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Brigáda SDH Leštinka
Na výroční schůzi starosta obce požádal
přítomné hasiče o pomoc s prořezáním
náletových dřevin podél místní komunikace
směrem na Prosetín. Větve se nakláněly nad
vozovku a znemožňovaly jízdu u krajnic.
První sobotu v dubnu 2011 se sešli naši
hasiči a slib splnili. Při první brigádě
v březnu prořezali keře před mostem a při
druhé brigádě pokračovali od mostu k obci.
Část silnějších větví bylo očištěno
a odvezeno na hřiště u potoka. Bylo by jich
škoda bez užitku spálit. Na hřišti poslouží
při pořádání akcí jako palivo při přípravě
občerstvení.

Hasiči zajistili prořezání a úklid. Větve se
musely stahovat a vozit na jedno volné
prostranství, kde byly následně spáleny.

Místostarosta pan Jiří Lorenc poděkoval
všem zúčastněným hasičům za odvedenou
práci pro obec. Zároveň přislíbil, že
projedná v zastupitelstvu obce finanční
příspěvek na zakoupení cen pro soutěžící a
občerstvení při pořádaní dalšího ročníku
hasičské soutěže „Na Bělišti“.
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Zpětný odběr elektrozařízení
Od srpna roku 2005 začal v České republice
fungovat zpětný odběr, oddělený sběr,
následné zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR
rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých
skupin.
Pro
plnění
této
povinnosti
ve skupinách velkých a malých domácích
spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako
provozovatel kolektivního systému pro
společné plnění zákonem daných povinností
výrobci
založena
akciová
společnost
ELEKTROWIN.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, třídily domácnosti 1,2
kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Na
konci roku 2008 již toto množství dosahovalo
4 kg a tím pádem Česká republika splnila, jako
jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek
Evropské unie. O takovém úspěchu si může
třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.
V roce 2009 nárůst sběru stoupl na 5,6 kg na
obyvatele za rok.
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv.
viditelný příspěvek na recyklaci. Je
pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek
může vnímat negativně a mylně se může
domnívat, že se tím jeho nákup nového
spotřebiče „zdraží“.
Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování
této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá
v tom, že z ceny výrobku byly viditelně
vyčleněny náklady na zpětný odběr
a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka
odpovídající nákladům výrobců na zpětný
odběr a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci
v plné výši odvádějí do kolektivního systému.
Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl
do kolektivního systému na zpětný odběr
a recyklaci starého elektrozařízení. Výše
příspěvku vynásobená počtem prodaných
spotřebičů odpovídá podílu výrobce na
celkových nákladech na zpětný odběr
a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní
systém.
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost
zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se
kolektivní systém ELEKTROWIN snaží
uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě
se sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy
zpětného odběru. Obec Leštinka se také do
tohoto systému zapojila. Na základě uzavřené

smlouvy s ELEKTROWIN a.s a EKOLAMP
a.s. můžeme elektroodpad a
zářivky
s výbojkami bezplatně předat kolektivnímu
systému. Pro tento účel máme prozatím
vytvořeno sběrné místo na rampě obecní
prodejny a zadním nevyužívaném skladu.
Postupně sem budou situovány vhodné
kontejnery, do kterých budeme ukládat malé
spotřebiče jako žehličky, fény, mixéry atd.,
nářadí a nástroje a velké spotřebiče – pračky,
lednice. Toto místo, kde je možné odložit
vysloužilý elektrospotřebič, jsme označili
informační
tabulí
s uvedením
všeho
elektrozařízení, které je možné na tato místa
odevzdat.

Po naplnění kapacity bude následně zajištěn
odvoz.

Pokud se naší obci bude dařit ve zpětném
odběru elektrozařízení, můžeme získat finanční
motivační příspěvek na provoz tohoto místa
zpětného odběru a na provedení informačních
kampaní.
Budeme se také snažit vybudovat i větší
oplocený „sběrný dvůr“ za mostem, kde po
jeho oplocení a zpevnění plochy budou moci
naši občané odevzdávat velké i malé vysloužilé
elektrospotřebiče. Zde je budeme třídit a
připravíme je na cestu ke zpracovatelům
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Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 4.4.2011 v 17:00 hodin se konalo na
obecním úřadě v Leštince veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leštinka. Na programu
jednání bylo nejprve hospodaření. Účetní obce
paní Věra Vrchlavská seznámila přítomné
s výsledky hospodaření obce a prodejny za
předcházející období. Začala dosaženými
výsledky za rok 2010 a dále přítomné
seznámila s vývojem za I. Q 2011. Přednesené
výsledky a stav účtu u KB byl zastupitelstvem
projednán a po diskusi odsouhlasen.
Zastupitelé dále projednali a odsouhlasili
rozpočtové změny. V dalším bodu jednání
informoval
starosta
o
stavu
prací
a přepočtených současných nákladech na
realizaci projektu protipovodňových opatření
ve výši 1 635 819 Kč bez DPH. Po delší
diskuzi bylo konstatováno, že na další práce již
nejsou v našem rozpočtu finanční prostředky.
Jediné řešení je získat dotaci z EÚ nebo
požádat Pardubický kraj o pomoc. Po
projednání této problematiky zastupitelé
pověřili starostu obce zpracovat žádost na
Pardubický kraj.
Zastupitelé projednali další postup prací na
„Bezbarierovém“ a „Kulturním“ domu.

Bylo rozhodnuto zaměstnat zedníka pana
Cepla Miloše a k němu na pomocné práce
získat z úřadu práce nezaměstnaného. Na
programu byl i průběh prací na rozšíření
zastavěného území obce a zpracovávaném
územním plánu, stav prací na projektu
kanalizace a zasíťování lokality „V Dolcích“.

V různém byla odsouhlasena žádost pana
Cepla Vl. o povolení vjezdu na obecní
pozemek mezi budoucí autobusovou čekárnou
dle projektu protipovodňových opatření a jeho
opěrnou zdí.
Dále se jednalo o možnosti uspořádat příští rok
oslavu 620 let obce a současně s tím i zajistit
sjezd rodáků. Tyto kulturní akce by byly
poměrně organizačně a finančně náročné.
Zastupitelé věří, že se je podaří zvládnout.
Bylo uloženo starostovi obce získat co nejvíce
informací z okolních obcí.

Technika pro údržbu zeleně
Jak jsme vás již informovali, zakoupila naše
obec techniku pro údržbu zeleně v naší obci.
Aby nedošlo k poškození této techniky vlivem
špatné údržby a neodborného používání,
požádali zastupitelé automechanika pana
Ondru Kropáčka o spolupráci a dozor. Při
hasičské brigádě byla nasazena a odzkoušena
technika na ořezání větví ve výšce, která se při
této akci osvědčila. Koncem měsíce dubna
přišel na řadu i traktůrek. Je to poměrně složité
zařízení, které má plno bezpečnostních
spínačů. Vše je směrováno pro ochranu
obsluhy a přítomných. Jeho zprovoznění si
vyžádalo důkladné prostudování návodu
k obsluze. Obsluha musí při startu sedět na
sedadle, musí mít zařazen neutrál a sepnutu
brzdu. Dále bylo zjištěno, že pokud se
například nedá na traktůrek koš, nejde se ani
rozjet. Pan Lorenc zajistil nabití baterky

a první sekání. Po tomto úspěšném
zprovoznění byla odzkoušena správná funkce.
Nejprve bylo posekáno fotbalové hřiště u řeky
a druhý den došlo i na dětské hřiště.

Zde vidíte první sekání novou technikou. Je to
dobrý a silný pomocník, který usnadní sekání
velkých ploch.
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Z obecního zastupitelstva.
Místostarosta pan J. Lorenc s O.
Kropáčkem zprovoznili traktůrek na sekání trávy
a provedli odzkoušení na hřišti u potoka a na
dětském hřišti.
Z místní komunikace v obci byl zameten
a svezen posypový materiál v rámci veřejně
prospěšných prací.
V rámci údržby el. transformátoru v obci
byly dne 14.4.2011 napnuty rozvody obecního
rozhlasu a ořezány větve zasahující do drátu
u kapličky.
Byly provedeny zkoušky obecního
rozhlasu. Zjištěno, že nejdou 2 reproduktory. Na
Dělance a u Stehnů. Požádána firma pana
Smetánky o zajištění opravy.
Na základě stavebního povolení byla
realizována vodovodní přípojka pro novou
výstavbu rodinného domku p. Andrleho
a k bezbariérovému domu. Náklady budou
rozděleny na polovinu mezi obec a p. Andrleho.
Byly zahájeny práce na výstavbě
bezbariérového domu a další etapy kulturního
domu. Sepsána dohoda o provedení prací s p. M.
Ceplem.
Zastupitelé rozhodli požádat úřad práce
ve Skutči o přidělení pomocného pracovníka.

Byla zpracována žádost a zajištěny všechny
podklady pro jednání komise ÚP.
Zastupitelé odsouhlasili cenovou nabídku
na dvě plastová okna do KD od firmy Forplast.
Byla nám poskytnuta sleva 50%. Jedno okno
vyjde na cca 2500Kč.
Izolaterství Jiří Ždímal z Nasavrk
provedlo zaměření střechy nad OU Leštinka,
neboť nad požární zbrojnicí již začalo do budovy
zatékat prorezlou plechovou krytinou. )
Zaslaná nabídka na hydro-izolaci
s břidličným posypem a novou atikou činí
48.820Kč +DPH.
Zastupitelé požadují zpracování ještě
jedné konkurenční nabídky na opravu střechy
OU. Potom bude rozhodnuto o realizaci.
JSDH zajistila dokončení prořezání
náletových dřevin podél komunikace směrem na
Prosetín. Děkujeme všem zúčastněným hasičům.
Starosta se zúčastnil školení starostů
v Pardubicích.
Přednášeli
pracovníci
z ministerstva
a
národních
regionů
o připravovaných vládních změnách a formách
poskytovaných dotací.
VČE Montáže zahájí dne 3.5.2011
elektrifikaci stavebních parcel „V Dolcích“.

Naši jubilanti
V dubnu 2011 oslavila naše spoluobčanka
* Jiřina Jonášová ..................... * 81 let
životní výročí. Je to :
Srdečně ji blahopřejeme

Narození
Manželům Kropáčkovým se dne. 19.dubna
2011 narodila dcera. Jmenuje se Aneta.

Gratulujeme manželům k přírůstku do rodiny.

Svoz nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme občany, že v úterý dne 10.5.2011 v 16:00hodin proběhne svoz nebezpečného odpadu
v naší obci. Odpad bude možno předat na návsi, před prodejnou a v Horkách. Svoz zajistí pracovníci
firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Za pneumatiky zaplatí majitel recyklační poplatek.
Domácí spotřebiče (mixéry, žehličky, fény, vysavače atd.), lednice, pračky a úsporné žárovky do tohoto
svozu nedávejte. Můžete je průběžně během celého roku odevzdávat v naší prodejně. Naše obec má již
uzavřenu smlouvu s ELEKTROWINEM a.s. a tak již nebudeme za odvoz AVE CZ platit !!! Využijte této
nové služby, kterou naše obec zprostředkovala.

