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Zpráva o vývoji bezpečnostní situace
Nový vedoucí Policie
ČR Obvodní oddělení
Skuteč npor. Bc. Petr
Dvořák, který nahradil
1.9.2010 dlouholetého
vedoucího npor. L.
Stříteského,
předal
osobně starostovi obce hodnotící zprávu. V
ní provedl vyhodnocení vývoje bezpečnostní
situace za rok 2010 v teritoriu OOP Skuteč.
Zpráva vychází z porovnání vývoje trestných
činů a přestupků. Podle této statistiky
roce
k žádnému
nedošlo
v loňském
dramatickému zvýšení vývoje trestné
činnosti. Pro vaši informaci:
Rok
trestné činy přestupky
2005
207
274
2006
279
351
2007
232
364
2008
206
452
2009
224
392
2010
230
436
S ohledem na uvedená čísla bylo
konstatováno, že bezpečnostní situace je
prakticky na podobné úrovni, jako
v předchozích letech. Snaha oddělení je
nadále potírat kriminalitu i v situaci, kdy jim
chybí 2 policisté. V tuto chvíli je stav
oddělení : 1 vedoucí a 12 podřízených
policistů, kteří nepřetržitě zajišťují službu
včetně sobot a nedělí. Některé služby spojují
s útvarem OOP Chrast. U prošetřovaných
případů převažuje majetková trestná činnost
s podílem 55,6%. V podstatě se neliší od
okolních útvarů PČR. Nejzávažnější řešený
případ v roce 2010 bylo použití služební
zbraně hlídky PČR OO Skuteč proti

pachateli vloupání do ZŠ v Luži, který jako
první neváhal použít svoji zbraň proti
policistům. V teritoriu OOP Skuteč nebyla
zaznamenána trestná činnost s rasovou či
národnostní
nesnášenlivostí.
Násilná
trestná činnost zde činí 4,8% a spočívala
ve fyzickém napadení nebo výtržnictví.
Mravnostních případů bylo 0,87%.
Policisté se zaměřili i na monitorování
požívání alkoholu dětmi a zneužívání
omamných a psychotropních látek. Řešili
řadu vloupání, např. do novinového stánku,
zaparkovaných vozidel a vloupání do
sběrných surovin. Tradičními delikty jsou
řízení pod vlivem alkoholu. Vyskytlo se i
sprejerství, kdy došlo k pomalování
odstavených
vlaků.
Spolupracují
i
s Městskou policií Skuteč a vyměňují si
své poznatky a informace. Na Štědrý den
prošetřovali únik plynu v domě ve Skutči.
V další části zprávy je popsána trestná
činnost v okolních obcích a městech, jako
je Luže, Bělá, Proseč, Zderaz, Perálec,
Nové Hrady, Leština, Střemošnice,
Řepníky, Hroubovice, Předhradí, Prosetín,
Vrbatův Kostelec, Tisovec atd. Pokud se
týká Leštinky, prakticky nejzávažnějším
řešeným případem v katastru obce Leštinka
bylo vniknutí dvou mladíků do domu starší
paní, kterou zabavili u jejích dveří.
Naštěstí si paní chybu včas uvědomila a
nezvané návštěvníky za pomoci ochotného
souseda rychle vyhnala, že ani nestačili nic
odcizit. Tato sorta lidí zkouší pozornost
seniorů a neštítí se je okrást. Úspěšně řeší i
navrácení či zablokování mobilů a delikty
spáchané pomocí výpočetní techniky.
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Jak se zbavujeme elektrospotřebičů
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci
přibližně třetina českých domácností. V
souvislosti s ekonomickou recesí přestali lidé
vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model
a ve větší míře je využívají po celou dobu jejich
životnosti. Tato a další zjištění vyplývají z
průzkumu veřejného mínění, který v roce 2010
pro kolektivní systémy
ELEKTROWIN,
ASEKOL a EKOLAMP zpracovala agentura
Markent. Stejný průzkum se uskutečnil už v
letech 2006 a 2008.
„Zpětný odběr“ se stal součástí každodenního
slovníku. K nejdůležitějším zjištěním patří
skutečnost, že celých 96 % dotazovaných
zástupců českých domácností v průzkumu
uvedlo konkrétní vlastní vysvětlení pojmu
zpětný odběr. Toto slovní spojení se tedy za
pouhých pět let, kdy systém zpětného odběru
vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo
běžnou součástí každodenního slovníku Čechů.
Pravdou ovšem je, že představa o tom, co to
zpětný odběr je, popsaná v některých odpovědích,
stále není tak docela přesná. 42 % dotázaných
definovalo pojem zpětný odběr jako „předání
nefunkčních elektrozařízení k likvidaci“. Další se
ale domnívají, že se jedná o „poplatek za odběr
starých spotřebičů“, „výměnu starých spotřebičů za
nové“ nebo také „ekologické zlikvidování drahých
přístrojů“. Stouplo i povědomí o možnostech
materiálového využití. Vysoké je také povědomí o
možnostech
využití
surovin
získaných
z odevzdaných
spotřebičů.
Především díky
informačním kampaním, kterým dominuje zejména
seriál akcí Zatočte s elektroodpadem, se pouhých
5% dotázaných vyslovilo nesouhlasně k výroku „z
vyřazených elektrozařízení lze použít mnoho
surovin pro výrobu nových výrobků“.
Dalších 24 %účastníků průzkumu s ním „spíše
nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a 31 %
„rozhodně souhlasí“. Už od roku 2006, kdy byl
proveden první ze tří průzkumů, roste
kontinuálně podíl respondentů, kteří hodnotí své
informace o zpětném odběru elektrozařízení
jako dostačující. Letošní průzkum přesto ukázal,
že je ještě co zlepšovat i v této oblasti. Přibližně
třetina dotázaných si totiž stále myslí, že některé
malé spotřebiče patří do běžné popelnice nebo do
kontejneru na tříděný odpad. Ekologické chování
ovlivňuje vzdálenost. Češi nejčastěji odevzdávají k
recyklaci kopírky (63 %), ledničky (60 %) a
elektrické sekačky na trávu (52 %). S tím, jak roste
informovanost o celém systému zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky
Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované
průzkumy například ukazují, že o celé desítky
procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou
lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním

elektrospotřebičem na sběrné místo. „Malé
spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni
dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké
na 1475 metrů.“ Kdo rozhoduje o koupi a kdo o
recyklaci. Průzkum se ovšem nezabýval otázkou,
jak daleko jsou zákazníci ochotni dojít nebo spíš
dojet nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi
detailně, kdo v typické domácnosti o koupi
rozhoduje. Stejně důkladně pak zkoumal, kdo
rozhoduje o způsobu likvidace po skončení
životnosti. Například o nákupu velkých domácích
spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky,
rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O
způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento
„kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů.
Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní
člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků
nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních
dvou let se českým domácnostem peníze
nevydělávaly právě snadno, což ukazuje
prodlužování doby, po kterou dnes musejí
spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou
v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější.
Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky
aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné
činnosti.
Sběrná síť je stále hustší

Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela
objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost
do nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně
zmenšila: dnes činí 3138 metrů, k nejbližšímu
prodejci, který zdarma odebere starý spotřebič, to
mají české domácnosti v průměru 2806 metrů.

Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes už
zahrnuje 10 865 unikátních sběrných míst.
Historicky první místo zpětného odběru bylo
otevřeno před pěti lety na Ministerstvu životního
prostředí ČR. Za tu dobu už bylo v Česku
ekologicky zpracováno přes 150 tisíc tun
elektroodpadu. Více než 1000 tisíc tun z tohoto
množství má na kontě ELEKTROWIN.
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Stav pitné vody v naší obci
Někteří občané poukazovali na zhoršenou
kvalitu pitné vody. Vodárenská společnost
Chrudim a.s. se sídlem Novoměstská 626 v
Chrudimi nechala ověřit kvalitu pitné vody
v našem vodovodním řádu. Dne 28.2.2011
byl v 10:05 hodin proveden odběr vzorku
v Leštince - dům č.p. 49. Celková analýza
tohoto vzorku byla dokončena 4.3.2011.
Rozbor byl proveden v akreditované
laboratoři ČIA zkušebními metodami.
Zjištěné výsledky akreditovaná laboratoř

zpracovala do protokolu č. 220/11, který nám
byl zaslán pro informaci. Těší nás, že
můžeme naše občany informovat o
nepřekročení žádného fyzikálního ani
chemického ukazatele. Mikrobiologické a
biologické ukazatele jsou na nulových
hodnotách. Zjištěné hodnoty jsou ve všech
parametrech pod hygienickými limity
uvedenými ve vyhlášce MZ č. 252/2004Sb.,
kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
Protokol je k dispozici na OÚ Leštinka.

Upozornění ČEZ
Obdrželi jsme upozornění od pracovníků
ČEZ Distribuce a.s. se žádostí o zveřejnění a
seznámení všech občanů. Z důvodu údržby
transformátorů provede ČEZ Distribuce a.s.
odstávku dodávky el. proudu pro Leštinku
v dubnu 2011. Odstávka bude dne 14.4.2011

od 10:30 do 12:30 hod., nejprve bude
prováděna údržba transformátoru u potoka a
dojde k celkovému odpojení obce.
Odpoledne od 13:00 do 15:00 hod. bude
odstaven transformátor v Horkách. Žádáme
občany, aby s touto odstávkou počítali.

Rozšíření komunikace
Počátkem března se ohlásil ČEZ Distribuce
a.s. Podle stavebního povolení se rozhodl
provést práce spojené s elektrifikací
stavebních parcel „V Dolcích“. Při
vyměřování výkopu pro el. kabely pomocí
satelitního zaměřovače bylo zjištěno, že na
příjezdu je cesta zúžená a kabel by vedl po
stráni. Internetové katastrální satelitní
snímky se zaměřenými hranicemi pozemků

následně tento stav potvrdily. Na základě
této skutečnosti požádal starosta lom
Zárubka o pomoc. Vedení lomu vyšlo obci
vstříc a zapůjčilo svoji těžkou techniku.
V sobotu dne 26.3.2011 byla cesta postupně
rozšířena tak, aby mohly být el. kabely
umístěny do kraje komunikace dle projektu.
Děkujeme vedení a pracovníkům lomu
Zárubka za kvalitně vykonanou práci.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi jsme zprávu PČR o vývoji
bezpečnostní situace v teritoriu PČR OO Skuteč.
Nedošlo
k podstatným
změnám,
úroveň
kriminality je na stejné úrovni jako
v předcházejících letech.
Byl proveden chemický rozbor pitné
vody v obecním vodovodním řádu. Kvalita vody
odpovídá ve všech parametrech požadavkům
MZ.
Sešlo se zatupitelstvo obce na pracovní
zasedání. Projednalo veřejné osvětlení , rozhlas a
stavební úpravy cesty „V dolcích“, změna
napojení el rozvodu pro bezbariérový dům
společně s Andrlovými. Byla projednána i
možnost odkoupení pozemků pro novou
výstavbu dle ÚP.
Zastupitelé povolili napojení budoucí
stavby pana Němce vedle P. Horycha na obecní
vodovod.
PF ČR zaslal žádost o vyjádření
k podmínkám převodu pozemků ve vlastnictví
státu na jiné osoby. Jedná se o pozemky p.č.
745,746/1, 746/2 a 747 v k.u. Leštinka. S těmito
pozemky zpracovávaný ÚP Leštinky ani obec
nepočítá.
Obdrželi jsme veřejnou vyhlášku –
rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o
změně využití území pro stavbu ochranného valu
kamenolomu Zárubka.
Město Skuteč se vyjádřilo k možnosti
budoucího napojení Leštinky na ČOV.
V nejbližší době nebude Skutíčko napojeno na
ČOV ve Skutči. Čistírna má dostatečnou
kapacitu a v budoucnu by nebyl problém
Leštinku napojit. Muselo by se však posílit
kanalizační vedení do Skutíčka, přečerpávací

šachta a čerpadla za přispění naší obce. Dopis
zaslán našemu projektantovi Ing. Linkovi.
SATES Čechy s.r.o. zaslal dopis ve
kterém nás informoval, že s ohledem na malý
odbyt předpokládají dočasné přerušení těžební
činnosti a zpracování plánu dočasného zajištění
lomu Leštinka. Bude zabezpečen proti vstupu
nepovolených osob, zahrazen vstup, atd.
Bylo vydáno rozhodnutí o povolení
vykácet náletové dřeviny podél komunikace
z Leštinky do Prosetína. Prořezání zajistí SDH
Leštinka.
V sobotu 19.3.2011 provedla JSDH
prořezání náletových dřevin podél komunikace
v Horkách směrem na Prosetín. Podařilo se i
narovnat sloup s vedením pro rozhlas na
„Dělance“. Děkujeme všem zúčastněným
hasičům.
Starosta s účetní obce se zúčastnili
v Chrudimi proškolení k provádění ověřování
shody listin a ověřování podpisů, které naše obec
pro občany zajišťuje.
Proběhlo jednání s Projekt servisem
Chrudim. Policie ČR požaduje rozšíření místní
komunikace „V Dolcích“. Jeden jízdní pruh dle
nové vyhlášky má mít 2,5 m a ještě prostor pro
příkop. Dále na výjezdu z této lokality, vzhledem
ke špatnému rozhledu, musí být zrcadlo.
Ve spolupráci s lomem Zárubka bylo
provedeno rozšíření komunikace „V Dolcích“,
tak, aby mohly být položeny el. rozvody
k jednotlivým parcelám. Děkujeme pracovníkům
lomu a všem, kdo se na této akci podíleli.
Místostarosta pan J. Lorenc zajistil
opravu houpaček a pískovitě na dětském hřišti.
Žádáme občany, aby dohlédli na pořádek a
přiměřené využívání dětského hřiště.

Naši jubilanti
V březnu 2011 oslavili naši spoluobčané životní
* Marie Vohnická
výročí. Jsou to :
* Josef Filipi
Srdečně jim blahopřejeme

* 65 let
* 70 let

Upozornění
Z důvodu údržby transformátorů provede ČEZ Distribuce odstávku dodávky el.
proududne: 14.4.2011 - pro obec 10:30-12:30 hod, v Horkách 13:00-15:00 hod.
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Divoký kanec v nádrži
Při bruslení na obecní nádrži zjistily děti,
že je v ledu u břehu nádrže zamrzlé tělo
divokého kance. Počátkem března, kdy
roztál sníh a led, požádal obecní úřad
hospodáře mysliveckého sdružení o pomoc
a radu, co se s uhynulou zvěří má udělat.
Dostalo se nám poučení a za pomocí JSDH
Leštinka byl kanec z vody vytažen na břeh
a odtažen na vyvýšené místo. Zde byla
vykopána jáma, do které byl uhynulý
kanec zahrabán. Při bližším ohledání bylo
zjištěno, že nebyl postřelený, ale měl
zlámanou zadní nohu. V chladné vodě si ji
před uhynutím pravděpodobně chladil. Na

snímku vidíte členy JSDH při akci.
Děkujeme jim za vykonanou práci.

Závady na místním rozhlase
Při používání místního rozhlasu se stávalo,
že v některých částech obce nebyl signál
srozumitelný, a vyskytly se i závady na
ústředně. Někteří naši občané si všimli, že
telefonní kabel vedoucí nad rozvodem
místního rozhlasu klesl a visí na našich
drátech. Tak dochází ke zkratu vedení se
všemi výše uvedenými důsledky. Tento
nedostatek byl projednán s pracovníky
Telefoniky O2, kteří provedli napnutí
svého kabelu. Na snímku vidíte místo
křížení vedení. Ještě musí být odstraněny
zjištěné zkraty vedení větvemi stromů a
utržený závěs, vlivem kterého se uvolnil
drát na sloupu el.

vedení před Kulturním domem a na návsi.
Aby nedošlo k úrazu proudem budou tyto
nedostatky opraveny až při údržbě
transformátoru v měsíci dubnu.

Brigáda JSDH
Na výroční hasičské schůzi požádal
starosta obce přítomné hasiče o pomoc při
prořezání náletových dřevin podél místní
komunikace směrem na Prosetín. Haluze
stromů a keřů jsou nahnuté do cesty a
řidiči se jim musí vyhýbat a jezdí po a
mimo krajnici vozovky. Počasí v měsíci
březnu bylo příznivé. Sníh roztál a nebyly
ani žádné velké mrazy. Dne 19.3. 2011 se
uskutečnila brigáda našich členu JSDH,
kteří začali s prořezem dřevin a šípkových

keřů před a za mostem v Horkách. Práce
jim šla od ruky. Zdržovalo je odtahování
pořezaných náletů až na parkoviště, kde
budou větve spáleny.
Bylo nám sděleno, že se plánuje další
brigáda JSDH. Snad při této brigádě dojde
i na prořezání keřů a malinčí na stráni „Na
dělance“. Děkujeme všem, kdo přiložili
ruku k dílu, zejména hasičům a všem
zúčastněným členům JSDH za vynaložené
úsilí.
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LOKOMOTIVA LEŠTINKA
O posledním březnovém víkendu skončila
již desátá futsalová sezóna našeho mužstva.
Po loňské, vyloženě nevydařené sezóně (kdy
jsme skončili poslední) jsme se strachovali o
setrvání v soutěži. Avšak I. třída Hlinecka
prošla velkou reorganizací, kdy řada mužstev
ukončila činnost, nebo postoupila do vyšší
třídy. Tentokrát se nám podařilo zachytit
začátek soutěže a již od úvodu jsme se
pohybovali na čele tabulky. Hodně nám
v tom pomohl nový brankář, který k nám
před sezónou přišel z Domoradic. Dva
turnaje před koncem jsme bojovali o
medailové umístění. Po výhrách nad AC
Hlinsko, Benficou Hlinsko a Rotorem
Hlinsko se nám podařilo ukořistit 2. místo
v této pro nás velmi prestižní soutěži.
1.

Forza
Hlinsko

18

17

0

1

119:37

51

2.

TJ
Lokomotiva
Leštinka

18

12

2

4

78:45

38

3.

Natahari
Svratka

18

10

2

6

60:52

32

4.

Orel Hlinsko
"B"

18

10

1

7

68:48

31

5.

FC Norton
Skuteč

18

10

0

8

82:60

30

6.

STS Rotor
Hlinsko

18

7

1

10

54:52

22

7.

Bouchalka
Dřevíkov

18

6

1

11

47:75

19

8.

Benfica
Hlinsko

18

4

3

11

46:92

15

9.

AC Hlinsko

18

5

0

13

47:100

15

Instav
Čertovina

18

4

0

14

45:85

12

10.

Jak je vidět z tabulky - naše umístění bylo
oprávněné. Obranu i útok jsme měli podle
obdržených a vstřelených branek druhou
nejlepší po letos bezkonkurenčním týmu
Forza Hlinsko, který ztratil pouhé 3 body
v celém ročníku. I tabulka střelců nám skýtá
příjemný pohled, kdy se mezi 10 nejlepšími

střelci soutěže umístili čtyři zástupci našeho
mužstva. Na 5. místě s 15 brankami se
umístili L. Kropáček a J. Ročeň; na 7. místě
se 14 brankami M. Remeš a 10. místo se 13
brankami obsadil M.Starý.

Na fotkách vidíte družstvo TJ
LOKOMOTIVA Leštinka a pohár
za 2. místo v desáté futsalové sezóně
I. třídy Hlinecka.
Další
program
TJ
LOKOMOTIVA Leštinka
bude následující: - 18.
června proběhne již tradiční
VI. ročník LOKOMOTIVA
Cup 2011, kterého by se
mělo opět zúčastnit 6 týmů.
Letos se chceme zaměřit na
zlepšení travnaté plochy,
aby si soupeři již nemohli
stěžovat na nezpůsobilý
terén. Doufáme, že nám
k tomu pomůže i nový
zahradní traktůrek, který na přelomu roku
zakoupil Obecní úřad. Naším cílem také
bude uzmout Stepním kozám náš putovní
pohár, který nám loni „sebrali“.
V červenci
plánujeme
výjezd
do
nedalekého Štěpánova na tradiční turnaj,
kde se nám poslední tři roky také celkem
dařilo, a budeme obhajovat loňské 4. místo.
Zároveň bych chtěl tímto poděkovat
OÚ Leštinka za vydatnou pomoc a podporu
v naší činnosti po dobu celých deseti let.
L. Kropáček

