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Projekt Czech POINT
Jak jsme vás již informovali, má náš obecní
úĜad zájem zapojit se do tohoto projektu
dotovaného ze strukturálních fondĤ EU, a
proto zaslal na MV žádost o udČlení dotace.
Co je ýeský Podací OvČĜovací Informaþní
Národní Terminál. Czech POINT je
projektem,
který
redukuje
pĜílišnou
byrokracii ve vztahu obþan – veĜejná správa.
V minulosti musel obþan navštívit nČkolik
úĜadĤ k vyĜízení jedné záležitosti. Czech
POINT je asistované místo výkonu veĜejné
správy, umožĖující komunikaci se státem tak,
aby „obíhala data, ne obþan“. Již se nebudou
zbyteþnČ obcházet úĜady, odpadne þekání a
zdlouhavé dojíždČní. Je to nejpohodlnČjší
zpĤsob, jak z jediného místa komunikovat s
úĜady a institucemi. Obþan zde získá všechny
potĜebné informace, které o nČm vede stát v
centrálních registrech. Uþiní zde jakékoliv
podání ke státu. Již nyní nabízejí pracovištČ
Czech
POINT
ovČĜené
výstupy
z
živnostenského a obchodního rejstĜíku, z
katastru nemovitostí, z rejstĜíku trestĤ,
bodového
hodnocení
osob,
seznamu
kvalifikovaných dodavatelĤ a registru
úþastníkĤ provozu modulu autovrakĤ,
systému odpadového hospodáĜství atd. Tento
systém je v pĜeneseném významu živý
organismus, ve kterém vše souvisí se vším a
fungování jednotlivých þástí se navzájem
podmiĖuje. Je nazýván eGon jako symbol
eGovernmentu - moderního, pĜátelského a
efektivního úĜadu. Je zobrazován jako
postava s nachýlenou hlavou.

Existenci a životní funkce eGONa :
Prsty: to je Czech POINT
ObČhovou soustavu tvoĜí: Komunikaþní
infrastruktura veĜejné správy
Srdcem je: Zákon o eGovernmentu
Mozek tvoĜí : Základní registry veĜejné
správy
S eGONem pĜichází zmČna. eGON je,
stejnČ jako eGovernment, vstĜícný,
jednoduchý a funkþní.
Konþí zbyteþné obcházení úĜadĤ, konþí
pocit beznadČje þlovČka pĜed kolosem
státní byrokracie. Místo toho dochází
ke zrovnoprávnČní
elektornických
dokumentĤ s papírovými a vytvoĜení
husté sítČ univerzálních kontaktních míst,
ze kterých každý mĤže jednoduše
elektronicky komunikovat se všemi úĜady
a institucemi.
Doufejme, že i do naší obce se tento
systém podaĜí dostat a tak se budeme
moci vyrovnat mČstĤm v okolí. Naší
snahou je pomoci a usnadnit život
obþanĤm Leštinky.
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Majetek obce Leštinka v roce 1863
HospodáĜská krize více þi ménČ nutí
každého pohlédnout na to jak velkým
majetkem disponuje. Nejinak tomu je i v
pĜípadČ obecního úĜadu v Leštince. Jaké
jmČní vlastnČ ale Leštinka mČla v
minulosti. Z inventarizaþních seznamĤ,
které obec musela spolu s pĜehledy
obyvatelstva a odvádČných daní pravidelnČ
pĜedávat Ĝeditelství panství Rychmburk a
Krajskému úĜadu v Chrudimi si mĤžeme
udČlat kvalitní pĜehled o tom, jak majetní
byli její obyvatelé, a jak hospodaĜila
samotná obec. Zcela náhodnČ jsem z této
rozsáhlé Ĝady inventarizaþních seznamĤ
majetku naší obce vybral jeden, který se
takĜka ve všech bodech shoduje s
ostatními.
Na konci roku 1863 držel tehdejší obecní
výbor v Leštince ve svém vlastnictví podle
tohoto níže uvedeného inventarizaþního
seznamu tento majetek:

Pazderna v hodnotČ 40 zlatých, zvonek se
zvonicí v hodnotČ 80 zlatých, knihu pro
obecní úþet za 2 zlaté a 30 tolarĤ, kĜíž PánČ
v hodnotČ 1 zlatý a 30 tolarĤ, knihu
pamČtní za 1 zlatý a 30 tolarĤ,
hospodáĜskou knihu za 30 tolarĤ, starý a
nový zákon v hodnotČ 4 zlatých, 2
stĜíkaþky ruþní za 2 zlaté, stĜíkaþku velkou
za 20 zlatých, 2 žebĜíky k ohni za 2 zlaté, 4
koše k ohni – cena neuvedena, 1 hák k
ohni za 1 zlatý, 1 pouta za 30 tolarĤ a 1
obecní pokladnici v hodnotČ 20 zlatých.
Nejedná se nikterak závratné množství
obecního majetku. PĜi nahlédnutí do
seznamĤ, které odevzdávaly okolní obce
však mĤžeme konstatovat, že obec
Leštinka patĜila mezi stĜednČ majetné obce.
Díky inventarizaþnímu pĜehledu tak
zároveĖ víme, že již v roce 1863 plnila
obec císaĜské naĜízení o protipožární
ochranČ, neboĢ disponovala množstvím
hasící techniky. Dá se tak pĜedpokládat, že
v obci museli zároveĖ žít obyvatelé
zpĤsobilí k ovládání této techniky. PatrnČ
tak zde vidíme zárodky budoucího
hasiþského sboru, který dosud nemá
charakter organizovaného spoleþenství.
RovnČž si tak mĤžeme vytvoĜit reálný
obraz o vybavení obce takovými prvky
jako je pazderna pro zpracování lnu
pČstovaného o okolí obce atd.
V tomto roce bychom Vás v rubrice
vČnované minulosti naší obce chtČli
informovat o matrice usedlých obyvatel,
která slouží jako východisko pro pátrání po
pĜedcích vČtšiny dnešních obyvatel obce.
V další pasážích bychom se pak chtČli
vČnovat vazbám Leštinky na obec
Skutíþko, mČsto Skuteþ a osadu CejĜov,
roku 1938, minulosti kamenictví, budování
železnice s tzv. polními drahami v lomech
a ĜadČ dalších témat.
Mgr. Michal Štorek
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Jednání s lomen Zárubka
Dne 12.2.2009 probČhlo na OÚ Leštinka jednání
s pracovníky firmy ýeskomoravský štČrk a.s.
k pĜipomínkám obþanĤ Leštinky.
1) V pondČlí dne 2.2.2009 byl v lomu Zárubka
proveden silný odstĜel, který zneklidnil
obþany Leštinky svojí velkou intenzitou.
Došlo k silnému otĜesu domĤ v obci
s nepĜíjemnými prĤvodními jevy na psychiku
obþanĤ a statiku staveb.
Pan Ing. Ladislav Kramoliš informoval pĜítomné
o místČ a prĤbČhu provádČného odstĜelu. Jednalo
se o doþišĢovací práce situované za drtiþem.
OdstĜel byl veden rovnobČžnČ s hranou tČžební
jámy a tím pádem i se zástavbou obce. Pan Kola,
který provádČl pĜípravu a vlastní odstĜel doplnil,
že v prĤbČhu trhacích prací nebyly pĜekroþeny
stanovené maximální vsádky nálože i jejich
þasování. Doložil na výkresech rozmístČní vrtĤ,
a propoþty vsádek nálože. PĜedložil na základČ
seismických mČĜení BáĖským úĜadem povolená,
max. množství trhavin a vzdálenosti odstĜelĤ od
obydlí. Obdobný odstĜel na stejném místČ byl
provádČn i v druhém pololetí loĖského roku bez
zásadních
pĜipomínek
obþanĤ.
Jediným
vysvČtlením je zmČna podloží, vodou zaplnČné
trhliny, pukliny a že na obou stranách
provádČného odvalu byly plné stČny. K doþištČní
jsou ještČ v této lokalitČ uvažovány dva vČtší
odstĜely, které však budou situovány kolmo
k obci s jednou volnou stranou. NáslednČ dojde
jen ke srovnání cesty menšími náložemi.
Zahloubení lomu bude provádČno na druhé
stranČ lomu vzdálené od obce. PĜi tČchto
trhacích pracích budou provádČna seismická
mČĜení a stanoveny nové vsádky trhavin.
PĜijatá opatĜení:
- Vsádka náloží do jednotlivých vrtu bude
snížena o 1/3 a þasování - dva vrty na jeden þas.
- TĜi zamČstnanci lomu budou vysláni do obce a
budou monitorovat odstĜel.
- Byla nabídnuta i možnost pĜítomnosti zástupcĤ
obce pĜi pĜípravČ a provádČní odstĜelu. Ing.
Ladislav Kramoliš navrhl i zajištČní provedení
seismického mČĜení. Vzhledem k dohodnutemu
snížení náloží, však zástupci obce na tomto bodu
netrvají.
- Bylo dohodnuto zpČtné informování vedoucího
lomu Zárubka pana Václava Boguaje o prĤbČhu
jednotlivých odstĜelĤ tak, aby mohla být pĜijata
další opatĜení a nedošlo k dalšímu

znepokojování obþanĤ. Telefon pana Boguaje je
724 761 513.
2) Projednávána i prašnost vznikající pĜi
zpracování a nakládce kameniva. Pan
Kroupa pĜedložil snímky zachycující vrstvu
prachu nad jeho domem pod lomem
Zárubka.

Pan Václav Boguay informoval pĜítomné o
zpĤsobu zkrápČní, které prošlo Ĝadou úprav a
zlepšení. Uvedený snímek nebylo možno pĜesnČ
datumovČ zaĜadit a tak nevylouþil i možnou
závadu. Dále informoval o vykácení stromĤ
podél železniþní dráhy, které situaci zhoršuje.
V souþasné dobČ pĜi poklesu teploty se
automaticky odpojí zkrápČní a vypustí se voda z
potrubí. Kamenivo je však nyní pod snČhem a
vlhké.
PĜijatá opatĜení:
Na jaĜe bude provedena kontrola systému
zkrápČní a bude hledáno další zlepšení situace
pĜi nakládce železniþních vagónĤ.
3) U Ĝeky na zahradČ pana Kroupy vyvČrá
voda s prachem z lomu. Dochází k jejímu
rozlévání po trávČ a usazování naplavenin .
Zvýšený prĤtok je zde hlavnČ pĜi a po dešti.
Domnívá se, že došlo k ucpání potrubí, které
tak v souþasné dobČ neplní svoji funkci.
PĜítomní nemohli jednoznaþnČ urþit úþel a koho
tato stoka je. Z pĜedloženého videa nešlo ani
zjistit odkud voda pĜitéká. Je patrné jen vyvČrání
špinavé þerno - šedé vody a její usazování
v trávČ.
PĜijatá opatĜení:

Na jaĜe bude provedena kontrola uvedeného
stavu pĜímo na místČ. Bude zjištČno, za
pĜítomnosti vedoucího lomu Zárubka, komu
vyvČrající voda a naplaveniny patĜí a co se
pro odstranČní tohoto stavu dá udČlat.
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Z obecního zastupitelstva.
Byla zamČĜena a zaslána objednávka
na plastová okna firmČ FORPLAST pro
pokraþování oprav þ.p.26.
V návaznosti na zavedení Czech POINTU
v naší obci, které bylo odsouhlaseno na
prosincovém zasedání zastupitelstva obce, bylo
provedeno vytipování vhodného dodavatele
kompletního pracovištČ. Ze zaslaných nabídek byla
vybrána pod vedením pana Kroupy nejlepší
nabídka od firmy Galileo. Nabídli nám zajistit
potĜebné podklady pro dotaci, poþítaþové a
programové vybavení. Servis na provoz tohoto
systému je garantován po dobu 5 let.
Starosta na základČ doporuþení podepsal
smlouvu s firmou Galileo na zavedení, zajištČní
techniky a servis pro Czech POINT.
Dne 4.2.2009 se uskuteþnilo první setkání
s novým majitelem lomu KaĖon, panem
Janovským. PĜedmČtem jednání bylo projednat

vzájemné možnosti obce a pana Janovského ve
vazbČ na jeho zámČr vytvoĜit v této oblasti
zónu pro odpoþinek. Dále byly Ĝešeny další
postupy pro narovnání vlastnických vztahĤ a
zajištČní bezpeþnosti v této oblasti.

ÚstnČ tlumoþeny stížnosti našich
obþanĤ vedoucímu lomu Zárubka panu
Boguayovi, na velké clonové odstĜely.
Na základČ pĜedané stížnosti
probČhlo dne 12.2.2009 jednání s vedením
ýMŠ a.s. a firmou provádČjící odstĜely
Austin Powder Service CZ s.r.o v lomu
Zárubka. Z jednání byla pĜijata opatĜení
Ĝešící zlepšení situace.
Zadán požadavek firmČ Projekt
servis
Chrudim
na
zpracování
dokumentace na prodloužení cesty „V
dolcích“.

Naši jubilanti
V únoru 2009 oslavili náši spoluobþan kulaté,
nebo významné životní výroþí. Je to pan :
* 50 let
*Josef LaštĤvka

*Josef Modráþek
*Jaroslav Zach

* 55 let
* 83 let

SrdeþnČ jim blahopĜejeme

Lom KaĖon
Na obecním úĜadu se dne 4.2.2009 uskuteþnilo
první setkání s novým majitelem lomu KaĖon.
Jak jsme vás již informovali, je jím pan Vladan
Janovský. KaĖon se mu velice líbí. ChtČl by
zde trávit chvíle odpoþinku se svojí rodinou a
pĜáteli. Rád by zde i volnČ choval konČ.
PĜedmČtem jednání byla možnost vzájemné
dohody o prodeji þí smČnČ pozemkĤ a staveb.
NČkteré lomové stavby - ruiny v majetku obce
jsou na pozemku pana Janovského a obrácenČ.
Náklady na jejich likvidaci by byly pro obec
velké. Byla i navržena možnost smČny, nebo
pĜenechání strojírny za symbolickou cenu.
Dále byla Ĝešena možnost pĜíjezdu do KaĖonu
smČrem od lomu ZvČĜinov. Pan Janovský mČl
k dispozíci katastrální mapy se zakreslenými
pozemky a majiteli pozemkĤ, o které by mČl
v budoucnu zájem. Byl pĜedložen k jednání i
geometrický plán na pozemky pod obytným
domem v majetku obce v Horkách.

V souþasné dobČ však tento plán již není
aktuální. Jedno þíslo vytyþené parcely je již
použito a zapsáno v katastru nemovitostí. PĜi
jednání byly nastínČny okruhy pro pĜípadnou
další spolupráci. Jednalo se i o možném
zpĤsobu zajištČní ochrany majetku všech
obþanĤ zĜízením obecního strážníka. Toto
místo by bylo dotované plnČ po dva roky
panem Janovským a další roky za pĜispČní
dalších podnikatelĤ v obci. Jednalo se i o
poplatcích za ubytování. Je to jedna z možností
zajištČní
pĜíjmu
obce
za
ubytování
v rekreaþních stĜediscích nacházejících se na
katastrálním území obce. U nás se dosud tento
poplatek nevybíral, pĜitom zde v lomu
potápČþĤ probíhá Ĝada školení a kurzĤ. Možné
zpĤsoby Ĝešení výše uvedených oblastí budou
projednány zastupiteli obce. PĜíští schĤzka
s panem Janovským probČhne na jaĜe po
roztátí snČhu.

