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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč
Ptačí chřipka
Bezpečnostní rada Pardubického kraje uložila svolání
pracovních porad se zástupci všech obcí PK. Dne
7.3.2006 se uskutečnila tato porada se starosty obcí
bývalého okresu Chrudim. Ptačí chřipka je známá od roku
1901. Původce byl objeven v roce 1955. Virus je ničen při
teplotě 56 ºC za 30 min , při 70ºC během několika minut,
ničí jej i ÚV záření a všechny druhy desinfekcí.
Přirozenými hostiteli jsou volně žijící ptáci, zejména
vodní, domácí vodní a hrabavá drůbež.
Jak se u ptáků projevuje?
U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při
lehčí bývá příznakem jen zježené peří, nebo méně početné
snášky vajec. Těžší forma – horečka, překrvení hřebínku,
lalůčků, na běhácích krvavé skvrny, průjmy a žízeň vedou
k úhynu velmi záhy po nákaze. Onemocnění postihuje
velkou část vnitřních orgánů (slezina , srdce, střeva a tuk
mají tečkovité krvácení).Úmrtnost nakaženého ptactva za
48 hodin po nakažení dosahuje 100%.
Jak přenáší ptáci
ptačí chřipku?
Nakažení ptáci ji
přenášejí slinami,
nosními sekrety a
trusem. Nákaza se
dále šíří kontaktem zdravých
ptáků s nemocnými, nebo s jejich
výměšky. Přenos
na lidi je zatím
možný pouze
kontaktem s
kontaminovanými
ptáky, nebo jimi
znečištěnými
povrchy.
Dokladované případy přenosu ptačí chřipky
Dosud dokladované případy přenosu nákazy na člověka
pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatelů
nechává drůbež, aby se volně pohybovala. Díky tomu se
nákaza jednoduše šíří do obydlí a třeba i na místa, kde si
hrají děti. Právě ptačí trus, který znečišťuje okolí a
povrchy, obsahuje velké množství virových částic. Avšak

vzhledem k tradičním chovatelským návykům a faktu, že
drůbež je hlavní složkou asijské stravy, není vůle toto
počínání chovatelů změnit. Zatím však nebyl zaznamenán
případ nákazy z vařeného jídla či vajec.
Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě
nalezených uhynulých ptáků
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v
přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani
správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a
k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z
nejhoršího. Občan má tyto možnosti: 1.) zakopání na
místě nálezu nebo na nejbližším vhodném místě
(z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany
životního prostředí) 2.) spálení v kotli na pevná paliva 3.)
odložení do nádob s komunálním odpadem 4.) oznámení
nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním
území místo nálezu leží. Obecní úřad může:
• kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik
• kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k
výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které
provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
• kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má
v rámci své veterinární ordinace kafilerní box
• podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné
odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé
souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku
s uhynulými ptáky
• k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším
ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici
zakrývající vlasy
• po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5
kusů), nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků,
vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně,
příslušné krajské veterinární správy.
Kontakty na úřední veterináře CR + PU:
MVDr. Michal Vodrážka inspektor 777 783 312
MVDr. František Šejnost inspektor 777 783 302
Další informace o ptačí chřipce
http:/www.svscr.cz
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Jarní tání sněhu v Leštince
Tak jako každoročně dochází v jarních měsících k tání
sněhu a s tím souvisí i nebezpečí povodní. V letošním
roce napadlo velké množství sněhu. Tato sněhová
přikrývka vydržela na polích a kopcích od konce
listopadu 2005, až do března 2006 a stále ještě jsou
předpovědi počasí na sněhové přeháňky a mráz.
Naše obec Leštinka leží v údolí vyhloubeném po staletí
protékajícim potokem Žejbro. Spádová oblast je až od
Hesin o ploše 38,48 km². Průměrná dlouhodobá roční
výška dešťových srážek je 0,759m. Průměrný
dlouhodobý roční průtok v potoku je 0,204 m³/s. Velká
voda, takzvaná desetiletá, dosahuje 13,8 m³/s,
padesátiletá 24,08 m³/s a stoletá 30,7 m³/s. Povodeň
v červnu roku 1953 strhla pevný jez, zničila dlažby na
levém břehu toku, porušila postavený trámový most,
hlavně v jeho levém pilíři, strhla dřívější opevnění
pravého břehu nad opěrnou nábřežní zdí a pobořila část
přilehlých obytných a hospodářských budov. Jako
podstatnou příčinou katastrofy se ukázal pevný jez,
který se stal hlavní překážkou odtékající vodě. Místo
něho byl v roce 1954 vybudován přímý jez
s karetkovým hrazením kolmým k ose toku Žejbra.
Betonové jezové těleso je pro informaci 396,92 metrů
nad mořem. Karetkový uzávěr je rozdělen na tři
dřevěná pole délky cca 3m a výšky 0,9 m . Projekt akce
„Povodňové škody na potoce Žejbro v Leštince“
vypracovala Správa vodních toků a meliorací
v H.Králové. V současné době tento jez vlastní Česká
republika, s právem hospodaření na vodním díle pro
Povodí Labe, s. p. Pro případ povodní je zpracován
Manipulační řád pro tento karetkový jez.
O cca 250m výš po proudu potoka byl postupně
vybudován obdobný karetkový jez ve vlastnictví Obce
Leštinka. Nejprve byla vybudována na pravém břehu
nábřežní zeď 3,1m vysoká a 81 m dlouhá z lomového
kamene. Přibližně uprostřed zdi byly vybudovány
schody pro přístup k vodě. Terén za zdí byl vyrovnán
do úrovně silnice. V roce 1969 byla zpracována
dokumentace vodní nádrže s karetkovým jezem
navazujícím na tuto nábřežní zeď.
V prosinci 1969 bylo započato s kácením stromů na
plochém rozšířeném území určeném k zatopení a
následně s vlastní stavbou vodohospodářského díla.
Investorem byl MNV Leštinka. Pohyblivá konstrukce
karetkového typu umístěná na koruně pevného jezu
vzduje vodu až na kótu 376,70 m n.m. Při pravém břehu
je do jezového tělesa vložena trubní výpusť ø 50 cm pro
zajištění možnosti úplného vypuštění jezové zdrže.
Šířka jezového tělesa je 13,0 m. Na tuto šířku je
karetkové hrazení. Celková délka jezového tělesa
včetně vývaru je 15,60 m.
Levobřežní pilíř je 6 m dlouhý z lomového kamene na
cementovou maltu s betonovým parapetem. Vrch pilíře
je na kotě 377,45 m n.m. Karetkové hrazení je tvořeno
5 ks tabulí délky 240 cm a 1 ks tabule délky 200 cm.

Výška karetek je 70 cm. Manipulační zařízení je
umístěno na pravém břehu. Pro manipulaci s karetkami
je zde táhlo s háky a páka. Na schodech nábřeží je
vodočet. Stupně povodňové aktivity jsou vymezeny
vodními stavy na tomto vodočtu a platí pro celý tok
Žejbra. První stupeň – stav bdělosti je dosažen při
výšce hladiny vody 160cm a průtoku 12 m³/s. Druhý
stupeň – stav pohotovosti je vyhlašován při hladině
vody 200cm a průtoku 20 m³/s. Nejhorší stav třetí
stupeň – stav ohrožení je při dosažení hladiny vody
nábřeží 230cm a průtoku 27 m³/s.

Vyhlašování a činnost při jednotlivých stupních je dána
vypracovaným Povodňovým plánem pro Obec
Leštinku. Manipulací s karetkovými jezy je pověřen
starosta obce. Za normálních podmínek jsou dřevěné
karetky zahrazeny. Za velké vody (60cm nad hrazením
) je nutné otevření hrazení. V zimním období jsou
karetky zahrazeny, aby se zabránilo přimrzání ledu
k betonovému tělesu jezu. Během tání je tím umožněn
snadnější průchod ledových ker nad jezem. Okamžté
otevření karetek je povoleno jen při naději na záchranu
lidského života, nebo při ohrožení stability vodního
díla. O všech manipulacích se musí podávat hlášení
úsekovému
technikovi
a
vodohospodářskému
dispečinku Povodí Labe.s.p., který uvědomí vodoprávní
úřad.
Otevřené jezy při
tání sněhu
15. března 2005

Povodí Labe, s. p

Obce Leštinka
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Služby pro nemohoucí a postižené občany
Centrum pro zdravotně postižené občany PK
v Chrudimi poskytuje různé služby. Kromě jiného také
zajišťuje osobní asistenty pro domácí péči a pomoc
nemohoucím občanům, nebo v případě dětí také osobní
asistenty do škol a školek. V současné době se snaží
rozšířit objem těchto služeb a oslovit co nejvíce
potenciálních klientů. Je velice těžké oslovit právě ty
potřebné, dát jim tyto informace. Proto se Centrum pro
zdravotně postižené obrátilo prostřednictvím internetu
na naši obec, abychom tuto informaci předali co nejširší
veřejnosti. Pokud víte o někom ve vašem okolí , kdo by
mohl osobního asistenta potřebovat, předejte mu, nebo
jeho rodině, dále uvedené kontaktní spojení. Osobní
asistenci
poskytují
zdravotně
postiženým
a
nemohoucím občanům, dospělým i dětem, např. do škol
a školek – v celém bývalém okrese Chrudim.
Kromě těchto služeb provozují v Chrudimi také Klub
pro postižené děti a jejich rodiče Mumínek a vzniká zde
také Klub vozíčkářů. Do těchto klubů je možné přibírat
nové členy.

Kontaktní osoby a adresa:
Ing. Hana Vohradníková
Alena Bartošková
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického
kraje
Detašované pracoviště Chrudim
Roseveltova 594
537 01 Chrudim
Telefon:469 620 320

Mobil: 775 693 983

Otevírací doba : Po 8-12 12:30-16
Út 8-12---(dětský klub)
St 8-12 12:30-16
Čt 14-16
Pa ---Detašované pracoviště
Hlinsko : první čtvrtek v měsíci 8-12 nový klub pro
zdravotně postižené
Skuteč: poslední čtvrtek v měsíci 8-12 v kulturním
domě.

Opatření k ochraně před povodněmi
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, jako
nadřízený povodňový orgán zaslal naši obci Leštinka
upozornění. Vzhledem k velkým zásobám sněhu ve
vyšších polohách je třeba průběžně provádět povodňové
prohlídky. Mapovat ledové jevy na vodním toku, neboť je
nebezpečí vzniku ledových bariér. Prověřit stav hradících
konstrukcí, zejména z hlediska jejich obslužnosti a
nebezpečí vniknutí splavenin větších rozměrů ( dřevo
apod.) do koryt vodních toků.
Zastupitelé naší obce, kteří jsou členy místní povodňové
komise, zkontrolovali a prověřili vzájemné kontakty a
hlásnou službu. Dále budou monitorovat předpovědi
počasí
a
hydrologickou
situaci
na
internetu
(www.chmu.cz a na www.pla.cz) a ve zpravodajských
relacích rozhlasu a televize. Povodňová komise uvádí pro
naše občany některé části ustanovení „Vodního zákona“,
ze kterého vyplývají práva a povinnosti občanů.
§72 Povodňové orgány mohou vyzvat vlastníky pozemků,
staveb a zařízení k odstranění předmětů a zařízení
zhoršujících odtok, nebo předmětů, které mohou způsobit
ucpání koryta níže po toku.

§50 Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svém
pozemku břehové porosty. Udržovat břehy koryta ve
stavu potřebném k neškodnému průtoku vody,
odstraňovat překážky s výjimkou nánosů vyžadující
specielní techniku. Ohlašovat správci vodního toku
závady v korytě. Umožnit vodoprávnímu úřadu, České
inspekci životního prostředí a správci vodního toku výkon
jejich oprávnění. Strpět průchod osob podél toku mimo
oplocené pozemky a zastavěné území obce.
Podle §51 jsou obdobné povinnosti i vlastníků okolních
sousedících pozemků. Pokud vznikne vlastníkovi
pozemku škoda, má nárok na její úhradu.
Zákon č.185/2001Sb.
§63 K zajištění ochrany před povodněmi je každý občan
povinen umožnit vstup a vjezd na své pozemky, případně
stavby lidem koordinujícím a provádějícím záchranné
práce, přispět na jejich příkaz osobní a věcnou pomocí
k ochraně životů a majetku.
Věříme, že letošní jarní sněhové tání proběhne
v našem katastrálním území hladce a bez velkých
škod.
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Z obecního zastupitelstva.
- Ve spolupráci s našimi hasiči je prováděno kácení
náletu okolo autobusové čekárny u silnice Skuteč
Vrbatův Kostelec, dohodnuté při řešení záplav
15.6.2005 v této oblasti. Hned na počátku prací
jsme byli prošetřováni Policií ČR, zda máme
všechna povolení k těmto pracím. Anonymní udání
však vyznělo naprázdno. Předložili jsme zápisy
z jednání se Životním prostředím, Silnicemi i
vydané rozhodnutí.
- Probíhá příprava podkladů pro finanční kontrolu
našeho hospodaření a hospodářské činnosti za
loňský rok z Pardubického kraje. Na kontrolu se
ohlásil dne 23.3.2006 pán ze Svitav.

- Podepsána smlouva o dílo s Agroprojekcí
Litomyšl s.r.o. na protipovodňová opatření
obsahující údaje ČHMÚ pro naši oblast, projektové
práce a účelovou mapu se zaměřením v hodnotě
40 460Kč.
- Probíhá příprava materiálu a podkladů na zasedání
zastupitelstva, neboť v pondělí dne 13.3.2006 se
bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce
Leštinky. Zasedání bude v místním pohostinství
v 17.00 hod. Hlavním bodem jednání bude
projednání dosažených výsledků loňského a
letošního roku a pokračování prací na areálu
volnooddechových aktivit.

Volné pobíhání psů.
Na základě požadavku návštěvníků lomu potápěčů
na volně pobíhajícího vlčáka byl 25.2.2005 vyzván
starosta obce Policií ČR ke spolupráci při řešení
této situace. Pes byl odchycen policií a následně
starostou zjišťováno, zda-li nepatří někomu z naší
obce. Také jste si mohli všimnout letáků, které byly
vyvěšeny
v okolních
obcích
Skutíčko,
V. Kostelec, Žďárec, Prosetín, ve Skutči a na
nádražích. Vzrůstem připomínalo staršího vlčáka,
ale bylo to hravé, hodné štěně přibližně rok staré.
Rádo jezdilo autem. Také bylo na veterinární
prohlídce v Hlinsku. Pes si v průběhu zjišťováni
majitele získal své příznivce a proto neskončil
v psím útulku. Naštěstí celé snažení bylo úspěšné.
Jednoho vylepeného letáku si všiml majitel, jímž
byl náš bývalý občan obce - pan Lorenc
z V. Kostelce. Mladý tulák mu utekl a při setkání
byl velice rád, že se svým pánem může jít domů.

Tento případ je ojedinělý. Nemusí však vždycky tak
dobře dopadnout. Obec má vyhlášku řešící volné
pobíhání psů. Pro případ, že vám uteče pes,
doporučujeme napsat jeho jméno a adresu na
obojek. Pokud se tak stane a pes někoho pokouše,
dá se snadno zjistit, zda byl pes očkován proti
vzteklině. Jinak musí být pes vyšetřen a pět dní
odděleně sledován. Pokud se nezjistí zda-li je pes
očkován, pokousaný občan musí podstoupit
očkování v nemocnici, které je nepříjemné,
dlouhavé a bolestivé.
Počátkem roku na OÚ prošetřovala Policie ČR
událost, která se stala u Kaňonu. Volně pobíhající
neznámý velký pes před očima majitelů jiného
malého domácího psa doslova roztrhal. Majitelé
nemohli nic dělat. Vznikla jim škoda a přišli o
svého miláčka. Tento případ je nedořešen a bude
pravděpodobně odložen. Z těchto důvodů žádáme
občany: dávejte si pozor a všímejte si svého okolí!
Jakákoliv následná informace pro postiženého je
pak k nezaplacení.

Životní jubilea
Významná životní výročí v měsíci březnu
2006 oslavili tito naši občané, kterým tímto
srdečně blahopřejeme :
Marie Vohnická– 60 let
Josef Filipi – 65 let

***

