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Čištění vodní nádrže
Obec Leštinka obdržela v letošním roce
z Pardubického kraje dotaci na vyvezení
naplavenin z požární nádrže na potoku Žejbro.
O tuto dotaci jsme žádali PK po jarních
povodních, kdy se sem splavovala ornice a
naplaveniny z okolních přilehlých polí a strání.
Tento stav se neustále zhoršoval a způsoboval
občanům při vyschnutí koryta problémy
(zápach, komáři ) a nádrž v podstatě neplnila
svoji požární úlohu. Technický stav vodního
hrazení a kamenného nábřeží vyžaduje také
opravu. V současné době je nádrž bez vody.

.

Pro urychlení vyschnutí bahna je podél
nábřeží vyhrnuta struha pro průtok vody a
spárujeme brigádnicky vymleté spáry ve zdivu.

Zadali jsme opravu vodního hrazení. Dále
zajišťujeme provedení chemického rozboru
naplavenin a povolení jejich vyvezení na
obecní pozemky ve vzdálenosti cca 350 m od
nádrže. Předpokládaný termín povolení
vyvážení nádrže je v měsíci září 2006.
Vzhledem k finanční náročnosti celé této
akce shání obecní zastupitelé vhodnou
techniku pro tento účel. Při společném jednání
starostů okolních obcí 21.12.2005 v lomě
Zárubka, za účasti ředitele oblasti Vysočina,
byla nabídnuta možnost vzájemné spolupráce,
kterou by zastupitelé rádi využili. Jedná se o
zapůjčení nakladače a nákladních aut
s personálem v mimopracovní době ( sobota ,
neděle), tak aby nedošlo k výrobním
výpadkům v lomu. Obec má k dispozici
finanční prostředky na úhradu pohonných
hmot, a mzdy obsluhy strojů atd. V tomto
směru budou vedena další jednání.
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Vodní nádrž v katastru území Vrbatova Kostelce
V současné době dochází vlivem globálního oteplování
ke klimatickým změnám, které se projevují změnami
teplot a množstvím srážek. V naší republice jsme
prostřednictvím televize informováni o přívalových
deštích, které způsobují nemalé škody na soukromém i
obecním majetku. Tato situace se bude neustále
stupňovat. V jednom dni dokáže spadnout tolik vody
jako za celý měsíc. Jsou i případy kdy spadlo na 1m² až
50l vody. Toto množství není půda schopna pojmout a
dochází k záplavám. Aby se voda nedostala rychle do
nížin a velkých měst, jsou vytvářeny zádržné nádrže a
přehrady ve vhodných údolích. Jednou z takových
vytipovaných lokalit vhodných pro akumulaci
povrchových vod určených k územnímu hájení má být i
vodní nádrž v katastru území Vrbatova Kostelce. Tato
navrhovaná nádrž zasáhne svým okrajem i katastrální
území Leštinky a zatopí i obytné domy, chaty a
přístupovou silnici do naší obce. Rozsah je vidět na
přiložené mapě.
K návrhu na využití této lokality byla sepsána petice
občanů a zabývalo se jí i obecní zastupitelstvo.
Výsledkem bylo zaslání připomínek obce Leštinky a
petice občanů k návrhu Plánu hlavních povodí České
republiky, zveřejněné Ministerstvem zemědělství ČR ze
dne 18.5.2006 v tomto znění:
Obec Leštinka přímo sousedí s katastrálním
územím Vrbatova Kostelce. V návrhu Plánu hlavních
povodí České republiky, zveřejněné Ministerstvem
zemědělství ČR ze dne 18.5.2006, je na vodním toku
Žejbro v lokalitě Vrbatův Kostelec ČHP1-03-03-075
plocha povodí o rozloze 48,5 km², celkový navrhovaný
zadržený objem vody v této lokalitě bude 4 mil m³.

Při vystoupení hladiny na kótu 370,0 m n. m.
dojde v katastru území Leštinka k zatopení okrajových
obytných rodinných domů, chat a hlavní příjezdové
komunikace ze Skutče do Leštinky a Vrbatova
Kostelce. Viz příloha.
Využíváme možnosti připomínkování návrhu
Plánu hlavních povodí České republiky, zveřejněné
Ministerstvem zemědělství ČR ze dne 18.5.2006 a
zasíláme nesouhlasné stanovisko obecních zastupitelů
a občanů Leštinky k výše uvedenému záměru.
Domníváme se, že obec Leštinka je chystaným
záměrem dotčena a nejvíce se jí dotkne, pokud bude
lokalita chráněna institutem územní rezervy podle
nového stavebního zákona, což je v podstatě stavební
uzávěra. V současné době je již naše obec velmi
omezována vlivy a důsledky těžby kamene v blízkých
kamenolomech. To vše ještě více odradí zájemce o
novou výstavbu, ale i koupi či modernizaci stávajících
rodinných domků. Nová výstavba a modernizace
stávajících rodinných domů je přitom základem rozvoje
obce a udržení mladých rodin v naší obci. Nejistota a
hrozba výstavby vodní plochy bez bližšího časového
upřesnění způsobí pokles zájmu o život v této lokalitě a
zároveň i způsobí pokles cen nemovitostí a tak jejich
majitelé budou kráceni a poškozováni na svých
právech.
Uvedená omezení a negativní vlivy nejsou dle našeho
názoru vyvážena jasně definovaným a konkrétním
veřejně prospěšným zájmem. Není jasně definováno
proč je vodní nádrž nezbytná a k jakému účelu by měla
sloužit, ani, kdy by mělo dojít k její možné realizaci.

Plocha zátopy bude činit 63 ha.
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Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou konat volby do
zastupitelstva obce Leštinky. Zastupitelstvo obce bude
mít 7 členů. Do voleb mohou vstoupit politické strany,
politické hnutí nebo jejich koalice, nezávislý kandidát,
sdružení nezávislých kandidátů či sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
V případě nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých
kandidátů je třeba ke kandidátní listině přiložit PETICI
podporující jejich kandidaturu. Potřebný počet podpisů
na petici zveřejní registrační úřad (= pověřený obecní
úřad ve Skutči) nejpozději do 27. 7. 2006 na své úřední
desce. V záhlaví petice a na každé její další straně musí
být uveden název volební strany, název zastupitelstva

obce a rok konání voleb. U každého voliče musí být
dále uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození,
místo trvalého pobytu a vlastní podpis voliče. Případné
podpisy kandidátů samých se nezapočítávají, avšak
kandidát volební strany A však již může svým
podpisem podpořit kandidaturu volební strany B.
POZOR: Kandidátní listiny musí být příslušnému
registračnímu úřadu podány nejpozději do 15. srpna
2006 do 16.00 hodin !!! Vzor kandidátní listiny pro
volby do zastupitelstva obce je k dispozici na OÚ
Leštinka. Žádáme občany Leštinky, aby zvážily své
možnosti a kandidovali do zastupitelstva obce. Jen tak
se budou moci podílet a ovlivňovat dění a rozvoj obce.

Významná životní výročí v měsíci červenci 2006 oslaví tito naši občané:
Málková Marie 50 let, Remsová Stanislava 70 let, Zachová Emilie 84 let, srdečně blahopřejeme.

Zpětný odběr elektro-zařízení
TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem,se kterými
má naše obec smlouvu o likvidaci odpadů, nám
zaslaly dopis, ve kterém nás informují o sběru
elektrozařízení v rámci zpětného odběru. TS města
a.s. uzavírají smlouvu pro svozové společnosti
s firmou Elektrován a.s. a Asekol s.r.o., aby
mohla odevzdávat spotřebiče z jednotlivých obcí
svezené z mobilního svozu nebezpečného a
objemného odpadu.
Firma Elektrován a.s. se zabývá zpětným
odběrem skupiny odpadů 1, 2, a 6, což jsou velké a
malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje. Přesný
seznam je k dispozici na OÚ Leštinka. U této
společnosti se uzavírá centrální smlouva na odběr
EZZO:
Firma Asekol s.r.o. se zabývá zpětným odběrem
skupiny odpadů 3, 4, a 7 , což jsou kancelářská
zařízení, televizory, některé elektronické hračky
atd. Tato společnost uzavírá smlouvu s obcí, která
následně zplnomocní svozovou společnost.

Tuto smlouvu a plnou moc naše obec zpracovala a
odeslala ve dvou vyhotoveních na adresu střediska
TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem ve Skutči,
Smetanova ulice č.p. 842. Dále jsme byli
upozorněni, že zpětně odebraná elektrozařízení
musí být kompletní a pro tyto účely
nepoškozená. Například nesmí být z lednice
vymontován kompresor, neboť by unikl freon do
ovzduší atd. Pokud není splněna tato podmínka,
nejedná se o zpětně odebrané elektrozařízení,
ale o elektro-odpad a kolektivní systém nebude
hradit žádné náklady spojené s nakládáním
s takovýmto odpadem. Proto zařízení svezené
v rámci svozové akce je před předáním nutné
zkontrolovat a předat pouze nepoškozené a
kompletní elektrozařízení. O zpětně odebraných
elektrozařízení se nevede evidence jako o odpadu,
protože zpětně odebrané elektrozařízení není
odpad.

Svozový plán komunálního odpadu z popelnic.
Pro informaci našich občanů uvádíme svozový plán TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem zbytkového
komunálního odpadu z popelnic na 2. pololetí 2006 pro naši obec Leštinku, který je: každý sudý týden
v pátek.
Další svoz nebezpečného odpadu bude proveden pravidelně koncem roku. Termín včas uveřejníme na
vývěsní desce a v prodejně..
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Z obecního zastupitelstva.
Ve spolupráci s firmou EKM s.r.o.
z Pardubic proběhlo zaměření karetkového
hrazení na našem jezu pro výpočet nákladů na
opravu. Po demontáži hrazení bylo zjištěno, že
i kování je značně zkorodované a dají se
použít jen závěsy z jednotlivých karetek.
Firma přislíbila výrobu nových karetek za cca
45 000,- Kč bez daně.
Jednáno s MěÚ Chrudim - odbor ŽP o
opravě nádrže a ukládání nánosů splavené
ornice. Byl stanoven další postup a rozsah
chemického rozboru pro ukládání naplavenin
Bylo provedeno zadání chemického
rozboru naplavenin z nádrže nejlevnější firmě.
Chemický rozbor provede EKOMONITOR
Chrudim. Bude stát cca 9 000,- Kč.
Pro usnadnění odvozu naplavenin
z nádrže zadána oprava vjezdu do nádrže a
provedení usměrnění toku vody vyhrnutým
korytem v bahně. Tak může v tomto teplém
počasí bahno lépe vysychat. Následně nedojde
k velkému znečištění komunikace při jeho
vyvážení a bude se moci nakládat i větší

množství vyschlého bahna na auta.
Stěny nádrže jsou ve špatném stavu.
Působením vody a mrazu jsou spáry vymleté a
některé kameny jsou i uvolněny. Zadáno
vyčištění stěn od bahna a náletových dřevin a
vyspárování kamenů na nábřeží nádrže.
Proběhlo jednání s panem Machem
ohledně příjezdové komunikace a špatných
sousedských vztahů v chatové oblasti. Obecní
zastupitelé byli informováni o možném
způsobu řešení příjezdové komunikace k chatě
paní Stejskalové. Toto řešení však vyžaduje
další jednání, které bylo starostou a zastupiteli
přislíbeno.
Projednáno posouzení stavu koruny
kaštanu firmou provádějící jeho postřik proti
jírovci. Přijedou do Leštinky s výsuvnou
plošinou na druhý postřik a zároveň prověří
v jakém stavu se nachází kmen a koruna
kaštanu a sdělí své stanovisko. Podle toho
závazného stanoviska bude zastupitelstvem
rozhodnuto, co bude dále s našim kaštanem.

Upozornění.
Do místní prodejny smíšeného zboží shání obec Leštinka prodavačku na zkrácený pracovní
poměr. Další informace lze získat přímo v prodejně, nebo v úřední dny na OÚ Leštinka.
Po výměně nábytku na OÚ Leštinka je možno občanům odprodat vyřazený starý nábytek. Jedná
se zejména o kancelářské stoly. Jsou ke shlédnutí ve skladu místní prodejny.
V současné době probíhá výběr plateb za vodu, poplatku za psy a komunální odpad.

Žádost o příspěvek pro rok 2006
Římskokatolická farnost Vrbatův Kostelec zaslala
prostřednictvím P. Jana Uhlíře na Obecní úřad
Leštinka žádost o příspěvek na nátěr fasády kostela
sv.Havla ve Vrbatově Kostelci. Tento farní kostel
slouží i lidem z naší obce. Před třemi lety došlo
k nátěru věže tohoto kostela a nyní je nezbytné
natřít i zbytek kostela. Pokud by se tak nestalo,
hrozilo by poškození omítky, což by v budoucnu
vyžadovalo daleko větší náklady na opravu. Mnoho
věcí si dělá Římskokatolická farnost Vrbatův
Kostelec brigádnicky ( oprava opěrné zdi kolem
kostela, přístupová cesta,….). V tomto případě se
však jedná o nebezpečné výškové práce a i nátěrový
materiál bude stát nemalé peníze.
Tato žádost byla projednána na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 16.6.2006 a odsouhlasen
příspěvek ve výši 5 000,- Kč, který byl odeslán na
účet Římskokatolické farnosti Vrbatův Kostelec.

