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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte , abych Vám jménem obecního zastupitelstva popřál klidné prožití stávajícího
adventního období, krásné svátky vánoční a v roce 2006 především pevné zdraví a
spokojenost v osobním i pracovním životě.
Starosta obce

Zimní údržba místních komunikací.
V sobotu 19.11.2005 ráno přijel opožděně Martin
na bílém koni i do Leštinky. Zima je už tady a jistě
se ptáte, jak má OÚ Leštinka zajištěnu údržbu
místních komunikací. Na pracovním zasedání
zastupitelů bylo odsouhlaseno, že komunikace v
obci budou udržovány pluhováním po napadnutí
souvislé vrstvy sněhu cca 7 cm a více.Jedná se o
cestu od silnice Skutíčko - Vrbatův Kostelec na
náves a dále do Horek k silnici Skuteč - Prosetín.
Dále bude pluhována cesta od Kropáčků do
chaloupek na náves a pak směrem k lomu Zvěřinov.
Na vrcholech kopců je připraven posypový
materiál, kterým bude možno poházet vozovku
v případě výskytu námrazy a náledí.
Vzhledem k tomu, že se po loňské dlouhé a na
sněhové přeháňky bohaté zimě osvědčilo svěření
pluhování místní firmě, nemuseli občané čekat, až

se na naši obec dostane řada. Rozhodli jsme se i pro
letošní zimu v této spolupráci pokračovat. Ostatní
cesty a komunikace v majetku obce nebudou
v zimním období udržovány.

Veřejné osvětlení v obci.
S příchodem zimy dochází i ke zkracování dne
a prodlužuje se období, kdy je nutno využívat
pouličního osvětlení, které v naší obci začíná
svítit po sepnutí soumrakového spínače a jeho
vypínání v pozdních nočních hodinách
obstarává časový spínač. V naší obci je celkem
26 stožárů veřejného osvětlení, které vyžadují
údržbu. Koncem měsíce listopadu byla
provedena periodická kontrola stavu osvětlení
a zajištěna oprava u čtyř světel. Bylo zjištěno,
že dochází k jejich blikání po přehřátí. Věříme,
že osvětlení poslouží všem občanům při
průchodu Leštinkou a návratu našich občanů
domů.

Číslo 3 / Strana 2

Zpravodaj Leštinky

Leden 2006

Lom Zárubka.
Naše obec Leštinka se nachází v těsné blízkosti lomu
Zárubka. S tím souvisí i řada problémů, které tíží naše
občany. Lom je zdrojem obživy pro 23 zaměstnanců. Je
v majetku ČMŠ a.s. Na lom Zárubka byly počátkem
roku 2005 dvě stížnosti. Jedna na prašnost vznesená
zastupitelem obce. Po zaslaném upozornění obec
obdržela vyjádření vedoucího lomu pana Jiřího Válka o
provedené kontrole zkrápění. Jeho vyjádření bylo
vyvěšeno na úřední desce. Na tuto oblast nebylo již
dalších stížností. Druhá stížnost byla od tří občanů na
sílu odstřelů a poškozování majetku. Byla opět zaslána
stížnost obecním úřadem vedocímu lomu panu Jiřímu
Válkovi a vedení lomu. Vedení lomu zajistilo setkání
zástupců obce a zástupců stěžovatelů. Starostou byl
delegován na toto jednání zástupce starosty a členové
revizní komise. Stěžovatelé souhlasili se složením
komise, sami neviděli potřebu se zúčastnit. Na jednání
byli i zástupci okolních vesnic (Prosetín, Vrbatův
Kostelec). Výsledkem jednání bylo, že na tuto
problematiku sejsmických vlivů je nutno uplatnit
individuelně jednotlivé stížnosti, které budou odborně
posouzeny. Stížnost na hluk nebyla občany Leštinky na
OÚ podána. Místní občan si však stěžoval anonymem
přímo hejtmanovi Pardubického kraje. Po obdržení
tohoto podání z PK jednal starosta s vedením lomu . Již
o této stížnosti věděli z prováděné kontroly PK a vedení
a.s. rozhodlo, že zpracují studii vlivu těžby na okolí. a
obci Leštinka ji dají k dispozici. Zatím měli
zpracovanou jen studii vlivu těžby na zaměstnance.
V této stížnosti byla i připomínka na pípání strojů při
couvání. Jedná se o bezpečnostní opatření, se kterým
vedení nic nemůže udělat. Takto jsou stroje od výrobce
vyrobeny a schváleny příslušnými úřady.
Ve středu 21.12.2005 byli starostové obce Leštinka,
Vrbatův Kostelec a Prosetín pozváni vedoucim lomu
Zárubka panem Válkem a Ing.Kubou areamanagerem a
ředitelem oblasti Vysočina na setkání v lomu Zárubka.
Účelem schůzky bylo, abychom zde mohli vzájemně
zhodnotit dosavadní spolupráci s lomem Zárubka
,získali informace o jeho činností v současné době a
výhledy do budoucna, zejména v roce 2006 včetně
řešení připomínek spoluobčanů. Starosta obce Leštinka
byl na veřejném zasedání zastupitelů 19.12.2005
pověřen projednat tři další bod. Kdy skončí těžba, jak
bude naloženo s vytěženým prostorem ( obavy
z vytvoření skládky ohrožující spodní vody atd.), a
možnost finančního přispění lomu do rozpočtu obce.
Tyto body byly projednány hned na úvod.

1) Zásoby materiálu jsou v lomu na pět až šest let. Je
zde ještě záměr zahloubit podlaží, což by umožnilo
těžbu na další čtyři až pět let. V příštím roce se toto
bude projednávat.
2) Ukončení těžby je řešeno ve studii již při zahájení
těžby. Počítá se zavodněním vytěženého prostoru, se
zkosením stěn těžebního prostoru a vysázením dřevin
na tyto plochy . Je možné využití k rekreačním účelům.
V současné době je a.s. nucena zákonem dávat 1,20 Kč
na zvláštní účet pro renaturalizaci tohoto těžebního
prostoru. Skládka odpadu nepřichází v úvahu.
3) Sponzorský dar obcím je možno řešit částkou např
20 000 Kč, umístěním reklamní tabule a.s. na katastru
příslušné obce. V současné době dostávají obce podle
velikosti zásahu do katastru obcí a vytěžené suroviny
poměrnou finanční částku do rozpočtu. Předpokládá se
možnost nárůstu o cca 20%. Dále přislíbena možnost
získání pro obce zajímavých cen na materiál např na
posyp komunikací a investiční akce. S vedoucím lomu
Zárubka je možno dojednat i zapůjčení těžké techniky
s obsluhou za naftu a mzdu. ( projednávána možnost
výběru usazenin v naší nádrži na Žejbru ).
Dále řešena hlučnost. Zjištěno, že je na hranici o 2dB
výš. Čelisťový drtič byl opláštěn ( dřevěná posuvná
vrata atd.) Došlo však ke snížení jen o cca 1dB. Bude
hledáno další řešení a prováděny zkoušky.
Odstřely budou prováděny na pootočené etáži, hlavní
směr bude na budovu, která tomu bude clonou a
směrem na hradiště. Báňský úřad zde prováděl kontrolu
všech trhacích prací za poslední tři roky.
Všechna měření jsou velmi drahá. Jedno měření stojí
např. 40 000 Kč.
Doprava zatěžující Prosetín a V. Kostelec bude řešena
značkami omezujícími rychlost jízdy. V případě
nutnosti zajistí lom adresy dopravců a bude jednáno o
výměně řidičů.

Vedení lomu Zárubka přeje všem občanům v novém roce 2006 hodně štěstí a úspěchů v práci i
v osobním životě.

Strana 3

Prosinec 2005

Zpravodaj Leštinky

Žádost o poskytnutí dotace
Na tomto místě jsme vás v minulém Zpravodaji
Leštinky informovali o zaslání žádosti na PK ing
Šilarovi o pomoc při řešení možnosti zmírnění následků
přívalových dešťů v naší obci. V současné době vás již
můžeme informovat o tom, že na podzimním zasedání
PK bylo přiděleno naší obci (pro příští rok) na
zpracování projektu z rozpočtu PK 100 000 Kč.
Zároveň bylo OÚ Leštinka vyvoláno jednání se
Správou a údržbou silnic Chrudim a referátem
životního

prostředí Okú Chrudim. Byla projednána a
odsouhlasena možnost urychleného řešení zmírnění
následků přívalových dešťů vytvořením otevřeného
příkopu na straně autobusové čekárny před
Kolbabovými a odvedením části vody do otevřeného
soutoku vody před propustkem pod silnicí. Dále dojde
k vykácení části stromů za čekárnou a podél cesty ke
Skutíčku. To odstraní zanášení příkopu haluzemi a
umožní jeho vybírání a rozšíření.

Nový správní řád.
Od ledna 2006 bude platit nový správní řád, který je
základní normou , která upravuje postup úřadů při
realizaci svých pravomocí. Ukládá obcím jak mají
postupovat, než vydají rozhodnutí. Občan se v něm
dozví co si vůči němu úřad může či nemůže , nebo musí
či nemusí dovolit. A naopak, co si on může dovolit vůči
úřadu, nebo kdy jej musí poslechnout.Zatímco dosud

stará právní úprava dávala prostor pro vlastní správní
úvahu posouzení konkrétní situace a rozhodnoutí, tak
nová právní úprava tento prostor zúžuje a přichází se
systémem velmi složitých právních norem. Chvíli
potrvá, než se v něm dokážeme orientovat a urychleně
řešit požadavky úřadů nadřízených obci a potřeby
občanů. Zákon stanoví i pravidelné vzdělávání úředníků

Zprávy z mikroregionu a okolí.
Větrné elektrárny na Babákách.

.
Na posledním zasedání mikroregionu jsme byli
seznámeni s tim , že by již v roce 2007 měly být
uvedeny do provozu čtyři obří větrné elektrárny vysoké
150 m o hmotnosti cca 350 tun. Vrtule bude mít
v podstatě průměr odpovídající poměru výšky. To
odpovídá přibližně ploše fotbalového hřiště. Větrné
elektrárny mají být postaveny v dostatečné vzdálenosti
od Horních Babáků. Starosta Holetína nás dale
informoval o tom, že zatím není negativních stanovisek
ke stavbě a dokonce někteří občané byli již
s investorskou firmou Fore v Rakousku.Prohlédli si zde
nejnovější typy těchto elektráren. Po návratu občané
přirovnávali vydávaný hluk šumění lesa. Cena stavby
má být 320 milionů Kč. Obec by měla dostávat
každoročně do svého rozpočtu 240 tisíc Kč.

Václav Klaus v Hlinsku.

V rámci prosincové návštěvy Pardubického kraje
navštíví prezident České republiky Václav Klaus
památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku. Doprovodí ho
sem hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Tato
návštěva přijede do Hlinska 7. 12. 2005 v 16.30 hodin.
Zdrží se zde asi hodinu a půl. Seznámí se s lidovou
vánoční výzdobou, jídlem a zvyky lidí na Vysočině. Na
závěr navštíví hospodu U sv.Huberta.
Občané mají příležitost setkat se s hlavou státu přímo
v Hlinsku. Je to
v historii
České nebo i
Československé republiky poprvé, kdy sem přijel na
návštěvu prezident republiky. Nenechte si tuto
příležitost ujít.
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Co připravuje obecní zastupitelstvo.
- Jmenované inventarizační komise provedou na
závěr roku 2005 inventury obecního majetku a v
místní prodejně.
- Dojde k sepsání kupních smluv na odprodej
pozemků (pole a cesty), odkoupených od synů
zemřelého pana Pospíšila, majitelům přilehlých
rodinných domů.
- Finanční výbor projedná návrh rozpočtu obce
Leštinka na příští rok 2006.

- Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v polovině měsíce prosince, kde bude schvalován
zpracovaný návrh rozpočtu obce na příští rok 2006.
- Požádáme o pravidelné přezkoumání hospodaření
naší obce pracovníky finančního odboru
Pardubického kraje.
- Zadáme provedení výměny starého linolea na
obecním úřadě za keramickou dlažbu.

Kontrola čerpání dotací.
V průběhu měsíce listopadu jsme byli vyzváni Finančním úřadem Chrudim k předložení všech dokladů
týkajících se čerpání dotací v roce 2002. V tomto roce obec Leštinka obdržela dotaci na opravu a údržbu budovy
OÚ a požární zbrojnice-zvoničky. Tyto objekty dostaly mimo jinou údržbu i nový nátěr fasády, který výrazně
zlepšil vzhled středu naší obce. Všechny doklady týkající se této dotace jsme předložili a věříme, že kontrola
čerpání dotace v tomto roce dopadne dobře.

Příčiny požárů a jiná nebezpečí hrozící občanům.
Nesprávná elektrická instalace.
První otázka je určena majitelům rodinných domků.
Kdy jste naposledy za přítomnosti odborníka
kontrolovali stav přípojky a vodičů v rozvodné
skříni? Právě zde většinou prochází vodiče
prostorami plnými prachu, pavučin či starého
harampádí a jejich izolace je namáhána
povětrnostními vlivy. Preventivní prohlídka
pomůže zabránit zkratu v prostředí jako stvořeném
pro vznik požáru.
Jako další otázka platí všem, kdo si sami provádějí
údržbu pojistek. Používáte vždy jen správně
dimenzované pojistky? Nebo je sami opravujete?
Většina samozvaných odborníků postupuje tak, že
tavný element nahradí z jakési snahy po trvanlivosti
průřezem silnějším než samotný vodič. Zapomíná
přitom na původní účel pojistky, protože takto
opravená pojistka při přetížení sítě nepřeruší přívod
proudu a dojde tak k nenapravitelným poruchám na
vlastních spotřebičích, ale i k poškození instalace a
zkratu. Proto pojistky nebudeme nikdy opravovat,
ale nahradíme je novými předepsané hodnoty.
Důležitou částí elektroinstalace je vnitřní rozvod

proudu. Položíme si tedy otázku, zda je proveden
podle platných předpisů, jaký je jeho technický stav
a zda průřezy vodičů odpovídají dnes používaným
spotřebičům. Je dostatečně zabezpečen proti
přechodovým odporům, přehřívání vodičů a
zkratům, o jejichž důsledcích už byla zmínka?
A co přívodní šňůry ke spotřebičům? Zacházejí
s nimi i naše děti a podcenění zdánlivé maličkosti
má v tomto případě účinek elektrického křesla, na
které se odsuzujeme vlastní nedbalostí. To platí i
pro nejrůznější provizória při stavebních pracích,
pro zapojení spotřebičů na motorový proud nebo
nouzové osvětlení.
A ještě pár slov o důležité součásti vybavení budov
– o hromosvodech. Podmínkou účinné ochrany
před bleskem je jejich neporušený svod a správně
provedené zemnění. Jestliže hromosvod svede
atmosférický výboj o napětí dosahujícím miliónu
voltů, je třeba zajistit odbornou revizi a případnou
opravu, abychom při další bouřce nebyli odkázáni
už jen na zásah hasičů. Navzdory dobré víře zde
totiž hromnička mnoho nepomůže.
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SDH LOKOMOTIVA LEŠTINKA
Dovolujeme si občanům naší obce představit družstvo malé kopané, které reprezentuje naší obec. Název naší
obce mají hrdě ve svém názvu a nosí ho i na hrudi svých dresů. Hrají v něm i hráči z okolních obcí .

Družstvo malé kopané bylo založeno v roce 2001 a
letos 20. listopadu vstoupilo již do své páté sezóny.
Účastní se organizované soutěže. Hraje II. Třídu
Hlinecko. Dosahuje dobrých výsledků, o čemž
svědčí pohár uložený v místním pohostinství, který
si zde můžete součastně s potištěnými dresy
prohlédnout.
Po dvou prvních seznamovacích sezónách
v letech 2001/2002 skončilo družstvo shodně na 8
místě z 12ti členné tabulky. Další roky byly poté

plodnější v podobě 4, 3 a 2 místa. Takže čistě
teoreticky letošní rok 2005 může být jisto jistě na
prvním místě, což jim srdečně přejeme.
V letošním roce 2005/2006 se soutěž hraje
systémem každý s každým a následně se 13
družstev rozdělí na skupinu o „ POSTUP “ a o
„ UMÍSTĚNÍ “.
Na prvních dvou turnajích se již naše družstvo
utkalo s mužstvy FC Bojanov, Jeseter Skuteč,
Bratři Prosetín, Norwich Hlinsko a Sokol Hlinsko.

Současná soupiska týmu :
Zdražil Luboš
Kropáček Ondřej
Kropáček Luboš
Kropáček Vladislav
Ročeň Jiří

(Mrákotín ) brankář
(Leštinka)
(Leštinka)
(Leštinka)
(Leštinka)

Laštůvka David
Štorek Josef
Brokl Milan
Pospíšil Jan
Zach Jaroslav
Pudil Jiří

(Leštinka)
(Prosetín)
(Skuteč)
(Krouna)
(Prosetín)
(Vrb. Kostelec)

Strana 6

Prosinec 2005

Zpravodaj Leštinky

Současně dosažené výsledky SDH Lokomotiva Leštinka:
Leštinka – FC Bojanov 4 : 3
Branky : Ročeň 2x , Laštůvka D. , Kropáček L.

Leštinka – Sokol Hlinsko 2 : 1
Branky : Pospíšil ,Pudil

Leštinka – Bratři Prosetín 1 : 3
Branky : Pudil

Leštinka – Norwich Hlinsko 2 : 0
Branky : Kropáček O. , Brokl

Leštinka – Jeseter Skuteč 6 : 2
Branky : Ročeň 3x , Pudil 2x , Kropáček L.

Pro fandy i hráče malé kopané, zde máme malý tip na nedělní odreagování!!!
Rozpis dalších utkání, při kterých můžete podpořit hráče SDH Lokomotiva Leštinka proti:
Neděle 18.12. 2005

Orel Hlinsko „B“
Jamaica Slaves Hlinsko
Boca Juniors Holetín
Sokol Studnice
Vlastenci Skuteč
Restaurace u Karla Hlinsko
Oflenda Hlinsko

Neděle 22.1. 2006
Neděle 26.2. 2006

Při těchto utkáních máte všichni možnost shlédnout
a podpořit hráče našeho družstva při důležitých
zápasech, přitom si můžete užít nejen legraci,
napětí, ale i radost z výsledku. Děkujeme všem
hráčům SDH Lokomotiva Leštinka za aktivní

11.00
12.00
12.30
13.00
10.30
11.30
12.30

přístup a dlouhodobě dosahované velmi dobré
výsledky v soutěži.
Držíme vám palce.
Více informací i celý rozpis všech utkání naleznete
na internetu. Internetová adrese je:
futsal.chrudim.cz

Průběžná tabulka II. třída Hlinsko 2005/2006
1.

Bratři Prosetín

6

5

0

1

28:5

15

2.

Sokol Studnice

5

4

0

1

21:5

12

3.

SDH Lokomotiva Leštinka

5

4

0

1

15:9

12

4.

Sokol Hlinsko

6

4

0

2

14:11

12

5.

Oflenda Hlinsko

5

3

1

1

19:9

10

6.

Jeseter Skuteč

8

3

1

4

18:26

10

7.

Boca Juniors Holetín

6

2

1

3

17:19

7

8.

FC Bojanov

8

2

1

5

19:29

7

9.

Orel Hlinsko "B"

2

2

0

0

15:1

6

10.

Restaurace U Karla Hlinsko

6

2

0

4

11:29

6

11.

Jamiaca slaves Hlinsko

2

1

0

1

9:5

3

12.

Vlastenci Skuteč

6

0

2

4

5:15

2

13.

Norwich Hlinsko

5

0

0

5

3:31

0

