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Čištění požární nádrže.
Počátkem měsíce října se konečně podařilo sehnat
povolení k vybrání a vyvezení požární nádrže na
potoku Žejbro. Po domluvě s vedením lomu
Zárubka byl dohodnut termín. V sobotu dne
7.10.2006 v 8 hodin přijela technika do obce a hned
se začalo s vybíráním a odvozem naplavenin.

Práce to byla nelehká, přesto se díky pevnému dnu
nádrže dařilo bahno vyvážet.

Ve 14 hodin bylo všem jasné, že to množství bahna
se nedá za jeden den vyvést. Starosta jednal
s pracovníky lomu o možnosti pracovat přesčas a
případně i v neděli. Došlo k dohodě a tak se
pracovalo dál

Často docházelo k ucpání výtoku a tak začala
stoupat voda .Musela být odřezána část zábradlí a

odhrabáno bahno. Kvůli neustálému zanášení
trubky, musela být stále čištěna a protahována.

Bahno se vozilo na Pospíšilovu zahradu
k vyrovnání terénu. Auta jezdila tak, že každých 7
minut se otočila dvě auta. Je zde uloženo přes 200
aut naplavené ornice

Na posledním obrázku je vidět nakládání poslední
lžíce bahna z naší požární nádrže. Neodtékající
voda již zaplavuje nádrž.. Všechno se podařilo,
vybrat, úkol byl splněn.
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Na první straně jsme Vás informovali o
průběhu prací na požární nádrži v naší obci .
Toto dílo by se nám nepodařilo zajistit, pokud
by nám nevyšlo vedení lomu Zárubka vstříc.
Pro informaci uvádíme úplné znění dopisu,

Říjen 2006

který bylo zasláno firmě Českomoravské
štěrkovny a.s., konkrétně
Ing.Vojtěchu
Kubovi, areamanagerovi a řediteli oblasti
Vysočina. Kopie dopisu byla zaslána i vedení
lomu Zárubka.

Poděkování za poskytnutou pomoc obci Leštinka
Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vám a Vašim
zaměstnancům poděkoval jménem obecních
zastupitelů a občanů obce Leštinka za
poskytnutou pomoc při čištění požární nádrže
na potoku Žejbro.
Tento nelehký úkol, se kterým se naše
obec Leštinka potýkala několik let, by se nám
bez Vaší techniky a vzorného přístupu
pracovníků
lomu
Zárubka
nepodařilo
zrealizovat. Vaše vedení lomu Zárubka a
zaměstnanci na této akci předvedli svoji
profesionalitu, jak v organizaci práce, tak i

v pracovním nasazení. Jejich sehranost a
ovládání svěřené techniky bylo všemi
zúčastněnými a přihlížejícími velice kladně
hodnoceno. Své umění a bravurnost předvedli
postupně zejména pan Javůrek, Tichý, Horych
František a Petr a pan Macas.
Velice si vážíme Vaší pomoci a
solidárnosti s naší obcí. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme a přejeme Vám všem
mnoho pracovních a osobních úspěchů.
S pozdravem

Ing Josef Modráček
starosta obce

Čištění komunikací v obci.
Před započetím prací na vyvážení nádrže bylo
se starostou SDH panem Ročněm dohodnuto
provedení čištění, jak použité techniky, tak i
místních komunikací, stříkačkou a za pomoci
hydrantů vodovodní sítě. V průběhu provádění
prací členy JSDH však bylo zjištěno, že
tlakem vody z vodovodu by čištění trvalo
velmi dlouho a byla by velká spotřeba vody.
Pro přehled uvádíme jak vypadal výjezd
z nádrže.

Jednali jsme i se starostou Vrbatova Kostelce
o zapůjčení hasičské cisterny. Tento záměr
však nevyšel z důvodu, že cisterna nemohla
pro závadu nasát vodu.
Pak přišla na řadu naše stříkačka, kterou šly
spláchnout největší nánosy z cest, kam až
dostaly hadice a byla k dispozici voda. Na
návsi se vyčerpala i místní studeň. Mytí bylo
několikrát opakováno, aby prach co nejméně
obtěžoval občany bydlící podél cesty. Nejhůř
na tom byla Dělanka, pro nedostatek vody.
Pro její umytí byla snaha napustit nádrž
v majetku povodí Labe a odtud ji hadicemi
umýt.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří se na
této velké akci podíleli a přiložili ruku k dílu
nebo pomohli nám i sobě, jiným jím
dostupným způsobem

****
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Areál volnočasových aktivit.
Jak jsme Vás již informovali na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva, chceme
postupně vybudovat na bývalé Pospíšilově
zahradě areál volnočasových aktivit.
V první fázi (v roce 2005) byly vykáceny za
pomoci hasičů stromy a náletové dřeviny.
Byly vytrhány pařezy, proveden úklid
zahrady, plochy v okolí a uvnitř vyhořelé
stodoly. Zadali jsme bezplatné zpracování
návrhu na vybavení tohoto areálu. Zaslaný
návrh však vyžadoval velké investice, cca
280 000 Kč. Na to obec nemá prostředky.
Část finančních prostředků jsme chtěli získat
v tomto
roce
odprodejem
materiálu
z obvodových stěn stodoly za cca 350 Kč /t na
hráz rybníka v okolí Vrbatova Kostelce. Tento
záměr ani další, na provedení demolice za
sponzorský dar pro obec a úklid prostranství,
nebyl realizován. Navíc jsme museli zajistit
plochu pro vyvezení naplavenin z nádrže.
Tyto naplaveniny jsou v podstatě splavená
ornice, která poslouží na vyrovnání svažitého
terénu ve spodní části zahrady.
Pro letošní rok se podařilo získat dotaci z PK
s 50% účastí obce na nákup mobiliáře
(vybavení a zařízení). Vzhledem k posouvání
termínu vybrání nádrže se posunuly i termíny
realizace tohoto záměru. Proto bylo
rozhodnuto zastupiteli nakoupit a zálohově
zaplatit do konce roku okrasné dřeviny,
materiál a vybavení tohoto areálu.
Se zahradnictvím v Litomyšli byly smluvně
zajištěny okrasné dřeviny s termínem dodání
na jaře 2007. Dále byly zakoupeny palisády
pro výrobu dřevěného dětského inventáře.
Došlo k objednání zahradních lavic v Dřeveši
v počtu šesti kusů a postavení dvou pergol.
Tyto pergoly byly provizorně postaveny před
domem , aby nepřekážely při dalších pracích.
Pro jejich sestavení byla třeba elektřina a
rovná plocha. Mají rozměr cca 2,7x2,7 m.
Budou umístěny k sobě jednou stranou a tak
se zastřešený prostor zvětší na 2,7x5,4 m.
Podlaha bude ze zámkové dlažby. Před

pergolami bude následně vydlážděna ze
zakoupené zámkové
dlažby plocha o stejných rozměrech pro
případné taneční a jiné zábavy.
Zde vidíte začátek stavby jedné z pergol.

Dále zde chceme pro menší děti umístit
prolézačky, vláček ze dřeva a v budoucnu
postavit i malý zděný „kočičí hrádek“.
Kolem lípy v dolní části zahrady se snad
podaří udělat kruhové posezení kolem kmenu,
v jejím stínu. Po rozhrnutí navezené zeminy
zde může být vybudována s minimálními
náklady i terénní cyklodráha, s mírnými
překážkami a vlnami atd.
Věříme, že se nám tento záměr podaří naplnit.
Vše záleží na lidech a finančních prostředcích,
kterých se nedostává.
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Z obecního zastupitelstva.
Dne 25.9.2006 proběhlo v místním
pohostinství veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kde byly projednány výsledky
hospodaření obce od počátku roku a výhled do
konce roku OÚ a prodejny.
Dále
zastupitelstvo
odsouhlasilo
opravu podemleté krajnice propustku pod
komunikací u výjezdu na silnici SkutečProsetín. Jedná se o havarijní stav.
Vzhledem ke špatnému stavu kaštanu
na návsi a povolení jeho skácení vydáno
rozhodnutí o jeho skácení, které provede pan
Sokol počátkem měsíce listopadu. Pro tento
účel
bude
nutno
vypnout
elektřinu
v dopoledních hodinách na cca 2 hodiny.
Referátem ŽP OKÚ Chrudim bylo
vydáno rozhodnutí o povolení vyvezení a
umístění naplavenin z naší nádrže.
Poté bylo organizačně zajištěno
vyvezení požární nádrže na potoku Žebro.

Projednání nákupu vybavení a
materiálu pro druhou etapu výstavby areálu
volnočasových aktivit v obci bylo dalším
bodem jednání.
Starosta jmenovl a svolal volební
komisi. Proběhl slib členů a volba předsedy
komise, který spolu se zapisovatelkou
absolvoval školení v Chrudimi.
Zajištěna distribuce volebních lístku
občanům obce a provedeno odzkoušení
počítačového programu pro vyhodnocení
voleb.
Organizačně zajištěny volby do 1/3
Parlamentu ČR a obecního zastupitelstva
Výsledky vyvěšeny na úřední desce.
Dne 23.10.06 proběhlo poslední,
tentokrát neformální, zasedání zastupitelů.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
v obci Leštinka
Volby v obci Leštinka proběhly ve dnech 20. 21.10.2006. Volební komise zasedala na
obecním úřadě.

hlasů. Volebních stran – nezávislých kandidátů
bylo celkem 11.
Pořadí

Počet hlasů

Ing. Josef Modráček NK
Jiří Lorenc
NK
Petr Horych
NK
Soňa Vohnická NK
Martin Kroupa NK
Vladimír Cepl NK
Miloslav Cepl NK
Petr Stehno
NK
Michal Morávek NK
František Mikan NK
Josef Kolbaba NK

První voliči přicházeli do volební místnosti po
čtrnácté hodině odpoledne. Celkový počet osob
zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a
jeho dodatků v naší obci byl 107. Celkem
příchozím voličům bylo vydáno a následně
jimi odevzdáno do urny 88 úředních obálek.
Počet volených členů zastupitelstva v obci je
sedm. Voliči odevzdali celkem 539 platných

76
63
63
58
53
50
48
38
33
32
25

Poměr hlasů
k základu %
98,70
81,81
81,81
75,32
68,83
64,93
62,33
49,35
42,86
41,55
32,46

Všem nově zvoleným členům zastupitelstva
blahopřejeme.
Ostatním
nezávislým
kandidátům děkujeme za účast ve volbách a
pomoc k vytvoření konkurenčního volebního
prostředí.
Všem našim občanům - voličům děkujeme za
projevený zájem o dění v naší obci.

