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Výměna řidičských průkazů
Pokud vlastníte řidičský průkaz, vydaný v
období od 1.7.1964 do 31.12. 1993, máte
povinnost tento doklad do 31. prosince 2007
vyměnit za nový. Vlastnit řidičský průkaz na
osobní vozidlo může každý občan starší
osmnácti let, který je tělesně a duševně
způsobilý a složí řidičské zkoušky. Pokud je
však tento doklad vydán v období od 1.
července 1964 do 31. prosince 1993, musíte jej
nejpozději do 31. prosince 2007 vyměnit za
nový.
Tato povinnost výměny se týká řidičů, kteří
vlastní řidičské průkazy vydané od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
V současné době je lhůta povinné výměny
řidičských průkazů stanovena na 31. prosinec
roku
2007.
S
žádostí
o
vydání
nového řidičského průkazu se obraťte na odbor
dopravně-správních činností na městském
úřadě dle místa svého trvalého bydliště. Na
tomto úřadu předložíte
následující doklady:
- vyplněnou žádost o vydání řidičského
průkazu (získáte např. u informační přepážky
registru řidičů)
- jednu fotografii
- platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz
totožnosti)
- řidičský průkaz, určený k výměně
Povinné
výměny
řidičských
průkazů
nepodléhají správnímu poplatku, pokud
nedochází současně ke změně údajů
zapisovaných do řidičského průkazu.
Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě
do 20 dnů.

Žádáme občany Leštinky, aby nečekali na
konec platnosti termínu pro výměnu výše
uvedených řidičských průkazů a navštívili úřad
co nejdříve. Předejdete tak dlouhým frontám a
budete mít vystaven řidičský průkaz
v zákonem stanoveném termínu.
Provozní doba MěÚ Chrudim
Po 8.00 - 17.00 Út 8.00 - 14.00 St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00 Pá 8.00 - 14.00

T
Typ 1: 1. 7. 1964 - 1986
Povinná výměna: do 31. 12. 2007

Typ 2: 1987 - 1991
Povinná výměna: do 31. 12. 2007

T
Typ 3: 1992 - 1993
Povinná výměna: do 31. 12. 2007
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Bankovky z roku 1993 končí
Platnost bankovek vzoru roku 1993 v hodnotách 50,
100, 200 a 500 Kč končí k 31. lednu 2007.
Bankovky vzoru 1993 uvedených hodnot se od
později vydaných vzorů liší zejména tím, že na lícní
straně mají letopočet 1993 a na rubové straně
v dolní části kupónu s vodoznakem není vytištěno
grafické logo.
Neplatné bankovky budou vyměňovat v době od 1.
února 2007 do 31. ledna 2010 všechny banky a od
1. února 2010 pouze Česká národní banka.

Bankovky se stahují ze dvou důvodů. Jedním z nich
je jejich nižší ochrana proti padělání a právě kvůli
chybějícímu logu je prý obchodníci často odmítali
brát.
Těchto bankovek je mezi lidmi několik set tisíc.
Většina lidí však o ukončení platnosti neví a netuší
to ani někteří obchodníci.
Nabízíme starším občanům Leštinky možnost
nechat si poradit a ukázat co na bankovkách musí
být v naší obecní prodejně potravin.

Výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci
V prosincovém čísle Zpravodaje Leštinky jsme
informovali o přípravě Tříkrálové sbírky v naší
obci. Tato sbírka v naší obci úspěšně proběhla.
V těchto dnech přišel na obecní úřad Leštinka
dopis z Farní charity Hlinsko. MVDr Josef Boháč,
ředitele Farní charity Hlinsko ve svém dopise
jménem Farní charity Hlinsko děkuje všem našim
občanům za umožnění a vykonání Tříkrálové sbírky
v naší obci.

Díky uvědomění občanů, bylo v naší obci vybráno
2 781,50 Kč.
Tyto prostředky budou použity na pomoc všem
potřebným.
Těší nás, že občané Leštinky jsou solidární a mají i
pochopení pro dobrou věc a jsou ochotni finančně
přispět. Věříme, že sbírka v příštím roce proběhne
se stejným úspěchem

Zřízení nové Linky důvěry
Od 1.1.2007 působí v Pardubickém kraji Linka
důvěry. Je určena pro občany v krizových stavech
všech měst a obcí v Pardubickém kraji.
Poskytuje širokou psychosociální pomoc. Cílovou
skupinou jsou děti, mládež a rodiny včetně
dospělých. Nabízí nově internetové poradenství na
www.linkaduveryou.wz.cz nebo je možno zcela
běžně volat na telefonní číslo 465 524 252.
Tato nově zřízená linka důvěry v Pardubickém kraji

poskytuje anonymní a okamžitou psychologickou ,
poradenskou a informační službu lidem v krizové
situaci. Otázky se týkají vztahové problematiky,
seniorské kategorie občanů, domácího násilí, drog,
šikany, antikoncepce atd
Pracovníci Linky důvěry jsou speciálně vyškolený
tým složený z psychologů, sociálních pracovníků,
kurátorů, speciálních pedagogů a studentů. Vedoucí
linky důvěry je paní Ladislava Langerová.

Komunikace s finančním úřadem
Z finančního ředitelství jsme obdrželi dopis se
žádostí o jeho zveřejnění. Česká daňová správa na
svých internetových stránkách nabízí pro daňové
subjekty možnost elektronické komunikace
s finančními úřady a to bez fyzické návštěvy na
finančním úřadě. Tuto formu komunikace považují
ze strany daňového subjektu jako velmi efektivní.
Z důvodu její široké popularizace mezi daňovými
subjekty je možno na internetových stránkách
získat všechny potřebné formuláře i s výkladem.

Věříme,že tato možnost bude i našimi občany
využita. V současné době jsou daňová přiznání
velice aktuelní. Připomínáme zejména možnost
společného zdanění manželů. Na internetu je
umístěna daňová kalkulačka, kde si manželé
s minimálně jedním dítětem mohou nechat spočítat
zda je toto společné zdanění manželů pro ně
výhodné. Potřebujete k tomu znát příjmy
jednotlivých manželů za loňský rok a odpočty
například ze stavebního spoření, životního pojištění
atd.
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Evidence a povolování odběru vody ze studní
Platné povolení pro čerpání vody je třeba si
vyřídit ještě letos do konce roku. Stará povolení
totiž přestávají v mnoha případech platit.
Povinnost mít povolení k odběru a vypouštění
vod ukládá vodní zákon. Voda jako cenný
přírodní zdroj musí být chráněna a k tomu je
třeba mít přehled o jejím využití, což je smyslem
vodního zákona. Za povolení se nic neplatí a to
v případě jeho vydání či prodloužení.
Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá
podzemní vodu u rodinného domku, na chatě, či
v jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod
vypouští odpadní vodu. K 1. lednu 2008 totiž
zaniká platnost povolení k odběru povrchových
vod, nebo podzemních vod a k vypouštění
odpadních vod, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31.12.2001. Povolení vydaná po
1. lednu 2002 nadále platí. Pokud u příslušného
vodoprávního úřadu podá majitel nejpozději do
1. července 2007 žádost o prodloužení
stávajícího platného povolení, může být při
splnění zákonných podmínek jeho platnost
prodloužena. Jde o následující příklady:
Studna, vrt, potok, nebo nádrž využívaná pro
odběr vody k zalévání zahrady, k napájení
domácích zvířat a k podnikání. Toto se týká i
vypouštěných odpadních vod.
Povolení mít nemusíte, pokud vodu odebíráte od
vodárenské společnosti, nebo od obce.
Povolenky k odběru podzemní vody ze zdroje
určeného
pro
individuelní
zásobování
domácností vodou jsou nadále v platnosti.
Povolení není potřeba pokud se k odběru
povrchové vody nevyužívá technické zařízení
jako je čerpadlo, nebo zdroj nevyužíváte a užívat
nebudete. Zcela zdarma jsou odběry vody do 500
m³ měsíčně, nebo 6000 m³ ročně, což při
normálním používání jistě nepřekročíte.
Více informací k této problematice můžete získat
na bezplatné lince ministerstva zemědělství
800 101 197 a na internetových stránkách
www.zanikpovolení.cz.
Na této internetové adrese jsou také k dispozici
všechny informace a veškeré potřebné formuláře
ke stažení.

Obec Leštinka vlastní také studně a bude žádat
vodoprávní úřad o vydání povolení k čerpání
podzemních vod i když jsme již napojeni na
veřejnou vodovodní síť a vodu nám dodávají
Vodovody a kanalizace Chrudim a. s..
Vypouštění povrchových vod v naší obci je
řešeno kanalizačním řádem obce Leštinka a
zajištěním provádění pravidelných chemických
rozborů vypouštěných vod do potoka Žebro na
třech větvích kanalizace. Na stanovené
vypouštěné limity znečištění máme povolení
vodoprávního úřadu.
Sedimentační jímky jednotlivých domácností si
občané musí nechávat vybírat a likvidovat
v čističce odpadních vod např. ve Skutči nebo
v Hlinsku. Případně řešit jiným vhodným
způsobem, tak aby jednali v souladu se zákonem
a vyhnuli se tak případnému postihu.
Touto problematikou se budeme zabývat a
získávat další informace. O všem co zjistíme
budeme všechny občany informovat.
V první fázi, pro usnadnění práce se sháněním a
s vyplňováním žádostí starším spoluobčanům,
zajistí obecní úřad potřebné formuláře a dá je
k dispozici do místní prodejny. Vlastníci studní
si je vyplní a buď sami, nebo prostřednictvím
obecního úřadu Leštinka budou odevzdány do
Chrudimi.
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Z obecního zastupitelstva.
Obec obdržela dar od pana Jiřího Mikana
ze Skutče. Jedná se o výsadbovou lípu určenou jako
náhradu za skácený kaštan na návsi. Lípa byla
vysazena v tomto klimaticky příznivém období před
zvoničku. Děkujeme tímto panu Mikanovi za pěkný
strom, který se stane dominantou návsi.
Starosta byl na školení starostů pořádané
PK ve Skutči dne 8.2.2007. Jednání se zúčastnilo
cca 22 starostů z okolních města a obcí. Byli zde
seznámeni s koncepcí a požadavky na krizové
řízení. Včetně řešení mimořádných událostí a
krizových situací. Přednášeli zde zástupci PK,
hasičů, vojáků, psychologů a policie. Z jednání
vyplynuly další úkoly, které musí být zpracovány a
sděleny občanům. K tomu účelu bude dále využit
tento “Zpravodaj Leštinky.“
Správce vodovodu pan Novotný přivolal
na zjištění případné poruchy vodovodního řádu
technika s měřícím přístrojem a proutkaře.

Dohodnuto provést měření a lokalizaci případné
poruchy na vodovodním řádu. Voda byla postupně
uzavírána. Po provedených měřeních se shodli na
možném úniku vody u lávky přes řeku pod
karetkovým jezem.
Provedeny
výkopové
práce
na
vytipovaném možném místě úniku vody. Po
vyhloubení a obnažení vodovodního potrubí se unik
vody z vodovodního řádu nepotvrdil.
Za výpadky v dodávce vody při zjišťování
úniku se občanům omlouváme. Závada bude dále
na vodovodním potrubí hledána.
K připomínkovému řízení byla zaslána
zpracovaná studie lomu Zárubka. k možnost
zahloubení těžby. K této záležitosti bude zasláno
vyjádření obce v tom smyslu, že pokud budou
splněny limity na hluk, prašnost a vlivy na okolí
není zásadních připomínek k navrhovanému
záměru.

Požáry a jejich příčiny
Jako první si musíme vysvětlit co to je požár a
k tomu využijeme definici uvedenou v právním
předpise. „Požár je každé nežádoucí hoření, při
kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo
zvířat, ke škodách na materiálních hodnotách nebo
životním prostředí.
Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém
byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo
životní prostředí ohroženy.“
Většina požárů by vůbec nemusela
vzniknout, kdybychom jednali podle předpisů,
pokynů a návodů a v některých případech nad prací
i přemýšleli. Bohužel člověk je tvor omylný a tak
čísla ve statistice stále narůstají.
V posledních letech na našem území vzniká stále
více požárů a od roku 1996 jejich počet překročil již
hranici 20 000 požárů za rok. Značnou část těchto
požárů má na svědomí naše nedbalost, jde asi o 17
% všech požárů.
Z nedbalostních požárů nám nejvíce starostí činí
kuřáci a pak je to zakládání ohňů v přírodním
prostředí a vypalování travních porostů. Občas si
nepřečteme pokyny pro obsluhu nebo se zmýlíme či
zanedbáme bezpečnostní předpisy a požár je na
světě.
Nadále nám narůstá počet úmyslně zapálených
požárů, jejich počet již přesáhl 8 % z celkového
počtu. Při těchto požárech dochází k velkým
materiálním škodám, ale jsou zde ve větším počtu i

zraněné a bohužel i usmrcené osoby. Někdy se nám
nepodaří uhlídat děti a ty většinou svoji hrou zaviní
požáry jejichž počet dosáhl 3,5%. V zimě si chceme
užít teplíčka u krbu či kamen, ale jestliže jsme
zanedbali jejich údržbu nebo jsme nevyčistili či
neopravili starý komín, následky poté můžeme
přičíst sami sobě. Požárů jejichž příčinou jsou
komíny a topidla je okolo 3 %.
Žijeme v době techniky, která nás v dnešní době
provází doslova na každém kroku. Není tedy divu,
že i díky nedokonalosti techniky dochází
k požárům.
Technické závady jsou příčinou 11 % požárů.
Nesprávná údržba, instalace a provoz techniky
způsobuje okolo 4 % požárů. Tato skupina požárů
se svoji četností ale bohužel i počtem zraněných a
usmrcených řadí na druhé místo statistických
tabulek. Své místo mezi příčinami s podílem 1,5 %
zaujímají i samovznícení hořlavých látek.
Mezi další příčina s malým zastoupením řadíme
výbuchy,
manipulace
s hořlavými
látkami,
mimořádné a jiné příčiny.
Značnou skupinu požárů tvoří ty, které nejsou dále
šetřeny. Jedná se o požáry při kterých nevznikla
škoda, nebyly ohroženy další hodnoty. (požáry
trávy, popelnic, kontejnerů, potravin na vařičích aj.)
Zde jsme Vám ukázali škálu příčin vzniku požárů
s přiřazením početního zastoupení a je tedy na Vás
jak nám pomůžete hrozivá čísla snížit.

