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Výroční schůze SDHv Leštince.
V sobotu 17.12.2005 od 18 hodin se v místním
pohostinství konala výroční schůze členů SDH
Leštinky. Schůzi zahájil starosta hasičů pan Jří
Ročeň přivítáním všech členů a hostů. Na programu
jednání byla zpráva o činnosti, kterou přednesl pan
Ročeň a hospodaření sboru za rok 2005,kterou
předložil pan Dostál. Tyto zprávy nám byly
poskytnuty k otisknutí. Dále byla projednána
zpráva revizní komise, kterou předložil pan
Kropáček. Byla provedena volba tří delegátů na
výroční valnou hromadu okrsku a na závěr proběhla
diskuse.

spolupracovat s Obecním úřadem při různých
akcích.

Zpráva o hospodaření SDH
Údaje vychází z pokladního účtu SDH Leštinka ke
dni 17.12.2005. Počet podílových listů 35 596
Příjem do pokladny za rok 2005 včetně zůstatku byl
16 770Kč. Vydání bylo 6 126 Kč. Zůstatek
v pokladně 10 647 Kč. Na účtu u České spořitelny
– SPOROINVEST bylo k 31.12.2004 na ročním
výpisu 61 545 Kč. Vzhledem k tomu, že se mění
hodnota podílových listů je na účtu ke dni
5.12.2005 podle kursovního lístku 62 449 Kč.

Zpráva o činnosti SDH.
Na jaře jsme začali v dubnu brigádami kácením
stromů na Pospíšilově zahradě. V květnu začaly
také přípravy na okrskovou soutěž, kde se zjistilo
že u stříkačky uniká benzín a nemůže nasát vodu.
Dali jsme ji na opravu do Kladna, kde nám ji dali
do pořádku. V červnu se konala soutěž na
Štěpánově, kde jsme se umístili na sedmém místě.
Hned druhý den jeli kluci na soutěž do Vrbatova
Kostelce, kde jsme skončili také na sedmém místě.
Patnáctého června hoši pomáhali při záplavách u
Kolbabů a Jonášů, kde připravovali pytle s pískem
a odčerpávali vodu. Koncem června byl na hřišti
uspořádán dětský den, kde JSDH předvedla útok a
děti se mohli seznámit s hasicí technikou. V létě
jsme zapůjčili nákladní auto PRAGA V3S panu
Stehnovi na pionýrský tábor. Musel tam dovážet
vodu do kuchyně a další potřeby pro existenci
táboru. O prázdninách se JSDH zúčastnila dvou
nočních cvičení v Dědové a v Seči. Proběhlo také
cvičení v Hlinsku. Na podzim jsme ještě dokončili
kácení stromů na Pospíšilově zahradě.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Vladimírovi
Ceplovi za přípravu a provedení technické
prohlídky na autě. Také chci poděkovat Obecnímu
úřadu za dobrou spolupráci s naším sborem.
Na příští rok 2006 máme v plánu udržovat a
prověřovat techniku, zúčastnit se cvičení a nadále

Diskuse.
Do diskuse se jako první přihlásil starosta obce
Leštinky ing. J. Modráček. Poděkoval za aktivní
práci sboru při záplavách a reprezentaci obce na
hasičských soutěžích. Popřál všem členům zboru
hodně úspěch a pevné zdraví v příštím roce 2006.
Na závěr požádal o zvážení, zda by nešlo pro
občany naší obce jen za vynaložené náklady
provádět hasicí technikou vyčerpání a čištění
studní. Tak se studně budou udržovat
v provozuschopném stavu a v případě havárie nebo
terorismu, by se mohly nouzově použít.
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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 vedoucímu 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.
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 body. 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. Dojde k zavodnění vytěženého prostoru, zkosení
stěn těžebního prostoru a vysázení dřevin na tyto
upravené plochy . Oblast bude možné využit
k rekreačním účelům. V současné době je a.s. nucena
zákonem dávat 1,20 Kč za 1t 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 za umístění reklamní tabule a.s. na katastru
příslušné obce. V současné době dostávají obce podle
velikosti zásahu do katastru obcí a množství vytěžené
suroviny poměrnou finanční částku do rozpočtu.
Předpokládá se možnost nárůstu o cca 20%. Dále byla
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 nad 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 další zkoušky.
-Odstřely budou prováděny na pootočené etáži, hlavní
směr bude veden na administrativní budovu, která bude
tvořit clonou a dále směrem na hradiště. Báňský úřad
zde prováděl kontrolu všech trhacích prací za poslední
tři roky. Všechna měření hlučnosti a sejsmických vlivů
jsou velmi drahá. Jedno měření stojí cca 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.
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Setkání starostů na Děkanství ve Skuteč

U příležitosti svátků vánočních byli na Děkanství do
Skutče pozváni starostové okolních obcí k přátelskému

posezení a vzájemnému se poznání se zástupci
katolické církve, pány faráři Uhlířem a Axlerem.
Jednání se uskutečnilo dne 15.12.2005 v zasedacím sále
Děkanství ve Skutči. Byli sem pozváni starostové obcí
Prosetín, Tisovec, Miřetice, Horka, Vrbatův Kostelec a
Leštinka. Při společném posezení u kávy a svátečního
cukroví jsme se vzájemně informovali o dění v
jednotlivých obcích a o tom co jsme pro občany udělali.
Za obec Leštinku jsem informoval o zřízení a činnosti
naší prodejny vedené jako služba pro naše starší občany

pod Obecním úřadem. Prodejna byla před tím několika
soukromníky vrácena jako prodělečná. Také o našich
obavách, jak to s touto činností dopadne při neustálém
rozšiřování supermarketů . Dále jsem informoval o
pořádání akcí a zájezdech pro děti a matky naší
sociální komisí a spolupráci s hasiči. Na otázku, kde se
nejvíce scházejí občané, jsem uvedl naše místní
pohostinství. Tuto skutečnost konstatovali také ostatní
starostové.
Byli jsme informováni o tom, že ve V. Kostelci je
pronajímáno ubytování na místní faře za cca 30Kč /
den. Dále o možnosti adopce dětí z rozvojových zemí
Katolickou charitou Hradec Králové, kdy za příspěvek
5 000 Kč může po celý rok žít a studovat dítě z chudé
rodiny ve škole. Byli jsme informováni o probíhajících
opravách střechy a věže děkanského kostela ve Skutči .
Na závěr jsme byli informováni o církevních a
společenských akcích jako je „Půlnoční“, kdy příchozí
budou vítáni z opravené věže kostela slavnostními
fanfárami a pořádání již pátého v pořadí Tříkrálového
plesu dne 7.1. 2006. Na všechny tyto akce jsou naši
občané srdečně zváni.

Kmenové akcie.
Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a
kanalizace Chrudim a.s. v souladu s usnesením její
valné hromady, rozhodlo o změně podoby jejich akcií
na listinné akcie a vyzvalo všechny akcionáře k jejich
převzetí. Dne 27.12.2005 převzal z pověření
zastupitelstva obce Leštinka starosta obce kmenové

akcie obchodní společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim a.s na jméno v celkové jmenovité hodnotě
108 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že naše obec je
zásobena vodou této obchodní společnosti, je v našem
zájmu být stále akcionáři a akcie v žádném případě
neprodávat.

Svozový plán komunálního odpadu
z popelnic.

Stanice pro handicapované živočichy

Pro obec Leštinku jsou stanoveny Technickými
službami a.s. Bystřice nad Pernštejnem následující
termíny svozu odpadů z popelnic pro 1.pololetí 2006:

OÚ Leštinka obdržel plakát projektu Národní sítě
stanic pro handicapované živočichy a Zvíře v nouzi.

Týden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Svozový den
13.1.2006
27.1.2006
–
12.2.2006
–
24.2.2006
–
10.3.2006
–
24,3.2006
–

Týden
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Svozový den
7.4.2006
21.4.2006
5.5.2006
19.5.2006
2.6.2006
2.6.2006
16.6.2006
30.6.2006)

Jsou zde nové kontakty na záchranné stanice zabývající
se zejména léčbou lidmi nalezených handicapovaných
živočichů a volně žijících druhů. Čím více lidí bude
znát kontaktní telefon na územně příslušnou stanici, tím
rychleji se v případě nálezu zraněného živočicha podaří
zajistit mu odbornou pomoc. A tím větší bude naděje,
že se tohoto živočicha podaří zachránit. A samozřejmě,
protože činnost záchranných stanic je finančně velmi
náročná, uvítají i finanční pomoc pro konkrétní stanici.
Nám nejbližší stanice je:

ČSOP Pasíčka ,

telefon

603 502 862
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Z obecního zastupitelstva.
Dne 19.12.05 se konalo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v místním pohostinství. Na programu
jednání byly výsledky hospodaření OÚ za 0112/2005 a výsledky dosažené při prodeji v místní
prodejně. Dále byly projednány rozpočtové změny
2005 a nové vyhlášky o poplatku za komunální
odpad a vodné pro rok 2006. Byl projednáván a
schválen spisový řád obce. Jedním z hlavních bodů
programu bylo schválit rozpočet na rok 2006.
Návrh rozpočtu byl sestaven a schválen v souladu
s rozpočtovým
výhledem,
se
zákony
o

rozpočtových pravidlech s využitím porovnatelných
údajů z předchozích let. Příjmy pro rok 2006 budou
ovlivněny odhadem daňových výnosů, ovlivněných
novelou zákona o daních z příjmů fyzických a
právnických osob s účinností od 1.1.2006.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s důrazem
na úsporné pokrytí provozních nákladů a splnění
všech zákonných povinností v oblasti samosprávy.
Vzhledem k obsáhlosti všech dokumentu nelze je
v tomto čísle zveřejnit. Jsou k dispozici na OÚ a
úřední desce.

Turnaj ve stolním tenisu.
Dne 23.12.2005 se konal již IV. Ročník vánočního
turnaje ve stolním tenisu. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 21 startujících z Leštinky, Skutče, Žďáru
nad Orlicí, Předhradí, Hroubovic a Lůže.Prezentace
byla v 8 hodim a v 9 hodin bylo vylosování pěti
skupin. Ve skupinách se hrálo každý s každým.
Z tšchto skupin postupovali dva nejlepší, kteří se
navzájem utkali vyřazovacím systémem.
Výsledné pořadí hráčů:
1. Tomáš Vařečka z Předhradí
2. Roman Vařečka z Předhradí
3. p.Řezáč z Lůže

4. Pavel Cepl z Leštinky
5. p. Ceral ze Skutče
6. Zbyněk Prášek ze Skutče
7. Čestmír Novotný z Leštinky
8. Martin Vohnický
Pro výbornou účast ve IV. Ročníku vánočního
turnaje ve stolním tenisu bude opět uspořádán tento
vánoční turnaj i v roce 2006.Termín konání bude
včas upřesněn.
Tímto chceme poděkovat sponzorům, kteří se
zasloužili o pěkné ceny a hlavně za plynulý průběh
a vedení turnaje panu Švecovi z chatové oblasti.

Termíny výběrů poplatků a ostatních plateb.
Možnost úhrady poplatků a plateb občany je každé
pondělí od 15.00 – 18.00 hod. v pokladně obce,
nebo na účet obce vedený u KB Chrudim č. 14 320
– 531/0100
Poplatek za komunální odpad – splatný do
31.7.2005 - částka 375,- Kč
Poplatek ze psů – splatný bez vyměření do ve výši
za 1. psa 70,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč,
v průběhu roku se hradí poměrná část za období
Poplatek za užívání veřejného prostranství – při
platbě v hotovosti splatný ihned, v ostatních
případech nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
platebního výměru - za trvalé umístění ročně za
každý i započatý metr 1.000,- Kč
- za krátkodobé používání na místě k tomu určeném
za m2 a den 10,- Kč- za použití veř. prostranství
k umístění reklamního zařízení všeho druhu
paušální částku (roční) 1.000,- Kč
- za použití k umístění stavebních zařízení za m2 a
den 2,- Kč
- za umístění skládky stavebního materiálu při

stavbě za m2 a den 2,- Kč
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční
paušál 1.250,- Kč
- za použití veř. prostranství na skládky stavebního
materiálu při stavbě za m2 a den 2,- Kč
- za použití veř. prostranství pro kulturní a
sportovní akce za m2 a den 2,- Kč
- ostatní případy činí sazba za m2 a den 2,- Kč
Poplatek ze vstupného – paušální částka 180,- Kč
splatná nejpozději do 15 dnů ode dne uspořádání
akce, nejpozději v termínu uvedeném na platebním
výměru
Vodné – platba v lednu a červenci každého roku na
výzvu obce , cenu vodného stanoví zastupitelstvo –
pro rok 2006 je to 28,- Kč/m3, výzva písemná na
úřední desce, veřejným rozhlasem
Úhrada půjček za kotle – výše dle individuelní
smlouvy , nejpozději do 30.6. každého roku
Termíny úhrad poplatků jsou stanoveny v souladu
s platnými veřejnými vyhláškami.

