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Oprava střechy na OÚ Leštinka
Jak jsme vás již informovali, stavební
komise řešila zatékání a opravu střechy na
obecním úřadu. Plechová krytina je již
zkorodovaná a na některých místech je již
prorezlá. Tím dochází k zatékání do požární
zbrojnice a na střeše AVIE vzniká kaluž atd.
Přesto, že v minulosti byly provedeny
opravy nalepením lepenky, stav se stále
zhoršuje. Zastupitelé obce na posledním
veřejném zasedání rozhodli zjistit náklady na
provedení celkové rekonstrukce střešní
krytiny.
Pro tento účel byly telefonicky
osloveny pokryvačské firmy v okolí a byly
požádány o zaslání cenové nabídky na
realizaci. Do konce měsíce dubna se ozvaly
a předaly své cenové kalkulace dvě firmy
Petr Netolický a Jiří Ždímal, ze kterých se
uskutečnilo dne 2.5.2011 výběrové řízení.
Pro toto výběrové řízení byla nejprve
stanovena tato kritéria výběru:
1) Navrhovaný způsob řešení, 2) cenové
náklady a 3) termín realizace. Při
vyhodnocení bylo konstatováno: 1) Obě
firmy mají skoro stejný způsob řešení. Falcy
na okrajích plechů budou odříznuty a
zalepeny izolací. Jednotlivé plechy budou
znovu ukotveny a na ně bude položena
lepenka s břidličným posypem. Provedeny
izolatérské a klempířské práce, a likvidace
odpadu. 2), 3) cenové kalkulace a termíny
realizace byly zpracovány do tabulky ze
které komise vybírala. Po diskusi a hlasování
rozhodla komise akceptovat nabídku pana
Jiřího Ždímala, která byla o cca 11 000Kč
levnější. Po zasedání informoval předseda
stavební komise účastníky výběrového řízení

o jeho výsledku a vyžádal od pana Jiřího
Ždímala návrh smlouvy. Dalším jednáním
se podařilo snížit cenu o cca 3 800Kč na
45 000Kč bez DPH. Po podepsání smlouvy
byl stanoven termín zahájení prací na 9.
5.2011. Pro informaci uvádíme několik
snímků z průběhu prací při prováděné
opravě střešní krytiny panem Jiřím
Ždímalem.

Zde jsou od kraje ořezány falcy na plechu
a ke středu budovy jsou již vzniklé spáry
zalepeny pásy lepenky. Plechy jsou
ukotveny do betonu

Na tomto snímku je již položena lepenka
s břidlicovým posypem a upevněno
oplechování atiky a komínu. Záruka na
provedenou práci je pět let. Ještě musíme
zajistit opravu komínu jeho nahozením.
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Z činnosti spolku přátel Rychumburku
V sobotu dne 21. 5. 2011 byla na bývalé
faře v obci Předhradí slavnostně zahájena
výstava vykopávek. Zahájení se zúčastnili
členové spolku a starostové přilehlých
města obcí.

Přítomné seznámil s expozicí známý
archeolog pan PhDr. Jan Frolík, CSc. Na
tuto výstavu byly zapujčeny exponáty
z muzea a ze soukromých sbírek. Byly zde
vykopávky z doby bronzové, různé staré
mince, kamenné dělostřelecké koule a
keramika. Z Leštinky jsou zde dva
exponáty.

Bronzová sekera s ouškem u horního
okraje s oválnou výdutí. Mezi horním
okrajem a ouškem jsou dva ozdobné
prstence. Nález vykopal hostinský
František Talácko z Leštinky roku 1898 při
kopání cesty nad mlýnem asi 1,5m hluboko
v zemi.

Dále je zde vystaven bronzový náramek a
části rozvinutých náramků a zlomků.
Stočený širší bronzový materiál je z vnitřní
strany hladký a navrch středově vydutý.
Byl nalezen v Leštince, v Mikšově lese při

odkrývce žulového lomu roku 1917. Byla
zde otevřena i školní jednotřídka
s historickými lavicemi, dobovým školním
inventářem a učebnicemi z roku cca 1900.

Doporučujeme zájemcům o historii z řad
našich občanů tuto výstavu navštívit. Bude
otevřena do poloviny června.
V neděli 21. 5. 2011 odpoledne byl
uspořádán tematický a poznávací výlet
s odborným výkladem archeologa pana
Frolíka. Byl zahájen ve Vrbatově Kostelci.
V místním kostele se přítomní seznámili
s historií a vazbami na panství Vrbaty.
Mgr. M. Štorek zde připomněl historii
hornictví, odboje za II. sv. války ve vazbě
k Leštince a okolním lomům. Vypálení
Ležáků a činnost četníka Karla Kněze.

Dále účastníci navštívili
kostel pod
Skalou a Podlažický klášter, kde byl po
přednášce o historii, vykopávkách a
archeologickém průzkumu zajištěn i
varhaní koncert. Na závěr navštívili

účastníci museum v Chrasti, kde je mimo
jiné umístěna kopie největší ve své době
ručně psané bible - „Ďáblova kronika“.
Pokud
budete
mít
čas,
někdy
doporučujeme se vypravit na stejný
odpolední výlet za památkami v našem
okolí.
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Den matek
Všemi uznávaný mezinárodní svátek, který
připadá na druhou květnovou neděli, je
Den matek. V tento den si rodinní
příslušníci vzpomenou na svoje maminky,
jak současné, tak i dříve narozené, a
malým dárkem, nebo pozorností ocení
jejich každodenní práci. Zároveň si tak
všichni
uvědomíme
i
jejich
nepostradatelnost v našich rodinách a ve
společnosti. Za jejich každodenní lásku a
péči patří všem našim maminkám
poděkování. I v tomto roce zastupitelé
navázali na předcházející tradici a na
všechny maminky v naší obci Leštinka si
vzpomněli a předali jim malou pozornost
a poděkování.

110 let založení Hamzovy léčebny
Hamzova
léčebna
v Luži
oslavuje
v letošním roce 110 let od svého založení.
K tomuto výročí uspořádalo ředitelství
léčebny historickou přednášku. Pan ředitel
V. Volejník pozval a přivítal hosty a
pracovníky, kteří se zabývali zpracováním
dokumentů pro publikování a uspořádaní
výstavy dochovaných archiválií.

v oblastním archivu Zámrsk. Přednáška

byla velice zajímavá a všem se líbila.

Jako hlavní bod byla přednáška pana Mgr.
Michala Štorka, která pojednávala o životě
MUDr. F. Hamzy - lékaře, spisovatele a
dlouholetého starostu Luže, ve vazbě na
jeho rozhodnutí o výstavbě prvního
léčebného ústavu pro tuberkulózní a
skrofulózní děti ve střední Evropě. Na
přednášce byly prezentovány dosud nikde
nepublikované archivní dokumenty týkající
se života MUDr. F. Hamzy, výstavby
léčebny a léčebných postupů, které se
podařilo panu Mgr. Štorkovi dohledat

Dále přednášel PhDr. E. Voráček DrSc. o
společenských vazbách a sociálním cítění
MUDr. F. Hamzy. Na závěr ředitel léčebny
poděkoval za spolupráci, přátelství a předal
věcné dary potomkům MUDr. F. Hamzy,
panu Mgr. M. Štorkovi a PhDr. E.
Voráčkovi DrSc.
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Z obecního zastupitelstva.
Pracovníci VČE Montáže provedli
elektrifikaci stavebních parcel „V Dolcích“.
Zároveň položili i rozvody veřejného osvětlení a
rozhlasu.
Místostarosta pan J. Lorenc s J. Ročněm
upevnili kabely položených rozvodů pouličního
osvětlení a rozhlasu na přívodní sloup.
Stavební komise a kontrolní výbor
provedl výběrové řízení na dodavatele prací a
materiálu na střechu OU Leštinka. Byla vybrána
firma Jiřího Ždímala.
Firma Izolatérství Jiří Ždímal z Nasavrk
položila novou krytinu na střechu OU Leštinka
za 45 000Kč +DPH.
Stavební
komise
zkontrolovala
provedené práce na elektrifikaci „V Dolcích „ a
na střeše OU Leštinka. Jednotlivé práce byly
předány v odpovídající kvalitě.
Ing. Linek zaslal 5 variant možného
řešení kanalizace v obci a připojení na čističky
v okolních obcích.
Zastupitelé na společném jednání s Ing.
Linkem projednali varianty řešení kanalizace a

uložili starostovi obce projednat možné napojení
kanalizace z Leštinky do V. Kostelce nebo do
Prosetína se starosty těchto obcí.
Po obdržení písemného vyjádření
z okolních obcí se opět sešlo zastupitelstvo a
odsouhlasilo napojení kanalizace na obec
Prosetín, který má dostatečnou kapacitu na
budoucí čističce odpadních vod.
Proběhlo
jednání
Mikroregionu
Skutečsko Ležáky. Byl projednán výsledek
kontroly hospodaření, návrh rozpočtu na rok
2011, rozdělení poskytnuté dotace do všech obcí
stejným dílem a zajištění tisku kalendářů pro
občany Mikroregionu na rok 2012.
Na další schůzce Mikroregionu 19. 5.
2011 proběhlo jednání s Ing Vítkem, který bude
kalendáře realizovat. Byly projednány potřebné
podklady do kalendářů, které mají dodat obce.
Starosta se zúčastnil školení v Chrudimi
k realizaci technického centra spisové služby úložiště dat, na které byla získána dotace pro
všechny obce.

Úmrtí
V sobotu 7. května 2011 zemřela v ranních hodinách paní Emilie Zachová ve věku nedožitých
89 let. S naší drahou spoluobčankou se přišla rozloučit skoro celá obec Leštinka a lidé z širokého
okolí. Děkujeme všem za účast na pohřbu a projevy soustrasti.

POUŤOVÁ POBOŽNOST
Obdrželi jsme informaci od pana L. Kropáčka. Jako v předcházejících letech se bude i letos na
návsi u křížku konat pouťová pobožnost. Tento rok vychází svátek sv. Antonína na pondělí
13. 6. 2011. Pouťová pobožnost bude sloužena u křížku v pátek 17. 6. 2011 odpoledne
v 18:00 hodin.

LOKOMOTIVA CUP 2010
SDH, OÚ a TJ Lokomotiva Leštinka si Vás dovolují pozvat na VI. ročník turnaje v malé
kopané, který se koná 18. června 2011 od 8:00 hodin na „Bělišti“. Všichni jsou srdečně
zváni. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání turnaje.
.

Hasičská soutěž

V sobotu dne 2.7.2011 v 9.00 hodin bude na „Bělišti“ již tradiční hasičská soutěž o pohár starosty.
Jsou pozvána hasičská družstva z okolních obcí. Pivo, kýta a klobásky budou pro všechny k dispozici.
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Přezkoumání hospodaření obce Leštinka
Ve středu 18.5.2011 proběhlo na Obecním
úřadě v Leštince přezkoumání hospodaření
Krajským úřadem Pardubického kraje.
Kontrolu za rok 2010 prováděly tři
pracovnice Finančního odboru pod
vedením Yvony Lambertyové. Za obec
byli přítomni starosta a účetní obce. Byly
přezkoumány následující doklady: Návrh
rozpočtu a jeho vyvěšení, provedená
rozpočtová opatření a výhledy. Dále byl
zkontrolován závěrečný účet a bankovní
výpisy. Byly předloženy dohody o hmotné
zodpovědnosti zaměstnanců a evidence
poplatků ze psů a TKO. Největší pozornost
byla věnována inventurnímu soupisu
majetku a závazků. Dále bylo prověřeno i
odměňování členů zastupitelstva, pokladní
a účetní doklady, pracovní smlouvy včetně
platových výměrů. Bylo ověřeno i účelové
čerpání poskytnutých dotací. Na závěr byly
předloženy zápisy z jednání zastupitelstva,
obecně závazné vyhlášky a zápisy

finančního a kontrolního výboru. Při
tomto přezkoumání hospodaření naší obce
byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky. Kontrolou mzdových listů
zastupitelů bylo zjištěno krácení jejich
odměn v období voleb. Tyto rozdíly
vznikly tím, že odměny byly vypočteny dle
odpracovaných nikoliv kalendářních dní.
Dále byl zjištěn inventarizační rozdíl na
účtu 331 - Zaměstnanci v porovnání na
mzdové sestavy. Nesouhlasily předložené
doklady ve výši 723 Kč a na
inventarizačním účtu 469 zjištěn nesoulad
s předloženými doklady - soupisem
poskytnutých
bezúročných
půjček
občanům. Při inventarizaci majetku na účtu
031 - Pozemky bylo zjištěno, že inventurní
soupis není vyhotoven dle jednotlivých
parcel, výměr a ocenění, což neumožňuje
snadnou kontrolu na stav v účetnictví. Tyto
rozdíly budou projednány v zastupitelstvu
a opraveny.

Svoz odpadu
Na úterý dne 10.5.2011 byl plánován jako
každoročně svoz nebezpečného odpadu
v naší obci. Občané začali svážet objemný
a nebezpečný odpad z domácností na náves
a před prodejnu průběžně celý víkend. V
16:00 hodin přijel pracovník firmy AVE
CZ s velkým nákladním autem a přívěsem.
Ještě, že přišli pomoci občané Leštinky
s nakládkou. Odpad se třídil a nakládal
celou hodinu. Všichni přítomní se při tom
pěkně zapotili.
Jsme rádi, že domácí spotřebiče (mixéry,
žehličky, fény, vysavače atd.), lednice,
pračky a úsporné žárovky se v tomto svozu
nevyskytly. Občané je průběžně během
celého roku mohou odevzdávat v naší
prodejně. Naše obec má, jak jsme vás již
informovali, uzavřenu smlouvu s firmou
ELEKTROWIN a.s., a tak již nemusíme za
odvoz těchto výrobků AVE CZ platit.
Děkujeme všem zúčastněným občanům za

zdárný průběh svozu a pomoc s nakládkou.
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Studie odkanalizování obce
Zastupitelstvo obce projednávalo odkanalizování
obce Leštinka podle návrhů uvedených ve studii
ing. Martina Linka. Starosta v předstihu zaslal
zastupitelům jednotlivé návrhy řešení svedení a
napojení splaškové vody po obci tak, jak jsou
uvedené ve studii. K jednotlivým variantám podal
přítomný projektant pan ing. Linek vysvětlení a
uvedl jejich klady a zápory. Pro všechny varianty je
společné, že naše obec je situována v členitém
terénu. Musí se zde ve všech variantách vhodně
řešit gravitační spády, záchytné nádrže a
přečerpávací stanice jak na přívodech, tak na
výstupech. V naší obci není proveden geologický
průzkum pro umístění kanalizace, ani nejsou
k dispozici digitální data pozemků katastru území
Leštinka. Bylo projednáváno pět variant. Z toho
jedna varianta byla vybudování čističky v naší obci.
Ta je finančně nejnáročnější a vyžadovala by i
velké náklady na vlastní provoz. Ostatní varianty
řešily napojení odpadu z naší obce na čističky v
okolních obcích. Do Skutíčka – Skuteč v nejbližší
době nepočítá s řešením kanalizace ze Skutíčka a
požadovala by po nás uhradit náklady na posílení
vedení ze Skutíčka do Skutče a zvětšení kapacit
všech prvku. Dále zde byla řešena varianta napojení
naší kanalizace přímo do Skutče - Tlaková
kanalizace by se vedla vrchem podél cesty k lomům
až do Skutče a v ulici V. Nováka by se napojila na
kanalizaci Skutče. Trasa je nejdelší má 2,3km. Dále
byly nabídnuty varianty vedení kanalizace do
přilehlých obcí - V. Kostelce a do obce Prosetín.
Varianta napojení na čističku ve Vrbatově
Kostelci. Vzhledem ke spádu potoka se jeví jako
výhodná. Vedení by však muselo být také tlakové o
délce cca 1,3 km. Překonávalo by terénní
nerovnosti a vodní tok u mostu. Kanalizace by
nemohla být umístěna v příkopu podél cesty. S tím
vznikají problémy s vlastnickými právy. Na V.
Kostelec je mnoho dílců parcel a tím i vlastníků.
Musela by se projednat se všemi vlastníky věcná
břemena. Některé pozemky jsou předmětem
dražby. Podle předběžného jednání starosty, má
však V. Kostelec omezenou kapacitu jen pro své
spádové obce.

Varianta napojení na obec Prosetín. Délka
hlavního přečerpávacího vedení je také cca 1,3 km.
Vedení výtlačného potrubí kopíruje stávající vedení
plynovodu a vodovodu. Dle informace projektanta
má Prosetín dostatečnou kapacitu a počítá i
s napojením obce Mrákotín. V současné době již
mají platné stavební povolení jak na kanalizaci, tak
na budoucí čističku, která je situována mezi částí
Klínek a hlavní částí obce.

Závěry projednání:
V diskusi byly řešeny všechny předložené varianty.
Byly rámcově diskutovány náklady na stavbu a
následné náklady na údržbu a provoz kanalizace i
případ čističky v obci. Záruky dodavatelů na
komponenty a projekční opatření při vzniku havárií.
Závady na čerpadlech jsou projektově řešeny
zpětnými klapkami. Z diskuse vyplynuly jako
nejvýhodnější varianty napojení naší obce na
čističky v okolních obcích – V. Kostelec nebo
Prosetín a jen se určitým finančním poměrem
podílet na nákladech provozu jejich čističek.
Zastupitelé se však nemohli rozhodnout, kam řešit
napojení výtlačného potrubí do V. Kostelec, nebo
do Prosetín.
Bylo dohodnuto, že starosta Ing. J. Modráček
požádá starosty obcí V. Kostelec - Ing. J. Třísko a
Prosetína - p. M. Havla o stanovisko k možnosti
napojení na jejich projektované čističky.
V současné době došla již písemná stanoviska.
Starosta Vrbatova Kostelce sdělil, že již mají
zpracovaný projekt i s ČOP. Projekčně počítali jen
se spádovou oblastí V. Kostelce a připojení naší
obce neuvažovali - malá kapacita.
Starosta obce Prosetín zaslal písemný souhlas
s napojením jejich kanalizace na naši budoucí
splaškovou kanalizaci. Mají dostatečnou kapacitu.
Požadují řešit napojení do jejich gravitační
kanalizace tak, aby se vody z Leštinky již nemusely
přečerpávat, a bude se jednat o napojení pouze
splaškových vod. Zároveň zaslal souhlas naší obci
s uložením výtlačného potrubí do pozemků, které
vlastní obec Prosetín.

