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Poděkování sponzorům

Naše obec buduje v několika etapách areál,
kde by si nejširší okruh občanů mohl
odpočinout společně s dětmi, sportovně se
vyžít a občerstvit se. Tohoto areálu, který
nazýváme „Areál volnočasových aktivit“,
budou moci využívat nejenom místní, ale i
všichni občané. Zejména cykloturisté
putující po cyklostezce a také návštěvníci,
kteří přijedou do okolí naší obce za
sportovním potápěním do přilehlých
opuštěných lomů, nebo jen na procházku do
pěkné přírody. Budování je náročné a
finanční prostředky naší obce jsou
v letošním roce omezené, a ani budoucí roky
nebudou z finančního hlediska pro nás
příznivé.
Na
základě
rozhodnutí
zastupitelstva napsal starosta začátkem
prosince 2009 dopis týkající se žádosti o
sponzorský dar na pokračování výstavby
areálu volnočasových aktivit. Sponzorský
dar je určen na práce spojené s budováním
víceúčelového
hřiště
v
„Areálu
volnočasových aktivit“ v obci Leštinka.
Jedná se zejména o zajištění prací na areálu
a povrchovou úpravu hrací plochy
víceúčelového hřiště. V dopise bylo uvedeno
i číslo účtu Obce Leštinka pro možnost

zaslání finanční podpory 14320-531/100
vedeného u KB CHRUDIM pobočka
SKUTEČ. Případné poskytnutí finančního
daru lze zahrnout do finančních nákladů
firmy a lze jím snížit základ daně
(zák.č.586/1992 Sb., §15, odst.8).
Tento dopis byl předán a odeslán všem
podnikatelům v katastru naší obce. Podle
výpisu podnikajících subjektů v katastru
naší obce bylo odesláno celkem 19 dopisů.
Dosud jsme obdrželi finanční sponzorské
dary od :
Vodotop pan Haluza
5 000Kč
Restaurace u Hrocha p.Ing. Harant
10 000Kč
I. Boržíková
5 000Kč
Ing. V. Janovský
25 000Kč
p. Kroupa
10 000Kč
celkem
55 000Kč
Dále byl starostovi dán ústní příslib na
zapůjčení techniky nebo poskytnutí
materiálu od představitelů lomu Zárubka a
Zvěřinov. Techniku přislíbili zapůjčit obci
i pan Cepl Vl. a Movotný Miloš. Omluvu
na špatný hospodářský výsledek a
nemožnost poskytnutí sponzorského daru
dali ústně pan Ročeň a paní Filipiová.
Na příspěvky byla sepsána darovací
smlouva, děkovné dopisy (s vysvětlením
na co bude dar použit), nebo grafický
děkovný list s erbem naší obce, které byly
odeslány dle požadavku výše uvedených
sponzorů. Ještě jednou veřejně děkujeme
všem výše uvedeným sponzorům za jejich
příspěvky. Velmi si vážíme jejich pomoci a
přejeme všem hodně štěstí v podnikání.
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Žejbro
Naší obcí protéká potok Žejbro, to ví
každý kdo zde žije. Jak vypadá Žejbro očima
vodohospodáře? Na tuto otázku nám
odpověděli pracovníci Povodí Labe s.p. v
Hradci Králové.
Vodní tok Žejbro pramení severovýchodně od
obce Kladno a ústí do Novohradky nad
Hrochovým Týncem u osady Psotnov. Délka
toku je dle vyhlášky 470/2001 Sb. v platném
znění 28,7 km. Ve správě Povodí Labe s.p. je
23,5 km a to od soutoku s potokem Raná ve
Žďárci u Skutče po soutok s Novohradkou.
Horní úsek toku je ve správě Lesů České
republiky Hradec Králové. Správa toku začíná
úpravou koryta do nábřežních zdí v obci
Žďárec u Skutče. Poté potok protéká v
přirozeném korytě s rozmanitým břehovým
porostem až do Leštinky. Zde byla v minulosti
v její horní části vybudována průtočná nádrž s
karetkovým hrazením. Úprava koryta a stavba
jezu je v majetku obce. Na pravém břehu
nádrže u schodiště je umístěna vodočetná lať
hlásného profilu „B“. V dolní části obce se
nachází úprava koryta, provedená do
nábřežních zdí s pohyblivým karetkovým
jezem ve správě Povodí Labe s.p. Mezi oběma
úpravami je část koryta přirozená s balvanitým
dnem. Pod obcí Leštinka zaúsťuje do levého
břehu jediný větší přítok - Mrákotínský potok
a silně meandrující koryto se stáčí v poměrně
plochém území na severozápad až do Vrbatova
Kostelce. V okolí silničního mostu je
provedena úprava koryta do nábřežních zdí.
Od Vrbatova Kostelce Žejbro směřuje na
sever, protéká v přirozeném korytě střídavě
zalesněným údolím a volnou krajinou kolem
osady Podskála, obce Chacholice do Podlažic.
V katastru obce je koryto v třech úsecích
opevněné. Ve střední části obce podél
komunikace Podlažice - Chacholice byla
provedena přeložka koryta s opevněním
levého břehu kamenným záhozem (úprava
zůstala v majetku SÚS Pardubického kraje).
Nad silničním mostem silnice Chrast - Skuteč
je koryto na pravém břehu zpevněno nábřežní
zdí a dále v polní trati nad Chrašickým
rybníkem podél čerpací stanice VaKu je
koryto upravené kamennou rovnaninou. Stále

zachová směr na sever, obtéká přirozeným
korytem město Chrast, protéká obcí Rosice,
kde je koryto částečně zpevněno rovnaninou a
nábřežními zdmi. Protéká obcí Synčany a pod
obcí Brčekoly se stáčí silně meandrující
koryto na severozápad a v osadě Psotnov nad
Hrochovým Týncem se vlévá do Novohradky.
Novohradka

Žejbro
Pro vodáky potok představuje v úseku
Ždárec u Skutče Leštinka obtížnost WW I, tj.
lehký tok s občasnými peřejemi, pro který je
nutná loď upravená proti potopení, a vesty.
Mezi Leštinkou a Vrbatovým Kostelcem
obtížnost stoupá na WW II, tj. řeka s
peřejemi, rychlým proudem a občasnými
návaly proudu na břeh s možností překážek.
Zde již je nutná vodácká výbava doplněná o
helmu a znalosti sebezáchrany. Mezi
Vrbatovým Kostelcem a Chacholicemi
obtížnost stoupá až na WW III, tj. těžký tok s
nepravidelnými vlnami, válcemi a náhlými
překážkami (kaskádami). Úsek není možné
sjíždět bez předchozí prohlídky. Úsek je
vhodný pouze pro rafty, kajaky a lodě typu
Rio. Posádky musí být oblečeny v
neoprénech. Od Chacholic po soutok je potok
sjízdný bez větších omezení i pro méně
zkušené posádky. V žádném případě nelze
sjíždět ani jeden z karetkových jezů v
Leštince, neboť se pod nimi vyskytují válce.
Žejbro představuje pro vodáky zajímavý cíl
jejich výprav, limitovaný sjízdností pouze při
jarním tání a nebo při povodních. Je nutné
brát ohledy na zkušenosti posádky a její
vybavení, protože zde jakékoliv podcenění a
chyba může vážně ohrozit jak loď, tak i
samotnou posádku.
Mgr M. Štorek
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Přezkoumání hospodaření
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků došlo dne 29.3.2010 na obecním
úřadě Leštinka k přezkoumání hospodaření
třemi pracovnicemi Krajského úřadu
Pardubického kraje. Byly kontrolovány
písemnosti týkající se rozpočtu, účetní
kniha, inventurní soupisy majetku a
závazků, pokladní doklady, pokladní
kniha, rozvaha, výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu, smlouvy k účelovým
dotacím, smlouvy o převodu majetku a
zápisy z jednání zastupitelstva včetně
usnesení. Byla provedena i kontrola

přijatých opatření k odstranění nedostatků
za předcházející roky, které kontrolou byly
shledány jako splněné. Při přezkoumání
hospodaření obce Leštinka za rok 2009
byly zjištěny méně závažné a závažné
chyby a nedostatky
Celé znění závěrečné zprávy je
vyvěšeno na úřední desce. Po uplynutí 15
dní bude tato zpráva projednána na
veřejném zasedání zastupitelstva a budou
k ní přijata opatření řešící nápravu
zjištěných chyb a nedostatků. Následně
budou také tato přijatá opatření odeslána
přezkoumávajícímu orgánu.

Nové vedení OSDH
Zástupci dobrovolných hasičů z Crudimska
volili v Jeníšovicích 13. 3. 2010 nové
vedení Okresního sdružení hasičů Čech ,
Moravy a Slezska. Sjelo se tam 152
zástupců z celkem pozvaných 176 sborů,
které jsou v okrese Chrudim. Na tomto
jednání nejprve zhodnotili ve zprávě o
činnosti svoji činnost za uplynulé pětileté
období. Dále byly delegátům představeni
dva noví kandidáti na místo „okresního
starosty“. Hlasování na obsazení tohoto
místa proběhlo podle regulí tajnou volbou,

pomocí připravených hlasovacích lístků. V
prvním kole voleb však nebylo pro rovnost
hlasů rozhodnuto a muselo rozhodnout až
nové
hlasování.
Novým
starostou
okresního sdružení dobrovolných hasičů se
na pět let stal Miroslav Kunhart ze Skutče.
Všichni ho jistě znáte jako dlouholetého
hasiče a rozhodčího při okrskových
soutěžích. Ke zvolení mu gratulujeme a
přejeme hodně úspěchů v nové funkci.
Jistě přijede i do Leštinky na výroční
schůzi.

Pečovatelská služba
Město Skuteč nabízí a zajišťuje komplexní
pečovatelskou službu pro seniory. Služby
pečovatelky mohou využít nejen klienti
Senior Centra, ale i obyvatelé Skutče a
přilehlých vesnic. Pečovatelská služba
zajišťuje občanům rozvoz obědů, pořízení
nákupů a další služby dle jejich potřeb a
požadavků. Na tyto služby naše obec také
přispívá našim občanům, kteří v současné

době nejvíce využívají dovoz hotových
obědů přímo do domu, dle vlastního
výběru ve zvolených dnech. Další zájemci
o pečovatelskou službu a poskytovaní této
pomoci z řad našich nejstarších občanů se
mohou obrátit a kontaktovat přímo paní
Bodlákovou
na
telefonní
čísla
469 350 353, 725 101 646
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Z obecního zastupitelstva.
Požádali jsme Katastrální úřad pro
Pardubický kraj pracoviště Chrudim o
sloučení pozemků na kterých bude výstavba
místní komunikace. Jedná se o pozemky
796/1, 797/1, 797/2 a 792/4. Katastrální úřad
naší žádosti vyhověl po předložení nového
geometrického plánu a souhlasu Stavebního
úřadu ve Skutči.
Starosta zaslal dopis MěÚ Chrudim,
oboru územního plánu a reg. rozvoje se
žádostí o rozšíření zastavěného území obce a
urychlení možnosti výstavby rodinných
domů v obci Leštinka lokalita „V Dolcích“.
Při kontrole vodovodního řádu byla
zjištěna závada a únik vody v přípojce pana
Jana Škrhy. K poškození vodovodního řádu
vedoucího do jeho domku (chalupy) došlo
při opravě mostku a navážení zeminy. Místo
se nedalo přesně lokalizovat, je zde velká
navážka. Majiteli bylo doporučeno připojit
se na nedaleký vodovodní řád vedoucí
k rodinným domkům v Cejřově z Vrbatova
Kostelce.
Katastrální pracoviště v Chrudimi
bylo požádáno o vytištění tří souborů
kompletních katastrálních map k. ú. Leštinka
pro potřeby MěÚ Chrudim - Odboru
územního plánu a reg. rozvoje k zakreslení
rozšíření k. ú.
Došlo k závadě na počítačovém
pracovišti Czech –Pointu, které nešlo spustit.
Závada byla přivolaným technikem zjištěna
na počítači. Byla vyměněna základní deska a
počítač již pracuje bez závad.

Stavebnímu úřadu ve Skutči byla
předána již kompletní dokumentace a žádost
o povolení výstavby bezbariérového domu.
Dne 23.3.2010 jsme obdrželi souhlas
s provedením
ohlášené
stavby
bezbariérového domu. Souhlas platí jen po
dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti
pokud v této době bude se stavbou započato.
Stavebnímu úřadu ve Skutči byla
předána
již
kompletní
dokumentace
s vyjádřením všech dotčených orgánů
včetně žádosti o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby týkající se místní
komunikace – zpřístupnění pozemků „V
Dolcích“.
Obdrželi jsme oznámení o zahájení
územního řízení a pozvání k veřejnému
ústnímu jednání týkající se této komunikace.
Ústní jednání spojené s ohledáním na místě
je svoláno na 27.4.2010 v 10:00 hodin.
Policie ČR obvodní oddělení Skuteč
požádalo OÚ Leštinka o zaslání všech
platných vyhlášek naší obce. Starosta podle
požadavku zaslal jednotlivé vyhlášky emailem.
V pondělí 29.3.2010 proběhlo na OÚ
přezkoumání hospodaření obce Leštinka
pracovníky PK. Zpráva o výsledku
přezkoumání byla vyvěšena na úřední desce
a po uplynutí 15 dní bude následně
projednána zastupiteli na veřejném zasedání
včetně přijetí vhodných opatření.

Úmrtí
V rodinném kruhu zemřela v měsíci březnu
naše dlouholetá spoluobčanka paní Marie
Novotná. †. V letošním roce by se dožila
84 let. Na pohřeb se s ní přišlo i přes

nepřízeň počasí rozloučit mnoho občanů
jak z Leštinky, tak ze širokého okolí.
Děkujeme všem za projevy soustrasti.

Narození
V měsíci březnu se narodil Monice
Pejchové syn. Jmenuje se Damiján.
Gratulujeme mamince a vítáme malého

Damijána mezi námi. Jsme rádi, že v tomto
měsíci došlo k rozšíření počtu našich
nejmladších spoluobčanů v Leštince.

