v roce 2012.
Největší penzum práce se jako již
po několikáté věnovalo okolí návsi. Vše
vypuklo začátkem dubna, kdy firma SaM
Litomyšl začala realizovat výstavbu
multifunkčního hřiště. Projekt bylo nutné
stihnout v termínu před zahájením oslav
620.výročí obce. Od května bylo hřiště
zpřístupněno veřejnosti. Svůj zatím
největší význam mělo v
červnu
na obecních oslavách, kdy sloužilo jako
parket při taneční zábavě…
Dalším důležitým mezníkem byla
plynofikace Kulturního domu č.p.26. Díky
této investici se daný objekt stal opravdu
kulturním domem a jeho využití je
mnohem větší. Dříve se tu konala
maximálně výroční schůze hasičů, ale teď
ho může využívat omladina jako svoji
klubovnu, případně Svaz žen pro své
schůzky. V závěru roku provedl Martin
Modráček opravu neutěšeného stavu
elektroinstalace včetně výměny jističe.
Po loňském zprovoznění zadní místnosti je
již přízemí na 99% hotové. Poslední dny
ukazují, že by také tento prostor nemusel
zůstat bez využití. Začátkem února
proběhla výstava automatické kresby, která
měla kladný ohlas i od autorky, a tak není
vyloučeno, že se bude opakovat.
O průběhu této výstavy Vás budeme
podrobněji informovat v únorovém čísle.
Zatím nejnovějším počinem je zahájení
cvičení jógy doplněné o rehabilitační
cviky. Termín zahájení je zatím v jednání,

nicméně jako nejpravděpodobnější se jeví
pondělí
4.března
/budete
včas
informováni/.
Na letošní rok 2013 je v plánu oprava
střechy Kulturního domu. Ta měla být
provedena již v roce 2012, ale dotace
z programu obnovy venkova nebyla
dostatečná. Letos je výhled lepší i kvůli
novému rozpočtovému určení daní, kdy by
naše obec měla dostat o 176 000 Kč víc
než v loňském roce. Nicméně dokud
peníze nebudeme mít na účtu, tak těmto
zprávám neuvěříme. Bezbariérový dům,
jak jsme psali už loni, letos nedoznal
žádných změn. Důvod byl jasný –
nedostatek financí. V prosinci 2012 padlo
na veřejném zastupitelstvu rozhodnutí tuto
nemovitost prodat. V současné době zatím
nemáme žádnou nabídku.
Největší událostí v loňském roce byly
oslavy 620ti let obce. Tato organizačně
velmi náročná akce všechny pořádně
prověřila. Opět se ukázalo, že dokážeme
držet pospolu a vzájemně si pomáhat. Ať
už se jedná o hasiče nebo Svaz žen.
Spousta návštěvníků byla překvapena
prostředím, které se za poslední léta
podařilo v Leštince vybudovat. Snahou
zastupitelů bude v letošním roce vymýšlet
akce další. Máme zájem, aby naší obcí
vedla trasa historických aut při závodech
veteránů, které pořádá Sokol Radčice.
V letošním roce se bude jednat
o 28. ročník. Doufáme, že pořadatelé naší
nabídky využijí. Již nyní se můžeme těšit
na dětský karneval, který bude pořádat
Svaz žen v sobotu 2.3.2013 od 14:00.
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Tajemství rodu
V lednu začala Česká televize vysílat
13ti dílný seriál Tajemství rodu, v němž
přední osobnosti pátrají po svých předcích
a kořenech. Seriál vysílá ČT 1 každou
středu od 21 hodin. Seriálem provází
předsedkyně
České
genealogické
společnosti
paní
Voldánová,
která
jednotlivé osobnosti zavede do různých
archivů a ukáže jím, jak někdy byly
pohnuté osudy jejich předků a to jak
v dávné
minulosti
ale
i
takřka
v současnosti.
Kde začít s pátráním po svých
předcích? U nejstaršího člena rodiny, nebo
v dokladech jako jsou rodné, oddací
a úmrtní listy. Doma se dají najít doklady
mluvící o vašich praprarodičích.
Kam se poté vydat? Matriční knihy
z východních
Čech
jsou
uloženy
ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.
Jak tam mám být vybaven?
Samozřejmě nesmíte zapomenout vaše
poznatky. Dále je nutný platný občanský
průkaz, bez něhož vám stráž neumožní
vstup do archivu. Ten budete znovu
potřebovat při vstupu do badatelny.
Matriční knihy jsou uloženy podle
jednotlivých typů vyznání a jednotlivých
farních úřadů. Leštinka vždy náležela
ke skutečské farnosti. V některých
případech se nacházejí zápisy i ve farním
úřadu Vrbatův Kostelec. Zápisy jsou vždy
psány rukopisně. Do r. 1918 bylo
používáno písmo německá novogotická
polokurzíva, které může nezkušenému
badateli činit značné potíže.
Jak hledat v matrice? Některé matriky
jsou vybaveny jmennými rejstříky. Stačí
se tak podívat do rejstříku zda se tam
vyskytuje hledaná osoba. Rejstřík odkazuje
na příslušné folio (dvojlist). Matriky bez
rejstříků je pak nutné pojít celé. To platí
v případě, pokud není členěná podle
jednotlivých lokalit. Pak stačí najít
Leštinku. Zde se setkáte s dnes již

neexistujícími lokalitami jako je Týn
a vila.
Jak hluboko do minulosti se mohu
dostat? V případě Leštinky se lze dostat
do let 1630 - 1654.
Existuje ještě jiný pramen než
matrika? Jejich značné množství, ale
pro práci s nimi je nutná znalost
archivařiny. Lze kupříkladu pracovat
s pozemkovými knihami. Ano jsou to ty
knihy, do nichž zapisuje informace
o vašich nemovitostech Katastrální úřad,
který je následně předá do archivu
v Zámrsku. Pro Leštinku je nutné požádat
o pozemkové knihy Okresního soudu
Skuteč. Najdete zde informace hned
o několika generacích majitelů. Pak
nezbývá než získané informace doplnit
o údaje v matrikách. Dalšími prameny
vhodnými pro Leštinku jsou např.
Velkostatek Rychmburk, Mimořádný
lidový soud Chrudim, který řešil věci
spojené s léty 1937-1948, Krajský soud
Chrudim. V Okresním archivu Chrudim je
v Archivu obce Leštinka uložena matrika
obyvatel usedlých v obci obsahující zprávy
o jednotlivých rodech nazpět do druhé
poloviny 19. stol.
K čemu mi jsou získané informace,
kromě toho, že se dozvím, kdo jsem a kdo
byli mí předci? Například k objasnění
výskytu dědičných chorob, při léčbě
závažných onemocnění kdy je třeba nalézt
nepříbuzenského
dárce
transplantátu.
Spektrum
využití
genealogických
informací se rozšiřuje geometrickou řadou.
V současnosti se matriční knihy
digitalizují a zpřístupňují na internetových
stránkách SOA Zámrsk. Zpřístupnění
okresu Chrudim je naplánováno na rok
2015.
Zajímavé
informace
naleznete
na těchto stránkách:
http://www.genealogie.cz/
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
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Volba prezidenta ČR
V pátek 11.1. a sobotu 12.1.2013
vypukla v České republice dlouho
očekávaná volba prezidenta. Podmínky
pro účast v prvním kole splnilo
9 kandidátů - 6 mužů a 3 ženy.
Volební
účast
překročila
v celorepublikovém měřítku 61%, což je
největší účast za posledních 10 let.
V Leštince se zúčastnilo 72 voličů ze 122
možných, což je 59,02%, takže jsme
nevystoupili z republikového standartu.
KANDIDÁT
Roithová
Fischer
Bobošíková
Fischerová
Sobotka
Zeman
Franz
Dienstbier
Schwarzenberg

STRANA HLASY
KDU-ČSL 3
20
BEZPP
6
SBB
4
KH
0
ODS
21
SPOZ
2
BEZPP
8
ČSSD
8
TOP 09

%
4,16
27,8
8,33
5,55
0,00
29,2
2,77
11,1
11,1

Vítězem prvního kola se stal Miloš
Zeman ze strany SPOZ, který získal
1 245 848 hlasů, což dělalo 24,21%.
Na druhém místě se umístil Karel
Schwarzenberg z TOP 09 s 1 204 195
hlasy (23,4%). Toto pořadí Leštinka
rozhodně nekopírovala, u nás by do
druhého kola spolu s M. Zemanem
postoupil dlouhodobý favorit Jan Fischer.
Jelikož ani jeden kandidát nezískal
v prvním kole více než 50%, muselo
proběhnout i kolo druhé. To se uskutečnilo
o 14 dní později, 25. a 26. ledna. Účast
v něm byla podobná - 59,11%. V Leštince
dorazilo k volební urně o jednoho voliče
méně, 71, jeden hlas byl neplatný. Vítězem
jak u nás tak i celkově se stal Miloš
Zeman. Nově zvolený prezident se ujme
úřadu složením slibu 8. března 2013.

KANDIDÁT
STRANA HLASY
%
Zeman
SPOZ
43
61,42
Schwarzenberg TOP 09
27
38,57

Miloš Zeman se narodil 28. září 1944
v Kolíně. Je politik, ekonom, prognostik.
V období 1993–2001 působil jako
předseda
České
strany
sociálně
demokratické. V
letech 1996–1998
zastával funkci předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
a následující čtyři roky byl předsedou
sociálnědemokratické vlády menšinového
charakteru, jejíž existence byla umožněna
na základě tzv. „opoziční smlouvy“
s Občanskou
demokratickou
stranou.
Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta
České republiky v roce 2003 odešel
na sedm let z politiky. V březnu 2010
se stal předsedou nově založené Strany
Práv Občanů ZEMANOVCI. Na funkci
rezignoval po parlamentních volbách 2010,
ve
kterých
se
strana
nedostala
do sněmovny. Tímto vítězstvím se stal
historicky prvním českým prezidentem
zvoleným přímou volbou.
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Svaz žen a Obecní úřad
LEŠTINKA
pořádají

DĚTSKÝ
KARNEVAL
2.března 2013
od 14.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Svaz žen a Obecní úřad
LEŠTINKA
pořádají

Cvičení jógy s rehabilitačními
cviky
4.března 2013

od 18.30 hod.

Naši oslavenci
V měsíci lednu oslavila naše spoluobčanka významné jubileum.

Marie Dubská

70 let

Srdečně blahopřejeme!

