Zpravodaj
Leštinky
Číslo 29

strana 1

Březen 2008

Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Obecní symboly
Tak jako státní znak a vlajka reprezentují
navenek každý suverénní stát, obecní znak
a prapor jsou symboly, jimiž by měla
disponovat každá plnoprávná obec. Tvorba
těchto symbolů se řídí po staletí
vytvářenými uznávanými pravidly. I naše
obec usiluje o získání obecních symbolů.
Spolupracujeme s Bc M. Štorkem. Nejprve
nám vytvořil logo, které používáme na
obecních dokumentech a můžete jej vidět i
na našem zpravodaji. Barevně představuje
hnědé velké L (kmen s kořenem olše) se
zeleným listem olše na modré ploše. Pod
ním je žlutý nápis obce.
V této podobě by však erb nevyhovoval
heraldickým pravidlům, a tak musel být
přepracován. Bylo několik návrhů, ke
kterým se vyjadřovali i naši občané.
Při výběru vhodné symboliky je třeba
podle hlavních zásad tvorby a schvalování
obecních symbolů přihlížet k názvu obce a
jeho možnosti vyjádření prostřednictvím
tzv. mluvícího znamení, nebo části obrazu
z historických pečetí a razítek. Dále je
možno použít atribut světce, u nás je to
sv. Antonín, významná stavba nebo
přírodní dominanta atd.
K olším, které lemují místní potok a rostou
v okolí naší obce, máme hlubší vztah.
Podle nejstarší kroniky vychází název naší
obce Leštinka z leští (po staru olšina). Pan
Bc. Štorek nalezl i části olše na obecním
razítku z roku 1914 s podpisem starosty
Františka Hrušky.

Máme zde i přírodní dominantu, která
prochází celým katastrem obce. Je to potok
s břehy porostlými olšemi a jsou zde i
zatopené lomy, kde rostou olše a břízy.
Z těchto atributů vychází i nové návrhy
erbu naší obce.

Ve španělském štítu je na stříbrné (bílé) a
alternativně zlaté (žluté) ploše, umístěn
zjednodušený list olše lepkavé. V dolní
části je modrá symbolizující potok a vodní
plochy zatopených lomů. Z těchto erbů
vychází i návrhy praporů.

Na veřejném zasedání, dne 17.3.2008,
představil Bc. M. Štorek již předběžně
projednané a odsouhlasené PhDr. Karlem
Mülerem dva návrhy erbu a praporu obce
Leštinky. Po diskusi a hlasování byl
jednohlasně odsouhlasen erb a prapor se
zlatým (žlutým) podkladem.
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Postupná obnova těžby v lomu Zvěřinov
Na březnovém veřejném zasedání byl v diskusi
vznesen dotaz k postupné obnově těžby v lomu
Zvěřinov – Leštinka 1.
Ze zaslané a kladně vyřízené žádosti o
prodloužení povolení vykácení náletového
porostu v lomu Leštinka 1 se obecní
zastupitelé dověděli o změně vlastníka, kterým
je SATES ČECHY s.r.o.
V současné době probíhala v lomu Leštinka 1
těžba a odvoz kamene z návalů.
S předchozím majitelem proběhlo několik
jednání týkajících se :
1) Průjezdu nákladních aut a těžké
techniky obcí Leštinka. Komunikace
je v majetku obce, která provádí její
opravy a údržbu. V krajnicích vede
plyn a kanalizace. Je zde nebezpečí při
vzájemném míjení vozidel z poškození
krajnice a inženýrských sítí.
2) Dalším problémem je případné
vypouštění vody do bezejmenného
přítoku potoka Žebro, který prochází
v dolní části podél a pod komunikací
Skuteč- Vrbatův Kostelec. Zde při

deštivém počasí dochází vlivem malé
kapacity
propustku
pod
silnicí
k zaplavování
rodinných
domků
Kolbabových Filipiových. Množství vody
a režim vypouštění byl řešen odborem
životního prostředí Chrudim.
Obecní zastupitelstvo má zájem na dobré
spolupráci s novým majitelem, firmou SATES
ČECHY s.r.o.
Z těchto důvodů, byl pověřen starosta
informovat nové majitele o předcházejících
jednáních
týkajících
se
uvedených
problematik. Byl sepsán a odeslán internetem
dopis. Nyní očekáváme písemné vyjádření
představitelů firmy SATES ČECHY s.r.o.,
které
případně
otiskneme
v našem
„Zpravodaji“, nebo eventuelní návštěvu
kompetentního
pracovníka.
Jistě
podá
komplexní informaci zastupitelům naší obce a
následně budeme moci informovat všechny
naše občany o záměrech firmy SATES
ČECHY s.r.o. ohledně dalšího postupu
při těžbě, zpracování, a přístupu k výše
uvedeným bodům, které tíží naše spoluobčany.

Žádost o schválení obecních symbolů
Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze
dne 19.3.2008, kde došlo k vybrání a ke
schválení navržených obecních symbolů, byla
zpracována žádost, která byla odeslána
podvýboru pro heraldiku při Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Předsedou podvýboru pro heraldiku je pan
Müler, s kterým byla naše žádost předběžně
projednána panem Bc. Štorkem a navržené
symboly
z heraldického
hlediska
byly
konzultovány a odsouhlaseny.
Proces schvalování obecních symbolů je
zahájen projednáním návrhů na zasedání
podvýboru pro heraldiku, který je součástí
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Podvýbor je složen z odborníkůheraldiků, vexilologů a výtvarníků, většinou
pracovníků archivů, muzeí a knihoven. V čele
podvýboru stojí předseda – volený poslanec.
Podvýbor pro heraldiku projednává žádosti
jednotlivých obcí postupně podle data podání.
Dohlíží, aby návrhy odpovídaly zásadám
heraldické tvorby a nebyly shodné se symboly

již užívanými. Nejsou li proti návrhům žádné
připomínky stanoví závazný slovní popis
znaku a praporu. Zasedání podvýboru se
uskuteční dne 7.5.2008.
Naše obec bude o výsledku jednání a
rozhodnutí podvýboru vyrozuměna a to
prostřednictvím člena podvýboru se kterým
byly návrhy konzultovány. Pokud se
vyskytnou připomínky, je žádost odložena a
pověřený člen podvýboru projedná s obcí
možnou nápravu.
Po schválení návrhů obecních symbolů
v podvýboru jsou žádosti postoupeny kanceláři
předsedy
Poslanecké
sněmovny
k definitivnímu
rozhodnutí.
Předseda
Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím
vydávaným v určitých časových intervalech
hromadně pro více obcí, udělí obecní symboly.
Na slavnostním shromáždění v budově
Poslanecké sněmovny jsou pak uděleny
dekrety, obsahující číslo a datum rozhodnutí a
závazné slovní popisy obecních symbolů, tyto
jsou předány osobně předsedou PS zástupcům
každé obce zvlášť.
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Změna zdroje pitné vody
Od prvního dubna 2008 nám bude dodávat
pitnou vodu společnost VAK Chrudim od
společnosti Vak Havlíčkův Brod. Od tohoto
dne nebude proudit našim vodovodem voda
z Hamerské nádrže, ale začneme pít a používat
vodu ze zdrojů z okolí Podmoklan na
Havlíčkobrodsku.
Jediný rozdíl v kvalitě vody, který za čas
zjistíme je, že tato voda je tvrdší. Na rozdíl od
povrchové a měkké vody z Hamrů jde o
podzemní zdroj pitné vody s obsahem
rozpustných minerálů.
Nejvíce připomínek mají velcí odběratelé
pitné vody v našem okolí. Je to zejména
pivovar a mlékárna v Hlinsku. Mlékárna a.s.
Hlinsko musí řešit ve spolupráci s VAK
Chrudim
zejména tvrdost vody, která
negativně působí na strojní zařízení, výstavbou
úpravny vody. Pak nebude docházet k tvorbě
usazenin tzv. vodního kamene v technologii

Firma SATES Čechy, s.r.o, zakoupila lomy
v našem okolí. Je to lom Prosetín zastávka,
opukový lom na Přibylově, Ctětín a lom
Leštinka I.
Na OÚ Leštinka přišlo vyjádření firmy SATES
Čechy s.r.o. na zaslaný dopis starostou, týkající
se zahájení těžby a dalšího výhledu prací
v lomu Zvěřinov – Leštinka I. Pro
informovanost občanů jej přetiskujeme
v plném znění :
K Vašemu dotazu ohledně záměru těžby
v lomu Leštinka 1, jehož vlastníkem (pozemků
i dobývacích práv) se od 1.12.2007 stala naše
firma sdělujeme následující:
1) Vzhledem k devastaci budov, zrušení
přípojky
elektrické
energie
a
nedostatku pracovních sil, nepočítá
naše firma s plným provozem lomu
Zvěřinov tak, jak tomu bylo
v minulosti.
2) Veškerá činnost prováděná na lomu
Zvěřinov bude prováděna dle platných
povolení a rozhodnutí orgánů státní
správy (POPD, vypouštění důlních
vod, trhací práce a pod…)

výroby. Zvláště pak ve výměníku pro chlazení
jednotlivých strojů..
Pivovar, vyrábějící známé pivo Rychtář, se na
tuto změnu připravoval a pořídil si úpravnu
vody, která zajistí požadované parametry vody.
Postavili ve spolupráci s VAK Chrudim za cca
8 milionů úpravnu vody od MEGA a.s. Praha,
obdobnou jakou má Plzeňský Prazdroj. Na
konci minulého roku si provedli
ve
Výzkumném ústavu pivovarnicko- sladařském
v Praze dvě pokusné várky , vždy z dodaných
surovin a stávající vody a potom z vody VAK
H. Brod, která byla provozně upravena na
požadované parametry. Degustační komise,
složená z nelepších odborníků, nedokázala
rozpoznat rozdíl mezi oběma vyrobenými pivy.
Pro naše občany znamená změna v tvrdosti
vody nutnost chránit spotřebiče, kde dochází
ke kontaktu topného tělesa s vodou,
speciálními přípravky na změkčování vody.
.

3) V lomu bude prováděna nepravidelná
těžba, jen případná úprava a odvoz
kamene
pro
další
zpracování
v kamenických provozech.
4) S těžbou počítáme na pracovištích
lomu nacházejících se nad hladinou
důlní vody a z odvalu, proto
v dohledné době nepočítáme se
snižováním hladiny vody v těžební
jámě, maximálně s udržováním její
hladiny na stávajícím stavu.
5) Vzhledem k tomu, že na pozemcích
naší firmy docházelo k nelegálnímu
ukládání odpadů, jak stavebního, tak
komunálního provedli jsme opatření
k omezení přístupu na tyto pozemky.
6) Máme zájem na dobré spolupráci
s obcí a občany obce, a to nejen při
řešení otázek a problémů spojených
s provozem lomu a rádi vás i vaše
zastupitelstvo navštívíme a zodpovíme
případné další dotazy.
S pozdravem

Martin Lacina
ředitel kamenické výroby
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Z obecního zastupitelstva.
Dne
13.3.2008
proběhlo
zasedání
mikroregionu Skutečsko-Ležáky ve Vrbaově
Kostelci.
Byly
zde
schváleny výsledky
hospodaření za loňský rok a výsledek přezkoumání
hospodaření
mikroregionu,
které
provedli
pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje.
Dále byl schválen rozpočet na tento rok.
Paní Vrchlavská zpracovala výkazy a
zajistila přípravu všech podkladů pro veřejné
jednání zastupitelstva.
Dne 17.3.2008 se uskutečnilo veřejné
zasedání, které bylo rozloženo na dvě části.
V první části byl na jednání přizván pan Bc.
Štorek, který zde předložil ke schválení obecní
symboly. Znak a prapor obce Leštinka. Po diskusi
a hlasování byly schváleny znaky se žlutým
(zlatým) podkladem. Starostovi bylo uloženo
zaslat žádost o schválení Podvýboru pro heraldiku
při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze.
V druhé části jednání byly projednány
zprávy o hospodaření v prodejně a na obci. Byly
schváleny výsledky hospodaření za loňský rok a
projednán výsledek přezkoumání, které provedli
pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje a
přijata opatření. Dále bylo projednáno hospodaření

mikroregionu Skutečsko-Ležáky a byl
odsouhlasen
příspěvek
mikroregionu.
V diskusi byly vzneseny dotazy na průběh
prací při řešení protipovodňových opatření
propustku na silnici Skuteč – Vrbatův
Kostelec. Dále na záměry nového majitele
s lomem Leštinka I a na průběh prací
souvisejících se získáním dalších stavebních
parcel v naší obci.
V pátek 21.3.2008 odpoledne přijel
Ing. Libor Hůlka ze - SAI Chrudim
zpracovávající projektovou dokumentaci pro
„Bezbariérový rodinný dům“ na pč. 874
v k.ú.Leštinka. Předložil katalog typizovaných
domů, ze kterého vybral vhodný dům, který by
upravil na bezbariérový. Dále byl starostou
požádán o spolupráci při jednáních na
kompetentních úřadech na zajištění zasíťování
stavebních parcel pro čtyři rodinné domky „V
dolcích“.
Byla zaslána žádost na geometrické
odměření čtyř stavebních parcel „V dolcích“,
na pozemku zakoupeném naší obcí od paní
Krejčové.

Naši jubilanti
V měsíci březnu 2008 oslavil náš spoluobčan
významné životní výročí. Je to pan :

*

Jaroslav Šulc

* 65 let

Srdečně mu blahopřejeme

Mikroregion Skutečsko - Ležáky
Ve čtvrtek 13.3.2008 v 18:00 hodin se
uskutečnilo zasedání mikroregionu SkutečskoLežáky ve Vrbatově Kostelci. Podklady a
jednání řídil ing. Lédl starosta V. Kostelce.
Jedním z hlavních bodů jednání bylo
projednat a schválit výsledky hospodaření za
loňský rok a projednat výsledek přezkoumání
hospodaření mikroregionu, které provedli
pracovníci Krajského úřadu Pardubického
kraje. Dalším bodem jednání bylo schválení
návrhu rozpočtu na letošní rok. Rozpočet
vychází z předpokládaných příjmů a vydání.
Pro velký úspěch již dvakrát vydaných
kalendářů s fotografiemi z jednotlivých obcí

našeho mikroregionu, které nafotil pan Ludvík
Plašil, došlo v diskusi k odsouhlasení vydání
dalšího kalendáře mikroregionu, pro rok 2009.
Dále byly odsouhlaseny příspěvky
jednotlivých obcí do rozpočtu mikroregionu
Skutečsko - Ležáky.
Výše příspěvku zůstává na stejné úrovni jako
v předcházejících letech. Největší příspěvek
zašle do pokladny mikroregionu město Skuteč,
které má nejvíce občanů.
V diskusi byly projednávány možnosti
získání finančních prostředků z fondů EU.
Nedošlo však ke shodě a bylo doporučeno
otevřít toto téma na příštím společném jednání.

