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Zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace
V současné době nemá naše obec vhodnou
kanalizaci na splaškovou vodu. V obci je
jen kanalizace pro povrchovou vodu, která
je svedena do potoka Žejbro. V současné
době jsou poskytovány účelové investiční
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
kanalizace. Jak jsme občany již
informovali, zastupitelé odsouhlasili návrh
zadání a sepsání žádosti o finanční dotaci
z průběhu měsíce ledna 2010. Z těchto
finančních prostředků schválilo ZPk dne
29.4.2010 dotaci ve výši 250 000Kč na
zpracování
projektové
dokumentace
splaškové kanalizace v obci Leštinka se
spoluúčastí obce 112 000Kč.
Jednáním a přípravou prací s tím
souvisejícími
pověřilo
zastupitelstvo
starostu obce Ing. Josefa Modráčka. Na
základě získaných referencí byly dne
24.5.2010 zaslány žádosti na tři uchazeče
se žádostí o spolupráci. Byla jim zaslána
výzva k podání nabídky na zpracování
projektu „Splašková kanalizace Leštinka –
dokumentace k územnímu řízení.“.
Nabídky musely být dodány nejpozději do
9.7.2010 do 15.00 hod., přičemž lhůta byla
splněna okamžikem doručení
V současné době můžeme již občany
seznámit s výsledkem této veřejné
zakázky malého rozsahu, týkající se
zpracování projektu „Splašková kanalizace
Leštinka – dokumentace k územnímu
řízení.“.
Z celkem čtyř obeslaných se jeden uchazeč
omluvil z kapacitních důvodů a tři
uchazeči výzvu akceptovali. Podle pravidel

došly tři kompletně zpracované nabídky od
AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.,
od Vanda Linková - Projekční a inženýrská
činnost a od Optima spol. s.r.o.Vysoké
Mýto.

Dne 12.7.2010 se pro vyhodnocení
doručených nabídek sešlo zastupitelstvo
obce Leštinka. Před otevřením obálek byla
stanovena kritéria: úplnost nabídek, cena,
termíny a doporučení. Bylo vybíráno z tří
výše uvedených kompletně zpracovaných
nabídek. Po prostudování a vyhodnocení
jednotlivých bodů odsouhlasili zastupitelé
obce Leštinka jako nejvhodnějšího nabídku
od Projekční a inženýrská činnost - Vanda
Linková. Zároveň pověřili starostu obce
sepsáním a podepsáním smlouvy. Starosta
obce následně poděkoval zúčastněným a
vyzval vítěze soutěže k sepsání smlouvy,
která byla vzhledem k čerpání dovolených
podepsána až dne 20.8.2010 na OÚ
Leštinka.
Vypracování
projektové
dokumentace k územnímu řízení včetně
projednání s dotčenými orgány státní
správy a majiteli pozemků bude ukončeno
odevzdáním projektu do 30.11.2011.
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Nuceně nasazený
Pan Jindřich Zach je jediný občan
z Leštinky, který se dostal až do města
Narvik, ležícím v severním Norsku, daleko
za severním polárním kruhem. Je zde
nezamrzající přístav Narvik, který je
zároveň i nejsevernějším místem na
evropské pevnině, kam vede železniční
trať. Ta sem přichází ze švédské strany,
která se používá po dobu více než sto let
pro převoz železa ze švédských dolů
Kiruna. Jindřich Zach
se narodil 7.
května 1920 v Leštince. Měl šest
sourozenců. Jindřich je nejmladší ze všech.
Chodil do školy v Prosetíně. Po ukončení
školy pracoval v lomu Mokrýšov. Měl
zájem o studium na hudební škole v Praze,
ale rodiče mu to nedovolili. Když mu bylo
23 let byl z Leštinky v roce 1943 totálně
nasazen na nucené práce do Německa.
Nejprve byl v Berlíně tři měsíce a potom
byl odvezen do Norska. Než se dostal jako
nuceně nasazený do Norska do Narviku
probíhaly tam těžké boje a byla tam
spousta potopených lodí na pobřeží.

Bitva o Narvik byla sérií pozemních
a ámořních
vojenských
střetnutí
odehrávajících se v roce 1940, ve kterých
se rozhodlo o obsazení Norska Třetí říší.
Bitva o Narvik byla součástí norské
kampaně. Střetnutí probíhala v Narviku,
jeho okolí a v přilehlém Ofotfjordu
.V blasti proti sobě bojovaly armády
Norska, Velké Británie, Francie a Polska
proti Wehrmachtu (zejména šlo o německé
a rakouské horské oddíly). Na moři se
střetla Royal Navy s Kriegsmarine.
Pozemní boje trvaly dva měsíce,
k ámořním bitvám došlo 10. a 13. dubna
1940. Důležitost Narviku pro Německo
spočívala v tom, že se jednalo o strategicky

důležitý nezamrzající přístav a nedaleký
zdroj švédské železné rudy. Střetnutí
skončilo vítězstvím Němců, což vedlo k
totálnímu obsazení Norska a ústupu
Spojenců z této oblasti.

Zničený torpédoborec Bernd von Arnim

Nuceně nasazení na práci, mezi kterými
byl i pan Jindřich Zach z Leštinky, jeli do
Narviku na lodi, která se jmenovala
„Monteroza“. Tato loď byla veliká. Měla
pět palub nad sebou. Během cesty zažili
velikou bouři. Obrovské rozbouřené vlny
se přelévaly přes tuto loď. Skoro všichni
dostali mořskou nemoc, na což doplatil
jeden Francouz, který na lodi při této cestě
zemřel. Pan Zach v životě nezažil takový
strach o svůj život, jako v této bouři a roto
se modlil po celou dobu bouře až do
přístavu.

Jeho práce v Norsku po dobu totálního
nasazení spočívala ve vykládání a akládání
lodí, které převážely různý strategický
materiál, zbraně, železnou rudu a stavební
materiál. Mimo Narviku pracoval též ve
městech Oslo, Trondheim a Harstad. Když
dostal zprávu, že se mu narodil první syn
Jindřich, bylo mu dovoleno odjet na
dovolenou domů. V té době pracoval na
ostrově Rolla. To bylo v roce 1944. Do
Norska se potom již nevrátil. Až do
osvobození pracoval v lomu. Po válce
nastoupil jako bezpečnostní technik na
ředitelství lomu ve Skutči. Tam pracoval
až do roku 1969. Pak byl doporučen na
vedoucího lomu Zárubka, kde v této funkci
pracoval až do odchodu na důchodu v roce
1980.
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Jednání s AVE
Dne 3.8.2010 přijel zástupce
firmy AVE cz do Leštinky.
Byl řešen průběh a zlepšení
vzájemné spolupráce. Řidiči
na naší trase mají problémy
se svozem igelitových pytlů,
které jsou často roztrhané a
komplikují nakládku. Řidiči
musí
rozházené
věci
posbírat a uklidit. Nejvíce
případů je v chatové oblasti,
kde zvířata hledají odpadky
k obživě atd. Pro zlepšení
této situace bylo dohodnuto
a
následně
zastupiteli
odsouhlaseno
zakoupit
levný
starší
plechový
kontejner na komunální

odpad, který je již v současné době
umístěn v chatové oblasti.

Vyskytly se i problémy v jiné obci
s odvezením
bot
odložených
v igelitové tašce poblíž popelnic.
Majitelka pak požadovala po vedení
firmy úhradu. Došlo i k tom, že si

někdo odložil peněženku
v igelitce
na
popelnici
a opeláři ji omylem také
vhodili do odpadků. Vedení
AVE proto nechalo vyrobit
pytle se znakem AVE, aby
nedocházelo k takovým to
přehmatům. Pytel s logem
prodávají obce občanům za
cca 25Kč. Podle zástupce
AVE je levnější si pořídit
další popelnici. Například
plastová
s kolečky
s obsahem 240 litrů stojí
1350Kč a 120 litrů jen
1000Kč.
Doporučujeme
občanům nahradit slabé
plastové pytle popelnicemi.

Oprava komunikace
V tomto měsíci i přes nepříznivé počasí došlo
k opravám výtluků a krajnic na komunikaci po
obci. První etapa skončila v loňském roce
u ropáčků. Jak jste si mohli všimnout,
v opravách
se
pokračovalo
směrem
k Prosetínu. Opravu zajišťuje firma pana Vl.
Cepla. Na opravu je použita stejná pytlovaná

obalovaná hmota, která je podle výrobce
aplikovatelná do -10°C za vlhka a deště.

Územní plán obce Leštinka
Starosta obce požádal REGIO, projektový
ateliér s.r.o Ing. arch. Janu Šejvlovou
o oskytnutí informace, jak postupují práce na
územním plánu naší obce Leštinka.
Pro letošní rok 2010 jsme uzavřeli
s Pardubickým krajem smlouvu o poskytnutí
grantu
z
rozpočtových
prostředků
Pardubického kraje ve výši 99 000 Kč na
dokončení prací na územním plánu.
Vyúčtování realizovaného projektu musíme
předložit nejpozději do 30. 11. 2010. Zároveň
jsme Ing. arch. Janu Šejvlovou informovali, že
jsme obdrželi také dotaci na zpracování
projektu kanalizace pro naši obec. Kanalizace
bude směrována pravděpodobně na čistírnu
odpadních vod ve Skutči. Dle projektanta by se
s touto veřejně prospěšnou stavbou mělo

počítat i v územním plánu obce Leštinka.
Kanalizace bude vedena stejně jako je již
veden plyn po obci a do obce. Požádali jsme
o aměřená data týkající se přívodu a rozvodu
plynu pro naši obec. Ing. arch. Jana Šejvlová
potvrdila, že s termínem pro dokončení
uvedený v dotaci počítají. V současnosti již
zahájili přípravné práce na dokončení návrhu
územního plánu. V nejbližší době dojde
k zájemné
schůzce
a
konzultaci
rozpracovaného návrhu územního plánu.
Veškeré další dotazy z řad zastupitelů a občanů
k řešenému územního plánu obce Leštinka na
požádání zodpoví pracovníci REGIO při
návštěvě 15.9.2010.
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Z obecního zastupitelstva.
Starosta a místostarosta jednali se
zájemci o práci v zastupitelstvu obce pro
nové volební období 2010-2014.
Účetní obce převzala od kandidátů do
příštích komunálních voleb kandidátní
listiny a předala je k ověření do Skutče.
Celkem se přihlásilo 12 kandidátů.
Bylo
zpracováno
a
zasláno
vyhodnocení veřejně prospěšných prací
s výčtem odpracovaných hodin panem
Dudkem. Zároveň byl nabídnut výkon
veřejně prospěšných prací v naší obci pro
další zájemce.
S panem Čečetkou bylo projednáno
uložení kanalizačních a vodovodních
rozvodů před betonováním základové desky
u bezbarierového domu.
Dne 3.8.2010 proběhlo jednání
starosty se zastupcem firmy AVE CZ. Byly
projednány připomínky a možnosti zlepšení
spolupráce.
Zastupitelé odsouhlasili zakoupení
staršího kovového kontejneru do chatové
oblasti, aby nedocházelo k trhání igelitových
pytlů zvířaty. Tím se i zlepší manipulace
s komunálním odpadem v této oblasti.
Zástupkyně AVE CZ paní Jelínková
zajistila po odsouhlasení kontejner na svoz

komunálního odpadu za cca 5000 Kč ze
střediska v Nasavrkách.
Kontejner byl dovezen firmou AVE
CZ v 33. týdnu přímo na místo do chatové
oblasti.
Po provedeném výběrovém řízení
v měsíci červenci na projekt kanalizace
k územnímu řízení došlo k sepsání smlouvy
s vítězem soutěže. Termín ukončení prací
včetně projednání byl stanoven do
30.11.2011
Vzhledem k stále se opakujícím
dešťům bylo rozhodnuto vyčistit příkopy
podél silnice v záplavové oblasti před
Kolbabovými.
Došlo k zahájení práce na
opatřeních.
Byla
protipovodňových
zbourána čekárna, vybagrovány pařezy a
prodloužen příkop.
Bylo rozhodnuto o provedení „II.
Etapy oprav výtluků“ před zimním obdobím
na místní komunikaci směrem k Prosetínu.
Starosta jednal s Ing. Arch. Janou
Šejvlovou o termínu dokončení územního
plánu
obce
Leštinka.
Potvrzen
termín 30.11.2010.

Narození
Dne 4.8.2010 se manželům Lorencovým
narodila dcera. Jmenuje se Barborka.

Gratulujeme manželům k přírůstku do
rodiny a vítáme nového občana Leštinky.

„II. Leštinecké rodinné setkání“.
Dne 12.9.2010 od 13.00 hodin do cca 17.00 hodin bude v Leštince v areálu
volnočasových aktivit probíhat na zahájení školního roku „ Leštinecké rodinné setkání“.
Pro děti budou opět připraveny různé sportovně-zábavné soutěže s překvapením na závěr.
V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program v omezeném rozsahu
v kulturním domě v Leštince. Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si
s dětmi a vnoučaty.

