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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás
seznámil s tím, co OÚ Leštinka zajišťoval a
s čím se potýkal v nelehkém loňském roce.
Pro zlepšení občanské vybavenosti jsme v roce
2009 pokračovali v opravách č.p. 26. Byla
zakoupena další plastová okna, došlo k připojení
vodovodu do „Kulturního domu“ přes pozemky
paní Štorkové, bylo dokončeno WC a spojovací
místnost, septik, fasáda na dvou stěnách a začaly
práce na velké společenské místnosti. Byl
schválen Provozní řád „Kulturního domu“ č.p.26
včetně ceníku pro jeho zapůjčování. Na hřiště
byla zakoupena skluzavka a došlo k nátěru
palisád a pokrytí střechy dřevěných věží a
altánků lepenkou. Byly opraveny schody k V.
Kostelci. Dále byla zpracována firmou Projekt
servis Chrudim dokumentace na místní
komunikaci „V dolcích“. Dohodnuto s lomem
Zárubka zapůjčení těžké techniky k rozhrnutí
získané suti ze Skutče na hřišti a na úpravu cesty
„V Dolcích“, kam nám bezplatně dodali
materiál. Došlo k opravě části výtluků na místní
komunikaci. Je stále v obci dotován provoz
obecní prodejny potravin a dovoz obědů.
Spolupracujeme s SDH. Přispěli jsme JSDH na
zakoupení a potištění sportovních trik. Dále byly
ze získané dotace pro naši obec zakoupeny
ochranné pomůcky pro JSDH Leštinka
v hodnotě 45 000 Kč a ponorné kalové čerpadlo
s hadicemi za 7000Kč. Vzhledem k dobré
spolupráci SDH zajistil pro obec odvoz
prořezaných náletových křovin a jejich spálení,
pomáhali nám při výkopové práci na vodovodu u
Štorků a došlo i k vymalování hasičské zbrojnice
a pomoci na vyvážení odpadu z č.p.26. Obec
spolupracovala a finančně se podílela při
veřejných akcích „Na bělišti“, jednalo se o turnaj
v malé kopané a o soutěž hasičských sborů. Dále
jsme pomáhali při pouťové pobožnosti konané
pro nepřízeň počasí v Kulturním domě a pořádali

„Rodinné setkání“ na dětském hřišti, kde se
soutěžilo o ceny. Nezapomněli jsme na svátek
matek a Mikulášskou nadílku. Řešíme územní
plán obce a získání dotace. Zavedli jsme pro
naši obec Czech POINT na který jsme získali
dotaci ve výši 100 000 Kč na nové technické
zařízení ve spolupráci s firmou Galileo.
Aktivovali jsme také datovou schránku. Od
počátku listopadu 2009 již Obec Leštinka
podává a přijímá úřední elektronickou poštu.
Zviditelnili jsme naši obec ve spolupráci
s nakladatelstvím Proxima Bohemia s.r.o. a
prezentujeme naší obec v publikaci o
Pardubickém kraji. Jednali jsme s majitelem
lomu Kaňon panem Janovským a dohodli se na
směně pozemků pod obecním domem
v Horkách. Dále jsme jednali se zástupci firmy
SATES Čechy s.r.o. o těžbě a možnostech
řešení příjezdové cesty k lomu „Zvěřinov“.
Řešili se i stížnosti občanů, jednak na velké
clonové odstřely v lomu Zárubka. Přijelo až
vedení ČMŠ a.s. a firma provádějící odstřely
Austin Powder Service CZ s.r.o. Dále se ve
spolupráci s přestupkovou komisí řešily spory
v chatové oblasti a řeší se písemná stížnost
občanů na pobíhání hovězího skotu po veřejné
komunikaci a zahradách v obci. Nepodařilo se
nám zajistit dotaci na protipovodňová opatření.
Zajistili jsme alespoň vysekání a vyčištění
příkopu podél silnice od Kolbabů a
obnovujeme
stavební
povolení.
Byly
aktualizovány: Povodňový plán , Manipulační
řád a Provozní řád karetkového jezu v majetku
obce. Pro příští rok chceme pokračovat
v započatém a zajistit nově volenému
zastupitelstvu projekty včetně stavebních
povolení v souladu s výsledky veřejné ankety,
pro získání dotací z EU.

O jednotlivých akcích
průběžně informovat.

vás budeme
Starosta obce
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OPERACE SILVER A
V noci z 28. na 29. prosince 1941 opustil
londýnské letiště Tangmere čtyřmotorový
bombardovací letoun Halifax pod velením
kpt. Ronalda Hockeye. Šlo o třetí pokus
dopravit na území Protektorátu Čechy a
Morava skupiny, které by podpořily
domácí odboj, zajistily rádiové spojení
s Londýnem a připravily národní povstání.
ANTHROPOID měl jediný úkol a to
popravit vůdčí osobnost protektorátu. Ve
hře byl protektorátní ministr propagandy
Emanuel Moravec, Karel Herman Frank a
Reinhard Heydrich. SILVER B nesl
vysílačku pro domácí odboj. Při seskoku se
vysílačka rozbila a skupina se nedokázala
dostat do operačního prostoru u
Svratouchu. Na konci války se zapojila do
činnosti partyzánských skupin. SILVER A
se dokázal dostat do operačního prostoru.
Zde se však ukázala kritická chyba
nasazení skokanů do oblasti, kde byli
obecně známí. Alfréd Bartoš před válkou
působil v Pardubicích jako důstojník
jezdectva. Let Halifaxu byl po celou dobu
sledován
hlásnou
službou
bedlivě
Luftwaffe. Německé úřady tak měly velmi
přesný přehled o místech seskoků výsadků
a počtu skokanů. Počátkem ledna 1942 se
SILVER A dokázal sejít na smluvené
adrese. Umístění vysílačky v hostinci u
Bačkovských v Cejřově, Leštince a v lomu
Zárubka vzalo za své, protože se zde již
ukrývala pardubická ilegální skupina
POŠTA II. Byla proto zvolena náhradní
varianta ve strojovně lomu Hluboká u
Ležáků. V noci z 8. na 9. ledna 1942 došlo
k prvnímu úspěšnému pokusu radisty
Jiřího Potůčka o navázání spojení
vysílačky nesoucí kódové označení Libuše
s londýnským ústředím. Londýn toužící po
zprávách z protektorátu si neuvědomil, že
při výcviku skupin porušil snad všechny
zásady konspirace. Jednotlivé skupiny se
velmi detailně znaly a věděly o úkolech
s jakými budou nasazeny v protektorátu.
Tato chyba se ukázala v červnu 1942, když

Karel Čurda podal pražskému Gestapu
informace jenž málem poslaly na
popraviště i státního prezidenta Háchu
udržujícího prostřednictvím vysílačky jeho
dcery Zdeny spojení s Benešem. Patrně
nejznámějším následkem odhalení skupiny
SILVER A je vypálení osady Ležáky a
vyvraždění jejich obyvatel 24. června
1942.
8. ledna si tak pravidelně připomínáme
výročí odeslání první rádiové zprávy
z Ležáků do Londýna.

Pomník na místě popravy obyvatel osady
Ležáky v pískovně pardubického zámečku.

Nástup před započetím pietního aktu.
Mgr M. Štorek
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IX. Vánoční turnaj
28.12.2009 se v Leštince konal již tradiční,
v pořadí IX. Vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Hrálo se opět na sále v bývalém místním
pohostinství paní Vohnické.
V 8:00 hodin začala prezentace. Přijelo k nám 20
hráčů z okolních obcí. Z Pusté Kamenice,
Rabštejnské Lhoty, Orle, Prosetína, Horky,
Předhradí, Vrbatova Kostelce, a Hrubovic. Pro
urychlení
se
hrálo
na
třech
stolech.

Turnaj byl pod patronátem trenéra pardubické
mládeže pana Švece. Pro soutěžící byly za
přispění sponzorů připraveny a na podiu
vystaveny pěkné ceny.

Zde jsou výsledky IX. Vánočního turnaje
1) Horáček Jiří - Horka
2) Sršeň David - Pustá Kamenice
3) Loufek Lumír - Orel
V tomto ročníku turnaje bylo poměrně silné
nasazení vzájemně hrajících hráčů. Z našich hráčů
se umístil v první desítce na 8. místě Pavel Cepl a
na 10. místě David Laštůvka.
Gratulujeme
všem
hráčům
k dosaženým
úspěchům a děkujeme organizátorům za zdárný
průběhu celého turnaje. Zveme všechny na příští
jubilejní X. ročník.

Místní poplatky pro rok 2010
1) Poplatek za svoz odpadů (za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů) je splatný do 30.4.2010
- Pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
činí 500,-Kč
- Pro fyzickou osobu, vlastnící v obci stavbu pro
rekreaci činí 500,-Kč
2) Poplatek ze psů
Výše poplatků se pro rok 2010 nemění. Je splatná
do 28.2.2010
- Za jednoho psa staršího 3 měsíců činí 70,-Kč. Za každého dalšího 100,-Kč
- Za psa, jehož majitel je držitel invalidního,
vdovského, vdoveckého důchodu, který je

jediným zdrojem příjmů, při jeho doložení je
sleva 50%
3) Vodné
Poplatek za vodu ve II. Pololetí 2009 je
39,-Kč/m³ se splatností do 15.3.2010
Záloha na I. Pololetí 2010
činí 30,-Kč/m³ se splatností do 15.4.2010.
Vyúčtování za I. Pololetí 2010 bude
15.- 31.7.2010.
Záloha na II. Pololetí 2010 je splatná
1.- 15.10.2010.
Vyúčtování za II. Pololetí 2010 bude
1.-15.1.2011.
Pokladní obce paní Chmelíková bude provádět
výběr všech výše uvedených poplatků vždy
v pondělí odpoledne

Snížení ceny vody
V loňském roce nám Vodovody a kanalizace
a.s. Chrudim zvýšili cenu za odebranou vodu
pro naši obec. Platili jsme 39,-Kč/m³.
Proběhlo několik jednání, neboť VAK a.s.
Chrudim nebral v úvahu náš vodovodní řád.
Když došlo k havárii, museli jsme z rozpočtu

obce tyto ztráty uhradit. Pro letošní rok nám
byla propočtena nová cena vody a zastupitelé
obce mohli schválit pro občany snížení platby
za odebranou vodu na 30,-Kč/m³. V této ceně
je již pamatováno na případné opravy
vodovodního řádu v případě poruchy.

Číslo 51/ Strana 4

Zpravodaj Leštinky

Leden 2010

Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme z Mě. úřadu Chrudim k
projednání návrh „Zadání územního plánu
Leštinky“ a vyhodnocení všech podnětů,
připomínek a stanovisek
Dne 10.1.2010 proběhlo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva, které
projednalo toto Zadání územního plánu Obce
Leštinka včetně vyhodnocení podnětů,
připomínek a stanovisek.
Dále byla odsouhlasena žádost obce
Leštinka o grant z rozpočtu PK na pořízení ÚP
Leštinka.
Byl řešen únik vody v chatové oblasti
koncem prosince 2009. K této havárii byla
přijata opatření. Starosta byl pověřen zasláním
dopisu a přeúčtováním vzniklé škody majiteli
příslušné vodovodní přípojky.
EKOKOM zaslal návrh smlouvy –
výpůjčka odpadových nádob, který byl
zastupitelstvem odsouhlasen. Máme zapůjčeny
dvě nádoby na odpad – bílé.
VAK Chrudim zaslal cenovou
kalkulaci na dodávky vody pro rok 2010.
Zastupitelé odsouhlasili snížení sazby vodného
pro letošní rok na 30Kč/m³.
AVE CZ odpadové hospodářství
zaslalo ceník za svoz komunálního odpadu.
Zastupitelé po projednání odsouhlasili
nenavýšení poplatku. Pro letošní rok zůstává
stejný poplatek 500Kč /osoba, chata.
Byl odsouhlasen záměr pana ing.
Janovského
na
výstavbu
fotovoltaické
elektrárny na jeho pozemcích v Kaňonu,
s podmínkou zajištění ekologické likvidace
zařízení po ukončení činnosti.
Zastupitelstvo neodsouhlasilo žádost
pana Ing. Vondráčka na odkoupení přilehlého
pozemku p.č. 957/6. V této lokalitě se

v současné době neuvažuje s prodejem
obecních pozemků..
Panem ing. Linkem byl zaslán návrh
na zpracování projektu kanalizace v naší obci.
V současné době je na tyto projekty vypsána
dotace. Zastupitelé odsouhlasili návrh zadání a
sepsání žádosti o finanční dotaci z PK.
Byl odsouhlasen finanční příspěvek TJ
Lokomotiva Leštinka ve výši 3000Kč na
činnost a reprezentaci obce.
Vzhledem ke skončení platnosti
stavebního povolení na protipovodňová
opatření v naší obci, byly obeslány všechny
dotčené orgány se žádostí o prodloužení
platnosti jejich vyjádření. Následně bude
požádán stavební úřad ve Skutči o nové
stavební povolení pro případ vypsání vhodné
dotace v této oblasti.
Proběhlo jednání na stavebních
úřadech ve Skutči a v Chrudimi k možnostem
rozšíření zastavěného území týkající se nové
výstavby „V Dolcích“.

K získání stavebního povolení na
bylo
vyžádáno
bezbariérový
dům
zpracování průkazu energetické náročnosti
stavby od ing. Hůlky.
Byl odeslán dopis týkající se
kontroly systému prováděné evidence
v elektronickém
systému
dokumentů
spisové služby dle požadavku SOkA
Chrudim. Bude se zajišťovat jednotně v
rámci projektovaného technologického
centra ve spolupráci s Městským úřadem
Chrudim – Správní odbor.
Došlo k sepsání a podepsání směny
pozemků s panem Ing. V. Janovským.

Zlepšení informovanosti
Někdy se setkáváme s připomínkami občanů,
že neslyšeli hlášení z obecního rozhlasu, nebo
že si nevšimli vyvěšené informace na úřední
desce. Chtěli bychom zvýšit informovanost
občanů o dění v obci. Jednak k tomu přispívá
tento „Zpravodaj“, který však informuje o
proběhlých akcích a událostech. Jsou zde také
uváděny zprávy a informace, které se dozvíme
s dostatečným předstihem. Je zde však
možnost podávání zpráv pomocí SMS zpráv

či e-mailem. Kdo má zájem, napište svoje
kontaktní údaje a předejte je v prodejně, nebo
na obecním úřadě, nebo na adresu
josefmodracek@seznam.cz. Pokud se sejde
více požadavků, můžeme tuto službu
uskutečnit. Předpokládáme případnou finanční
spoluúčast za odeslané SMS zprávy.
Jsme napojeni i na IK Chrudim, který zasílá
výstražné SMS informace týkající se
předpovědí počasí (náledí, větru, povodní atd.).
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Nový systém pohotovostních služeb
Pardubický kraj změnil systém lékařské služby
první pomoci, a to při zachování stávajícího
rozsahu a dostupnosti lékařské péče.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily
v krajských nemocnicích současný způsob
poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP).
K úpravě současného systému vedly kraj dlouho
diskutovaná nejednotnost, finanční náročnost a
nedostatečné personální zajištění.
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci
se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a pro
děti a dorost. Na přechodné období je služba
zajištěna také ve třech ambulancích v odlehlých
či horských oblastech kraje (Červená Voda,
Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování
podílejí místní samosprávy. V Pardubicích je
nadále v činnosti ordinace pohotovosti pro dospělé
na sídlišti Dubina.
Pardubický kraj zároveň postupně posiluje
zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit počet
stanovišť a posádek v odlehlých částech a
současnou síť doplní, případně upraví tak, aby byla
akutní přednemocniční péče zajištěna v celém
kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou
dlouhodobé personální problémy se zajištěním
město region

druh
LSPP
dospělí

Pardubice

místo
Pardubice-Dubina,
1014

Erno Košťála

děti a
dorost

dětské oddělení nemocnice

zubní

ordinace ve vstupním objektu
nemocnice

lékárna

u vchodu do areálu nemocnice

dospělí
Chrudim

děti a
dorost
lékárna

areál nemocnice

jen při OD Kaufland

dospělí
Polička

děti a
dorost
dospělí

Hlinsko

Litomyšl,
Polička

děti a
dorost

x
Nádražní 548, Hlinsko budova
polikliniky 2)

pohotovostní služby, o čemž nakonec svědčí
dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské
nemocnice s praktickými lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je
sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější
péče pohotovostních ambulantních služeb,“
vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta
Tauberová. „Pacienti již budou mít zcela jasnou
představu, na koho se v případě náhlého zhoršení
zdravotního
stavu
obrátit.
Pohotovostní
ambulantní služby v nemocnicích disponují
potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a
metod, odborné zázemí příslušného oddělení a
v dosahu jsou také ústavní lékárny,“ dodává.
Podle hejtmana Pardubického kraje Radko
Martínka jsou změny přínosem především
z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové
řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacienta
a spolu s posílením rychlé záchranné služby tvoří
základ budoucí zdravotní péče typu Emergency.
Krajská samospráva si přístupu praktických
lékařů, kteří poskytují pohotovostní služby, velice
váží a vyslovuje jim i touto cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovostních
ambulantních služeb v Pardubickém kraji
podpořili i zástupci České lékařské komory.

ordinační doba
dny
hodiny
Po-Pá
14:00 - 22:00
So,Ne,sv.
9:00 - 17:00
Po-Pá
16:00 - 20:00
So,Ne,sv.
9:00 - 20:00
Po-Pá
17:00 - 21:00
So,Ne,sv.
8:00 - 18:00
Po-Pá
7:30 - 16:00
So,Ne,sv.
8:00 - 22:00
Po-Pá
16:00 - 20:00
So,Ne,sv.
8:00 - 17:00
Po-Pá
16:00 - 20:00
So,Ne,sv.
8:00 - 17:00
Po-Pá
So,Ne,sv.
Po-Pá
17:00 - 21:00
So,Ne,sv.
8:00 - 17:00
Po-Pá
x
So,Ne,sv.
x
Po-Pá
18:00 - 22:00
So,Ne,sv.
10:00 - 19:00
Po-Pá
x
So,Ne,sv.
x

Pavel Malý

Chrudimská
nemocnice, a.s.

Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk
Město Hlinsko

zajišťuje

odpovídá

Pardubická lékařská
pohotovost, s.r.o.
PKN, a.s.
PKN, a.s.

zubní

dle rozpisu v jednotlivých zubních
ordinacích regionu

So,Ne,sv.

9:00 - 13:00

Město Hlinsko

zubní

dle rozpisu v jednotlivých zubních
ordinacích regionu

So,Ne,sv.

8:00 - 11:00

Oblastní
Zdravotnická
stomatologická komora
záchranná služba Pk
se sídlem v Litomyšli

2) LSPP v Hlinsku bude do 11.1.2010 zajišťovat Město Hlinsko v rozsahu dříve obvyklém, tedy v Po-Pá 18 - 06 hodin, SO,
So,Ne,
Ne,sv.
sv.1010- 06
- 06 hod.
Od 12.1.2010 do 30.1.2010bude zajišťovat město Hlinsko v Po-Pá 18 - 22 hod., So,Ne, sv. 10 - 19 hod. Od 1.2.2010 bude zajišťovat
ve stejných hodinách Zdravotnická záchranná služba Pk.
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Dále upozorňujeme občany, že došlo k ukončení osvobození od daně u nových staveb obytných domů a bytů
v nových stavbách obytných domů od 1.1.2010. Vztahuje se to i na stavby na které vznikl nárok na
osvobození od daně z nemovitostí ve zdaňovacím období do roku 2008 včetně, přičemž počínaje obdobím
roku 2009 již nový nárok na toto osvobození zaniká.

