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Územní plán obce Leštinka
Vedoucí REGIO projektový atelier s.r.o. paní Ing.
Arch. Jana Šejvlová se svým kolektivem
pracovníků dokončila práce na územním plánu
obce Leštinka. Kompletní dokumentace ÚP
Leštinka plus záloha na CD, byla naší obci zaslána
poštou. Pro vyhodnocení poskytnuté dotace
z prostředků Pardubického kraje bylo paní Ing.
Loumanové předáno CD s ÚP Leštinka osobně
paní arch. Janou Šejvlovou. Kompletní ÚP v
papírov podobě s CD byl také poslán pořizovateli MěÚ Chrudim, Bc. Haně Fišerové. Pro urychlení
předávání je na internetu k dispozici kompletní
dokumentace ve formátu pdf. MěÚ Chrudim již
vyvěsil výzvu k projednání našeho územního
plánu, který je k nahlédnutí na MěÚ Chrudim,
nebo na našem Obecním úřadě. Zároveň je
k dispozici
i
na
stránkách
naší
obce
www.lestinka.unas.cz.
ÚP je velice podrobně a pěkně zpracován.
Naše obec tak získává důležitý podklad pro svůj
další rozvoj.

Územní plán Leštinky se stane nástrojem
územního plánování a vytvoří právní rámec k
usměrňování a řízení změn území v zájmu
komplexního rozvoje obce a ochrany hodnot na
jejím území.

Hlavní cíle rozvoje našeho území představuje
konkrétně:
- stabilizace a zkvalitnění stávajícího sídelního
potenciálu, včetně vybavení veřejnou infrastrukturou v naší obci.
- vytvoření přiměřené nabídky ploch pro rozvoj
bydlení v k.ú. Leštinka.
- posílení vlastní ekonomické základny obce.
- vytvoření podmínek pro koordinaci způsobů
využívání území, zejména těžby spolu s rekreačním
využíváním krajiny a ochranou přírodních hodnot.

Starosta poděkoval za všechno vynaložené úsilí
Ing. Arch. Janě Šejvlové a požádal ji o předání
poděkování jménem občanů Leštinky všem
pracovníkům, kteří přispěli svojí prací ke
zdárnému zakončení tohoto nelehkého úkolu,
zejména pak Ing. Arch. Ludmile Svobodové.
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Luže ve středověku a ranném novověku
V říjnu 2010 uspořádalo město Luže
kolokvium s prezentací knihy Luže
v dějinách 1.díl, zpracovanou PhDr.
Emilem Voráčkem DrSc. a kol. Garantem
setkání byl Historický ústav AV ČR, jehož
ředitelka Prof. PhDr. Svatava Raková CSc.
byla po celé jednání přítomna. Kolokvium
bylo určeno pro odborníky a pro všechny
zainteresované
zájemce
o
historii.

V první části byly projednávány problémy
a možnosti historického výzkumu malých
obcí a měst. V této části po vystoupení
Doc. PHDr. Davida Papájíka, CSc
z Filozofické fakulty Palackého univerzity
v Olomouci vystoupili k této tématice
z pohledu arcivářů Mgr. Ivo Šulc, ředitel
Státního okresního archivu v Chrudimi, a
občan naší obce Leštinky Mgr. Michal
Štorek, pracovník Státního oblastního
archivu Zámrsk, který informoval přítomné
o archivním fondu panství Košumberk a
v závěru i v krátkosti osvětlil historii a
vzájemné vazby na panství Rychumburk.

Přítomní archeologové hovořili o nedávno
znovunalezených dvaceti bednách

s cennými archeologickými materiály,
které byly majetkem Družstva pro
záchranu hradu Košumberk z období
kolem roku 1920.
Ve druhé fázi věnované středověku hovořil
Mgr. Zdeněk Vašek z Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se
zejména 14. a 15. stoletím ve vazbě na
okolí Luže. Jeho přednášku doplnil bývalý
ředitel Východočeského muzea v Chrudimi
PhDr. František Šebek, který objasnil kudy
v našem okolí táhla husitská vojska, a zda
mohl Jan Žižka být u hradů Košumberk a
Předhradí. Pro zajímavost ukázal i mapu,
kde všude byly nalezeny zakopané
cennosti ukryté před válečným tažením.
Poslední část přednášek se týkala života a
rekatolizace košumberského panství v 16.
a 17. století. Velice zajímavá byla i
přednáška o historii rodu Žďárských, se
zaměřením na poslední Slavatovnu - Marii
Maxmilianu Evu Terezii, která se
zasloužila zejména o výstavbu kostela
Chlumku. Přednášku přednesl Mgr. Hynek
Fridrich ze Státního okresního archivu
Kladno. Večer byla představena nová
kniha o Luži, která se nazývá Luže
v dějinách 1. díl a proběhla i výstavka
vybraných obrazů z této knihy, které
nafotil Pavel Němeček.

Tuto knihu je možno zakoupit např. v
e-shop: http://obchod.hiu.cas.cz
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Svaz žen
V neděli 21.11.2010 se ve 14:00 hodin
uskutečnilo setkání žen obce Leštinka.
V kulturním domě byl pro ně připraven
program týkající se vánočního pečení a
zdobení cukroví. Ukázku a instruktáž na
zdobení medových perníčků zajistila paní
Anna Taberyová.

Pokud bude mít někdo zájem, může si
vánoční cukroví objednat na adrese Anna
Taberyová, Lubná 304, Lubná u Poličky
56963, nebo na tel. - 461100240 mob. –
724225497 nebo e-meilem
ataberyova@seznam.cz
Pro informaci kolekce dvanácti druhů

Sešlo se zde poměrně hodně žen (cca 30) i
z okolních obcí, jako je Vrbatův Kostelec a
Prosetín. Všem se tato akce líbila. Bylo zde
možno si i zakoupit hotové napečené a
ozdobené perníčky z medového těsta ve
tvaru čertů, Mikulášů atd. Přítomní si
mohli sami tuto techniku odzkoušet. K
ochutnání zde byly i mini zákusky, jako
například věnečky, banánky, punčové a
ořechové řezy atd.

trvanlivého vánočního cukroví v jednom
kg asi 80ks - cena za kg 320,-Kč. Kolekce
sedmi druhů vánočního cukroví plněné
krémem v jednom kg asi 70ks - cena za kg
380,-Kč. Tento rok nabízí paní Taberyová
deset druhů dia vánočního cukroví - cena
za kg je 350,-Kč. Přijímá i objednávky na
mini zákusky. Všechny výrobky jsou
zhotoveny z kvalitních, převážně českých
surovin
podle
tradičních
postupů.

Autobusová čekárna
Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje
informovali
byla
zadána
výroba
autobusové čekárny u silnice Skuteč –
Vrbatův Kostelec. V současné době již
stojí na svém místě.

Na původní straně se v budoucnu bude
ještě budovat protipovodňové opatření
podle zpracovaného projektu, a tak zde
zatím není čekárna. Pro udržení pořádku
byl umístěn v nové čekárně i odpadkový
koš. Věříme, že kuřáci budou dodržovat
zákon a nebudou v blízkosti čekárny kouřit
a nedojde zde k požáru od odhozených
nedopalků. Na přání starších občanů zde
byla umístěna i lavička. Na internetových
stránkách naší obce je otevřena anketa
k umístění čekárny. Návštěvníci těchto
stránek tu mohou vyjádřit svůj názor, který
podle výsledku ankety pomůže novému
zastupitelstvu v rozhodnutí, jak dál
postupovat.
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Z obecního zastupitelstva.
- Ze stavebnin v Hlinsku byly dovezeny
soupravou s hydraulickou rukou palety se
stavebními bloky. Dodáno 24 z 30 palet, které
byly složeny před stavbou bezbarierového domu.
Zbývajících 6 palet dovezou stavebniny
v následujícím období. Na stavbu bylo v rámci
slevy objednáno 1500 kusů bloků.
- Zapisovatelka paní Vrchlavská zpracovala
zápis z prvního ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva a předala ho k podpisu
ověřovatelům a zastupitelům.
- Zároveň byly nahlášeny a provedeny změny
představitelů obce podle výše uvedeného zápisu
na portálu veřejné správy prostřednictvím epusa.
- Na úřední desce a internetu byla vyvěšena
vyhláška týkající se rozšíření zastavěného území
naší obce.
- Obdrželi jsme a zveřejnili podklady týkající se
veřejné vyhlášky k povolení

elektrifikace nových stavebních parcel „V
Dolcích“.
- ČEZ Distribuce a.s. požádal o zveřejnění
výzvy ke kácení a okleštění stromoví s cílem
zabezpečit provoz rozvodného zařízení a
dodávek elektřiny do domácností.
- Byla zaplacena faktura od REGIO projektový
atelier za dokončení územního plánu naší obce.
Po provedené platbě bylo následně zpracováno
písemné vyhodnocení pro dotaci z Pardubického
kraje. Toto vyhodnocení musí být předáno spolu
s digitálními daty na CD do 30.11.2010, aby
mohl Pardubický kraj tuto dotaci zpracovateli
proplatit.
- ČEZ Distribuce a.s. obdržel od Stavebního
úřadu ve Skutči stavební povolení na provedení
elektrifikace parcel „V Dolcích“..
- Finanční výbor zpracoval návrh finančního
rozpočtu obce pro rok 2011, který je vyvěšen na
úřední desce.

Naši jubilanti
V měsíci listopadu 2010 oslavili naši
spoluobčané významné životní výročí. Jsou to :

**Miloslava Pondělíčková ***
**Jaroslav Jonáš ***
**Stanislava Laštůvková ***
Srdečně všem blahopřejeme.

Výzva ke kácení
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá majitele a
uživatele pozemků o pokácení a okleštění
stromoví a jiných porostů v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení. Důvodem je
zabezpečení provozu rozvodného zařízení,
zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky
elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě
zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon , a
zákona č. 11481992Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Ořez dřevin
provádějte tak, aby:- nejmenší vzdálenost větví
od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů
byla alespoň 1m u holých vodičů; 0,5m u
izolovaného a kabelového vedení u VN pod
vedením 7 m na každou stranu. Při práci
dodržujte bezpečné vzdálenosti a u stromů,
které mohou ohrozit vedení, si vyžádejte
souhlas ČEZu. Pokud majitel okleštění
neprovede, provede odstranění dřevin ČEZ
Distribuce s.r.o. Žádáme i o ořezání větví a
stromů pod vedením obecního rozhlasu.

83 let
55 let
50 let

Volné pobíhání psů
V posledním období bylo zjištěno úmrtí dvou
psů v naší obci. Jeden byl nalezen ležící na
železniční trati u lomu Zárubka. Majitelem psa
byl pan Kroupa. Někdo chtěl, aby to vypadalo,
že jej srazil vlak. Pes však při ohledání měl na
krku otvor pravděpodobně po střele.
V polovině listopadu se vyskytl druhý případ.
Občané nahlásili OÚ nález utonulého psa
v obecní nádrži. Majitel tohoto psa dosud
nebyl zjištěn. Foto je k dispozici u starosty.
Není jasné, jak se do nádrže mohl dostat. Voda
v řece je nízko a mrtvý velký pes by se sem
korytem řeky těžko splavoval. Někdo ho tedy
musel vhodit do nádrže mrtvého, nebo ještě
hůře živého. Vzhledem k vyzděným břehům
nádrže by se plovoucí pes nemohl dostat ven a
vyčerpáním by utonu. Z výše uvedených důvodů
žádáme všechny majitelé psů, aby si své psy hlídali
a nenechali je volně pobíhat. Zároveň tak budou
dbát i o bezpečnost našich občanů a nebudou
porušovat veřejnou obecní vyhlášku.

