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Vážení spoluobčané,
Přejeme Vám radostné a klidné
prožití svátků vánočních,
naplněných pohodou a štědrostí
u rodinného krbu,
v novém roce

2009
pevné zdraví a mnoho
spokojenosti a úspěchů v
práci i rodině.

zastupitelstvo
a starosta obce Leštinky

Prosinec 2008
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Mikulášská nadílka
V pátek 5.prosince přišel sv. Mikuláš
s andělem a čerty do Leštinky. Putoval naší
obcí směrem od Prosetína ke Skutči. Přišel se
do Leštinky podívat na hodné a zlobivé děti a
každého po zásluze obdaroval.
Nejvíce se děti báli čertů. Zvláště toho
s velikým pytlem, kam by se vešlo jistě dost
zlobivých dětí. Anděl byl k dětem hodný a
rozvážný, sv. Mikuláš byl dobrotivý a celou
svoji družinu měl pod kontrolou.
Pro všechny děti byly připraveny v naší
prodejně paní Vrchlavskou malé balíčky
obsahující vitamíny a něco sladkého.
Paní Vohnická zajistila rozvoz těchto balíčků
a prostřednictvím sv. Mikuláše s andělem a
čerty je předala do jednotlivých rodin.

Vánoční stromek 2008
Vánoce jsou svátky , které si nedovedeme
představit bez vánočního stromku.
Každoročně se staví i jeden společný pro
všechny občany Leštinky před obecním
úřadem. V letošním roce, jako již po
několikáté, byl sponzorem pan Jiří
Novotný. Nabídl pro tyto účely jeden
stromek ze svého, před nedávnem
vysázeného lesa. Těší nás, že se této akce
ujala
naše
mládež.

Uřízli pěknou darovanou borovičku,
dovezli ji na náves a postavili ji před
obecním úřadem.
Nejvíce práce jim dalo rozmotat a
zprovoznit osvětlení, ještě že měl Pavel
Cepl náhradní žárovky. Zde je všechny
vidíte při práci.

Dílo se zdařilo a vánoční stromek nyní
svítí všem pro radost.
Děkujeme dárci a všem, kdo pomohli a
zúčastnili se vánoční výzdoby naší obce.

Číslo 38/ Strana 3

Zpravodaj Leštinky

Prosinec 2008

Jsi mladý? Máš dobrý nápad?
Nadace
rozvoje
občanské
společnosti
(NROS) a společnost
Nokia ve spolupráci
s regionálním partnerem
Občanským sdružením
Altus 28.1.2009 vyhlásí
osmý ročník dobrovolnického
programu
Make a Connection –
Připoj se.
Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4
stejně staré kamarády, tak můžeš získat
finanční podporu až do výše 50 tisíc
korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv
veřejně prospěšný projekt. Je úplně jedno,
jestli to budou benefiční koncerty, opravy
památek, organizování tábora, ochrana
přírody nebo práce s hendikepovanými.
Hlavní podmínkou je však dobrovolná
práce, smysluplnost projektu a jeho
využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro
členy týmu. A navíc, pokud bude projekt
tvého týmu podpořen, tak

pro jednoho zástupce z týmu budou
zorganizována několikadenní zážitková
školení.
Na nich získá základní informace z řady
oblastí, které úzce souvisejí s realizací
neziskových projektů, jako je například
problematika propagace, teambuildingu či
spolupráce s médii. Co máš udělat pro
získání finančních prostředků?
Vyplň jednoduchý formulář, který bude od
konce
ledna
2009
na
stránkách
www.pripojse.cz,
v němž
specifikuj
cílovou skupinu, místo a termín realizace a
zejména význam a přínos projektu.
Svou žádost pak musíš elektronicky
zaregistrovat na www.pripojse.cz a
podepsanou
žádost
navíc
odeslat
nejpozději do úterý 31. března 2009 na
adresu Nadace pro rozvoj občanské
společnosti (NROS).
Věříme, že se v naši obci najdou mladí
této
nabídky
využijí.
lidé,
kteří

Lom Zárubka
Dne 17.12.2008 proběhlo společné jednání
starosty obce se zástupci ČM Štěrk a.s. a
lomu Zárubka. Přijeli k nám pan ing. Kuba
a pan Boguaj. Předmětem jednání bylo
vzájemné předání informací o stavu těžby,
postupu při zahloubení a vlivu na naši
obec. Starosta informoval o připomínkách
občanů k různým intenzitám odstřelů. Bylo
dohodnuto, že při prvních odstřelech pro
zahloubení bude provedeno seismické
měření, které poslouží ke stanovení
vhodného množství trhaviny pro odstřel.
Výsledky tohoto měření budou předány
k dispozici na obec. Dojde i k dalšímu
hlukovému odstínění linky na drcení
kamene.
Dále jsme byli informováni o nutnosti
provedení hloubkového vrtu do cca 30m,

sloužícího ke zjištění vlivu těžby na spodní
vodu.
Hloubkový
vrt
provede
EKOMONITOR
Chrudim
na
jím
vytipovaném pozemku. Nabídli jsme pro
tento případ lokalitu a možnost využít
našich studní na stráni pod lomem.
Byla vzájemně dohodnuta další pomoc pro
naši obec těžkou technikou lomu.
Například při zpevnění komunikace
v Dolcích a provedení zemních prací při
posunutí příkopu a demolici autobusové
čekárny
před
Kolbabovými
podle
stavebního povolení. I v příštím roce bude
poskytnuta obci sleva na odebraný štěrk.
Na závěr jednání popřál pan ing. Kuba
všem občanům Leštinky hodně úspěchů,
pěkné Vánoce o celý nový rok.
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Z obecního zastupitelstva.
S projektovým atelierem REGIO s.r.o.
byla sepsána a podepsána smlouva na zhotovení
územního plánu obce Leštinka
Pro inventuru obecního majetku byly
zpracovány podrobné inventurní soupisy majetku
obce a vyžádány výpisy z katastru nemovitostí.
Obdrželi jsme písemnou odpověď Policie
ČR obvodní oddělení Skuteč týkající se prošetření
stížnosti paní Blažkové na vytyčení hranice
pozemku panem Strouhalem a zamezení přístupu
k její chatě. Pan Srouhal se dopustil přestupku,
který projedná Komise pro projednávání přestupků
v Pardubicích.
Obdrželi jsme druhý dopis Mgr. Jany Malé
zastupující paní Blažkovou. Starosta zpracoval
odpověď s fotodokumentací ve smyslu telefonické
informace právního oddělení Krajského úřadu
Pardubice, které se přímo zabývá § 5 zákona

č.40/1964Sb, občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. V tomto případě nejsme
kompetentní
k vydání
požadovaného
rozhodnutí. Toto rozhodnutí může vydat pouze
město Skuteč. Naše rozhodnutí by nebylo
právně platné. Celý náš spis jsme zaslali
Komisi pro projednávání přestupků do Skutče.
Finanční výbor ve spolupráci s účetní
obce zpracoval návrh finančního plánu na rok
2009, který bude jako hlavní bod projednán na
veřejném
zasedání
zastupitelstva
dne
22.12.2008.
Starosta
se
zúčastnil
zasedání
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, kde byly
odsouhlaseny
programy
a
projekty
mikroregionu pro příští období. Více uvedeme
v příštím čísle.

Naši jubilanti
V měsíci prosinci 2008 oslaví naše spoluobčanka
* Miloslava
životní výročí. Je to paní :
Srdečně jí blahopřejeme

Zachová

* 76 let

Lom Kaňon má nového majitele
Novým majitelem lomu Kaňon je podnikatel
pan Vladan Janovský. Lom a pozemky koupil
za účelem vybudování si zde soukromého
ranče, oázy klidu pro jeho rodinu a přátele.
Nemá zatím v úmyslu lokalitu komerčně
využívat. Naopak rád by omezil a popřípadě
úplně znemožnil živelné využívání lokality
kýmkoli - nepořádek který tam dnes je svědčí o
tom, že si lidé tak krásného koutu přírody
neumí vážit. Nechce lidem znemožnit toto
místo navštěvovat, ale chce - pokud již jeho
pozemky navštíví - je ukáznit a donutit, aby
dodržovali pravidla, která zveřejnil na webu.
Má své zkušenosti z KRNAP, kde ještě
nedávno vlastnil horskou chatu a chtěl by tyto
zkušenosti přenést i k nám do této lokality.
Prostřednictvím e-mailu kontaktoval sousedy
potápěče. Nabídnul jim spolupráci při
vytvoření systému bezpečnosti lokality (viz
nedávný požár v potápěčské základně a
vykradený jeho dům). Tomu chce zabránit.
K řešení ve spolupráci s obcí vidí následující
body :

- eletrické vedení přes jeho pozemky
k sousedním domům, bude řešeno v rámci
stavebního řízení
- ochranu území před zloději, ničiteli a k
zamezení pohybu osob po skalách, což vnímá
jako nebezpečné a v případě jakéhokoli úrazu
potenciálně problematické pro něho, jako
majitele Má zatím úvahu pozemky oplotit,
případně najít vhodnější způsob ochrany
území.
- dořešit přístupovou komunikaci k lokalitě.
Z části je státu a z části fyzických osob. Byl by
rád, pokud by mu obec pomohla při jednání.
- rád by si v lomu postavil dřevěný srub,
případně dva. To je to co chce a to je to čemu
věnuje svůj volný čas. Nepředpokládá zatím,
že je tento záměr kolizní.
- nemovitosti – budovy a parcely v majetku
obce v této lokalitě. Jejich osud chce projednat
osobně. Je zde možnost jejich odkoupení,
případně pokud obec má smysluplné řešení, co
s těmi budovami, a má na to finanční zdroje,
lze situaci řešit i v obrácené variantě.

