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Zpracování územního plánu obce Leštinka
Nejdůležitější
územně
plánovací
dokumentací je územní plán, který je pro
další rozvoj obce nezbytným materiálem,
jenž má funkci jak regulační, tak
motivační. Platný územní plán, uložený na
okresním úřadu, je prvním základním
dokumentem, s nímž by měl každý
investor konfrontovat svůj záměr. Jde o
místním
zastupitelstvem
schválený
závazný právní předpis.
Jak jsme občany již informovali, Obecní
zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
dne 29.9.2008 odsouhlasilo zadání
zpracování územního plánu obce Leštinka.
Jednáním a prováděním všech prací s tím
souvisejícími pověřilo starostu obce Ing.
Josefa Modráčka. Vzhledem k zvýšenému
požadavku na novou výstavbu rodinných
domků je snahou tuto problematiku řešit
jak nejrychleji to bude možné. Z výše
uvedených důvodů a na základě získaných
referencích byly zaslány žádosti na
architekty se žádostí o spolupráci. Byla jim
zaslána „Výzva k podání nabídky na
zpracování
územního
plánu
obce
Leštinka“.
Nabídky musely být dodány nejpozději do
14.11.2008 do 15.00 hod. , přičemž lhůta
byla splněna okamžikem doručení
V současné době můžeme již občany
seznámit s výsledkem veřejné zakázky
malého rozsahu, týkající se zpracování
územního plánu obce Leštinka:
V termínu pro podání nabídek na
vyhlášené výběrové řízení, týkající se

zhotovitele územního plánu pro obec
Leštinka, došly tři zapečetěné obálky a
jeden e-mail.
Ze šesti obeslaných se dva ateliery
(
omluvily
z kapacitních
důvodů
URBANPLAN s.r.o. a Atelier AURUM
s.r.o.) a dva ateliery na výzvu nereagovali.(
Atelier DELTA a Ing. Pavel Mudruňka)
Bylo
vybíráno
z dvou
kompletně
zpracovaných
nabídek
od
REGIO
projektový atelier s.r.o. a A - PROJEKT
ing. arch. Pavel Tománek.

Pro
vyhodnocení
doručených
nabídek se sešlo zastupitelstvo obce
Leštinka. Byla stanovena kritéria: úplnost
nabídek, cena, termíny a doporučení.
Po prostudování a vyhodnocení
odsouhlasili zastupitelé obce Leštinka jako
zhotovitele územního plánu REGIO
projektový atelier s.r.o. Zároveň pověřili
starostu obce podepsáním zaslané smlouvy
s vybraným projektovým atelierem.
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Leštinka ve 21. roce třicetileté války
Tato možná trochu podivná otázka má své
opodstatnění. Třicetiletá válka, která původně
vypukla v roce 1618 jako válka Čechů s Čechy,
aby záhy přerostla ve válku celé Evropy, přinesla
obrovské strádání civilnímu obyvatelstvu českých
zemí. V jejím průběhu na panství Rychmburk
zanikla řada obcí a mnohé zůstaly pusté bez
obyvatel (Pustá Rybná, Františky a další). V
průběhu válečného roku 1639 bylo v důsledku
propukajícího hladomoru panství Rychmburk po
sklizni donuceno pořídit poznamenání o naklizení
všelijakého obilí při poddaných panství. Tehdy
samostatná obec Leštinka na Rychmburk
odevzdala 10 mandelů žita a 39 mandelů ovsa
(míra přibližně odpovídají libře). Z toho mlynář
Jakub M[W]odráček odevzdal 30 mandelů žita a
10 mandelů ovsa. Jan Kečáb odevzdal 30 mandelů
žita a 10 mandelů ovsa. Jiřík Hruška odevzdal 20
mandelů žita a 5 mandelů ovsa. Václav
Dachovský odevzdal 15 mandelů žita. Jiřík
Rybenský odevzdal 20 mandelů žita a 8 mandelů
ovsa. Jan Zvára odevzdal 10 mandelů žita a 6
mandelů ovsa. Rozdíl mezi tím co odevzdali
jednotliví majitelé domů a obec jako taková je dán
tím, že bylo vráceno 6 mandelů na zasetí žita a 10
mandelů na zasetí ovsa. Obyvatelům k obživě
zůstalo na zbytek roku pouze 139 mandelů žita a
39 mandelů ovsa. V obci existovalo pouze šest
domů, přičemž z toho jeden byl mlýn. Zároveň
máme díky poznamenání další zprávu poskytující
pohled na dávné obyvatele obce.

Při srovnání se Skutíčkem, kde se
nacházelo 14 domů, které nebyly schopny
dosáhnout úrovně odvodů Leštinky, je nutné
konstatovat, že situace obce a obyvatel byla přes
válečné útrapy v průběhu třicetileté války
relativně dobrá.

Pro názornost je přiložena popiska Strana z
poznamenání o naklizení obilí panství
Rychmburk z roku 1639.

Silver A a tragédie osady Ležáků
Poslankyně
Evropského
parlamentu
Jana
Bobošíková a Památník Lidice pořádá slavnostní
setkání věnované výsadku Silver A a tragédii
v Ležákách.
Setkání pozvaných se bude konat 9.1.2009
v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.
Památník v Lidicích pozval z naší obce Leštinka
pana Mgr. Štorka. V zaměstnání se uvedenému
tématu dlouhodobě věnuje. Na této akci
pořadatelé vyzdvihují roli jedinců zapojených
v odboji a roli okolních obcí bez nacionálního
hlediska s usazením událostí do širšího dějinného
procesu a regionu.
Zároveň žádají občany o poskytnutí případných
historických pramenů, fotografií i předmětů, které
se váží k uvedené tragédii.
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Obecní studny
Jistě jste si všimli napsaného upozornění
na pumpě u studně na návsi.
Obec Leštinka je v současné době
zásobena
pitnou
vodou
centrálně
vodovodem napojeným na vodu, která je
dodávána VAK Chrudim prostřednictvím
napojení na vodovodní řád v Prosetíně.
Studny sloužící pro původní napájení
obecního vodovodu jsou v současné době
odstaveny a nejsou používány pro
zásobování obyvatel z důvodu vyššího
obsahu radonu atd. Obec vlastní i další
studny, které jsou situovány na návsi a

v domě č.p. 26. V současné době nejsou
tyto studny také používány pro zásobování
místního obyvatelstva pitnou vodou.
V případě používání, musí být provedeny
ve studních chemické rozbory vody, které
musí splňovat stanovené zdravotní limity.
Krajská hygienická stanice v Chrudimi
požaduje přístupné vodní zdroje v majetku
obce Leštinka označit „Voda není pitná“.
Z těchto důvodů byla označena pumpa u
studně na návsi tabulkou. Žádáme občany,
aby vodu z této studny používali jen jako
užitkovou např. k zalévání atd.

Cena vody pro rok 2009

Na internetových stránkách Vodárenské
společnosti Chrudim a.s. byla zveřejněna
tabulka kalkulace vody pro příští rok 2009,
kterou vám ve zkrácené podobě přetiskujeme.
Pro příští rok je zde cena s DPH za pitnou
vodu ve výši 36,74Kč/m³. Dále je zde uvedena
i sazba pitné vody k 31.12.2008 ve výši
33,124Kč/m³. Naše obec dosud smlouvu na
cenu pro příští rok 2009 nedostala.
Vzhledem k tomu, že naše obec vlastní
vodovodní řád o který se musí starat a
opravovat ho, dále musí zajistit provádění
odpočtů spotřebované vody na předacím místě
a v domácnostech a musí zajistit výběr platby
za spotřebovanou vodu od občanů, požádali

jsme o zaslání skutečných nákladů, které s naší
obcí jsou.
Po dlouhém čekání a korespondenci jsme
obdrželi od Vodárenské společnosti Chrudim
a.s. v podstatě stejné náklady, jaké jsou údajně
v této oblasti. Výše uvedené argumenty nebyly
vůbec vzaty v úvahu. Naše obec je v podstatě
velkoodběratel a k tomu by mělo být
přihlédnuto v kalkulaci ceny vody pro naši
obec.
Obecní zastupitelstvo tuto problematiku řešilo
na svém zasedání dne 24.11.2008. Doporučilo
účetní obce přeposlat zaslanou kalkulaci od
Vodárenské společnosti Chrudim a.s. ke
kontrole jiné kompetentní organizaci.
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Z obecního zastupitelstva.
Byla zajištěna dodávka dveří do č.p. 26 kulturní dům a realizováno položení dlažby a
parapetů ve velké místnosti.
Odsouhlaseno zřízení el. přípojky pro
plánovaný bezbariérový dům. Plynová přípojka
nebude zatím realizována.
V pondělí 24.11.2008 se uskutečnilo se
pracovní zasedání obecního zastupitelstva.
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření
prodejny a obce za období 1-10. 2008
Po provedené opravě smlouvy s firmou
AVE na likvidaci odpadů v naší obci, týkající se
možnosti dávat odpad i do igelitových pytlů, byla
tato smlouva podepsána a odeslána.
Pro vyhodnocení doručených nabídek na
zpracování územního plánu obce Leštinka
zastupitelstvo stanovilo kritéria: úplnost nabídek,
cena, termíny a doporučení. Po projednání
zaslaných nabídek odsouhlasili zastupitelé jako
zhotovitele územního plánu REGIO projektový
atelier s.r.o. Zároveň pověřili starostu podepsáním
zaslané smlouvy
Dále byla projednána možnost zakoupení
pozemku od pana Pospíšila a směna pozemků
s manželi Ceplovými.
Pro zajištění inventur na závěr roku 2008
byly navrženy a schváleny inventarizační komise
pro prodejnu a obec.
Na obsazení místa prodavačky v obecní
prodejně místo paní Vrchlavské, která požádala o
uvolnění z této funkce, se přihlásila paní
Horychová. Obecní zastupitelé ji po projednání do
této funkce odsouhlasili. Starosta byl pověřen
sepsáním pracovní smlouvy a zajištěním předávací
inventury.
Byla zajištěna další výsadba okrasných
dřevin v areálu volnočasových aktivit. Jednalo se o
zakrslé smrčky a jiné jehličnany.

U obecního úřadu byl v předzahrádce
vysazen klasický smrk na jedné straně a na
druhé okrasná borovice. Až vyrostou, nebude
muset každoročně zastupitelstvo shánět strom
pro vánoční výzdobu.
Starosta jednal s Policií ČR obvodní
oddělení Skuteč ohledně poskytnutí výsledku
šetření na stížnost paní Blažkové. Stížnost se
týká zamezení přístupu k její chtě. Pan
Strouhal zatloukl na hranu svého pozemku,
kterého jsme spoluvlastníci, kolík a natáhl
provázek vyznačující hranice pozemků.
Předání kopie zprávy bylo službou odmítnuto.
Následně byla zaslána písemná žádost
Policii ČR obvodní oddělení Skuteč, která
následně přislíbila zaslat písemnou odpověď.
Odpověď bude ve smyslu toho, že celá
záležitost byla postoupena přestupkové komisi
do Skutče, která nás zastupuje, se všemi
podklady. Obec Leštinka není účastníkem
řízení.
V této záležitosti byla vznesena žádost
o poskytnutí informací přestupkové komisi ve
Skutči. Bylo nám sděleno, že celé řízení
postoupili do Pardubic, kde jsou oba účastníci
trvale hlášeni.
V tomto smyslu zpracoval starosta
obce dopis právnímu zástupci paní Blažkové,
který požadoval po obci konání a zajištění
„pokojného stavu“ v této záležitosti.
Byli jsme informováni o změně
majitele lomu – Kaňon. Novým majitelem
lomu a přilehlých pozemků se stal pan Vladan
Janovský. Byl navázán vzájemný písemný
kontakt, týkající se způsobu využití této
lokality. O výsledku budeme občany
informovat.

Naši jubilanti
V měsíci listopadu 2008 oslavily naše
spoluobčanky významné a kulaté životní výročí.
Jsou to paní :

**Marie Ceplová ***
**Marta Kropáčková**

Srdečně jim blahopřejeme

93 let
55 let

