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Plán otvírky, přípravy a dobývání v Lomu Zárubka
V pondělí 29.10.2007 doručil vedoucí
lomu Zárubka ing. Horneš „Plán otvírky ,
přípravy a dobývání v lomu Zárubka“.
Zároveň seznámil přítomné zastupitele se
záměrem společnosti, který je dotěžit
zásoby surovin v dobývacím prostoru
směrem k hranici DP a těžba v nové čtvrté
etáži (zahloubení) ze současných 379 m
n.m. na kótu 363 m n.m.

Pro informaci uvádíme, že první etáž byla
z kóty 418 na 403 m n.m., druhá etáž
z kóty 403 na 393m n.m. a třetí z 393 na
379 m n.m.

Tomuto záměru odpovídá i zároveň
předložený
rozsah
trhacích
prací.
Předpokládaná výše roční těžby bude čínit
cca 300 000 tun. Těžební činnost bude
prováděna stávajícím způsobem.

Rozpojování horniny ze skalního masivu
bude prováděno clonovými odstřely.
Z rozvalu bude hornina těžena kolovým
nakladačem a nakládána na auta,
dopravena k upravárenské lince, kde dojde
ke zpracování drcením a třídění na
jednotlivé frakce. Po ukončení těžebních
prací
bude
upravárenské
zařízení
zlikvidováno a část stavebních objektů
(kanceláře atd.) mohou sloužit k rekreační
a podnikatelské činnosti. V prostoru lomu
bude provedena sanace stěn pod úhlem 60º
a budou zde vytvořeny podmínky pro
nástup náletových travin a dřevin. Na
vymezených částech lomu bude provedeno
osetí a dosadba rostlin, dno lomu a
v konečné podobě téměř celý třetí těžební
řez bude zatopen.

Uvedený záměr byl již zhodnocen a
posouzen z hlediska vlivu na okolní životní
prostředí v rámci zjišťovacího řízení a na
závěr vydal Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, své kladné stanovisko.
Kompletní materiál je k dispozici na OÚ
Leštinka k nahlédnutí všem občanům.
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Ocenění členů SDH Leštinka
SDH obce Leštinky v letošním roce při
příležitosti 80.výročí založení Hasičského
sboru v naší obci připravilo pro svoje členy
posezení při ohni. Toto setkání hasičů se
uskutečnilo na místním hřišti. Za obecní úřad
byl přizván na toto jednání i starosta obce,
neboť jedním z nejdůležitějších bodů bylo
ocenit zasloužilé členy a některé členy SDH
diplomy a pamětními medailemi. Svolávání
členů proběhlo symbolicky za pomoci ruční
sirény. Bylo zde již připraveno pro všechny
malé občerstvení. Každý přicházející dostal
hned na úvod velkou opečenou klobásu a
chlazené pivo.

Jednání zahájil a všechny přítomné přivítal
starosta SDH Leštinka pan Jiří Ročeň,
následně přistoupil k hlavnímu bodu jednání a
předal slovo starostovi obce. Ten všem
přítomným jménem zastupitelstva obce
poděkoval za jejich činnost a reprezentaci obce
v předcházejícím období a v tomto roce.

Vyzdvihl zejména práci zasloužilých členů a
současného vedení SDH. Poděkoval za
přípravu pěkné hasičské soutěže v měsíci
červnu, která by se mohla příští rok opakovat a
stát se tak tradicí. Upozornil na to, že je možno
oceňovat práci a dlouhodobé členství
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
v našem SDH u dalších členů průběžně a
nemusí se čekat jen na významná výročí. Na
závěr předal a poděkoval všem navrženým
členům ocenění. Jednalo se o pěkné diplomy a
medaile. Zde jsou někteří z 11-ti oceněných.

Dále pokračovalo toto setkání volnou zábavou.
Vzhledem k tomu, že se k večeru od vody
ochladilo, přišlo na řadu i jiné - tekuté vnitřní
vytápění. Podával se i přírodní biftek
připravovaný na lávovém kameni. Biftek byl
vynikající a všem moc chutnal. Kolem deváté
hodiny začali již někteří jednotlivci odcházet
domů. Mnozí však i přes velkou zimu odolali a
vydrželi na hřišti až do půlnoci.

Pro úplnost uvádíme celkový přehled oceněných členů SDH Leštinka od roku 1960

Vysvětlivky :
ČU OSH
PP
ZZ
ČU Ústř.
ZMZ
SF

– Čestné uznání OSH Chrudim
– Medaile Za příkladnou práci
– Medaile Za zásluhy
– Čestné uznání ÚSH
– Medaile Za mimořádné zásluhy
– Medaile svatého Floriána
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Charitativní sbírka
Farní charita ve Skutči ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá charitativní sbírky na
Děkanství ve Skutči. Jsou stanoveny dva termíny sbírky ve dnech 15. a 22. listopadu 2007 od

14 do 16:30 hodin. Darované věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic.

Svoz nebezpečného odpadu v Leštince
Dne 20. listopadu 2007 od 15: 00 hodin bude v naší obci zajištěn svoz nebezpečného a objemného
odpadu. Určená místa jsou na návsi a u prodejny. Prosíme o pomoc při nakládání.

Centrální vyhlašování poplachu
HZS Pardubického kraje zkvalitnil
informační podporu pro zástupce obcí
Pardubického kraje.
Vylepšení se týká následujících oblastí:
1. Vyhlašování poplachu JSDH obce
V současné době se používá několik
způsobů
vyhlašování
poplachu.
Vedle
používaného vyhlašování poplachu jednotného
systému vyrozumění a varování (siréna,
pager), jsou jako doplněk v některých obcích
již dnes využívány SMS zprávy. V ostatních
případech k aktivaci JSDH obce dochází
pomocí telefonické výzvy představiteli obce
nebo jednomu z členů JSDH obce. Díky
vylepšení technologií Krajského operačního a
informačního střediska (dále jen „KOPIS“)
HZS Pardubického kraje může rozesílat
AMDS, popř. již zmiňované SMS členům
jednotky. AMDS je v podstatě hlasová zpráva,
kterou systém vygeneruje ze zprávy textové.
Ta je následně doručena podobně jako běžný
telefonní hovor na zadaná čísla. Systém má
zpětnou vazbu, obsluha KOPIS tak má jasnou
informaci o doručení a vyslechnutí celé
zprávy. Konkrétní postup distribuce hlasových
zpráv bude upřesněn v rámci zkoušek před
spuštěním služby.
2. Informace o vyhlášení poplachu JSDH
obce, kterou obec zřizuje
Ve výjezdovém systému používaném
na KOPIS HZS Pardubického kraje je
nastaveno automatické rozesílání AMDS zpráv
současně i zřizovateli JSDH obce, které je
vyhlašován poplach. Zástupce zřizovatele tak
dostává okamžitou informaci o výjezdu JSDH
obce.
3. Informace o výjezdu jednotky PO na
katastr obce
Ve výjezdovém systému používaném na
KOPIS HZS Pardubického kraje je nastaveno

automatické
rozesílání
AMDS
zpráv
zástupcům obce, v jejichž katastru zasahuje
jakákoliv jednotka PO. Podle jejího charakteru
mohou připravovat příslušná opatření.
4. Předávání informací v rámci HPPS a
SIVS
Na základě uzavřené součinnostní
dohody mezi Ministerstvem vnitra ČR
a Ministerstvem životního prostředí ČR pod
č.j. PO-3052/OPŘ-2005 jsou cestou OPIS MVGŘ HZS ČR předávány informační zprávy
ČHMÚ elektronickou poštou na KOPIS HZS
Pardubického kraje. V rámci zlepšování
informační podpory pro obce bude HZS
Pardubického kraje tyto zprávy cestou KOPIS
zasílat elektronickou poštou všem obcím
Pardubického kraje. Zároveň bude dohodnutý
zástupce
obce
informován
zkrácenou
srozumitelnou AMDS zprávou („např. ve tvaru
„Vyzvedněte si mail – SIVS – vítr 30 m/s“).
Jednotlivé služby budou spouštěny
postupně a to vždy po předchozím prozkoušení
funkčnosti a způsobu přijímání zpráv.
Předávání informací v rámci HPPS a SIVS
cestou KOPIS HZS Pardubického kraje bude
zahájeno k 1. prosinci 2007.
Všechny uvedené oblasti bude
využívat i naše obec Leštinka. Vyplnili jsme
potřebné formuláře a uvedli telefonní čísla
všech členů JSDH Leštinka včetně starosty a
místostarosty.
S případnými dotazy a změnami je
možno se obrátit na ředitele odboru operačního
řízení a komunikačních a informačních
systémů HZS Pardubického kraje plk. Ing.
Martina Záleského, tel. 950 570 070,
724 030 041, martin.zalesky@pak.izscr.cz.
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Z obecního zastupitelstva.
Byla dokončena oprava vodovodu a
kanalizace v obecním domu v Horkách.
Projednáno v zastupitelstvu odkoupení
příkopu od pana Milana Pospíšila pro usnadnění
čištění
a
zlepšení
přístupu
k pozemku
odkoupenému od paní Krejčové. Starosta byl
pověřen projednáním a sepsáním kupní smlouvy.
Zároveň mu bylo uloženo jednat s dalšími majiteli
přilehlých pozemků.
Pro finanční plán na rok 2008 bylo zadáno
zpracování finančního návrhu na přípravu projektu
na bezbariérové bydlení, včetně napojení tohoto
domu a dalších případných zájemců o výstavbu
rodinných domků na inženýrské sítě. V rámci
úspor budou použity plány běžného komerčního

rodinného domu a vhodně upraveny.
Proběhlo
jednání
s projektanty
zastupujícími pana Boržíka o možnostech
přístupu a podmínkách napojení inženýrských
sítí v případě odprodeje části obecního
pozemku ke stavbě domu.
Počátkem měsíce prosince je hlášena
na OÚ Leštinka dohlídka a přezkoumání
hospodaření, které provede Krajský úřad
Pardubického kraje.
Účetní
obce
paní
Vrchlavská
připravuje podklady pro finanční komisi
k sestavení finančního plánu obce pro rok
2008, který bude vyvěšen a projednáván na
veřejném zasedání počátkem prosince.

Naši jubilanti
V měsíci
listopadu
2007
oslaví
naše
spoluobčanky významné životní výročí. Srdečně
jim blahopřejeme. Jsou to paní:

*
*

Miloslava Pondělíčková * 80 let
Eva Chmelíková
* 65 let

Mikroregion Skutečsko-Ležáky
Ve čtvrtek 8.11.07 se konala schůze našeho
mikroregionu. V současné době je v něm již 10
obcí a na schůzi byly přijaty další dvě obce
Předhradí a Hroubovice. Dalším bodem jednání
byly kalendáře na rok 2008 a jejich vyúčtování.
Na účtu mikroregionu je cca 34 000Kč. Přesto
bylo rozhodnuto, že budou obcemi uhrazeny
v plné výši. Celkem objednáno 2300 kusů
kalendářů . Fotografie obcí a okolní krajiny
mikroregionu nafotil pan Plašil. Cena v tomto
nákladu vyšla na 59,50Kč za jeden kus.

Pro naši obec bylo objednáno jako předloni 70
kusů kalendářů, které budou pro naše rodiny
z rozhodnutí zastupitelstva Leštinky hrazeny
z rozpočtu obce. Distribuce bude v prodejně.
Zde je možno si i za úhradu přiobjednat další
kalendáře. Dalším bodem byla volba nového

předsedy. Pan ing. Lédl bude v příštím roce
vytížen a vzhledem k přijmutí nových členů
navrhl provést novou volbu. Po diskusi však o
tuto funkci neměl nikdo podstatný zájem a tak ve
funkci zůstal ing. Lédl. Dále se projednávaly
možnosti vhodné pro získání dotací pro náš
mikroregion. Starosta Skutče pan Novotný a ing
Broklová informovali o již běžícím programu
„Od maštalí do podhradí aneb soutěž s rytířem
Toulavcem a Tasem“. Soutěž zvýšila návštěvnost
zúčastněných obcí a u každého z dvaceti
soutěžních zastavení (muzeum dýmek a obuvi,
rozhledny, kostely, přírodní rezervace, lom,
hrady atd.) bylo již cca 1000 turistů. Turisté
odpovídají na soutěžní otázky např. „číslo
popisné muzea dýmek, kolik měří největší
polobotka, hloubka bazénu, převažující stromy,
počet schodů atd. Vylosovaní obdrží pěkné ceny.
Tímto směrem by mohl jít i náš mikroregion a
zvýšit turistický ruch například návštěvami
okolních lomů s různou strukturou těžených
hornin. V našem okolí jsou staré lomy, kde se
těžila žula, čedič, pískovec, opuka atd. Na
příštím setkání bude tento projekt a případně
další nápady řešeny.

