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Koupání v lomech
Město Skuteč si dělalo průzkum mezi
občany, kam se chodí nejraději koupat.
Zda jdou na městské koupaliště, nebo do
zatopených lomů, či do rybníka pod
Štěpánov. Obdobná anketa je i na
internetových stránkách Skutče. V anketě
překvapivě převládají odpovědi občanů
dávajících přednost návštěvě a koupání
v lomech. V katastru obce Leštinky jsou
dva nejnavštěvovanější lomy. Patří sem
nejznámější zatopený lom Kaňon a
v současné době rychle se zatápějící
Zvěřinec. Jezdí sem mnoho lidí se koupat i
z dalekého okolí. Svědčí o tom značky
zaparkovaných
aut
podél
cesty.
V Horkách, při teplých dnech se tudy
občas skoro nedá projet. Vyžaduje to
velkou pozornost a opatrnost. Cesta je úzká
a dvě auta se již nevyhnou.
Lidem
se
zde
líbí
krajina
s
příkrými kamennými stěnami a břízami
zarostlé, zatopené lomy vodou.

V lomech je teplo od slunce a sálají tu
rozpálené kameny, na kterých se dá pěkně
opalovat. Voda je čistá a v hloubce jsou
vidět plovoucí ryby pod hladinou. Přístup

do vody je však jen v určitých místech a
ležet na břehu se také nedá všude. Břehy
jsou kamenité s drobným štěrkem I přes
tyto problémy je koupání zde stále
vyhledáváno všemi věkovými kategoriemi
lidí. Přitom málokdo ví, co se může
skrývat pod hladinou pří skákání do vody a
plavání. U krajů pod vodou bývají ostré
výstupky skalních stěn a balvany o které se
můžou koupající zranit. I hloubka je zde
velká a mnozí nezkušení plavci si to ani
nedovedou představit, kde se vlastně
koupou a co pod sebou mají. Někde jsou u
krajů zatopené těžební terasy s různými
hloubkami, na okrajích příkře klesající do
hlubin. Pro ležící a opalující zde hrozí také
nebezpečí. Jsou to padající kameny ze stěn
při jejich uvolnění. Kvůli zvětrávajícím
kamenům a jejich uvolňování není vhodné
lézt po skalách, ani se zdržovat v jejich
blízkosti.

Všichni návštěvníci musí mít na paměti, že
se zde koupou na vlastní nebezpečí. Pokud
jsou v naší obci na prázdninách děti a
pouštíte je do lomů koupat se, pořádně je
na všechna tato nebezpečí upozorněte.
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Pouliční osvětlení
Ve vyhodnocení veřejné ankety občanů
v roce 2005 zaměřené na činnost a služby
zabezpečované OÚ byla i otázka týkající
se doby svícení a technický stav osvětlení.
V té době 97,7% odpovědí občanů
osvětlení vyhovovalo a jen v 2,3% byly
připomínky k blikání světel , době svícení
a rozšíření osvětlení po obci.
K blikání světel dochází po opotřebení
výbojky vlivem tepelné ochrany, která
vypne světlo na 5 až 10 sekund po cca
půlhodinovém
svícení.
Obec
má
k dispozici několik náhradních světel, která
používá na výměnu. Blikající, nebo jinak
poškozená světla se po demontáži dávají
opravovat a jsou dále používána na
výměnu. Každý pochopí, že opravovat
světlo ze žebříku na stožáru není
jednoduché. Doba svícení pouličního
osvětlení je dána nastavením časového
spínače.
Dne 6.8.2007 se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva, kde bylo projednáváno i
osvětlení naší obce v průběhu noci. Byla
vznesena připomínka, že po setmění a
zhasnutí osvětlení časovým spínačem se
najednou
zvýší
pohyb
občanů

procházejících naší obcí a provoz po
komunikaci. Pan Kroupa s tím má bohaté
zkušenosti.
Podařilo
se
mu
i
vyfotografovat dva romské mládence na
kolech, s plnými taškami elektrických
kabelů. Fotografie byla OÚ předána Policii
ČR. Nedávno dokonce pan Kroupa slyšel,
ale neviděl, jet po obci větší rychlostí
osobní auto s vypnutými světly. Řidič asi
neměl zcela čisté svědomí a něco převážel
tak, aby ho nikdo neviděl. Pokud nesvítí
pouliční světlo, je jedinou signalizací
pohybu nenechavých občanů po obci
štěkot psů.
Obecní zastupitelé rozhodli vyřadit
z činnosti časový spínač a ponechat svítit
pouliční osvětlení po celou noc. Dojde sice
ke zvýšení nákladů na spotřebovanou
elektřinu a většímu opotřebení výbojek, na
druhou stranu se však zvýší pocit
bezpečnosti u starších občanů a bude lépe
chráněn i majetek. Tento stav bude na
podzim přehodnocen. Žádáme občany o
spolupráci při zajišťování bezpečnosti
v naší obci. Pokud zjistíte, že se někde
poškodilo osvětlení, informujte o nutnosti
opravy pana Vladimíra Cepla, který pro
obec v současné době zajišťuje údržbu.

Rozloučení
V pátek 13.7.2007 zemřel po dlouhodobé
těžké nemoci náš spoluobčan pan Čestmír
Štorek ve věku nedožitých 50 let.
Dříve pracoval v zastupitelstvu obce a byl
dlouhodobým spolupracovníkem obecního
úřadu. Měl na starosti pouliční osvětlení
v obci, o které se staral se svým synem a
prováděl jeho údržbu. Pro místní hasičský
sbor ještě nedávno vymyslel a zapojil
venkovní ovládání sirény na budově
obecního úřadu tak, aby kdokoliv
zpozoruje požár, mohl po rozbití krycího
skla zmáčknout v červené krabičce
tlačítko, a tak uvést v činnost sirénu a
svolat hasiče.

Pracoval aktivně v komisích při OÚ.
Pomáhal provádět inventuru zboží na naší
prodejně, účastnil se jednání v lomu
Zárubka při clonových odstřelech atd.
Všechny nás jeho úmrtí překvapilo a
zarmoutilo Většina našich spoluobčanů se
s ním přišla rozloučit do smuteční síně a na
hřbitov ve Skutči.
Poděkování
Děkujeme všem občanům Leštinky,
kteří přišli a zúčastnili se posledního
rozloučení s panem Čestmírem Štorkem
za projevy účasti a soustrasti
Děkují manželka a syn.
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Anketa pro občany Leštinky.
Dne 6.8.2007 se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva. Jedním z bodů jednání bylo
připravit žádost na Pardubický kraj o
dotaci na rozvoj obce v roce 2007.
V programu obnovy venkova jsou různé
dotační tituly, na které se přispívá cca 50%
financí. Naše obec může ze svých
prostředků uvolnit příští rok cca 100 000
Kč. Z dotace můžeme dostat stejnou
částku. Celkem lze počítat s 200 000Kč na
některý z vytipovaných projektu vhodných
pro naši obec, které předkládáme co možná
nejširšímu okruhu lidí k rozhodnutí:
1)

2)

3)

Pokračovat v budování Areálu
volnočasových aktivit v prostoru
bývalé Pospíšilovy zahrady. Zde by
podle zájmu občanů mohlo být
vybudováno tenisové hřiště , atd.
Účel: Vytvořit v obci zájmovou oblast
pro co nejširší okruh občanů od dětí po
starší občany.
Zajistit v obci stavební parcely
pro mladé lidi s přivedenou
elektřinou, plynem atd. Pro
stavební parcely byla vytipována
část Pospíšilovy zahrady podél
pozemku Štorkových. Vytvoří se
tak cca 4 stavební parcely o rozloze
600m², případně 3 parcely s větší
rozlohou. Musel by být nejprve
zpracován projekt.
Účel: Udržet v obci, nebo přivést do
obce mladé lidi s dětmi a zastavit
pokles trvale bydlících občanů v obci.
Začít
budovat
místnost
pro

společenskou
občerstvení,

posezení a vyžití občanů. Po
uzavření
pohostinství
paní
Vohnické (neuvažuje se zde ani v
budoucnu s restaurací) není prostor
kde se mohou občané scházet. Bylo
navrženo vytvořit v Pospíšilově
domu velkou zasedací místnost se
sociálním příslušenstvím. Následně
by mohlo být vybudováno i
ubytování v podkroví pro turisty
v rámci cyklostezky atd. Musela by
být nejprve zpracována stavební
dokumentace pro rekonstrukci.
Účel: Umožnit občanům společenské a
kulturní vyžití i za nepříznivého počasí.
4)

Vybudovat bezbariérové byty nebo
startovní byty pro mladé lidi. Je
však nutné mít zpracovaný projekt,
na který nejsou dotace a musel by být
financován obcí mimo dotaci.
Účel: Usnadnit postiženým a mladým
začínajícím manželstvím ubytování.
Dojde případně i k zvýšení počtu
obyvatel v obci

Toto je několik námětů, které předkládá
zastupitelstvo
občanům
Leštinky
k zamyšlení. Žádáme občany, aby formou
ankety jednotlivé návrhy vyhodnotili a
jednomu z návrhu dali svůj hlas.
Přivítáme i jakýkoliv další vhodný
návrh k řešení zlepšení života v naší
obci. Podle výsledků ankety budeme žádat
Pardubický kraj o dotaci. Termín
odevzdání ankety na OÚ, nebo do prodejny
je 3.9.2007.

………………………………………………………ے………………………………………ے……………………………………………ے.....

Anketní lístek

Jméno

Příjmení

Pokračovat v budování „Areálu volnočasových aktivit“
Zajistit v obci stavební parcely
Začít budovat společenskou místnost
Vybudovat bezbariérový byt, nebo startovní byty pro mladé lidi.
Vlastní návrh:

č.p.
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
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Naši jubilanti
V měsíci srpnu 2007 oslaví naše
spoluobčanka významné kulaté životní
výročí.

Je to paní Radoslava Novotná
Srdečně jí blahopřejeme.

* 60 let

Z obecního zastupitelstva.
Paní Eva Chmelíková byla ve
funkci pokladní obce po dobu nemoci
zastupována paní Ilonou Pavlasovou a
účetní obce paní Věrou Vrchlavskou.. Na
výkon této funkce byla sepsána smlouva o
provedení práce. Předání a převzetí
pokladny proběhlo za účasti předsedy
kontrolního výboru
bez zjištěných
nedostatků. Byla kontrolována pokladní
kniha a finanční hotovost.
Ke dni 30.6.2007 se zdravotní stav
paní Chmelíkové zlepšil a může již plně
vykonávat zpět svoji funkci pokladní.
K tomuto dni proběhla opět kontrola
dokladů a finanční hotovosti. Paní Eva
Chmelíková převzala pokladnu a všechny
náležitosti zpět bez zjištěných nedostatků.
Provedena i kontrola stavu vybírání
poplatků za komunální odpad. Zjištěno, že
dosud někteří občané Leštinky tento
poplatek nezaplatili. S účetní obce
dohodnuto vyhlášení povinnost zaplatit
tento poplatek v místním rozhlasu do
konce
měsíce
července.
Neplatiče
upozornit na sankce z prodlení podle
zákona.
Provedeny kontroly čerpání a vyúčtování
poskytnutých
finančních
příspěvků
z rozpočtu obce Leštinky v uplynulém
období. Na základě rozhodnutí a schválení
zastupiteli obce byla poskytnuta finanční
pomoc na oslavy 80. výročí založení SDH
v naší obci. Finanční prostředky sloužily
jak při ocenění zasloužilých členů našeho
sboru, tak i při vlastních oslavách. Dotace
činila z rozpočtu obce 5 000 Kč. Byla
poskytnuta SDH na základě uzavřené
smlouvy mezi obcí zastoupené starostou

obce a starostou SDH. Tento příspěvek byl
vyplacen
v hotovosti
a
následně
vyúčtován.
Zakoupeny medaile a diplomy pro
zasloužilé členy SDH. Doloženo dokladem
o nákupu hasičského zboží v hodnotě 2384
Kč.
Zbývající prostředky byly použity
na občerstvení (klobásy, chleba) a ocenění
při hasičské soutěži na místním hřišti
(dárkový balíček). Doloženo paragony na
částky 2230Kč a 386Kč.
Dále byla provedena kontrola
čerpání a vyúčtování dotace z PK.
Podle smlouvy s PK měla být dotace na
zpracování projektu na protipovodňová
opatření v naší obci ve výši 100 000Kč
vyúčtována a proplacena do 30.6. 2007.
Agroprojekce zaslala fakturu 25.6.2007 na
100 000Kč. Z účtu obce byl tato částka
převedena na účet zhotovitele.
Vyhodnocení poskytnuté dotace zavezl a
předal osobně starosta 29.6.2007 na
podatelnu Pardubického kraje.
Proběhlo jednání na stavebním
úřadě ve Skutči ohledně stavebního
opatření.
povolení
protipovodňových
Požadováno dodat vyjádření Životního
prostředí
a
Vodního
hospodářství
v Chrudimi
Byla předána kopie projektu
protipovodňových opatření na Životní
prostředí v Chrudimi. Vodní hospodářství
vydá ve svém vyjádření stanovisko, že se
nejedná o vodní tok a povolení stavby bude
zajišťovat stavební úřad ve Skutči
Připraveny podklady pro veřejné
zasedání dne 6.8.2007.

