Zpravodaj
Leštinky
Číslo 91

Květen 2013

strana 1
Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Okrskové závody v hasičském sportu
V sobotu 25.5.2013 se druţstvo našich
hasičů zúčastnilo okrskových závodů.
Po dlouhých letech, kdy se klání
konala na Zboţnově a nám se tradičně
nedařilo, přišlo vysvobození v podobě
změny místa konání. V letošním roce
přidělilo okrskové velení závody Ţďárci.
Naši zástupci v letošním roce přistoupili
k tréninkům
zodpovědně
a
začali
s přípravou uţ začátkem dubna, jen co
slezl poslední sníh. Účast na trénincích
byla hojná - i proto se rozhodli postavit
dvě muţstva. V přípravě pomohlo vytyčení
stometrové dráhy s kladinou a barierou
na „Bělišti“. Výsledek jejich snaţení
se dostavil a to vskutku pořádný. Naše
druţstva pobrala 1. a 2. místo na stovkách
a 1. a 4.místo v celkovém pořadí
v kategorii neligových. Jako další úspěch
lze povaţovat výsledek v královské
disciplíně - poţárním útoku - kdy čas
25,07s byl celkově druhým nejlepším
ze všech druţstev, ať ligových či
neligových.
Co se další činnosti týká, má jednotka
v plánu účastnit se i závodů ligových.
Zatím byli na dvou akcích s ne velkým
úspěchem. Nicméně ligová soutěţ je úplně
jiná úroveň a bude určitě ještě nějaký čas
trvat, neţ se zadaptují - letošní rok je stále
ještě o sbírání zkušeností. Zúčastnili
se závodů v
Třemošnicích, kde
se nepodařilo v limitu nastříkat do terčů.
Při závodech na Seči, i vlivem
povětrnostních podmínek, stříkali moc
dlouho, takţe výsledný čas 47,28s stačil
pouze na 19. místo. Nicméně velký posun

ve sportovní činnosti sboru je oproti
loňským letům patrný. Silnou motivací je
i nově zrepasovaná hasičská stříkačka,
která nyní po úpravě má výkon 1800ccm,
a to uţ je opravdu konkurenceschopný
stroj. Za zmínku stojí, ţe na repasi tohoto
stroje se sloţili členové sami z vlastních
zdrojů!!!

Vítězné trofeje
Více informací o hasičském sportu
na webu www.chrudimskaliga.wz.cz/,
případně fotky a videa budou k vidění
na obecních stránkách. Obecní úřad touto
cestou děkuje všem aktivním členům
za příkladnou reprezentaci naší obce.
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Průběh pouťových oslav v naší obci
Jak jiţ bývá zvykem, první neděli
po sv. Antonínovi připadá na naši obec
pouť. Oslavy zahájí tradiční pouťová
poboţnost „U Kříţku“ v pátek 14. června
od 18:30, kdy mši svatou bude celebrovat
Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr. Vzhledem
k současné povodňové situaci v České
republice se zastupitelé rozhodli uspořádat
při této příleţitosti finanční sbírku
na
pomoc
postiţeným
oblastem
povodněmi.
V sobotu 15.6. proběhne jiţ tradiční
7. ročník turnaje v malé kopané
LOKOMOTIVA
cup
2013.
Letos
se zúčastní opět 6 muţstev z nejbliţšího

okolí jako je Předhradí, Vrbatův Kostelec,
atd.. Vítězství z posledního ročníku budou
obhajovat domácí borci. Pro všechny týmy
budou přichystány ceny v podobě pohárů
a něčeho na zub.
Poslední akcí, která završí celý víkend,
bude další kurz automatické kresby
pod
vedením
Jiřiny
Češíkové.
Dle informací pořadatelek jsou uţ všechna
místa obsazena, ale určitě bude moţné
přijít jen tak na prohlídku děl. A třeba
si domů odnesete i nějakou inspiraci,
případně přihlášku do dalšího kurzu.

Stav obecních studní
Jak jsme Vás jiţ v předchozích číslech
informovali, pověřili obecní zastupitelé
na veřejné schůzi 18.3.2013 starostu obce,
aby zahájil jednání s příslušnými firmami
o moţnosti zprovoznění obecních studní
v lokalitě „za prodejnou“. Důvodem
pro pověření bylo skokové navýšení ceny
vody. Starosta obce oslovil firmu
Ekomonitor, která v průběhu měsíce dubna
nechala odebrat vzorky a ty následně
otestovala. Bohuţel výsledek nebyl pro nás
příznivý, byla naměřena vyšší hodnota

alfa aktivity, která je dána uranem. Daný
problém se dá řešit, nicméně cena úpravny
vody by stála cca 800 tis. Kč a regenerace
náplně v intervalech 4-6 let v nákladech
60-80% nové technologie, coţ je pro nás
neakceptovatelná varianta. Jako další
variantu nám nabídl zástupce Ekomonitoru
moţnost hydrogeologického průzkumu
naší lokality s tím, ţe by zjistil, kde je
moţné udělat vrt bez rizika výskytu
radonu. O dalším postupu Vás budeme
informovat v dalších číslech zpravodaje.

Veřejná schůze zastupitelů obce
V pondělí 24.června od 17:00 se uskuteční v prostorách Kulturního domu čp.26 veřejná
schůze zastupitelů obce. Předmětem jednání bude:
1)
2)
3)
4)
5)

Další postup při prodeji bezbariérového domu
Plán kulturních akcí na druhou polovinu roku 2013
Postup prací na Kulturním domě čp.26
Harmonogram prací při oplocování hřiště
Harmonogram prací při výměně oken na OÚ

Všichni jsou srdečně zváni
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Leštinka, Skutíčko a Skuteč
Jen málo sídel v našem kraji je tak úzce
propojeno jako Leštinka, Skutíčko a
Skuteč. Leštinka byla v minulosti vsí
panství Rychmburk při jeho hranici
s panstvím Hory Čelakovské (dnešní
Včelákov) a posléze s panstvím Nasavrky.
Po třicetileté válce ztratila statut vsi a stala
se osadou vsi Skutíčko. Spolu se
Skutíčkem byla součástí rychty vsí
Skutečských. O osudu obyvatel a obce se
nerozhodovalo pouze na Rychmburku
[Předhradí] ale i na radnici ve Skutči.
Leštinečtí museli platit daně nejen
majitelům panství Rychmburk, ale i radnici
ve Skutči. Navíc museli platit rychtě sídlící
ve Skutíčku. V letech 1765-1780 se panství
Rychmburk
zjednodušeně
řečeno
nacházelo na pokraji občanské války.
Leštinečtí tohoto zmatku vyuţili a přestali
platit daně do Skutče. Posléze se vydali do
Skutíčka kde, snad nedopatřením vzplála
rychta a rychtář uprchl s patřičným
ţalováním na Rychmburk. Tehdy se
rozhodnul do stále ostřejších sporů mezi
Leštinkou, Skutíčkem a Skutčí zasáhnout
majitel panství Rychmburk Filip Kinský.
Ve snaze zajistit klid vyslechl Leštinecké.
Došel k závěru, ţe bude lépe, kdyţ daně
z Leštinky poputují místo do Skutče přímo
do jeho pokladny na Rychmburk. Za
patřičný peníz nechal zrušit rychtu vesnic
Skutečských sídlící ve Skutíčku. Na její
místo ustanovil rychtáře v Leštince. Skuteč
a Skutíčko tak přišli o stálý zdroj peněz.
Hranice pozemků byla ustanovena tak aby
probíhala mezi pozemky hospodářů
z Leštinky, Skutíčka a Skutče. Hospodář
z Leštinky mající pozemky za hranicí
musel za jejich další vlastnění řádně
zaplatit do pokladny panství. Tak vznikla
ona poměrně symetrická hranice katastrů
Leštinky a Skutíčka. Obě vsi byly ţivotně
závislé na Skutči. Do ţivota v obou vsích
velice zasahovala fara ve Skutči, protoţe
veškeré náboţenské obřady včetně křtů,
svateb a pohřbů absolvovali jejich
obyvatelé ve Skutči. Skutičku ani Leštince

se nepodařilo získat povolení k vybudování
vlastního hřbitova. Skutečská radnice
oproti tomu prosadila vznik mršníku tj.
území kde se bez církevních obřadů
pochovávali spolu s uhynulými zvířaty
sebevrazi a lidé, kterým bylo odepřeno
právo pohřbu na hřbitově na území
Leštinky. Skuteč byla na Leštince závislá
v dodávkách vody, protoţe nevlastnila
ţádný kvalitní zdroj vody a musela vodu
dováţet z řeky protékající Leštinkou.
Radnice ve Skutči takřka neustále
přemýšlela jak ovládnout Leštinku.
Leštinka jí začala být trnem v oku
v období rozmachu těţby ţuly v druhé
polovině 19 st. Nebylo pro skutečské radní
těţké si spočítat o jaké příjmy přicházeli
v lomech sídlících v za humny v Leštince.
O úzkých vazbách svědčí i to, ţe původní
cesta z Leštinky do Skutče vedla v místech
dnešní cesty vedoucí z obce na lomy. Její
význam dokazuje socha tří grácií umístěná
na jejím počátku ve Skutči. Někde
v místech kde je dnešní lom druţstvo z ní
odbočovala cesta do Skutíčka. Pokud-li se
chtěli Leštinečtí vydat do Vrbatova
Kostelce museli jít po historické cestě
kopírující hranice panství a spojující
Rychmburk a Skuteč s Chrastí, která za
Filipiovými vedla k dnešnímu lesu a dále
pak na Skálu a do Chrasti. Dnešní silnice
spojující Skuteč, Skutíčko, Leštinku a
Vrbatův Kostelec vznikla aţ v 19. stol.
Dalším dokladem úzkých vazeb je projekt
ţelezniční tratě. Jeho původní návrh
počítal s tím, ţe v místě kde se dnes trať u
hřbitova v Kostelci odklání doprava
k Cejřovu povede rovně do Leštinky, kde
zářezem v kopci překoná stoupání ke
Skutíčku. Přibliţně v místech dnešního
koupaliště se mělo nacházet Skutečské
nádraţí. Našlo by se mnoho důkazů o
provázanosti Leštinky Skutíčka a Skutče a
závislosti Leštinky na Skutči. Nezbývá neţ
si přát aby Leštinka nemněla v budoucnu
svého starostu ve Skutči.
Mgr. Michal Štorek

Číslo 91 / Strana 4

Měsíc

Datum

Červenec 2013

5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
14.7.
20.7.
21.7.
27.7.
28.7.

Den
Pátek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Zpravodaj Leštinky

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Červenec 2013
Jméno lékaře
Místo pohotovostní sluţby
MUDr. Konývka
Hlinsko
Nádraţní
MUDr. Pecháček
Miřetice
MUDr. Pecháček
Miřetice
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
MUDr. Konývka
Hlinsko
Nádraţní
MUDr. Konývka
Hlinsko
Nádraţní
MUDr. Chlud
Skuteč
Smetanova
MUDr. Chlud
Skuteč
Smetanova

Květen 2013

548
31
31
64
64
548
548
568
568

Naši oslavenci

V měsíci květnu neoslavil žádný náš spoluobčan významné jubileum.

Poliklinika

Zdravotní
středisko

Poliklinika
Poliklinika

U Botany
U Botany

