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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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Komplexní péče o oběti domácího násilí.
Obdrželi jsme dopis , se žádostí o informování
co nejširšího okruhu občanů o vzniku nového
projektu.
Tento projekt je novým
projektem centra J.J. Pestalozziho, o.p.s.. Je
realizován od poloviny měsíce června 2007 a
svými službami navazuje na již existující
projekt Jupiter. Cílem je poskytovat
v pardubickém kraji všestrannou pomoc
obětem domácího násilí – zejména dětem ,
zároveň je určena pro pachatele domácího
násilí.
Pomoc dětem je realizována pomocí tzv.
„školičky“- metoda převzata z Rakouska a
Německa. Skládá se ze dvou částí:
terapeutického programu a klubové činnosti.
Děti získají pocit jistoty ,sebevědomí, nacvičí
si svobodu rozhodování a řešení krizových
situací, na koho se obrátit.
Program pro pachatele násilí je určen těm ,
kteří si svůj problém uvědomují a chtějí jej
sami řešit. Dostanou psychologickou pomoc,
probírají se různé oblasti _ zodpovědnost za
domácí násilí, zvládnutí

vzteku, pravidla a modely partnerství,
komunikace mezi partnery, právní poradenství,
atd.
Hlavním cílem projektu je podporovat
původní rodinu tak, aby všichni členové
rodiny mohli vyrůstat v harmonickém
rodinném prostředí.
Dále poskytují tyto služby:
telefonická
krizová
intervence :
469 623 899
- e- mailové poradenství: bg@pestalozzi.cz
- ambulantní služby
- zabezpečují ubytování s utajenou adresou.
Služby jsou poskytovány každý pracovní den
od 8 do 17 hodin, případně dle potřeb klientů.
Zajišťování služeb může být zcela anonymní,
dle požadavku zájemce.
Telefon : 469 623 899
Adresa: Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Komplexní péče o oběti dom. Násilí
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim

Předpovědi počasí
-

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ nyní
velmi často informuje, že jsou očekávány
intenzivní nebezpečné jevy s extrémním
stupněm nebezpečí. Je nutná nejvyšší
ostražitost a potřeba sledování informací o
meteorologické situaci. Lze očekávat mnohdy i
materiální škody na velkém území a ohrožení
životů. ČHMÚ doporučuje:
- Při silném dešti dostatečně snížit rychlost
jízdy autem, při delším trvání deště může
dojít k průtoku vody přes komunikace,
k jejich zatopení nebo i podemletí,
k sesuvům půdy apod.
- S rostoucí intenzitou a trváním silného
deště roste pravděpodobnost rozvodnění
toků, zatopení sklepů, níže položených
míst, údolních ploch apod.
- Doporučeno
sledovat
zpravodajství
veřejnoprávní televize nebo rozhlasu,
internetové zpravodajství ČHMÚ a podle
informací případně podnikat nezbytná
opatření.
- Pro omezení škod na majetku je nutno
- zabezpečit okna, skleníky, lehčí věci,
ukotvit

-

-

-

-

stavební jeřáby apod.
Doporučuje se omezit pohyb venku. Je
nutno nezdržovat se zejména v okolí
vyšších a starších budov a v blízkosti
větších stromů. To platí i pro pobyt v autě.
Je li to možné, přečkat nejprudší nárazy
větru v uzavřených prostorách. Silný vítr
také ztěžuje chůzi a dýchání.
Doporučuje se i omezení jízdy autem.
V případě jízdy je nutno přiměřeně snížit
rychlost. Náhlý boční náraz větru může
automobil učinit neovladatelný,případně
jej vytlačit ze silnice nebo převrátit. To
platí i pro prázdné nebo poloprázdné
nákladní auto a kamion.
Dávat pozor na možnost pádu drátů
vysokého napětí. Pokud leží na zemi,
zásadně se k nim nepřibližujeme.
Lze očekávat omezení v dopravě, možnost
výpadku el. proudu, polomy v lesích.
V případě podmáčeného terénu může dojít
k vyvracení stromů.
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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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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme ze Stavebního úřadu
Skuteč vydaný souhlas s provedením ohlášené
stavby rodinného domu pana Jaroslava Jonáše
a Bc Lucie Jarolímové. Před započetím
zemních prací je nutno vyžádat správce sítě o
vytyčení.
Lokomotiva Leštinka požádala obecní
zastupitele o pomoc při nákupu sítí na branky
pro futsal. Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční
pomoc v hodnotě 1500 Kč.
Obdrželi jsme pozvánku na Dny
Pardubického
kraje
konané
8.
září

v Kladrubech nad Labem. Vyvěšen plakát na
vývěsní ploše.
Ve čtvrtek 13. září proběhne setkání
starostů měst a obcí Pardubického kraje. Na
programu jednání budou informace členů Rady
Pardubického kraje, krizové řízení ( ptačí
chřipka, Cvičení Bezpečnost 2007, povodně,
tunel Hřebeč. Informace k evropským fondům.
Avizo k rozpočtu na rok 2008.

Naši jubilanti
V měsíci září 2007 oslaví naši spoluobčané
významné kulaté nebo životní výročí.

*** Zdeněk Dostál
* 50 let
*** František Horych * 55 let
*** Božena Kropáčková * 81 let
Srdečně jim blahopřejeme.

Zastoupení při EU v Bruselu
Pardubický kraj otevřel 11.9.2007 za účasti
představitelů veřejné správy z České republiky
v čele s premiérem Mirkem Topolánkem
oficielní Zastoupení při EU v Bruselu.
Vedoucím je Ing. Radek Václavík, MSc .
telefon
(radek.vaclavik@pardubickykraj.cz,
+32 2 2139 530) Hlavní činností zastoupení
bude získávat informace z evropských

institucí,
vyhledávání
příležitostí
pro
Pardubický kraj, podporování jeho iniciativ,
zajišťování lepšího přístupu k programům
finanční podpory EU a celkové posílení pozice
Pardubického kraje na evropské scéně a
budování efektivní reprezentace a propagace
kraje směrem k institucím EU a k evropské
veřejnosti.

