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Větrná smršť
Tropické počasí, které zasáhlo celou naší
zemi, vyvrcholilo 29. července silnou
bouřkou doprovázenou větrnou smrští. Ta
zasáhla kromě Chrudimska bohužel i naší
obec. Živel, který dorazil krátce po 20.
hodině a intenzivně působil necelou půl
hodinu,
zanechal
řádnou
spoušť.
Způsobené škody se týkají především
porostu stromů, oplocení nebo krytin
domů. Působení vichru nebylo ušetřeno ani
elektrické vedení. Vyvrácené a přelámané
stoleté stromy jen dokazují, jakou živel
měl sílu. Vichřice měla dvě centra a na
obou místech nutno mluvit o velkém štěstí,
že škody, které sice nejsou malé, jsou

pouze materiální. První ve mlýně u chaty
pana Krále, kde se tato nepříjemnost stala
už v dubnu roku 2009. Druhé centrum bylo
na dolní části obce u manželů Jarých. Zde
stromy spadly z protilehlé stráně přes
Žejbro a dopadly až na silnici a do
zahrady.
Síle větru neodolala ani krytina na
domech na horní návsi, když nejvíce byla
postižena
stodola
u
Vohnických.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem spoluobčanům, kteří jakoukoli
formou
pomohli
postiženým
spoluobčanům s odstraňováním následků
větrné
smršti.
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Multifunkční hřiště
Jak jsme Vás již dříve informovali, naše
obec získala v loňském roce dotaci v rámci
Mikroregionu Ležáky z Programu obnovy
venkova. Její využití bylo určené na
oplocení multifunkčního hřiště, které bylo
vybudováno v roce 2012. Na veřejném
zastupitelstvu se dohodlo, že tuto
„zakázku“ pro obec zhotoví členové SDH.
Zastupitelé tak podpořili místní spolek a
nemuseli zadávat práce tzv. mimo obec.
Jelikož se jednalo o dotaci pro rok 2012,
museli jsme peníze utratit ještě v loňském
roce, proto bylo zakoupeno pletivo a
sloupky, samotná montáž byla posunuta až
na letošní červenec. V průběhu loňského
roku se prostor kolem hřiště vyrovnával
pomocí navážené hlíny. Nicméně pro
finální vyrovnání terénních nerovností byl
z lomu
Zárubka
navozen
tzv.
„odhliňovač“. Brigáda byla rozdělena na 2
soboty, v tu první se rozměřovalo umístění
sloupků a po vyhloubení děr se i
zabetonovaly. Druhá brigáda byla už „jen“
o natažení pletiva. Účast hasičů mohla být

sice větší, ale nakonec se vše stihlo
v požadovaném termínu. Takže od srpna je
tenisový kurt plně k dispozici. Je nám ale
jasné, že je nutné ještě vyřešit oplocení na
straně od silnice. Tady předběžně počítáme
s mobilním oplocením, které by se nechalo
v případě potřeby odsunout.

Nová okna na obecním úřadě
Už na začátku tohoto roku padl návrh na
řešení tepelných ztrát na obecním úřadě.
Ty vznikaly hlavně z důvodu špatné
těsnosti oken. Zastupitelé se rozhodli toto
vyřešit kompletní výměnou. Byla
oslovena firma Paulus-plastová okna ze
Skutče. Na jejich doporučení se vybrala
okna se 6-ti komorovým systémem
z profilu GEALAN. Demontáž a montáž

oken byla naplánovaná na 24.7.
Vybourání starých oken si vzal na starost
brigádník J. Syrový, samotnou montáž už
provedla dodavatelská firma. Současně
s výměnou oken bylo nutné opravit
špalety, které byly při vybourávání
značně poškozeny. O stavební úpravy se
postaral M. Cepl a na závěr se celý
obecní
úřad
vymaloval.
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Kulturní kalendář KKS Skuteč
podzim 2013
Podzim 2013 přinese kromě divadelního abonmá samozřejmě řadu dalších akcí, které potěší
nejen vaše oči, ale i uši.
Limonádový Joe
17. září od 19.00 hodin v KKS
S prvním představením Podzimního divadelního abonmá se k nám vrátí Městské divadlo
Mladá Boleslav. Tuto parodii na Divoký Západ proslavila filmová verze s podtitulem Koňská
opera. Ani ve Skutči nebudete ochuzeni o známé písně a zábavné momenty, kterých je
vskutku mnoho. V hlavní roli šampióna dívčích srdcí se představí Václav Šanda. Protivníka
Horáce alias Hogofogo, záporáka, jemuž není žádná špatnost cizí, sehraje Petr Halíček.
Vstupné: 250,- Kč
Pohleď a budeš udiven
7. října od 19.00 hodin v KKS
S duchařskou komedií, v níž vystoupí v titulní roli lékaře Boba známý a oblíbený český herec
Jiří Langmajer, přijede do Skutče Divadlo Palace Theatre Praha. Děj se odehrává v bytě
starého spisovatele, který jej odkázal krátce před smrtí svému lékaři. Ten však netuší, že
v bytě jsou tři nájemníci, jejichž společným jmenovatelem je to, že jsou již nebožtíky.
Vstupné: 250,- Kč
Všechnopartička Karla Šípa
17. října od 19.00 hodin v KKS
Talk show baviče a moderátora Karla Šípa, v níž bude hostovat herec, spisovatel a komik
Josef Alois Náhlovský, putuje po České republice a v říjnu se dostane až na prkna Kulturního
klubu Skuteč.
Vstupné: 250,- Kč
Den s dechovkou
20. října od 10.00 hodin v KKS
Už od dopoledních hodin budete mít možnost nejen poslechu, ale také tance v Kulturním
klubu Skuteč, kde se uskuteční v pořadí VI. Den s dechovkou. Nebude chybět Šeucouská
muzika, z ústeckoorlické Řetůvky přijede zahrát Řetůvanka; dále vystoupí Poličanka a
Letohradská 13. Občerstvení je zajištěno po celý den.
Vstupné: 140,- Kč
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14.9.
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21.9.
22.9.
28.9.
29.9.

Červenec 2013

Zpravodaj Leštinky

Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
ZÁŘÍ 2013
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
Trh. Kamenice Hlinecká
MUDr. Janovská
64
Trh.
Kamenice
MUDr. Janovská
Hlinecká
64
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 Zdr. středisko
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 Zdr. středisko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci červenci oslavil náš spoluobčan významné jubileum.

Milan Kinc

65 let

Srdečně blahopřejeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

