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Průběh hlasování do zastupitelstva Pardubického kraje
Volební komise obce Leštinka se sešla v pátek
dne 17.10.2008, jednu hodinu před začátkem
úředně stanovené doby hlasování.

které však nemusela použít. Po příjezdu
pracovníka ČEZu bylo zjištěno, že došlo
vlivem únavy materiálu k vyhoření kabelového
oka a k němu přivedené sběrnice. Byly
poškozeny i dvě hlavní pojistky. Oprava trvala
cca 1 hodinu a nijak se neprojevila na průběhu
voleb. První den odvolilo asi 32 občanů,

Členové zkontrolovali volební prostory a
jejich označení, písemnou dokumentaci,
vyvěsili vzory hlasovacích lístků a státní
vlajku. Paní Vrchlavská předvedla počítačový
program na vyhodnocení voleb. V tu chvíli
však došlo k výpadku el. proudu v celé obci.
Ihned byla kontaktována ohlašovna poruch
ČEZ a provozovna ve Skutči. Pan Dostál byl
svědkem poruchy transformátoru, ze kterého
sršely blesky.

Pro případ většího poškození měla komise
k dispozici náhradní zdroj světla (svíčky),

ostatní přišli až v neděli. V seznamu voličů pro
naši obec bylo zapsáno 112 občanů. K volbám
přišlo celkem 63 občanů. Při sčítání bylo
odevzdáno 62 platných hlasů. Komise sečetla
odevzdané hlasy a předala výsledky do Skutče.
Pro úplnost uvádíme výsledky hlasování v naší
obci Leštinka.
Číslo/Strana.
01 KSČM
04 Strana drob. živnostníků
09 Dělnická strana
11 Koalice pro PK
18 Strana zelených
32 Strana zdravého rozumu
47 ODS
48 ČSSD
Neplatný
Celkem

hlasů
10
4
1
10
3
2
3
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1
63
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Mapa hranic panství Rychmburk a Nasavrky z roku 1754
Pro Leštinku se bohužel mnoho historických map
a plánů nechovalo. Mapa z roku 1754 o
rozměrech 34×45 cm se oproti mapě Leštinky z
roku 1731 liší nejen velikostí, ale zejména tím, že
obec je zde zakreslena pouze schématicky. Přesto
na ní vidíme mlýn a jediný dům nacházející se za
řekou.Při bližším pohledu lze pak nalézt i splav
nacházející se v blízkosti mlýna. Její hlavní
náplní bylo poskytnout co nepřesnější

obraz hranic pozemků patřících špitálu ve Skutči
a pozemků panství Nasavrky, nacházejících se
jihovýchodně od Leštinky ve stráni nad řekou.
Přínos mapy spočívá v tom, že v ní poprvé
společně vystupuje osada Leštinka a dvůr Týn
náležející k panství Nasavrky. V popisu hranice
tvořící součást mapy je hranice mezi Leštinkou a
Týnem popsána jako nesporná, protože jí tvoří
řeka Žejbro.

Promoce magistrů
Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta
zajistila dne 10. 10. 2008 v objektu společné
výuky Filozofické fakulty slavnostní promoci
prvních magistrů historie na Univerzitě Hradec
Ktrálové.

Těší nás, že mezi vyřazenými studenty byl i náš
spoluobčan pan Mgr. Michal Štorek. Promoční

slib skládalo 8 studentů do rukou prorektorky
PhDr. Dany Musilové PhD. Diplomy pak převzali
z rukou děkana fakulty PhDr. Petra Grulicha PhD.

Promoce se nesla v emotivním duchu, protože
vyučující a studenty spojovala existující vzájemná
přátelství a odborná spolupráce.
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Odpadové hospodářství
Dostali jsme informaci, že došlo k uzavření
Smlouvy o prodeji části podniku TS města
Bystřice a to ke dni 1.10.2008. Jedná se o
vnitropodnikovou
složku
„Středisko
Skuteč“, Nabyvatelem je společnost AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. se
sídlem Hejdof 1666 , 286 01 Čáslav.
Dopisem jsme byli ujištěni, že si nás
jakožto nového zákazníka váží, a že si jsou
vědomi závazků, které z uzavřené smlouvy
o nakládání s odpady vyplývají. Společnost
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je
silným a důvěryhodným partnerem a
členem významné nadnárodní skupiny
poskytující komunální služby v mnoha
České
evropských
zemích,
včetně
republiky.
Dne 30.10.2008 se do naší obce dostavila
zástupkyně AVE CZ Iveta Jelínková.
Informovala starostu o firmě AVE CZ .
Vznikla v Rakousku, kde tuto firmu vlastní
sdružení obcí. Vzhledem k dobrým
výsledkům začala působit i v ČR od roku
1993. Vlastní čtyři skládky. Nejbližší je
v Nasavrkách. V majetku mají i svozovou
a
kontejnerovou
techniku.
Chtějí
zkvalitňovat a rozšiřovat služby. Do konce
roku platí současně uzavřená smlouva. Od
nového roku bude platit nová smlouva,
kterou jsme obdrželi k připomínkování. Je
možno ji doplnit a případně i něco
vypustit. Již jsme této možnosti využili a

požádali o doplnění možnosti předávat
odpad i v igelitových pytlích.
Starosta připomínkoval i předloženou
cenu. Skládá se z cen na jednu osobu:
251 Kč
Za směsný komunální
Za separovaný
86 Kč
Nebezpečný a velkoobjemový 102 Kč
Celkem 439Kč/ osobu trvale žijící v obci
a 439 Kč/za rekreační objekt.
Tyto ceny vycházejí ze zákona. Není však
ještě k němu vydána prováděcí vyhláška,
která určí DPH: (19% nebo 9%).
V porovnání cen, dle vyjádření I.
Jelínkové, jsou Technické služby Hlinsko
na stejné cenové úrovni a vzájemně si
nekonkurují.
Cena pouze kopíruje inflaci. Garantují
stejnou cenu po celý rok. Pokud máme
nedůvěru v AVE CZ, zavazují se složit
jistinu ve výši 65 000 Kč na dobu 10 let,
pokud neuzavřeme smlouvu s jinou
společností. Každý rok jim vrátíme 10%
z jistiny. Pokud by zkrachovali, zůstane
obci zbývající část složené jistiny. Pokud
od nich odejdeme, vrátíme zbývající část
jistiny. Poskytnutou jistinu můžeme volně
použít.
Vzhledem k předcházejícím zkušenostem
se svozem odpadu v zimě doufejme, že
změnou vlastníka nedojde ke zhoršení
poskytovaných služeb našim občanům, ale
že svoz komunálního a nebezpečného
odpadu bude na vyšší kvalitativní úrovni.

Žádost ČEZ
Z důvodů
zabezpečení
provozu
rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti
osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení
ztrát v sítích na základě zákona č.
458/2000Sb., energetického zákona, a
zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a
krajiny je třeba provést pokácení a
okleštění stromoví a jiných porostů
v blízkosti elektrických rozvodných
zařízení. Ořez dřevin proveďte tak, aby
nejmenší vzdálenost větví od vodičů byla
alespoň 1m u holých vodičů, 0,5 m u

izolovaného vedení od ovocných stromů a
0,3m u izolovaného vedení od lesních a
ostatních stromů. Aby v ochranném pásmu
vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a
7m na každou stranu od krajních vodičů,
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m
a minimální vzdálenost větví od vodičů
byla 2m a minimální vzdálenost větví od
vodičů 2 m u holých a 0,5 m u izolovaných
vedení.
Při řezech uvažujte i možné další roční
přírůstky.
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Z obecního zastupitelstva.
Provedeny přípravy na volby do
Zastupitelstva PK. Sepsán seznam voličů v naší
obci. dále byla provedena distribuce volebních
lístků voličům a zajištěn počítačový program pro
vyhodnocení voleb.
Proveden úklid obecního úřadu před
volbami. Dále byl vyslán předseda volební komise
pan Pavel Cepl a zapisovatelka paní Soňa
Vohnická na školení a organizační zajištěny voleb
do zastupitelstva PK.
Zajištěna oprava el. proudu po vyhoření el.
transformátoru dne 17.10.2008
Dne 27.10.2008 byla provedena kontrola
provedených plateb pojistného za zastupitele a
pracovníky OÚ na VZP ČR v Chrudimi. Jednání
se zúčastnila paní Vrchlavská.
Zajištěn svoz nebezpečného dopadu z naší
obce na 10.11.2008. Vyvěšeno upozornění občanů
na místa kde budou provedeny nakládky. Jedno
místo bude u prodejny a druhé na návsi.
Dohodnut s MvDr Hladíkem termín
zajištění očkování psů proti vzteklině. Očkování
proběhne dne 11.11.2008 na návsi. Žádáme
majitele o využití termínu a zajištění doprovodu
pro své psy.

Zajištěny práce na opravě č.p.26. Za
přispění pana Jiřího Ročně byl zhotoven
palubkový strop ve velké místnosti.
Z rozhodnutí zastupitelstva byly položeny do
podlahy i rozvody odpadů, vody a bylo
připraveno i plastové potrubí pro případné
teplovodní vytápění. Dále zde pan Miloš Cepl
zniveloval, odizoloval, připravil kari sítě a
vybetonoval podlahu. Následně položil 42 m²
dlažby. V opravách se dále pokračuje.
Vyhlášeno
výběrové
řízení
na
zhotovitele územního plánu obce Leštinka.
Starosta obeslal architekty a studia se žádostí o
zpracování podkladů pro vyhodnocení soutěže.
Termín pro podání nabídek je 14.11.2008 do
15.00 hod. , přičemž lhůta je splněna
okamžikem doručení zadavateli na OÚ
Leštinka.
Vzhledem k tomu, že prodavačka
v obecní prodejně paní Vrchlavská požádala o
uvolnění z této funkce, nabízí v současné době
starosta obsazení této funkce občanům
Leštinky. Zaměstnání je vhodné jako
přivýdělek k důchodu atd. Bližší informace
všem zájemcům podá paní Vrchlavská a
starosta obce.

Naši jubilanti
V měsíci říjnu 2008 oslavil jeden z nejstarších
spoluobčanů významné životní výročí. Je to pan

**František Mikan***

84 let

Srdečně mu blahopřejeme

Narození
Dne 15.10.2008 se manželům Lorencovým
narodila dcera. Jmenuje se Adélka.

Gratulujeme manželům k přírůstku do
rodiny.

Úmrtí
Dne 20.10.2008 zemřela v naší obci naše
dlouholetá spoluobčanka paní
† Božena Horychová. Letos by se dožila
78 let.

Na pohřeb se s ní přišlo rozloučit mnoho
občanů z Leštinky. Děkujeme všem za projevy
soustrasti.

