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Práce obecního zastupitelstva ve volebním
období let 2002 až 2006.
Na podzim letošního roku končí volební období
obecního zastupitelstva obce Leštinka. Je dobrým
zvykem provést rekapitulaci co se podařilo úspěšně
vyřešit a co se nepovedlo. Při prvním zasedání bylo
dohodnuto, že se budeme vzájemně chovat jako
tým. Mezi pravidla patřilo:
1) Nemusíme mít na všechno stejný názor,
ale po odhlasování se všichni podrobí
většině a nebudeme se navzájem
pomlouvat.
2) Práce pro obec (zednické, truhlářské,
stavební , údržbářské atd.) budou
přednostně zadávány místním občanům,
nežli jiným firmám, které zde neplatí daně.
Cenové nabídky musí být v relaci
s konkurencí.
3) Veškerá naše činnost bude směrována pro
rozvoj obce a zajišťování služeb a potřeb
občanů. Zájmy občanů jsou pro zastupitele
na prvním místě.
V současné době můžeme prohlásit, že se nám tato
pravidla dařilo v celém volebním období plnit
v rámci finančních možností našeho rozpočtu.
Mzdy zastupitelů, aby nezatěžovaly rozpočet, byly
po vzájemné dohodě drženy ve stejné výši jako při
nástupu do funkce. Přitom bylo možno za toto
volební období provést 3x navýšení.
Co se podařilo. Nejvíce požadavků bylo od dříve
narozených občanů na zásobování. Po uzavření
prodejny pro neekonomičnost byla zajištěna
pojízdná prodejna, která jezdila 2x týdně. Následně
bylo rozhodnuto o otevření prodejny pod OÚ. Bylo
počítáno s náklady na mzdu a energie z rozpočtu
obce. Prodejna byla vymalována opravena střecha a
vyspárována podezdívka. Byly zakoupeny chladící
vitríny a přijata prodavačka paní Ceplová, která
dokázala, že prodejna nemusí být prodělečná. Mzdy
i energie byly prodejem pokryty. Prodejna dále

funguje a je nejvíce využívána staršími občany,
kteří nemají možnost jezdit do měst po slevách.
Další připomínky občanů byly k špatným
komunikacím v „Chaloupkách“ a k Horkám. Tyto
komunikace
byly
opravovány
za
účasti
Pardubického kraje, který v roce 2003 a 2004
poskytl 50% dotaci na pokrytí vozovky
SARYSYLEM. Hlavní komunikace v obci jsou
opraveny. Zub času však hlodá nejvíce v zimě.
Každý rok je prováděna údržba hlavních tahů
pluhováním. Dva roky nám tuto službu poskytoval
pan Slavík jako výpomoc při průjezdu obcí. Někdy
jsme museli čekat, až protáhne hlavní silnice.
Poslední dva (na sníh bohaté) roky tuto službu
zajišťuje pan Cepl Vladimír. Cesty jsou protažené
hned ráno a občané se mohou dostat do zaměstnání.
V létě se musí okraje vozovky sekat od vzrostlé
trávy. Pro tyto účely je využíván obecní křovinořez,
který brigádnicky obsluhoval a opravoval pan
Kropáček. Veřejné osvětlení je pravidelně
opravováno a došlo i k jeho rozšíření tak, aby se
děti ráno nebály chodit za tmy na autobus.
Obec vlastní vodovod a vodu nakupuje od
Vodovodů a kanalizací Chrudim. Opravy a údržba
je prováděna z rozpočtu obce, aby nedocházelo
k navýšení ceny vodného. Toto se však moc nedaří,
cena od VAK stále stoupá. Stočné se neplatí.
Kanalizace obce byla v roce 2004 legalizována a
zpracován Kanalizační řád. Obec zajišťuje
provádění a financování rozborů vypouštěných vod
z jednotlivých větví kanalizace. Došlo i k opravě
otevřeného kanálu od Kolbabů ke Kincům
položením betonových profilů a vytvoření
sedimentační jímky pro záchyt naplavenin. Tento
kanál byl následně odkoupen do majetku obce.
Byly řešeny i škody, které vznikly obci. Došlo
k vyloupení prodejny. Zloděj byl dopaden a starosta
musel k soudnímu líčení. Škoda byla uznána a
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a následně proplacena Hasičskou pojišťovno. Další
škody vznikly při bouřkách, kdy dochází
k poškození obecního osvětlení, rozhlasu a
internetu u počítače. Tyto škody se nám nepodařilo
v plné výši nahradit.
Naše obec byla postihnuta i přívalovými dešti a
záplavami z rozvodněného Žejbra. Zastupitelé
operativně řešili odstranění škod vzniklých
splavením ornice a zajišťovaly potřebné finance
z rozpočtu obce a jednali s Pardubickým krajem o
způsobu řešení a finanční pomoci. Získali jsme
dotaci bez spoluúčasti obce na projekční řešení
kapacity propustku pod státní silnicí u Kolbabů ve
výší 100 000 Kč. V současné době je ještě v řešení
a odsouhlasení Policií a Správou a údržbou silnic
v Chrudimi. Na základě stížností občanů na stav
obecní nádrže jsme získali dotaci bez spoluúčasti
obce ve výši 200 000 Kč na odstranění naplavenin
v nádrži, které v období sucha obtěžovaly občany
hnilobným zápachem. V současné době čekáme na
povolení vytěžení a uložení bahna na obecní
pozemky. Zároveň byla opravena i vrata nádrže.
Podařilo se i uspořádat vlastnické vztahy majitelů
staveb s panem Milanem Pospíšilem, který zdědil
pozemky po otci. Obec tyto pozemky a domek se
zahradou odkoupila po dohodě na splátky, bez
nutnosti půjčky. Pozemky byly geometricky
odměřeny a následně zájemcům odprodány. Na
zahradě, která je v centru obce, byla provedena
první etapa vybudování zóny volnočasových aktivit
občanů, spočívající ve vyrovnání terénu a
odstranění stromů. V současné době proběhne
druhá etapa s výsadbou okrasných dřevin a dílčím
ustavením altánů a dřevěných staveb pro děti.
Chceme zde do budoucna vybudovat i zděný
„kočičí hrádek“ pro děti. Majetek obce byl dále
rozšířen nákupem pozemků s lesním porostem od
paní Krejčové rozené Beránkové z Pardubic.
Vhodným obhospodařováním a těžbou dřeva získá
v budoucnu obec další finanční prostředky pro
rozvoj. V letošním roce došlo i na opravu obecního
úřadu. Vzhledem k tomu, že v místnostech bylo
stále vlhko, byla vyměněna podlahová krytina za
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dlažbu a opraveny vlhké zdi. Následně byly
vymalovány všechny prostory. Nábytek byl již
velmi starý a tak byl nahrazen novým. Obec již
může
přijímat
návštěvy
v odpovídajících
prostorech, jako má Vrbatův Kostelec nebo
Prosetín.
Úzkou spolupráci jsme navázali i s SDH Leštinka.
Vzhledem k jejich finančním požadavkům jsme se
dohodli na těžbě náletových dřevin s následným
odprodejem. 50% výtěžku obdrželi hasiči. Za tyto
prostředky byly za přispění obce zakoupeny
pracovní oděvy JSDH, kompresor, žebřík, hadice,
třícestný ventil, motorová pila atd. Obec financuje i
technické prohlídky a provoz vozidla a stříkačky.
Snažíme se i přispívat k soudržnosti všech občanů
pořádáním kulturních akcí a zájezdů. V posledních
dvou letech jsme uspořádali ke Dni dětí a matek
autobusové zájezdy, které se všem líbily.
Jubilantům v naší obci je vždy věnována pozornost
a malý dárek. Podařilo se i přispět na pořádání
prvního kola soutěže ve fusbalu pod patronátem
OÚ. Začali jsme občany informovat o dění v obci
vydáváním obecního Zpravodaje, kde jsou stálé
rubriky. Co se děje na OÚ, v blízkém okolí atd.
Nepodařilo se nám kompletně dořešit špatný
stav střešních krytin na prodejně a OÚ. Provedli
jsme jen nutné opravy a údržbu. Do budoucna je
třeba počítat v rozpočtu obce s jejich kompletní
obnovou. Dále se nám nepodařilo prostřednictvím
realitní kanceláře prodat budovy v lomu (strojírna,
torzo drtiče…). Nedokončena je i směna pozemků
pod kovárnou za nádvoří u domu v Horkách
s panem Tejklem. Tyto věci jsou ve stádiu
rozpracovanosti. Věříme, že novému zastupitelstvo,
které vznikne po podzimních volbách se podaří
zajistit více finančních prostředku pro další rozvoj
obce. Některé finanční a materiálové možnosti
v zájmu obce jsou již rozjednány v souvislosti
s rozvojem těžby kamene v našem okolí.
Novému zastupitelstvu obce Leštinka přejeme
mnoho úspěchů a dobré mezilidské vztahy jak
v obci, tak mezi chataři

Cesta v chatové oblasti
Tento měsíc se dostavil na OÚ pan Mach a
požadoval
omluvu
za
nepravdivé
informace zveřejněné ve Zpravodaji,
ohledně bránění v přístupu k chatám. Byl
sepsán zápis z jednání v tomto smyslu.
Těší nás, že zde nejsou žádné problémy a
tímto se omlouváme.

Starosta ani zastupitelé nemají čas
prošetřovat všechny informace. Zastupitele
na veřejném zasedání uložili starostovi
přijímat stížnosti písemně a předávat je
přestupkové komisi ve Skutči, která má
v komisi kompetentní lidi a obec si tuto
službu platí.

Číslo 11/ Strana 3

Zpravodaj Leštinky

Září 2006

Další cvičení JSDH Leštinka
V pátek 16.9.2006 se naše družstvo JSDH
Leštinka se svojí technikou zúčastnilo soutěže
O pohár starosty Stoklasy v Bělé u Lůže. Sjelo
se sem cca 28 týmů. Nechyběly zde ani týmy
žen. Bylo jich zde 6 týmů. Z Bělé, Štěpánova
Zbožnova atd.
V této soutěži však mělo družstvo JSDH
Leštinka smůlu a neplatný pokus. Při
sestavování hadic došlo k chybě na spoji B.
Vzhledem k tomuto neúspěchu se hned
družstvo JSDH Leštinka rozhodlo jet na noční
soutěž do Rosic u Chrasti a napravit si tak
reputaci. V Rosicích U Chrasti slavili
osmdesáté výročí sboru dobrovolných hasičů a
tak uspořádali noční soutěž.

Přijelo sem celé naše družstvo se svým
fanklubem, aby je patřičně povzbudil. Soutěže
se zúčastnilo cca 24 týmů. Naše družstvo
obsadilo pěkné dvanácté místo v tabulce. Pro
informaci uvádíme, že první cena byla velká
motorová pila. Pro dvanácté místo vyšel již
jen půllitr pravé „Rosické slivovice.“ Na této
soutěži bylo zajištěno i bohaté a chutné
občerstvení. Za jedno startovné 100,- Kč
dostalo všech deset členů družstva velice
dobrý guláš, pivo a kávu. To nikdo nečekal.
Opět se na tyto soutěže jelo naší Pragou V3S.
Návrat do obce Leštinky byl v ranních
hodinách.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci
obce a povzbuzování k dosažení dobrého
výsledku.

Stav kaštanu (jírovce maďala) v obci Leštinka.
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, člen konsorcia Evropského tématického
střediska biologické rozmanitosti provedla
terénní šetření za účasti zástupců MěÚ
Chrudim a AOPK ČR, stř. Pardubice.
Předmětem šetření bylo posoudit stav,
provozní bezpečnost a perspektivu stromu. Pro
úplnost citujeme přímo ze zaslaného posudku:
Posouzení bylo provedeno visuelní
metodou. Jírovec maďal v obci Leštinka roste
jako solitéra v travnaté ploše v těsné blízkosti
objektu zvonice. Lokalita se nachází na
vyvýšeném terénu nad silnicí procházející
obcí. Kmen stromu je na povrchu zdravý. Ve
výšce 2,5 –3 m se větvil původně na tři silné
větve. Po jedné z těchto silných větvích
zůstala nezacelená rána velkého průměru
s malou dutinou uprostřed rány. Pod ranou je
na kmeni patrný bakteriální výtok. Dvě zbylé
silné větve tvořili estetickou , objemově
vyváženou korunu. V letošním roce došlo ke
zlomu dalších tří silných větví, po kterých

zůstaly v koruně pahýly. Koruna v současné
době objemově převažuje nad střechu objektu,
je nevyvážená, s nízkou estetickou hodnotou.
Zlomy silných větví v koruně již signalizují
zhoršený stav stromu a jeho nevyhovující
provozní bezpečnost.Ošetření jírovce by
muselo být realizováno v rámci radikální
redukce zbylé části koruny tak, aby se koruna
objemově vyrovnala. Takový zásah je pro
strom stresující a habituelně poškozující.
Z dlouhodobého hlediska je takovýto zásah
neefektivní a finančně nákladný. Z těchto
důvodů doporučujeme jírovec skácet a
nahradit ho výsadbou školkařského výpěstku.
(navrhujeme např. Javor, klen, lípu srdčitou ,
nebo lípu velkolistnatou.
Uvedený posudek projednalo obecní
zastupitelstvo a rozhodlo zadat skácení stromu
firmě za cca 7 000,- Kč.( SDH Leštinka kácení
odmítl – nebezpečí potrhání vedení, nebo
poškození zvoničky. Na uvolněné místo bude
vysazena lípa v hodnotě cca 2500,- Kč.
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Z obecního zastupitelstva.
Pro podzimní volby do zastupitelstva obce
byly předány sepsané kandidátní listiny do
Skutče. Podařilo se zajistit celkem 11
kandidátů na obsazení sedmi míst
v obecním zastupitelstvu.
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR,
člen
konsorcia
Evropského
tématického
střediska
biologické
rozmanitosti provedla terénní šetření a
doporučila vzhledem ke špatnému stavu
kaštanu jeho skácení.
Zadali jsme nový chemický rozbor
naplavenin v naší nádrži. Odběr z více míst
nádrže vyšel. Chemický rozbor neprokázal
škodlivé prvky nad povolené limity.
V tomto rozboru byl na hranici jen výskyt
molybdenu. Po jednání s Odborem
životního prostředí MěÚ v Chrudimi
přislíbeno urychlené vydání rozhodnutí o

povolení vyvezení a umístění naplavenin z
naší nádrže.
Vedení lomu Zárubka prověřilo
stav nádrže a zvolilo vhodnou techniku.
V současné době je bahno znovu částečně
vyschlé. Vedení projedná se zaměstnanci
nejvhodnější termín provedení vyvezení
naplavenin, který sdělí obci.
Zajištěna oprava obecního rozhlasu
panem Smetánkou a navrhnuto další
rozšíření rozhlasu na okrajích obce, které
se projedná na veřejném zasedání.
Provedena příprava podkladů na
veřejné zasedání, které se bude konat dne
25.9.2006. Účetní obce připravovala
výsledky hospodaření obce od počátku
roku a výhled do konce roku. Dále byly
zpracovány výsledky prodejny za stejné
období atd.

Oprava místního rozhlasu.
V 38. týdnu proběhla kontrola místního
rozhlasu po celé naší obci. Bylo zjištěno,
že nejde reproduktor do „Chaloupek“ a
poslední tlampač u mlýna má zkreslený
přednes. Dále bylo zjištěno, že používaný
mikrofon na obci je poškozený a způsobuje
zkreslení a nesrozumitelnost řeči ve
výškách.
pan
Smetanka
Opravu
zajišťoval
z Chrudimi, který provádí i opravy těchto
rozhlasových ústředen a rozvodů po
obcích.
Po
demontáži
tlampače
v Chaloupkách bylo zjištěno, že ve střední
části „tubusu“ si udělali hnízdo ptáci.
Nanosili si sem suchou trávu a peří.
Hnízdo bylo opuštěné a reproduktor
přerušený. Tlampač u mlýna byl velmi
citlivý a
při
zesílení
membrána
reproduktoru zkreslovala signál. Oba dva
tlampače byly vyměněny za nové. Vadný
mikrofon nelze opravit a tak byl také

nahrazen novým. Náklady na opravu byly
cca 6000,- Kč. Oprava vyšla levněji než
konkurenční nabídka firmy z Prahy, která
nabízela tlampače, které údajně nejdou
opravit – výrobky z Číny. Pan Smetanka
zároveň předložil cenový návrh na
rozšíření
sítě
veřejného
rozhlasu
k okrajovým stavbám v obci. Tento cenový
návrh bude projednán na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva.

Naši jubilanti.
Tento měsíc oslavila 80 let paní Božena
Srdečně
blahopřejeme
Kropáčková.
k tomuto významnému výročí.
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