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Jarní tání 2006
Zima na přelomu roků 2005 / 2006 byla velmi dlouhá.
Statistika uvádí , že sněhová pokrývka byla po celých 150
dní. Všichni se obávali sněhového tání, které přišlo letos
kolem 20.3.2006. Přes den tálo a večer se ještě ochladilo,
tak měla část vody možnost odtéci bez velkých škod.
25.3.2006 však začalo do sněhu pršet a tání se zrychlilo.
Zmrzlá zem nestačila pojmout vodu a začal se opět
nebezpečně naplňovat příkop u čekárny a hrozilo jeho
přelití a ohrožení sklepů domů na druhé straně silnice.
Členové SDH Leštinky opět aktivně pomáhali s čištěním
a odstraňováním naplavenin.

Situace byla nejhorší v pondělí, kdy se Žejbro začalo
vylívat z koryta na louky před mostem v Horkách, na
Ceplovu louku a u mostu k Vrbatovu.Kostelci. Zde byla
zaplavena chata a zahrady mlýna.

Byla připravena i stříkačka k odsátí vody z příkopu. Za
projevenou aktivitu a pomoc při zásazích patří všem
členům SDH Leštinka poděkování.
Také potok Žejbro se začal vzdouvat a tak byly vypuštěny
oba karetkové jezy, aby se snížila hladina vody. Situace
byla fotograficky zdokumentována a je k dispozici na
obecních internetových stránkách k nahlédnutí. Adresa je
www.lestinka.unas.cz. Na jednom z vybraných obrázků
vidíte postupně se otevírající jednotlivá vrata karetek. O
manipulaci s karetky byla včas podána zpráva Povodí
Labe. Paní Jeřábková z Povodí Labe tento postup
odsouhlasila.

Majitelům byla podána telefonická zpráva Vzhledem
k tomu, že byla zaplavena velká plocha, nebylo možno nic
dělat. Rozlitá voda se začala dostávat až do náhonu a
odtud vlivem ucpaného propustku po loukách zpět do
potoka. V dalších dnech již docházelo k ubývání vody a
situace na toku se uklidnila. Potok Žejbro se vrátil do
svého koryta.
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Lom Zvěřinov
V katastru území obce Leštinka je opuštěný lom
Zvěřinov.

Dobývala se zde kvalitní žula na výrobu silničních
obrubníků a dlažební kostky. Výroba probíhala pod
dlouhými dřevěnými boudami, kde kameníci za pomoci
stlačeného vzduchu sbíječkami a železy rozlamovali
velké vytěžené balvany. Věděli kam mají začít dávat
klíny, aby se nenadřeli a odlomili rovnoběžný kvádr,
který, jak zdůrazňovali, má šest stran. Jen málokdo si
uvědomí, kolikrát se musí vzít a otočit obyčejná žulová
kostka do ruky, než ji kameník odhodil jako hotovou do
korby malého vagónku, který odtáhla úzkokolejná
mašinka do lomu Mikšov a odtud ji odvážely vlakové
soupravy na nádraží do Žďárce.
V současné době jsou zde jen torza staveb, které
chátrají pod náporem „sběratelů“ surovin, drancujících,
na co přijdou.

V současné době je majitelem lomu Leštinka –
Zvěřinov firma CZECH-TRADING s.r.o. Rychnov
nad Kněžnou. Tato firma je nástupnickou organizací
původních Českomoravských dolů Hradec Králové,
které odkoupila a vlastní dalších osm lomů po
republice. Závodním lomů CZECH-TRADING s.r.o. je
pan Miroslav Brendl. Hornická činnost v lomu Leštinka
–Zvěřinov byla povolena rozhodnutím OBÚ Trutnov
č.j.355/93 ze dne 17.2.1993. Platnost tohoto povolení je
do 31.12.2011. V současné době chce majitel
dodavatelsky zpracovat část odvalu na drcené kamenivo
podél dobývacího prostoru, kam se dříve vyvážel
špatný kámen a odštěpky.

Při zpracování tohoto odvalu bude využívána drtící
linka Hartl a třídící linka VTN 1500x4000 mm s denní
kapacitou cca 400 t materiálu. Pro nakládání kamene
bude použito nakladače Liebher 574 a pro úpravu
kamene před drcením bourací kladivo Kruup 1500.
Použití trhacích prací se nepředpokládá. Vlastní
odtěžování chtějí provádět v jedné etáži z kóty 400m.
n.m. na stěně odvalu s postupem ve směru severním od
stávající komunikace. Vytříděný materiál bude
skladován na betonové ploše provozovny, nevhodná
surovina bude umístěna zpět na odval. Pro snížení
hlučnosti bude mobilní drtící zařízení umístěno mezi
odvalem a zahloubením lomu. Přeprava materiálu
z lomu bude prováděna nákladními automobily.
Dne 27.3.2006 se konalo mimořádné zasedání
zastupitelstva obce Leštinka k zamýšlenému obnovení
těžby a připomínkám občanů. Na jednání byl přizván
zástupce firmy CZECH-TRADING s.r.o. Dostavil se
bezpečnostní technik, projektant a bývalý předseda
Báňského úřadu Ing. Plšek. Jednání bylo vedeno tak,
aby činnost lomu co nejméně obtěžovala obyvatele
Leštinky po zkušenostech s lomem Zárubka. Ing Plšek
podal zastupitelům obce vyjádření ke všem dotazům a
připomínkám. Pokud se týká:
Hlučnosti -. drtič a bourací kladivo budou níž pod
úrovní terénu, provoz bude jen ve dne, o sobotách a
nedělích se pracovat nebude. Prašnost – bude malá,
částečně zachycována stromy na hraně odvalu. Trhací
práce– nebudou při tomto zpracování prováděny.
Vypouštění důlních vod – přislíbeno neprovádět.
Doprava – zástupci obce požadují vedení dopravy
mimo obec. Doporučují vést dopravu směrem ke Skutči
tak, aby nedocházelo k poškozování vozovky, která
není konstrukčně uzpůsobena pro těžká nákladní auta a
není možné vyhýbání dvou aut bez vjetí na
nezpevněnou krajnici.
Z jednání byl sepsán a vzájemně odsouhlasen zápis
z jednání.

Současné kácení náletu mezi budovou a lomem, kudy
bude převážena drť na skládku do betonových boxů.
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Kontrola hospodaření
Vzhledem k tomu, že naše obec provádí hospodářskou
činnost, bylo koncem měsíce března 2006 provedeno
pracovníkem Krajského úřadu Pardubického kraje
panem Bohumilem Kučerou přezkoumání hospodaření
obce Leštinka. Přezkoumání hospodaření za rok 2005
proběhlo podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel
stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků, výběrovým způsobem s ohledem na významnost
V souladu s ustanovením §10odst. 3) písm. B) zákona
420/2006 Sb., provedeno podle § 2 a 3 citovaného
zákona, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků .pod písmenem c) zákona.
Účetnictví, pokladna a veškeré doklady jsou vedeny
podle pana Kučery dobře bez zásadních nedostatků.
Zjištěné dvě připomínky a nedostatky projednalo
zastupitelstvo na své schůzi dne 3.4.2006 a přijalo
opatření.

Pojízdná elektrocentrála
Jak jsme vás již informovali ze státních hmotných
rezerv byl nabízen nepotřebný materiál. I když jsme
nedoufali, že se na naši obec dostane, byla nám
přidělena jedna elektrocentrála o výkonu 30 kW, tak
zvaná čtyřkolka. V současné době je již v Leštince. Je
ve velmi dobrém stavu. Pouze nemá akumulátor pro
startování. Chceme jednat s JSDH Leštinka , aby se
hasiči proškolili a seznámili s obsluhou. Technické
parametry jsou k dispozici na OÚ Leštinka. Pro
informaci uvádíme jmenovitý el. výkon 37,5 kW, napětí
400/230V, naftový čtyřdobý motor T 924 A–53 se
čtyřmi válci v řadě, alternátor BGC 8104 je třífázový
čtvrtpólový s 1500 ot/min, spotřeba paliva na plný
výkon je 10 litrů nafty. Podmínkou převodu je, že
nebude po dobu dvou let použita pro komerční účely.

Pobíhající psi.
Ještě jednou se vracíme k volně pobíhajícím psům. Tak
jako ve městech i u nás se vyskytují stížnosti občanů na
venčené psy. Dochází k znečišťování veřejných ploch.
Nejhorší je, když chcete otevřít branku a málem
šlápnete do psích exkrementů. Přitom je povinností
majitele psa zajistit, aby nedošlo k znečištění
zpevněných i nezpevněných ploch tuhými výkaly psa.
Pokud dojde ke znečištění , je majitel (průvodce) psa
povinen tuhé výkaly odstranit. Jistě si všichni

dovedeme představit, že pokud jde někdo kolem naší
požární nádrže podívat se na proudící vodu přes karetky
a neví kam by šlápl, aby si neznečistil boty, že si o naší
vesnici neudělá zrovna nejlepší obrázek. A co chudáci
děti, kterým to je všechno jedno a volně v tom pobíhají
a hrají si v tom. Doma si po psech uklízíte, tak to
dělejte i na veřejných prostranstvích. Nedělejte druhým
naschvály. Ve městech na to dohlíží městská policie a
dává pokuty.
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Z obecního zastupitelstva.
- Proběhlo mimořádné zasedání obecního
zastupitelstva k znovuotevření lomu Zvěřinov, na
kterém byly projednány podmínky obnovení další
těžby se zástupcem CZECH-TRADING s.r.o .
- Bylo projednáno zaslání dopisu POLICII ČR se
žádostí omezení průjezdu velkotonážních vozidel
přes obec Leštinku.
- Dále byly projednávány přípravy na volby do
Parlamentu ČR, a odsouhlasen jeden volební
okrsek, počet členů a zapisovatelka volební
komise.
- Starosta se zúčastnil zasedání MIKROREGIONU
Ležáky ve Vrbatově Kostelci, kde byla projednána
zpráva o výsledku hospodaření. Starosty obcí bylo
kladně hodnoceno vydání kalendářů.
- Uskutečnila se schůzka s por. Pochobradským
PČR ohledně řešení omezené nosnosti místní

komunikace. Připomínky k nižší nosnosti krajnic
při vyhýbání dvou nákladních aut a umístění
kanalizace, vody a plynu v krajnici byly
zohledněny. Obec však musí předložit znalecký
posudek na nosnost komunikace a až následně
může být vydán souhlas s umístěním vhodné
značky.
- RNDr J. Bártek projednal průběh skrývky zeminy
a pokračování těžby v lomu Zárubka. Odvoz
zeminy bude probíhat v katastru území Vrbatova.
Kostelce a Prosetína.
- Povodňovou komisí bylo provedeno vyhodnocení
průběhu jarního tání, průtok vody Žejbra obcí a
spolupráce s Povodím Labe.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR 2006 v obci Leštinka
Konání voleb:
Volební okrsek:

Na celém území České republiky ve dnech 2. – 3. června 2006
V obci Leštinka je stanoven jeden volební okrsek pro
celou obec.
Volební místnost: Obecni úřad Leštinka č.p.30 – v prostorech zasedací místnosti
Počet členů OVK: Čtyřčlenná, v celkovém počtu je započten zapisovatel.
Zapisovatel:
Věra Vrchlavská
Delegování členů volebních stran do OVK:
do 3. 5. 2006

Mikroregion LEŽÁKY
Tak jako každoročně se ve Vratově Kostelci konalo
zasedání všech starostů Mikroregionu LEŽÁKY.
Starosta obce Vrbatův Kostelec informoval o
výsledku hospodaření Mikroregionu LEŽÁKY
v loňském roce. Zůstatek na účtu je cca 8000 Kč.
Příspěvky činí cca 5 Kč na osobu Obec Leštinka
přispívá do pokladny Mikroregionu LEŽÁKY
celkovou částkou 600 Kč na rok. Příspěvky ze
všech obcí činily v předchozích letech cca 18 600
Kč.
Starosty obcí bylo kladně hodnoceno vydání
kalendářů na letošní rok. Pro letošní rok se
neuvažuje se žádnou větší akcí.
Na závěr jsme byli informováni i o průběhu
referenda v obci Tisovec, kde nadpoloviční většina

občanů nesouhlasila s otevřením zcela nového lomu
v tomto katastru.
V Holetíně se situace se stavbou větrných
elektráren komplikuje. Vzniklo sdružení odpůrců
staveb, kteří jsou zásadně proti stavbě a pořádají
schůzky např. se včelaři atd. Obec kontaktují další
firmy , které nabízejí svoje služby související
s větrnými elektrárnami. Konečné rozhodnutí bude
na příštím zastupitelstvu, které vzejde z podzimních
voleb.
V Prosetíně chtějí rozšířit výstavbu rodinných
domků. Na parcely chtějí přivést plyn, vodu a
elektřinu. Náklady na 1m² budou velké a budou
činit cca 800 Kč. Prodejní cena však bude muset být
nižší cca 150 Kč. Rozdíl ceny by musela nést obec.

