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Mikroregion Ležáky

Poděkování JSDH Leštinka

Dne 13.10. se sešli ve Vrbatově Kostelci
starostové obcí sdružených v Mikroregionu
Ležáky. Jednou z akcí v tomto roce je
vydání kalendáře pro rok 2006. O jeho
vydání bylo rozhodnuto již v loňském roce.
V tomto kalendáři jsou fotografie ze všech
obcí Mikroregionu v jednotlivých ročních
obdobích. Fotografické snímky zajistil pan
Plašil z Hlinska. Pro snížení nákladů měl
obsahovat i reklamy firem a živnostníků.
Nakonec však bylo od tohoto záměru
upuštěno. Je vytištěno 2000 kalendářů za
140 000Kč. Polovina této částky byla
zaplacena z fondu Mikroregionu Ležáky.
Další část nákladů zaplatí obce. Kalendáře
byly na jednotlivé OÚ rozpočteny úměrně
počtu občanů. Leštinka obdržela 70 kusů.
Zastupitelé naší obce se usnesli, že náklady
za obdržené kalendáře budou zaplaceny
z rozpočtu obce. Distribuce do rodin našich
občanů bude řešena v prodejně obce, nebo
přímo na OÚ v úředních dnech. Věříme, že
se Vám bude líbit a seznámíte se
zajímavostmi ve svém okolí. Víte, že u
Vrbatova Kostelce je geometrický střed
Evropy a od tohoto geometrického bodu se
odvíjí všechna geodetická měření. Jistě ho
poznáte na stránkách tohoto kalendáře.

Jak jistě všichni víte, a můžete sledovat v
televizi a tisku, dochází ke změně
klimatických podmínek, které se projevují
náhlými změnami počasí. Ani naší obci
Leštinka se tyto jevy nevyhýbají. V měsíci
květnu a červnu došlo vlivem silných
přívalových dešťů ke splavování ornice a
stékání vody z přilehlých polí do obce a na
příjezdové komunikace. Místní kanalizace
a příkopy nestačily toto množství vody
pojmout a voda se dostala do zahrad ,
garáží a domů. Ke zmírnění následků a
škod pomohla naše jednotka sboru
dobrovolných hasičů, která se svoji
technikou, kterou udržuje a dobře zná,
pomáhala odsávat bahno a vodu. Byli vždy
k dispozici postiženým občanům, za což
jim patří ocenění a poděkování. Stejné
ocenění patří i SDH Skuteč, kteří zde
pomáhali se svojí novou technikou.

Hodně štěstí a úspěchů v příštím roce
s obrázkovým stolním kalendářem
LP 2006
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Vyhodnocení ankety

V polovině letošního roku se zastupitelé obce rozhodli oslovit občany Leštinky starší osmnácti let žádostí o
vyplnění ankety. Otázky v této anketě byly zaměřeny na činnosti a služby občanům zabezpečované OÚ a vlivy
okolních subjektů a podnikatelů na každodenní život v obci. Výsledky této ankety byly vyhodnoceny na
zasedání obecního zastupitelstva. Vyjádření občanů je pro nás poučné a pomohlo nám při řešení anonymní
stížnosti zaslané hejtmanovi Pardubického kraje. Zároveň jsme oslovili všechny, kterých se připomínky týkaly a
získali jejich písemné vyjádření k řešení příslušné problematiky. Vyjádření k činnosti lomu, dodávkám pitné
vody, činnosti podnikatelů a stavu osvětlení jsou k nahlédnutí na OÚ.
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Zpúsob řešení stížností

Spolupráce s SDH ….

Práce komisí

Informovanost o dění a akcích

Stav a údržba kanalizace

Dodávka a kvalita pitné vody

Způsob výběru poplatků v obci

Doba svícení a tech. stav osvětlení
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Odpovědi občanů

Vyhodnocení veřejné ankety občanů Leštinky
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Kontrola hospodaření
Ve dnech 13. a 15. září proběhla na OÚ kontrola
hospodaření z Pardubického kraje. Byly kontrolovány
faktury, pokladna, inventury majetku, zápisy výboru a
komisí a hospodářská činnost na naší prodejně.
Kontrolu prováděl pan Kučera ze Svitav. Výsledek
kontroly neobsahoval závažné nedostatky. Další
kontrola bude provedena po uzavření hospodaření za
rok 2005.
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Žádost o poskytnutí dotace.

V průběhu letošního roku došlo v naší obci
Leštinka vlivem přívalových dešťů dne 24.5.2005 a
15.6.2005 k zvýšenému průtoku vody z přilehlých
zemědělských polí, kterou již nedokáže současná
kanalizace pojmout. Voda vystoupila na místní
komunikaci a zatopila dne 15.6.2005 přilehlé tři obytné
domy.

Vzhledem k vysokým nákladům, jak na projekt, tak
na realizaci jednali zástupci obce s ing. Hejdukem a
radním PK ing. Šilarem o možnosti poskytnutí dotace
z fondů PK na zpracování projektu. A navrhnutí
možnosti financování vlastní realizace. Obec nemá
ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků ani
k dílčímu pokrytí nákladů.
Výsledkem jednání jsou následující koncepční řešení:
A) Doplnit územní plán obce o protipovodňová
opatření vyplývající ze změny klimatu.
B) Požádat o zpracování investičního záměru včetně
vyhodnocení variant dle bodu 1 zaslané nabídky
ing. Tměje za 5 500Kč. Po obdržení a
vyhodnocení jednat s vlastníky pozemků,
kterých by se projekt dotkl a následně zadat další
dva body nabídky.
C) Do konce září řešit žádost o dotaci na tuto akci.

Urychlené řešení zmírnění následků
přívalových dešťů
Obec poskytla dle požadavku občanům potřebnou
pomoc, spočívající v zajištění odsátí vody ze sklepů,
zapůjčení vysoušeče atd. Dále bylo jednáno se
Zemědělskou vodohospodářskou správou v Chrudimi
o možnostech řešení zmírnění následků přívalových
dešťů v této spádové oblasti i vzhledem k
avizovaným
klimatickým
změnám
podnebí.
Výsledkem jednání bylo zadání zpracování projektu
Agroprojektem Litomyšl. Obec vyvolala jednání a
ing. Tměj dne 27.6.2005 s dotčenými občany provedl
prohlídku terénu a navrhl tři možnosti řešení,
s vyčíslením nákladů na jednotlivé projekty a odhadl
náklady na realizaci.

D) Vyvolání jednání se správou komunikací, kam
příslušíme, o povolení a možný příspěvek na
protlak pod komunikací, neboť dochází k
podmáčení vozovky atd.
Výsledek jednání - PK bude na podzim
přehodnocovat finanční prostředky a je
předpoklad získání cca
50 000 Kč na tento protlak, nebo 100 000 Kč na
zpracování projektu.
PK má zájem řešit zmírnění následků zadržením
vody přímo v krajjině, nežli dojde ke zvednutí hladin
řek a ohrožení většího množství obyvatel.

Kácení náletových dřevin.
Věkové rozložení obyvatel Leštinky
Jako každý rok zajistí OÚ Leštinka zájemcům o
kácení náletových dřevin na jejich pozemcích
odsouhlasení a vydání rozhodnutí. V současné době
se k jednotlivým žádostem vyjadřuje Odbor životního
prostředí Chrudim. Pro zjednodušení tohoto řízení,
žádáme všechny občany aby předložili své žádosti do
20.11.2005 , tak abychom mohli najednou pozvat do
Leštinky odpovědné pracovníky z Chrudimi, případně
z Povodí Labe, kteří se přímo na místě vyjádří
k jednotlivým žádostem.. Pokud bude tento termín
zmeškán, musí si odsouhlasení jednotlivými
kompetentními orgány zajistit každý žadatel
individuelně.

V obci žije 65 žen a 68 mužů. Nejstarším trvale
hlášeným občanem je z žen paní Emilie Zachová a z
mužů pan František Mikan
70 a víc let má 14 občanů
60 až 70 let má 17 občanů
50 až 60 let má 20 občanů
40 až 50 let má 20 občanů
30 až 40 let má 22 občanů
20 až 30 let má 16 občanů
15 až 20 let má 6 občanů
0 až 15 let má 18 dětí
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Co připravuje obecní zastupitelstvo.

1) Odsouhlasení ceny pole a cest odkoupených od synů
pana Pospíšila, aby mohlo dojít k prodeji již
odměřených částí majitelům okolních nemovitostí a
tak se splnilo přání narovnání sousedských vztahů.
2) Koupě a převod pozemků od paní Krejčové, rozené
Beránkové, která nabídla obci pozemky a les.
3) Prodej
pozemku
p.č.
.957/6
manželům
Kryštofíkovým. Jedná se odprodej kamenitého
příkrého svahu, ke kterému je nesnadný přístup.

4) Odkoupení části (249 m2 ) odměřeného pozemku
p.č. 740/9 od paní Kolbabové a paní Vítové, na
kterém je vybudován příkop, kudy teče voda
z obecní kanalizace.
5) Vyčištění stráně za čekárnou u silnice SkutíčkoVrbatův Kostelec od náletových dřevin tak, aby
nedocházelo k zanášení příkopu. Provedeme
jeho vybrání, zvětšíme jeho kapacitu.
6) Rozpočet na příští rok 2006 tak, aby byl
vyrovnaný.

Začíná topné období
Co všechno bychom měli před započetím
topné sezóny zkontrolovat? Začneme prohlídkou
samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování,
uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Pravidelnou
prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn
ponecháme na odborníkovi. U elektrických
spotřebičů prověříme přívodní šňůry, zásuvky i
dimenzování pojistek proti případnému zkratu. U
všech topidel budeme dbát na bezpečný odstup od
zařízení místnosti a pokud není možné jej dodržet,
zabezpečíme jej alespoň kvalitní tepelnou izolaci.

Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a
majitelé rodinných domků se přesvědčí, zda
odpovídá požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli
v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky
jsou uloženy dostatečně daleko.Pokud prohlídka
neukáže závady, zbývá jen se seznámit se správným
postupem obsluhy a hlavně jej vždy dodržovat. Tím
jsme udělali vše, co bylo třeba udělat ke snížení
nebezpečí vzniku požáru a nezbývá než popřát vám
příjemné chvíle pohody u hřejících kamen, strávené
bez obav, že místo člověka se o naše hodnoty
postará
jen
požár.

Požární poplachová směrnice Leštinky
1. Postup při zpozorování požáru
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám
uhasit, použije všech vhodných prostředků, které
jsou po ruce. Nestačí-li svými silami a prostředky
ke zdolání požáru, vyvolá v okolí poplach, případ
ihned ohlásí a než se dostaví pomoc, učiní vše, aby
byl požár lokalizován, případně se zamezilo jeho
šíření .
2. Způsob vyhlášení požárního poplachu
Každý občan obce Leštinka, který zpozoruje požár,
je povinen požár hlásit na tato telefonní čísla:
Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v
operačním středisku Hasičského
záchranného sboru kraje nejblíže v Hlinsku
v Čechách.K ohlášení požáru nebo jiné mimořádné
události na telefonní číslo 150 lze
použít veřejný telefonní automat u prodejny a to
bez použití finanční částky.
Ostatní ohlašovny požáru jsou zřízeny:
OÚ Leštinka p.Věra Vrchlavská 469 351 336,
Pohostinství Miloš Novotný
608 083 826
Občan musí nahlásit telefonní číslo odkud volá, své
jméno a kde hoří pro ověření. Ověření se provádí
zpětným voláním na číslo odkud bylo voláno.

Způsob vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru
dobrovolných hasičů
Poplach je vyhlašován voláním hoří a místní sirénou.
Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován
manuelně sirénou na zdi požární zbrojnice.Při
vyhlašování požárního poplachu sirénou se dodržuje
celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10
vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.
4. Postup a povinnosti při vyhlášení požáru
Velitel JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů), řídí
evakuační a likvidační práce JSDH do příchodu požární
jednotky. Není-li velitelem jednotky nebo vyššími orgány
rozhodnuto jinak, je přístup do objektu v době
záchranných prací dovolen pouze požárním či jiným
jednotkám a povolaným orgánům.
5. Důležitá pohotovostní telefonní čísla
Hasiči :
150
Poruchy elektrovodní sítě :
12555
Policie:
158
Poruchy rozvodu plynu:
1239
Záchranka :
155
Poruchy vodovodní: 608 083 826, 469 311 494
Velitel JSDH Jiří Ročeň
724 140 639
Řidič Jaroslav Jonáš
608 351 136
Strojník Ondřej Kropáček
777 669 783

