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Noční cvičení
hasičských sborů na Seči
Večer z 18. na 19. srpna 2006 se
uskutečnilo hasičské cvičení sborů
dobrovolných hasičů na Seči. Všechny
sbory se sjely v hojném počtu do Seče
vedle kempu. Od 20. hodiny do 21. hodiny
byla prezentace družstev a platba
startovného ve výši 100 Kč. Při
slavnostním zahájení a nástupu soutěžících
družstev měl projev starosta Seče a
organizační tým. Soutěž zahájila družstva
žen a dále pak pokračovala soutěž družstev
mužů. Soutěže se zúčastnilo cca 50
družstev, z toho bylo 10 družstev žen.
Vlastní soutěž se skládala z útoku, který
byl prováděn na nástřikové terče, které se
po zásahu proudu vody a naplnění
zásobníku rozsvítily. Světelná signalizace
sloužila zároveň jako signál k ukončení
měření času útoku. Na prvním místě
z družstev mužů se umístila s jasným
vedením Seč, druhé místo obsadil blízký
Zbožnov a na třetí pozici skončila
Lukavice. Pro zajímavost uvádíme i dobré
umístění družstva žen ze Zbožnova, které
skončilo na velice dobrém třetím místě.
Na tomto klání bylo zajištěno i
občerstvení. K dostání byla uzenina, pivo
limonáda atd.
Ukončení
soutěže
bylo
provedeno
slavnostním nástupem všech družstev ve
24 hodin a vyhlášením výsledků. Naše
JSDH Leštinka dosáhla dobrého 34. místa.
Každé družstvo bylo oceněno. Nejlépe

umístěná družstva obdržela trofejní poháry.
Ostatní byli oceněni drobnou pozorností,
jako jsou součásti výstroje a výzbroje.
Bylo i pamatováno na občerstvení ve
formě alkoholických i nealkoholických
nápojů, ze kterých měla všechna soutěžící
družstva největší radost.
Naše technika před výjezdem

Touto cestou chceme poděkovat našemu
družstvu JSDH Leštinka za dobrou reprezentaci
obce. Věříme, že svým pravidelným cvičením a
zapojením mladých hasičů do týmu, dosáhnou
stále lepších výsledků. Staré rčení praví: „ Není
nutné zvítězit, je důležité se zúčastnit.“
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Zpráva o povodni v období 6. až 10. 08. 2006 v obci Leštinka
Změny klimatu přicházejí i do našeho regionu.
Červen a červenec letošního roku byly velmi
teplé a suché měsíce. Po tomto období přišla
velká dlouho trvající průtrž mračen a následně
došlo k zvednutí hladiny na potoku Žejbro ve
dnech 6. až 10. 08. 2006 v obci Leštinka
Před uvedeným obdobím bylo koryto potoka
Žejbro vyschlé. Karetkové jezy v majetku
obce Leštinky a Povodí Labe s.p. byly skoro
bez vody.
- - Karetkový jez v majetku obce
Leštinky byl vzhledem k poskytnuté
dotaci z PK na vyčištění a odstranění
nánosů připravován na tyto práce. Bylo
provedeno vyhrnutí naplavenin k jedné
straně nádrže tak, aby došlo k jeho
vyschnutí, a tím byl usnadněn jeho
odvoz na skládku. Dále bylo dno
upraveno pro volný průtok vody tak,
aby nedošlo při běžném dešti ke
splavení vyhrnutých naplavenin. Pro
snadný odvoz byl vybudován a
opraven vjezd do nádrže.
- - Deštivé počasí zvedlo hladinu potoka
a zaplnilo oba karetkové jezy. Po
vystoupení hladiny o cca 30 cm nad
karetkové hrazení v majetku Povodí
Labe s.p. závod Pardubice, bylo po
dohodě s úsekovou techničkou paní
Alenou Jeřábkovou provedeno dne
8.8.2006 vyhrazení karetek a uvolnění
toku. Hladina potoku Žejbro již dále
nestoupala.
- - V obci Leštinka nemusel být
vzhledem
k této
manipulaci
vyhlašován žádný stupeň povodňové
aktivity. Bylo prováděno monitorování
vodního toku obcí a odstraňovány
zachycené naplaveniny.
Rozsah a výše povodňových škod:
1) Došlo ke splavení vyhrnutých a částečně již
vyschlých naplavenin v nádrži obce Leštinka

k tělesu jezu. Byl podemlet a odplaven
vybudovaný sjezd do této nádrže.
2) Zjištěno poškozené a netěsné karetkové
hrazení v majetku obce Leštinka - vytržené a
uvolněné kování z jednotlivých karetek.
3) Levostranný přítok vodního toku Žejbro
poškodil krajnici vozovky nad obcí Leštinka
(odbočka u silnice Skuteč – Prosetín). Není ve
správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o
místní vodoteč , kterou zřejmě spravuje
Zemědělská vodohospodářská správa ,
pracoviště Chrudim, Poděbradova 909.
V tomto znění byla odeslána zpráva místní
povodňové komise obce Leštinka na Městský
úřad Chrudim - odbor životního prostředí,
který soustředil a vyhodnocoval škody
v tomto regionu.
Pro informaci uvádíme obrázek utržené
krajnice.(viz bod 3.) Dejte si pozor při jízdě a
nejezděte moc blízko ke krajnici.
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Projekt „Najdi si práci v Pardubickém kraji.“
Obdrželi jsme dopis společnosti
MARLIN B@V, s.r.o. , která se zabývá
vzděláváním dospělých již od roku 1994.
Realizují široké spektrum poradenských,
rekvalifikačních a vzdělávacích programů,
které v posledních letech rozšířili o praxe a
stáže u zaměstnavatelů, protože jen při úzkých
vazbách se zaměstnavateli může být vzdělání
co nejefektivnější. Chtějí se zapojit do
projektu Najdi si práci v Pardubickém kraji,
který formou veřejné zakázky vyhlašuje Úřad
práce v Pardubicích, jehož realizace bude
probíhat v celém Pardubickém kraji v době od
října 2006 do června 2008.
Cílem tohoto projektu je následně
oslovit a rekvalifikovat 733 uchazečů o
zaměstnání, kteří jsou krátkodobě v evidenci
Pardubického kraje. Účastníci projektu budou
mít možnost absolvovat základní kurzy
obsluhy PC nebo

kurzy podle osnov ECDL včetně složení
mezinárodně platných zkoušek ECDL.
Následně budou uchazeči zařazeni do
některého ze specifických rekvalifikačních
programů, a to podle jejich předpokladů a také
s ohledem na situaci na trhu práce v PK a
potřeb zaměstnavatelů.
Součástí projektu je i finanční podpora
nově vytvářených pracovních míst. V rámci
tohoto projektu bude podpořeno až 120
pracovních míst s příspěvkem na mzdy ve výši
až 75 % po dobu až 8 měsíců. Zájemci z řad
uchazečů
i
zaměstnavatelů
mohou
spolupracovat s výše uvedenou firmou.
Adresa : Uherské Hradiště, L. Janáčka
180, PSČ 686 01. Více informací najdete na
www.marlin-uh.cz. Zde jsou uvedeny i
přehledy rekvalifikačních kurzů v rámci
tohoto
projektu
v PK.

Skladování nebezpečného odpadu.
V souvislosti
s výskytem
nebezpečného
odpadu ve Chvaleticích a Slatiňanech přijal
Pardubický kraj opatření k předcházení a
zamezení takovýmto situacím.
1)

2)

Zaměření živnostenských úřadů na
podnikatelské subjekty s oprávněním
podnikat v této oblasti. V případě
podezření porušení právních předpisů
v oblasti ochrany životního prostředí
budou vyvozeny postihy.
Výrobní živnosti, při jejichž činnosti
mohou vznikat nebezpečné odpady,
budou prověřeny, jak s těmito odpady
nakládají a komu je předávají
k likvidaci.

3)

Stavební úřady provedou státní
stavební
dohled
v objektech
s podezřením z neoprávněného užití
stavby v rozporu
s kolaudačním
rozhodnutím, zejména využívaných
ke skladovacím účelům.

Žádáme všechny spoluobčany Leštinky o
zvýšenou pozornost na jakékoliv dění
situace
v této
oblasti.
Podezřelé
s dopravou
a
se
skladováním
nebezpečného odpadu v okolí Leštinky,
které by mohlo způsobit ohrožení
životního prostředí, zdraví ,či životů
obyvatel vlivem působení chemických
odpadů, nahlaste urychleně na obecním
úřadě.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme pouze nezávazné
stanovisko firmy provádějící postřik
koruny kaštanu k jeho současnému stavu.
Na posudky nemá oprávnění. Druhá část
koruny nad zvoničkou je ve stejném stavu
jako byla poškozená část. Firma
doporučuje skácení kaštanu. Vzhledem
k tomu, že je obklopen dráty el. vedení a
telefonu, musí se provádět postupné
odřezávání větví z plošiny. Nabídla
provedení kácení a odfrézování pařezu za
cca 15 000 Kč.

Proběhlo mimořádné zasedání
zastupitelstva
k přípravě
podzimních
voleb. Rozhodnuto oslovit co nejširší
okruh občanů Leštinky a požádat je o
spolupráci při sestavování kandidátek do
nového zastupitelstva obce.

Požádán Odbor životního prostředí
MěÚ v Chrudimi o závazný posudek posouzení stavu kaštanu. Teprve po tomto
stanovisku bude rozhodnuto zastupiteli, jak
bude dále postupováno.

Rozhodnuto
o
nesestavování
společné kandidátky, ale o podání
jednotlivých kandidátek, tak aby občané
mohli rozhodovat o každém kandidátovi
samostatně a nikdo nebyl zvýhodněn
pořadím na společné kandidátce.

Obdrželi jsme chemický rozbor
naplavenin v naší nádrži. Po kontrole
Odborem životního prostředí MěÚ v
Chrudimi zjištěno v tomto rozboru
překročení limitu pro kadmium a arzén.
Dalším
jednáním
bylo
dohodnuto
provedení nového odběru bahna z více
částí nádrže – min z deseti míst a
provedení nového chemického rozboru.
Odběr zkomplikovalo deštivé počasí a
zvýšená hladina Žejbra. Podle výsledku
rozboru bude rozhodnuto, kam se bude
nános ukládat. Těmito komplikacemi
dochází k průtahu zahájení prací a
zhoršování klimatických podmínek.
Na
základě
našeho
dopisu
přislíbeno zapůjčení těžké techniky na
vybrání naplavenin z nádrže Ing. Kubou
areamanagerem a ředitelem oblasti
Vysočina. Vedení lomu Zárubka prověří
stav nádrže a zvolí vhodnou techniku.
V současné době se již skoro suché bahno
znovu zaplavilo přívalovými dešti a
nevyšel jeho chemický rozbor.

Vzhledem k malému počtu zájemců
o práci v novém zastupitelstvu provedli
starosta a zástupce starosty osobní
pohovory s možnými kandidáty do
zastupitelstva.

Projednáváno
obsazení
místa
prodavačky v obecní prodejně. Přihlásili se
tři zájemci z pracovního úřadu. Následně
však místo odřekli z důvodu časového
rozložení pracovní doby, nákladů na
dojíždění, platových podmínek atd.
Zastupitelé projednali celou záležitost a
upravili pracovní podmínky. Následně
došlo k dohodě o výkonu funkce
prodavačky s paní Věrou Vrchlavskou.
Sepsána a podepsána smlouva o
zániku věcného břemene chůze a jízdy přes
pozemek označený jako pozemková
parcela č.1147/1 k.ú. Leštinka. Původně
cesta pana Pospíšila na jeho pozemky,
které odkoupila obec. Tato cesta bude
sloužit všem občanům a není důvod držet
věcné břemeno jen s manželi Vladimírem a
Radmilou Ceplovými.
Sepsána a podepsána smlouva
s paní Kolbabovou a její sestrou paní
Vítovou o odkoupení odměřené části
pozemku používaného jako příkop ke
svodu obecní kanalizace ústící do náhonu.

