Zpravodaj
Leštinky
Číslo 15

Leden 2007
Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Výroční členská schůze SDH Leštinka
V pátek dne 13.1.2007 se v 18 hodin konala v místním bývalém
hostinci výroční schůze sboru dobrovolných hasičů obce
Leštinky. V příjemně vytopené místnosti se sešlo cca 30 členů
SDH. O slavnostním rázu svědčilo to, že mladí členové JSDH
přišli na tuto výroční schůzi v hasičském stejnokroji.

Jednání zahájil a řídil starosta hasičů pan Jiří Ročeň. Nejdříve
přivítal členy našeho sboru, dále zástupce obecního úřadu p.
Modráčka a zástupce okrsku.
Na programu jednání byla zpráva o činnosti a hospodaření sboru
za rok 2006, zpráva pokladní, zpráva revizní komise, diskuse,
schválení usnesení a závěr.
Naše hodnocení činnost sboru začíná již v lednu, kdy sbor spolu
s obecním úřadem zakoupil motorovou pilu. Zaplatila se z peněz
, které se získaly z brigád, takže se nemuselo vybírat z účtu.
Následně byli naši dva členové posláni na školení pro práci
s motorovou pilou do Nasavrk. V měsíci únoru jsme provedli
kácení dřeva u čekárny, aby nedocházelo k zanášení příkopu a
byl volný průtok vody při jarním tání. Hned na začátku prací
jsme byli prověřováni policí ČR (zřejmě na udání), zda máme
všechna povolení ke kácení. Po malém zdržení jsme mohli
pokračovat v práci. Dále byl pro náš sbor zakoupen panem
Martinem Kroupou pákový rozdělovač, po kterém jsme toužili
již delší dobu. Za to patří panu Kroupovi naše poděkování. Když
naše JSDH začala nacvičovat na soutěže jeli si kluci zkusit
přeskočit barieru na Štěpánov, ta se však stala osudnou pro
Zdeňka Dostála. Marodí z toho ještě dnes. Pak již začaly
soutěže, okrsková soutěž probíhala v Lažanech, kde jsme
skončili na 7 místě z cca 14 zúčastněných. Dále jsme se
zúčastnili soutěží na Štěpánově a v Bělé. Také jsme byli na
nočních soutěžích na Seči a v Rosicích. O prázdninách byla
provedena údržba vozidla a techniky.

Následně bylo auto zapůjčeno panu Petru Stehnovi na tábor, kde
s ním zajišťoval zásobování v nepřístupném terénu.
Pomáhali jsme i při pracích souvisejících s vybíráním nádrže
v naší obci. Na žádost zastupitelstva jsme zkoušeli umývat
místní komunikaci hadicemi napojenými na hydrant, ale byl
malý tlak, tak se musela vzít stříkačka. Při té příležitosti se
vypumpovala studeň u Poláků a na návsi.
V letošním roce oslaví náš sbor osmdesáté výročí založení
sboru. K tomuto výročí bychom chtěli uspořádat vhodný
program pro okolní družstva a občany Leštinky.
Na závěr poděkoval pan Ročeň obecnímu úřadu za dobrou
spolupráci s SDH Leštinka.
V dalším bodu jednání byl přijat nový člen JSDH Tomáš
Novotný a odhlášena Radka Ceplová.
Pan Zdeněk Dostál přednesl na této výroční členské schůzi údaje
k pokladnímu účtu ke dni 31.12.2006.
Příjem za loňský rok včetně zůstatku byl 10 647 Kč. Vydání
činilo 6 872 Kč. Zůstatek 3 775 Kč. Přítomní byli dále
informováni o změně čísla účtu a nutnosti obnovit podpisové
vzory pro manipulaci s účtem. U České spořitelny je
Sporoinvest, podle posledního výpisu z ledna 2006 je na účtu
62 542 Kč. Vzhledem k tomu, že se mění hodnota podílových
listů, je podle kurzu k lednu 2007 na účtu 63 553 Kč.
Revizní zpráva přednesená L. Kropáčkem potvrdila tyto
výsledky.

V diskusi mimo jiné vystoupil starosta obce Ing. Modráček,
který poděkoval za reprezentaci naší obce na soutěžích a
vykonanou práci pro občany Leštinky. Nabídl členům i finanční
pomoc formou spolupráce při údržbě lesa zakoupeného od paní
Krejčové - Beránkové. Přislíbil další pomoc JSDH při
vybavování a údržbě techniky a na přípravách oslav.
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Poděkování SDH obce Leštinka
Hasičský záchranný zbor Pardubického kraje a
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického
kraje zaslali na obec dopis ve kterém oceňují přínos
zastupitelstva naší obce pro rozvoj naší JSDH.
V současné době se jednotky SDH obcí významným
způsobem podílejí na ochraně životů, zdraví a majetku
občanů nejen ve vlastní obci, ale také za jejími
hranicemi. Tyto jednotky se staly významnou součástí
integrovaného záchranného systému. Samosprávné
orgány Pardubického kraje se snaží přispívat ke zvýšení
jejich efektivnosti zlepšováním materiálně technického
vybavení, zdokonalováním organizace i právního
postavení.

V dopise konstatují, že se výkonnost a účinnost
jednotky JSDH naší obce stále zvyšuje a jsou
přesvědčeni, že se podpora ze strany obce nezmění ani
po těchto komunálních volbách.
Nové zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání
schválilo podporu JSDH obce Leštinky, kdy v rozpočtu
obce na rok 2007 pamatuje na provoz, vybavení a
činnost v obvyklé výši. Těší nás, že se naše JSDH
účastní pořádaných hasičských soutěží a tak
reprezentuje obec Leštinku. Ve svém volném čase
členové JSDH pomáhají a spolupracují s obcí.

Vznik černých skládek v lomu Zvěřinov
TZECH TRADING s.r.o Rychnov nad Kněžnou,
zastoupená závodním lomu Zvěřinov panem Brendlem,
zaslala na Obecní úřad v Leštince stížnost. Na území
opuštěného lomu Zvěřinov začaly vznikat černé
skládky. Lidé sem vozí stavební suť a umisťují ji do
prázdných boxů pro dlažební kostky. Dále je černá
skládka na svahu směrem k Leštince. Zde byla již dříve
obcí umístěna tabule se zákazem skládky. V dopise se
uvádí, že původci skládek jsou občané Leštinky a je
požadováno poučit občany Leštinky o možném postihu
a přijmutí opatření k zamezení skládek. V lomu byly
přístupové cesty zataraseny velkými balvany a tak se
sem již nikdo autem, nebo s vozíkem nedostane.

Brendlem zaslán i mimo jiné instituce i policii ČR ve
Skutči, která bude provádět monitorování a postih.

Regionální poslanecká kancelář
v Chrudimi

Domníváme se že sem tento odpad vozí lidé i z jiných
obcí a žádáme všechny občany, aby si všímali, kdo a co
sem přes obec vozí a podle možností si napsali datum,
čas a SPZ vozidla, případně i zastavili vozidlo, nebo
natočili či vyfotili původce skládek. Všímejte si i kdo
provádí stavební úpravy a co dělá se sutí atd. Tyto
podklady budou předány přestupkové komisi ve Skutči
k postihu. Všichni občané Leštinky platí za odvoz
komunálního odpadu a je zbytečné někým znečišťovat
životní prostředí v našem okolí. Upozorňujeme, že
obsah stížnosti byl závodním lomu Zvěřinov panem

V Chrudimi na Resselově náměstí 76 je od října 2006
otevřena kancelář poslance Ladislava Libého. Tato
kancelář je k dispozici všem občanům našeho regionu a
bude otevřena dvakrát týdně a to v pondělí od 10 do 17
hodin. Ve středu od 12 do 17 hodin. V kanceláři bude
v těchto dnech osobně přítomen pan poslanec, nebo
bude zastoupen poslaneckými asistenty. Vzhledem
k nedostupnosti pro všechny občany bude pořádat i
výjezdní dny po regionu. Setkání s panem poslancem
Ladislavem Libým je možno domluvit telefonicky
469 315 029 nebo písemně i přes internet e-mailem:
liby@psp.cz, www. liby.cz
Asistenti Mgr. Luděk Pitra (Chrudim) 737 223 970 a
Ing. Ivan Pištora (Chrudim) 602 181 308
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Vánoční turnaj ve stolním tenise v Leštince
Dne 28.12.2006 se uskutečnil v budově bývalého
pohostinství paní Vohnické již tradiční „ Vánoční
turnaj ve stolním tenise“. Sešli se zde všichni
příznivci tohoto sportu z obce i blízkého okolí.
Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů z Čech a 2
reprezentanti
Slezska.
Turnaj
byl
výborně
organizován současným trenérem pardubické mládeže
panem Švecem. Hrálo se na třech stolech. Velké
organizační zásluhy na průběhu turnaje mají také:
Martin Vohnický, Pavel Cepl a Čestmír Novotný.
Celkem se odehrálo v turnaji 76 vzájemných zápasů,
po kterých vykrystalizovalo toto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

Pro úplnost uvádíme i sponzory turnaje, kterými jsou:
Cepl Vladimír – Autodoprava, Švec Jaroslav, Kroupa
Martin, Novotný Miloš – Pohostinství, Novotný
Miloš – Autodoprava, INKOS – Chrudim, Cemper
Martin – Železářství.
Dík patří všem účastníkům a organizátorům tohoto
sportovního turnaje.
Lucie Ceplová

Řezáč Libor, TJ Lůže
Jonáš Vítězslav, TJ Lůže
Sokol Tomáš, Hroubovice
Laštuvka David, Leštinka
Cepl Vladimír, Leštinka

Turnaj proběhl ve sportovním duchu a účastníci se po
oslavách vítězství rozešli s přáním šťastného Nového
roku. Turnaj byl ukončen v 18:00 hodin.

Takhle to vypadalo při přípravách všech turnajů na
tanečním sále v místním pohostinství.

Mikroregion Ležáky
Ve čtvrtek 11.1.2007 v 17 hodin odpoledne se ve
Vrbatově Kostelci konalo zasedání mikroregionu
Ležáky. Vzhledem k podzimním volbám do obecních
zastupitelstev došlo v některých obcích ke změnám
starostů. Některé obce vystoupily. Jedná se o Rannou
a Včelákov, které jsou v mikroregionu Hlinsko.
Toto zasedání bylo v podstatě ustanovující. Došlo zde
k volbě předsedy a dalších orgánů mikroregionu
podle stanov. Předsedou se stal opět starosta Vrbatova
Kostelce pan Ing. Z. Lédl. Po provedených volbách
byl projednáván stav účtu , na kterém je v současné
době cca 15000 Kč. Odsouhlasen členský příspěvek
obcí ve výši 5 Kč na občana. Pro informaci uvádíme
počty občanů v jednotlivých obcích mikroregion:
Prosetín 803 občanů, Lukavice cca 800 občanů,
Holetín 740 občanů, Vrbatův Kostelec 331 občanů,
Tisovec 306 občanů, Žumberk 226 občanů a Leštinka
129 občanů. Celkem cca 3335 občanů.
Dále byla projednávána další činnost. Obce nemají
finančních prostředků nazbyt a tak nemohou být
řešeny větší projekty. Zůstává prezentace regionu a
snaha o turistický ruch. Velice dobře byla hodnocena
akce vydání kalendářů s obrázky pana Plašila. Jeden
kalendář stál 78,40 Kč. Odsouhlaseno pro tento rok

zajištění nafocení nového kalendáře. Každá obec bude
mít větší počet fotek. Z cenových důvodů mohou být
dva měsíce na jedné straně kalendáře. Záleží na tom,
zda se podaří sehnat finanční prostředky z možné
inzerce firem a soukromníků v regionu.
Na závěr jednání si starostové navzájem vyměnili
zkušenosti z prováděných kontrol hospodaření,
zajišťování evidence obyvatel, registru nemovitostí,
kácením dřevin atd. Pro náš Zpravodaj vytvořili
skupinovou fotografii. Z leva p. Břeň, Lédl, Havel,
Matrasová a Ždímalová. Modráček fotil.

Číslo 15/ Strana 4

Zpravodaj Leštinky

Leden 2007

Z obecního zastupitelstva.
Ke konci roku 2006 zpracovány
inventarizační seznamy majetku obce a vyžádán i
výpis majetku obce z katastru nemovitostí.
Inventarizační komise provedla inventuru
zásob a majetku prodejny (na prodejně je zboží za
cca 64 000Kč) , majetku obce, a SDH k 31.12.
2006.
Obdrželi jsme stížnost na vyvážení
stavební suti a odpadu do lomu Zvěřinov, se žádostí
o informování občanů Leštinky o zákazu vytváření
černé skládky v této oblasti.
Byla zpracována komplexní účetní
dokumentace o využití jednotlivých poskytnutých
dotací pro obec Leštinku za rok 2006 a byla osobně
doručena na podatelnu PK.
Zpracovány
a
po
odsouhlasení
zastupitelstvem vyvěšeny obecní vyhlášky o cenách
za vodu a komunální odpad pro rok 2007.
Starosta se zúčastnil jednání Mikroregionu
Ležáky ve Vratově Kostelci dne 11.1.2007. Byl zde
projednán výsledek hospodaření a výhled činnosti
na rok 2007.
Postupně byly provedeny odpočty stavů
vodoměrů, zajištěn propočet spotřeby vody a

provedeno vyúčtování pro jednotlivé domácnosti..
Přitom byl zjištěn větší rozdíl mezi dodanou a
spotřebovanou vodou. Přepočtený rozdíl činí cca 2
m³ vody za den. Dohodnuto provést měření a
lokalizaci případné poruchy na vodovodním řádu i
za pomoci externích pracovníků. Voda bude muset
být postupně v jednotlivých větvích uzavírána. Za
výpadky v dodávce vody se občanům omlouváme.
Zpracován výkaz o produkci komunálního
odpadu za obec Leštinku pro statisticku o
odpadech.
V současné době probíhá zpracování
účetních výkazů za loňský rok. A výběr poplatků za
vodu a psy.
K připomínkovému řízení zaslána žádost o
prodloužení stavebního povolení k opravě vodního
náhonu k místnímu mlýnu. Termín se má prodloužit
o jeden rok, vzhledem k podané žádosti o
poskytnutí dotace z EU.
K připomínkovému řízení byla zaslána
žádost lomu Zárubka. Jedná se o možnost
zahloubení těžby. V současné době je zpracovávána
studie vlivu těžby na okolí lomu.

Pečovatelská služba
Město Skuteč umožňuje občanům seniorského věku
důstojné ubytování a poskytování pečovatelských
služeb. Pokud Vás zmáhá každodenní péče o
domácnost a vzhledem ke svému věku, nebo
zdravotnímu stavu nezvládáte nákupy, úklidy, praní
a žehlení prádla, nebo různé pochůzky, je ve Skutči
pečovatelská služba, která zajistí chod Vaší
domácnosti. Nakoupí, uklidí a oběd Vám přiveze až
do domu. Pokud nemáte v bytě koupelnu, nebo
k vykoupání potřebujete pomoc druhé osoby, zajistí
odvoz do střediska osobní hygieny v Penzionu pro
důchodce ve Skutči, Smetanova 914. telefon
0454/350 498, 350 353. Bližší informace Vám
poskytne v Leštince i paní Soňa Vohnická
v odpoledních hodinách osobně, nebo na telefonu
469 350 993.
V případě potřeb starších občanů v naší obci
Leštinka, jako může být například potřeba vymetání
sněhu, sekání dříví nebo jiných drobných prací
okolo domu, nabízí brigádnickou pomoc za 50 Kč /
hodinu student Tomáš Kubát. Pokud máte zájem
můžete se s ním domluvit na termínu a čase osobně,
nebo prostřednictvím pracovníků OU Leštinka.

Výběr poplatků
Upozorňujeme občany Leštinky, že jsou již
vybírány poplatky za odebranou vodu v loňském
roce a poplatky ze psů na letošní rok. Zaplacení je
možné v úřední dny na OÚ, to je každé pondělí
odpoledne.

Svoz komunálního odpadu
v 1. pololetí roku 2007
Pro informaci uvádíme svozový plán zbytkového
komunálního odpadu z popelnic pro naši obec
Leštinku, který jsme obdrželi od TS města a.s.
Bystřice nad Pernštejnem na první pololetí roku
2007.
Svozový den je vždy v pátek, jednou za čtrnáct dní,
v sudých týdnech.
12.1.2007
23.2.2007
6.4.2007
18.5.2007
29.6.2007

26.1.2007
9.3.2007
20.4.2007
1.6.2007

9.2.2007
23.3.2007
4.5.2007
15.6.2007

