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Pracovní zasedání zastupitelstva obce Leštinky
Dne 16.4.2007 se uskutečnilo pracovní
zasedání zastupitelstva obce Leštinky. Jednání
zahájil starosta obce a přivítal všechny
přítomné.
1) Velitel JSDH obce Leštinky, pan Ročeň,
informoval přítomné zastupitele o průběhu
školení velitelů JSDH, kterého se zúčastnil v
Chrudimi. Dle informací je možno žádat PK o
dotace na činnost a vybavení JSDH v obcích.
Dále se dozvěděl, že používání našeho
nákladního vozidla PV3S s plachtou a
vybavením ložné plochy lavičkami pro převoz
lidí, není policií ČR povolen. Vojáci mají pro
tyto účely povolenou výjimku. Ve vozidle
PV3S můžou jet jen lidi v kabině. V případě
výjezdu nebo účasti na okresních soutěžích
musí táhnout stříkačku PV3S a jednotka se
musí přemísťovat v osobních autech. Tento
stav je nevyhovující. Jinak hrozí pokuta a
ztráta bodů pro řidiče.
2) Zároveň velitel JSDH obce Leštinky pan
Ročeň informoval zastupitele o připravovaném
prodeji hasičského vozidla AVIA hasiči
v Zaječicích.
V současné
době
mají
rozjednanou novou cisternu. Dne 10.4.2007 se
byli podívat zástupci SDH Leštinky (starosta
hasičů pan Ročeň st. a pan Novotný Miloš) na
technický stav vozidla v Zaječicích. Je ve
slušném stavu, řízení má minimální vůli,
pneumatiky nejsou sjeté. Nástavba je rozdělena
na dvě části, v první za kabinou je možno
převážet osoby, v druhé části je prostor pro
stříkačku a technické vybavení jako hadice,
proudnice atd. Cena je dle informací místních
hasičů stanovena na cca 15 000Kč. Vozidlo je
v majetku obce Zaječice. V současné době již
mají novou cisternu doma a AVIE je
připravena k prodeji.

3) Přítomní byli informováni velitelem JSDH
obce Leštinky panem Ročňem o přípravách a
průběhu akcích při příležitosti 80.výročí
založení Hasičského sboru v obci Leštinka
v letošním roce. Bylo navrženo za obec
Leštinku ocenit zasloužilé členy a některé
členy JSDH diplomy a pamětními medailemi
se stužkami.
Po diskusi zastupitelé přijímají toto usnesení:
1) Zkusit urychleně prodat obecní vozidlo
PV3S
formou
inzerátu
nebo
prostřednictvím
bazaru,
a
tak
kompenzovat
náklady
spojené
s nákupem jiného vozidla.
2) Zároveň pověřují starostu obce
Leštinky ing. Josefa Modráčka
spolupracovat se starostou obce
Zaječice a zajistit sepsání smlouvy o
koupi a převodu vozidla AVIA v
používání hasičů ze Zaječic do
majetku obce Leštinky.
3) Uvolnit z rozpočtu obce Leštinky
potřebné finanční prostředky na nákup
vozidla AVIA pro JSDH Leštinka.
Tyto prostředky budou následně
kompenzovány
v rozpočtu
obce
Leštinky prodejem PV3S.
4) Nové vozidlo AVIA pojistit u
Hasičské vzájemné pojišťovny.
5) Pověřují starostu obce Leštinky
zajištěním
vhodného
ocenění
zasloužilých členů a některých členů
JSDH Leštinky z rozpočtu obce
Leštinky. Seznam a počty členů dodá
starosta hasičů pan Ročeň.
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Provozní plán Správy a údržby silnic PK na rok 2007
Rada Pardubického kraje schválila Provozní
plán Správa a údržba silnic Pardubického kraje
V roce 2007 tak má tato příspěvková
organizace kraje na běžnou údržbu silnic II. a
III. třídy k dispozici částku téměř 350 mil. Kč.
Tento plán počítá s náklady na zimní údržbu
v celkové částce 112,2 mil. Kč. V ní je již
zohledněný mírný průběh první části zimního
období v roce. Na letní údržbu a ostatní
správní činnost zůstává částka ve výši cca 237
mil. Kč. Z letní údržby je největší podíl
finančních prostředků plánovaný na opravy a
obnovy živičných krytů v částce celkem 102,4
mil. Kč. Další významnou položkou je údržba
silničního stromoví a travních porostů na
silničních pozemcích v částce cca 45,5 mil. Kč.
Zde je plánovaný, proti minulým rokům, větší
objem na likvidaci a ošetření silničního
stromořadí po lednové vichřici. V letošním
roce je také počítáno s výraznější údržbou

silničních odvodňovacích systémů (krajnic a
příkopů) v celkové částce 28,1 mil. Kč. Na
údržbu dopravního značení je vyčleněno 22,1
mil. Kč. Ostatní finanční prostředky o celkové
částce 39,25 mil. Kč jsou plánované na údržbu
mostů, ostatních silničních objektů (opěrné zdi
a stěny), bezpečnostních zařízení a vybavení
(svodidla, zábradlí, směrové sloupky atd.) a na
majetkovou správu silničního majetku.
Letošní zima byla z pohledu silničářů velmi
dobrá. Podařilo se jim na zimní údržbě ušetřit
přibližně 50 mil. Kč. Většina těchto finančních
prostředků bude uvolněna na spoluúčast na tzv.
povodňových penězích, půjde tedy na
odstraňování škod po povodních z loňského
roku. A pokud jim nějaké finanční prostředky
ještě zbudou, použijí je na opravy výtluků.
Objevily se na našich silnicích i přesto, že byla
mírná zima. Kolísání teplot kolem nuly je totiž
pro povrch komunikací největším ohrožením.

Naši jubilanti
V měsíci dubnu 2007 oslavila naše spoluobčanka Jana Dostálová významné kulaté výročí: *50 let.
Srdečně ji blahopřejeme.

Soutěž obcí ve sběru papíru a dalšího odpadu
Pardubický kraj ve spolupráci se
společností EKO-KOM a.s. vyhlašuje I. ročník
soutěže obcí Pardubického kraje ve sběru
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a
také nebezpečného odpadu. Soutěž je
vyhlášena na období od 1. ledna do 31.
prosince 2007 v rámci naplňování cílů Plánu
odpadového hospodářství kraje. Snahou
vyhlašovatelů je motivovat obce ke zvýšení
účinnosti odděleného sběru využitelných a
nebezpečných složek komunálních odpadů.
Soutěže se může zúčastnit obec, která je
zapojena v systému EKO-KOM a která do
20. února 2008 předloží podklady, ze kterých
bude možno provést vyhodnocení. Výsledky
pak budou vyhlášeny nejpozději v březnu
příštího roku s tím, že příjemcem podkladů
bude
Regionální
rozvojová
agentura
Pardubického kraje se sídlem v ulici Karla IV.

42 v Pardubicích. Podklady se rozumí
vyplněný dotazník o množství sebraných
nebezpečných odpadů vč. elektroodpadů v roce
2007. Dotazník bude nejpozději do konce roku
rozeslán na všechny obce kraje a celoročně
bude k dispozici na internetových stránkách
www.ekontejnery.cz a www.odpadypk.cz. Na
těchto adresách jsou k dispozici i pravidla
soutěže.Obce soutěží ve třech kategoriích
rozdělených podle počtu obyvatel. Hodnotit se
bude podle předem daných kritérií, především
podle celkové výtěžnosti sběru v přepočtu na
jednoho obyvatele „Odměnou pro tři nejlepší
bude finanční odměna a také nádoby na tříděný
sběr. Vítěz získá částku 70 000,- Kč a devět
nádob, za druhé místo bude odměna 35 000,Kč a šest nádob na tříděný sběr a za třetí místo
obec získá částku 20 000,- Kč a tři sběrné
nádoby. Věříme, že se naše obec také zapojí.
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Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb na termín registrace
Poskytovatelé sociálních služeb mají podle
zákona o sociálních službách povinnost
registrace poskytovaných služeb. A musí to
udělat sami. Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Pardubického kraje totiž jednotlivé
poskytovatele k podání žádostí o registraci a
jejich příloh nevyzývá ani neoslovuje.
Právnická nebo fyzická osoba (poskytovatel),
která po 1.1.2007 poskytuje stejné sociální
služby jako před tímto datem, je povinna podat
písemnou žádost o registraci těchto sociálních
služeb do 30. června 2007. Právnická či fyzická
osoba, která má záměr začít poskytovat nové
sociální služby po 1. lednu 2007, je povinna před
zahájením jejich poskytování podat písemnou
žádost o registraci.
Pro lepší organizaci podávání a vyřizování
žádostí nabízí Pardubický kraj poskytovatelům
sociálních služeb možnost dojednat si konkrétní
termín registrace na kontaktech: Formulář k

registraci včetně příloh je připraven na
www.pardubickykraj.cz (odkaz: krajský úřad informace z odborů - odbor sociálních věcí registr poskytovatelů sociálních služeb informace k registracím sociálních služeb
stránky MPSV - formuláře pro registraci sociální služby - výběr (formuláře).Fyzická
osoba, která poskytuje pomoc a tuto pomoc
nevykonává jako podnikatel, nepodává u
krajského úřadu žádnou žádost nebo oznámení.
Datum vydání rozhodnutí o registraci nemá
žádný vliv na stanovení termínu provedení
inspekce sociální služby u daného poskytovatele.
Informace podá :
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor sociálních věcí, oddělení sociálních věcí
Jiráskova 20, Pardubice
3. poschodí, kancelář č. 306.
Martina Vojtíšková
- tel. 466 026 377,
martina.vojtiskova@pardubickykraj.cz

Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní!

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. května 2007 bude v
parku Na Střelnici v Chrudimi největší přehlídka
sdružení dětí a mládeže v Pardubickém kraji
s názvem Bambiriáda. Tu vloni shlédlo téměř
devět tisíc návštěvníků z celého kraje a letos se
koná již šestý ročník.
V parku nebude o zábavu nouze, neboť všechny
organizace připravily opravdu pestrý program. O
nejmenší se postarají mateřská centra, o větší
třeba domy dětí a mládeže a pro studenty bude
taky inspirace. Na akci se představí desítky
organizací od Pardubic, Heřmanova Městce,
České Třebové až po Svitavy. Nechybí ani
tradiční pódiová vystoupení, která přijdou vhod
zejména těm, kdo chtějí „nasávat“ atmosféru
celé akce, ale nemají už síly šplhat po laně.
Připraven
je
několikahodinový
maratón
pódiových vystoupení. Stejně jako v loňském

roce bude pódium patřit
tanečníkům,
divadelníkům, ale i zpěvákům či pochodům.
Opět i letos budete moci sledovat celý průběh
Bambiriády
na
internetovém
serveru
www.chrudimka.cz, kde naleznete on-line
kamery a neustálé zpravodajství přímo z dění.
Mimo parku bude pro návštěvníky připraven i
doprovodný program v Regionálním muzeu a
Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, kam
budou mít návštěvníci do 15ti let vstup zdarma
po předložení bambiriádní vstupenky, kterou
příchozí dostanou bezplatně při vstupu na akci.
Bambiriáda má výraznou podporu i osobností
politického a kulturního života. Kromě několika
ministrů, radní Pardubického kraje Marie
Málkové a Miloslava Macely, v letošním roce
poprvé převzal záštitu i místostarosta města
Chrudim Roman Málek.
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Z obecního zastupitelstva.
Starosta obce se zúčastnili ve Vrbatově
Kostelci zasedání Mikroregionu SkutečskoLežáky k řešení rozvoje cestovního ruchu
v našem regionu.
Dne 16. 4. 2007 proběhlo pracovní
zasedání zastupitelů obce Leštinka. Předmětem
jednání byla současná činnost, stav a
zabezpečení JSDH obce Leštinky.
Dále byly projednány poznatky ze
školení velitelů jednotek, kterého se zúčastnil
velitel JSDH pan Jiří Ročeň ml.
Schválen prodej vozidla PV3S formou
inzerátu. Výtěžek bude použít na pokrytí
nákladů za nákup jiného vhodného vozidla.
Odsouhlasena
možnost
nákupu
vhodného vozidla, např. AVIA používaného
hasiči ze Zaječic, místo současně používaného

vozidla PV3S naší jednotkou, u které není
povolena přeprava osob na ložné ploše.
Podána informace o přípravách a
průběhu prací na oslavách k 80. letům výročí
založení SDH v obci Leštinka a odsouhlasena
pomoc OÚ Leštinka.
Starosta obce Leštinky jednal se
starostou obce Zaječice o možnosti prodeje
vozidla AVIA. Byla zaslána žádost, která byla
kladně projednána v radě obce Zaječic.
Dále byla sepsána a podepsána kupní
smlouva na nákup vozidla AVIA od obce
Zaječice. Po zaplacení provedou polopřevod
v technickém průkazu vozidla a následně bude
vozidlo odvezeno do Leštinky.
Obec podala inzerát na prodej PV3S
v majetku obce Leštinka.( Anonce, S bazar...) .

Mikroregion Ležáky
Ve středu 3. 4. 2007 v 19 hodin večer
proběhlo
další
zasedání
Mikroregionu
Skutečsko-Ležáky ve Vrbatově Kostelci. Na
programu jednání bylo
aktivní zapojení
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky do řešení
rozvoje cestovního ruchu v našem regionu.
Zejména šlo o dohodu, jaký která obec
v oblasti cestovního ruchu podá námět pro
řešení. Souhrn námětů nebo jednotlivé náměty
za obce se musely zaslat do vytvářeného
zásobníku investičních a neinvestičních
projektů na rozvoj cestovního ruchu v rámci
integrovaného rozvoje cestovního ruchu
v turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko. Po
vzájemné
dohodě
zpracuje
předseda
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky pan Ing. Lédl
souhrnný dokument a od 16.4.2007 jej odešle
do databáze. Jedná se v podstatě o vybudování

ubytovacích
a
sportovních
lokalit
v jednotlivých
obcích
Mikroregionu
Skutečsko-Ležáky, kterými by projížděli
turisté např. po již vybudované cyklostezce.
Zde by našli možnost sportovního a kulturního
vyžití s občerstvením a odpočinkem. Pro
Mikroregion Skutečsko-Ležáky tento projekt
má přinést rozvoj stavebních prací v obcích,
pracovní příležitosti pro místní občany, jak při
výstavbě, tak provozování ubytovacích,
sportovních a stravovacích objektů. Dojde i k
zviditelnění naší oblasti. Budou vyzvednuty již
současné aktivity jako je potápěčský sport
v zatopených lomech tak i kulturní a přírodní
památky. Toto je zatím ve stádiu vize. Jde o to
dostat se do databáze a získat podporu PK a
finanční prostředky na projektovou část.

