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Czech POINT
Náš obecní úřad se zapojil do projektu
dotovaného ze strukturálních fondů EU.
Jak jsme vás již informovali, zaslal
starosta obce na Ministerstvo vnitra žádost
o dotaci na vybudování pracoviště Czech
POINTu ve spolupráci s firmou Galileo
Corporation s.r.o. Koncem měsíce června
byla podle uzavřené smlouvy na náš úřad
dopravena ve třech velkých krabicích
potřebná počítačová technika. Tuto
techniku přijel 23.7.2009 instalovat na náš
obecní úřad technik firmy Galileo
Corporation s.r.o pan Ing. Kohout až
z Kolína. Počítačová sestava se skládá ze
dvou LCD monitorů od firmy DELL
(jeden je pro obsluhu a druhý slouží pro
zákazníka), výkonného počítače a laserové
barevné tiskárny se skenerem. Dále je zde
k dispozici čtečka čárového kódu a
klávesnice se tečkou přístupových karet.

Instalace zařízení a programů potřebných
pro Czech POINT včetně sepsání žádostí o
vydání certifikátů u České pošty s.p. trvala
čtyři hodiny. Přitom byly odzkoušeny
všechny dodané komponenty a tiskárna.

Na závěr bylo celé nově vytvořené
pracoviště Czech POINTu fotograficky
zdokumentováno pro vyhodnocení a
uzavření poskytnuté dotace ve výši cca
100 000Kč. Ve smlouvě je zakotven i
rozšířený záruční servis po dobu pěti let.

V současné
době
uzavřel
starosta
s Českou poštou s. p. smlouvu o
poskytování certifikačních služeb a předal
potřebné údaje pro vydání certifikátů pro
starostu a účetní obce, kteří budou
provádět obsluhu pracoviště Czech
POINTu v naší obci. Teprve po obdržení
certifikátů může být pracoviště Czech
POINT uvedeno do provozu.
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Kronika a kronikáři obce Leštinka
O psaní kroniky rozhodl Místní národní výbor
v Leštince 8. dubna 1948 a tak prvním
oficiálně jmenovaným kronikářem byl pan
František Polák.

srozumitelný přepis. V tomto stavu jsou
pamětihodnosti uloženy na Obecním úřadě

I když o psaní kroniky se rozhodlo v roce
1948 za první díl kroniky jsou považovány
tak zvané. „Pamětihodnosti obce Leštinky
od roku 1839“, které spisoval pan Jan
Zvěřina. Začal je psát od roku 1839 a
pokračoval v nich až do roku 1893.

Díl II – Popisuje události od roku 1938 do
roku 1975. Kroniku psal pan František
Polák a pan Stanislav Bureš a je také
uložena na Obecním úřadě Leštinka.
Díl III. – Zaznamenává období let 1976 až
1997. Zápisy do ní prováděl pan Stanislav
Bureš a pan Vladislav Kropáček. I tento díl
je uložen na Obecním úřadě.
Díl IV V současné době je již dopsán
tento.díl kroniky. Popisuje roky 1998 až
2007.
V dalším sepisováním událostí , které se
udály v obci Leštinka, nepravidelně
pokračovali starostové obce pan František
Hruška a pan Jan Novotný do roku 1915.
V současné době jsou již dopsány celkem
čtyři díly kronik. Každý, kdo prováděl
zápisy – kronikář má svůj osobitý přístup,
výběr a pohled na události zapsané do
jednotlivých dílů kronik. Kroniky jsou
ručně psané a jsou zde vidět i různé
rukopisy.
Pro úplnost provedeme rekapitulaci
jednotlivých sepsaných dílů kronik.
Díl I. – Zachycuje jak už jsme uvedli
v úvodu děj od r 1839 do roku 1915.
Zápisy prováděl nejprve mlynář Jan
Zvěřina, pak starostové pan František
Hruška a pan Novotný. Nejstarší kronika je
uložena v archivu, ale pro potřeby obce
byla zpracována do publikace, kde v jedné
části stránky je původní rukou psaný text a
vedle je na psacím stroji proveden

Všechny zápisy do této části kroniky
prováděl pan Vladislav Kropáček.
Kronikářem byl jmenován již v roce 1992,
kdy začaly přípravy na oslavy 600 let od
první písemné zmínky o obci. Kroniku po
panu Burešovi nikdo nepsal a tak pan
Kropáček cítil povinnost tuto tradici
zachovat. Dopsal do kroniky chybějící
roky a v této činnost pokračuje dál až do
současnosti. Jeho krédem je všestranný a
objektivní pohled na život naší obce.
Přejeme mu do další práce hodně úspěchů.
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Ve středu dne 22.7.2009 proběhlo na OÚ
Leštinka společné jednání se zástupcem
firmy AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. paní Ivetou Jelínkovou, která má na
starosti náš region.

Předmětem jednání bylo společné hodnocení
dosavadní spolupráce, která z počátku měla
komunikační problémy týkající se svozu
odpadu v plastových pytlích. To se však velice
rychle vysvětlilo. Naše obec si tuto možnost
svozu pytlů s odpadem zakotvila ve smlouvě.
Určité problémy vznikly i při změně termínu
svozu v průběhu roku. Občané Leštinky si však
na tuto změnu již zvykli. Dále byla
projednávána případná možnost navýšení
počtu svozů komunálního odpadu. Například

v zimě by bylo možno jezdit každý týden. Bylo
by to pak celkem 39 svozů za rok
a představovalo by to navýšení nákladů na
jednoho občana o 50,- Kč. Pokud bychom
požadovali svoz odpadu každý týden po celý
rok, což je 52 svozů za rok, došlo by
k navýšení ceny o 75,- Kč na osobu.
Je zde i možnost nezvyšovat počty svozů, ale
každá domácnost si může pořídit navíc další
popelnici. Dosud není omezení kolik popelnic
může mít domácnost. V podstatě každý občan,
který platí svoz, může mít svoji popelnici.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. nabízí prodej 120 litrových plastových
popelnic s kolečky za 1000,- Kč. Pokud bude
zájem, je možno si nové popelnice hromadně
objednat na našem OÚ. Dále jsme byli
informováni o možnosti odvozu starých
televizorů pro firmu ASEKOL, která je
likviduje. Doporučujeme našim občanům
připravit staré televize na příští svoz
nebezpečného odpadu, který bude v naší obci
na přelomu září / říjen.
Za svoz papíru, o který jako odpadní surovinu
nemá nikdo zájem, se v současné době musí
platit. Naše obec však dosud kontejnery na
sběr papíru nemá a do budoucna o nich
neuvažuje.

Informační systém datových stránek (ISDS)
Ve středu 29.7.2008 proběhlo školení starostů
v Chrudimi k přípravě zavedení datových
schránek do veřejné správy. Tento systém je
určen k doručování dokumentů mezi orgány
veřejné moci navzájem mezi orgány veřejné
moci a právnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami či fyzickými osobami.
Datová schránka je v podstatě elektronické
úložiště, kam jsou orgány veřejné moci
doručovány datové zprávy a jsou zde
prováděny veškeré úkony, které podléhají
spisovému a archivačnímu řádu.
Datová schránka není e-mailová schránka. Její
kapacita není omezená. Správcem ISDS je
Ministerstvo
vnitra
České
republiky.
Provozovatelem ISDS je držitel poštovní
licence. Obsah datové zprávy je na vstupu do

ISDS zašifrován a je rozšifrován až na jeho
výstupu. Viditelné je pouze co je napsáno na
obálce datové zprávy. Byli jsme informováni,
že v současné době je přechodné období a je
možno si zvolit datum aktivace datové
schránky vlastním rozhodnutím. Vzhledem ke
složitosti systému bylo doporučeno s aktivací
nepospíchat a v mezičase získávat co nejvíce
zkušeností s tímto systémem. Pro obsluhu je
připraveno několik školení počítačovou
formou a klasické praktické kurzy zakončené
zkouškami. Od 1.11.2009 bude datová
schránka
aktivována
systémem
ISDS
automaticky.
Více informací k Informačnímu systému
datových schránek je možno získat na
www.datoveschranky.info
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Z obecního zastupitelstva.
Obec Leštinka zpracovala Provozní řád
karetkového jezu v majetku obce a zaslala jej
Povodí Labe s.p. a Městskému úřadu
Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství.
Dále byly aktualizovány Povodňový
plán a Manipulační řád karetkového jezu
v majetku obce, které byly předány
Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství.
Proběhlo jednání na Mě. úřadě
v Chrudimi o možnosti rozšíření zastavěného
území v lokalitě „V Dolcích“ a zároveň byly
zaslány požadované doklady pro zpracování
návrhu zadání zpracování II. Etapy územního
plánu naší obce. Další práce budou již
financovány z dotace.
Uskutečnilo se jednání se zástupcem
firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
paní Ivetou Jelínkovou. Bylo provedeno
hodnocení uplynulého období a projednány
další možnosti spolupráce.
Proběhlo jednání s majitelem lomu
Kaňon, panem Vladanem Janovským o
prováděném vytyčení pozemků pod obecním
domem v Horkách a případné možnosti směny
obecních pozemků za tento odměřený
pozemek. Dále byla vzájemně konzultována
řešení příjezdové cesty k lomu Zvěřinov.
Starosta uvedl, že zastupitelstvo obce
nesouhlasí s průjezdem aut obcí ani případnou

cestou přibližující se k chatové oblasti.
Bylo odesláno vyúčtování nákladů
na volby do parlamentu EU.
Proxima Bohemia s.r.o. nabídla
možnost
prezentace
naší
obce
v připravované publikaci Pardubický kraj.
Každá obec Pardubického kraje zde bude
mít k dispozici jednu stranu A4. Počáteční
cena za zpracování a umístění v publikaci
byla 5000Kč, kterou jsme odmítli.
Vydavatel nám následně vyšel vstříc a pro
naši obec snížil cenu na polovinu. Po
projednání bylo na tuto nabídku
přistoupeno.
Na obecním úřadu došlo k instalaci
nového technického zařízení potřebného
pro pracoviště Czech POINT firmou
Galileo a zároveň došlo k zaučení obsluhy
pro práci s tímto zařízením.
S Českou poštou s.p. byla sepsána
smlouva o poskytování certifikačních
služeb a byly předány potřebné údaje pro
vydání certifikátů pro starostu a účetní
obce, kteří budou zajišťovat obsluhu
pracoviště Czech POINTu.
Dne 29.7.2009 se starosta zúčastnil
setkání starostů v Chrudimi. Hlavním
bodem jednání byly aktuelní informace
v oblasti eGovernmentu a informace z
odborů Městského úřadu Chrudim.

Naši jubilanti
V červenci 2009 oslavili naši spoluobčané
životní výročí. Jsou to:

*Stanislava Remsová
*Emilie Zachová

* 73 let
* 86 let

Srdečně jim blahopřejeme

Výběr vodného
Správce vodovodu pan Miloš Novotný provedl
odečet stavů vodoměrů v jednotlivých
odběrných místech za minulé období.
Upozorňujeme občany, že již byla zpracována

fakturace jednotlivých odběrných míst a
v úřední dny se bude od 27.7.2009 na obecním
úřadě vybírat platby za odebranou vodu.

