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Dětský karneval
Svaz ţen ve spolupráci s Obecním úřadem
zorganizoval dne 2.3.2013 dětský karneval
. Přes počáteční váhání zda letos karneval
uspořádat opět ve stejných prostorách
bývalého pohostinství se ukázalo, ţe toto
byl dobrý počin. Rodiče i děti měli chuť
přijít a zaplnili sál do posledního místečka.
Pro všechny děti byly připraveny, soutěţe,
bohatá tombola a k tanci jim hrála hudba.
Děti soutěţily v hodu na cíl, běhaly slalom
s míčkem na lţíci a největší úspěch opět
slavila „ţidličkovaná“. Letos se opravdu
urodila spousta nádherných masek a bylo

se na co dívat, berušky, motýlci, fotbalisti,
čarodějnice,
kouzelnice,
princezny,
indiánka, ale i maličký námořník z které se
vyklubala
námořnice,
dřevorubec,
tanečnice a spousta dalších masek na které
se můţete podívat na internetových
stránkách obce. www.obeclestinka.cz .
Děkujeme všem sponzorům za dary ať
finanční nebo hmotné a všem kteří
pomohli s organizací, těšíme se, ţe se
v příštích letech podaří podobnou akci opět
uspořádat. Ty rozzářené oči dětí jsou
nejlepší odměnou pro všechny.
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Obyvatelé obce Leštinka umí sbírat elektroodpad
Přetiskujeme zprávu, která se objevila
v březnových regionálních denících.

Ţe si lidé v Pardubickém kraji váţí
ţivotního prostředí, dokazují obyvatelé
obce Leštinka, kteří neţ aby vyhodili svého
vyslouţilého elektrického pomocníka do
směsného odpadu, neváhají udělat pár
kroků navíc a odnesou ho k recyklaci.
Také proto se v loňském roce stali právem
třetími
nejaktivnějšími
sběrači
vyslouţilého elektra v celé České republice
v kategorii obcí do 5 000 obyvatel.
„Mám velkou radost, ţe jsme se v rámci
srovnání obcí do 5 000 obyvatel umístili na
třetím místě. Všem za to patří velké
poděkování. Pevně věřím, ţe v letošním
roce toto místo obhájíme,“ říká Luboš
Kropáček starosta obce Leštinka.
Díky celoročnímu úsilí se kaţdému
jednotlivci v rámci 10 nejúspěšnějších
měst podařilo donést do sběrného dvora

elektrozařízení o průměrné váze 5,46 kg.
„Výsledky sběru jednoznačně potvrdily, ţe
se naše osvěta v oblasti nutnosti recyklace
vyslouţilých elektrospotřebičů vyplatila.
Lidé se skutečně zajímají a aktivně se také
do sběru zapojují,“ dodává Taťána
Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení
kolektivního systému ELEKTROWIN.
Ve sběrných dvorech nejčastěji končí větší
elektrozařízení, které se nevejde do
směsných kontejnerů. Jedná se například o
pračky nebo ledničky. Co se týká drobného
elektra, je zde stále ještě prostor pro
zlepšení.
„Všeobecně se potýkáme
s problémem
odevzdání
drobných
elektrozařízení, které často končí v
komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se
snaţíme rozšířit a zahustit sběrnou síť tak,
aby místa sběru byla bez větších obtíţí
dostupná,“ uzavírá Taťána Pokorná.

Sběr elektroodpadu v roce 2012
obce do 5 000 obyvatel
Pořadí
1. Němčovice
2. Pavlice
3. Leštinka
4. Tvrdkov
5. Vlachova
Průměrná výtěžnost na obyvatele

Kraj
Plzeňský
Jihomoravský
Pardubický
Moravskoslezský
Zlínský
5,46 kg elektrozařízení

Přehled poplatků pro první pololetí 2013
Poplatek za komunální odpad 2013
Splatný
7.1.13 - 29.4.13 500,-/osoba, objekt
Poplatek za psa 2013
Splatný
Platba půjček za kotle
Platba dle rozpisu

7.1.13 – 11.3.13

70,- /1 pes
kaţdý další 100,-

7.1.13 – 1.7.13 Dle smlouvy
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Vojenské manévry 1936
K praktickému procvičení dovedností a souhry
mezi jednotlivými sloţkami čs. armády v éře
první republiky slouţily vojenské manévry
označované
jako
závěrečná
cvičení.
Odehrávaly se formou střetnutí dvou stran,
přičemţ kaţdá strana disponovala silou
alespoň jedné divize a příslušnými týlovými
útvary s organizací co nejvíce odpovídající
válečnému stavu. V létě 1936 proběhly
největší manévry meziválečného období.
Účastnilo se jich zhruba 100 000 muţů, více
neţ polovina mírového početního stavu
armády. Kaţdou ze cvičících stran tvořila
samostatná armáda sloţená ze dvou sborů o
dvou divizích, jezdecké brigády, hraničářských
praporů a dalších dělostřeleckých, leteckých,
ţenijních, telegrafních a týlových jednotek. Ze
dvanácti divizí a čtyř jezdeckých brigád, které
tvořily čs. armádu, se tak do akcí zapojilo
celkem osm divizí a dvě jezdecké brigády.
Cvičení v roce 1936 probíhala na Pardubicku a
Chrudimsku. Hlavním centrem se stala
Chrudim, kde měl své stanoviště ředitel
závěrečných cvičení náčelník Hlavního štábu
generál Ludvík Krejčí a vedoucí rozhodčích
zemský vojenský velitel v Čechách generál
Sergej Vojcechovský. Velitelství 1. armády v
Nymburce, (modré) velel zemský vojenský
velitel v Košicích generál Lev Prchala,
velitelství 2. armády v Poličce (červené) velel
zemský vojenský velitel v Brně generál Eduard
Kadlec. 19. srpna 1936 dostali oba velitelé
první všeobecné informace, následující den
převzali velení a 21. srpna ráno začaly
vojenské operace. Modrá armáda podle námětu
měla útočit a dosáhnout co nejdříve vrchoviny,
aby mohla vniknout na severní Moravu.
Červená armáda podle námětu cvičení
organizovaně ustupovala pod nepřátelským
tlakem, měla zabránit proniknutí nepřítele na
Moravu a protiútokem se pokusit převzít
iniciativu. Generál Prchala chtěl za této situace
nejprve spojit své síly v prostoru Chrudimi a
postupovat přes Skuteč dále na Poličku.
Generál Kadlec se rozhodl zničit nepřítele po
částech, dříve neţ spojí své síly, přičemţ se
nejprve zaměřil na nebezpečí z prostoru Kutné
Hory. Energičtěji přistoupila k plnění úkolů
modrá armáda, jejímţ jednotkám se 21. srpna
podařilo překročit řeku Labe a postoupit na
obou směrech. Červená armáda nedokázala

zabránit protivníkovi v přechodu řeky a
nezbylo jí neţ na tomto směru ustoupit.
Následující den modří pokračovali v postupu a
do boje nasadili jezdeckou brigádu disponující
motorizovanou pěchotou a praporem tanků.
Červení přeskupením sil dosáhli lokální
převahy na jiţním směru a protiútokem
zastavili protivníkův postup, na severním
směru však stále ustupovali. Velitel červené
armády zde proto k zesílení obrany pouţil
jezdeckou brigádu, čímţ se připravil o
pohyblivou zálohu. Jezdecká brigáda modrých
pronikla 23. srpna do týlu protivníka a velitel
modré armády se proto rozhodl pokračovat v
útoku, přestoţe na jiţním směru v oblasti
Skutče jeho jednotky musely přejít do obrany.
Červení zde dosáhli dílčích úspěchů a snaţili
se protivníka zničit, na severu ovšem i nadále
ustupovali. Další den modrá armáda obnovila
útoky na severním i jiţním křídle fronty a jen
ve střední části se musela bránit, červená
armáda byla donucena odeslat část sil z jihu na
sever. Za této situace manévry 25. srpna
skončily. Mezitím 23. srpna Skuteč navštívil
prezident republiky Eduard Beneš. Mezi
mnohé výsledky cvičení patřilo rozhodnutí
vybudovat na vysočině a ve Skutči soustavu
letišť ze, kterých měly startovat bombardovací
svazy s cílem vymazat hlavní město nepřítele
z mapy. Manévry neunikly pozornosti
ţádnému státu v Evropě. Takřka okamţitě
propuklo, přezbroj ovací šílenství. Jedni se
ujistili v jejich teoriích o bleskové válce.
Zatímco druzí hráli o čas na přezbrojení. Za
dva roky Adolf Hitler pod tlakem svých
generálů děsících se myšlenky na situaci kdy
budou jejich armády krvácet pod čs.
pevnostmi, zatímco se do Německa budou řítit
čs. tanky a bombardéry blafoval a modlil se za
to, aby Británie a Francie nacházející uprostřed
přezbrojování přistoupily na jeho podmínky a
vydaly mu Československo s jeho zbrojním
průmyslem a arzenálem. Vojenské manévry
z roku 1936 vytvořily mýtus neporazitelné
armády, která se nebude pouze bránit, ale
okamţitě provede zdrcující protiútok. Jak to
bylo moţné? V čele čs. armády totiţ stáli muţi,
kteří byli zvyklí útočit z bojů na transsibiřské
magistrále v Rusku v letech 1917-1920 a měli
tak oproti mnohým svým současníkům bojové
zkušenosti.
Michal Štorek
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Květen 2013
Den
Jméno lékaře
Místo pohotovostní sluţby
T. Kamenice
Středa
MUDR Janovská
Hlinecká
64
Sobota
MUDr. Krejčí
Krouna
350
Neděle
MUDr. Krejčí
Krouna
350
Druţstevní
Středa
MUDr. Bačkovský Hlinsko
1401
Sobota
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
Neděle
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
Sobota
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
Neděle
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
Sobota MUDr. Konývková Hlinsko
Nádraţní
548 Poliklinika
Neděle MUDr. Konývková Hlinsko
Nádraţní
548 Poliklinika

Naši oslavenci
V měsíci březnu oslavil náš spoluobčan významné jubileum.

Jaroslav Šulc

70 let

Srdečně blahopřejeme!

