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Územní plán
Městský úřad v Chrudimi, Odbor územního
plánování a regionálního rozvoje, jako úřad
územního plánování oznámil v souladu
s ustanovením §52 zákona č. 183/2006 Sb.
Veřejnou vyhláškou zahájení řízení o územním
plánu obce Leštinky. Zpracovaný ÚP Leštinky
byl vyvěšen k nahlédnutí na úřední desce a na
internetových stránkách obce a Městského
úřadu v Chrudimi.
Dne 27.7.2011 se v 16 hodin konalo za účasti
zodpovědných pracovníků na OÚ veřejné
projednání návrhu upraveného a posuzovaného
ÚP Leštinky. Tento den byl poslední, kdy
mohli vlastníci a občané vznést všechny své
námitky. Do Chrudimi ani na OÚ v Leštince
nebyly podány žádné připomínky. Při
projednávání ÚP však došlo k požadavku
provedení několika změn. Nejdůležitější
změna se týkala průběhu realizace projektu
veřejné kanalizace a její směřování na čističku
odpadních vod v Prosetíně. Z výše uvedených
důvodů vyplynul požadavek na vypuštění
uvažované plochy v ÚP pro obecní ČOV. Ing.
Arch. L. Svobodová si vyžádala projednanou
studii řešení a umístění veřejné kanalizace
v k.ú. Leštinka. Tento podklad bude
zapracován do ÚP. Dále byla projednávaná
nezastavitelná zeleň v naší obci (mezi panem
P. Horychem a I. Pavlasovou), která zde byla
takto zakreslena vzhledem k vytyčenému
ochrannému pásmu lomu Zárubka. V tomto
pásmu by neměla probíhat žádná výstavba.
Vzhledem k realizované a připravované stavbě
bylo dohodnuto začlenit tuto plochu do
zastavěného území. Následně již bude záležet
jen na přístupu Báňského úřadu a Stavebního
úřadu ve Skutči. Dále byla projednávaná
činnost lomů v našem katastru. Pro lom
Zvěřinov je v ÚP zpracována příjezdová cesta
mimo zástavbu obce. Je směrována lesem na

silnici mezi Leštinkou a Skutíčkem. Část této
cesty k lomu je již také zakreslena a
odsouhlasena v ÚP Skutče. Byli jsme
upozorněni na požadavek Odboru dopravy a
PČR na nutnost zpracování projektu pro
geometrické rozdělení plochy pro další
výstavbu zakreslenou v ÚP jako Zs3 (mezi P.
Ceplem a P. Stehnem) tak, aby zde byla
zajištěna dopravní obslužnost podle platných
vyhlášek a nařízení. Dále nám bylo sděleno, že
dokud nebudou vyznačené plochy pro další
výstavbu ZS1, ZS2, ZS3 a ZSs4 plně využity,
nebude nikde jinde povolena další nová
výstavba.

Zpracovaný ÚP bude možné každé čtyři roky
upravovat a provádět jeho dílčí změny.
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Řemeslnická sobota
V sobotu dne 9.7.20011 uspořádal Spolek
přátel Rychuburku autobusový zájezd do
muzea řemesel v Letohradě. Této akce se
mohli zúčastnit i občané Leštinky, kteří toho
využili. Autobus vyzvedl zájemce ráno
v 6:30 po zastávkách ve Skutči a na
Předhradí nás zavezl do Společenského
centra Nový dvůr. Tuto sobotu zde byly na
nádvoří mimořádně k vidění historické stroje
v provozu. Byla zde prakticky předváděna
stará řemesla, kde pracovníci ukazovali
postupy jak se co dělá. Mohli jsme zde
shlédnout broušení skla a pohárů, kování
zvonců, okrasných mříží. Zajímavé bylo
soustružení hraček, které zde převáděl i pan
Doležal z Předhradí. Byly zde i pekaři, kteří
pletli vánočky, a preclíky, pekli Štramberské
uši, koláče a trdelník. Děti si zde mohly
vyzkoušet, jak se malují loutky a vánoční
ozdoby. Viděli jsme, jak se pracuje na
hrnčířském kruhu a shlédli jsme pražení kávy
a ruční výrobu papíru. Tento papír je velice
kvalitní a předváděným způsobem se vyrábí
například pro Pražský hrad. Návštěvníci
mohli projít bezplatně i jednotlivé výstavní
trasy ve třech patrech sýpky. Byla zde
v chodu celá zámečnická dílna pana
Kulhavého ze Skutče. Byl zde také v chodu
veliký dřevěný katr a vyráběly se zde ručně
mimo jiné šindele.
Na nádvoří pro tuto příležitost zprovoznili
starý pohon historické mlátičky a hasiči
v dobových oblecích předvedli starou
dřevěnou stříkačku. Kováři kovali koně a
sedláci cepy vymlátili obilí. Na vše dohlížel
policista v uniformě z první republiky. Kdo
byl již chozením unaven, mohl si sednout a
poslechnout si hudební skupiny jako „Vichr
Orlických hor“ nebo „Táborští pouliční“ a
zhlédnout různá vystoupení s lidovými a
jarmarečními písněmi. Mohli jsme si zde
zakoupit jednotlivé výrobky a občerstvení.
Ve stáncích se pražily ořechy, grilovalo se
maso, vařil guláš a opékaly klobásy.
Sobota se vydařila, přálo nám i počasí a
nepršelo. Výlet se všem účastníkům líbil.
Děkujeme Spolku přátel Rychuburku za

přípravu a těšíme se na další zájezd na výstavu
Země živitelka.
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Přípravy oslav 620 let
V souvislosti s přípravou oslav 620 let od první
písemné zprávy o naší obci, které naše obec
oslaví o pouti v příštím roce, se zastupitelé
rozhodli pozvat při této příležitosti i občany,
kteří z naší obce odešli, nebo k ní mají nějaký
vztah. Stejně tak, jako jiné obce v okolí
pořádají sjezd rodáků. Příprava bude pro nás
náročná a organizačně složitější. Nechceme nic
nechat náhodě a chceme předejít organizačním
chybám. Nyní na to máme ještě dost času.
Z výše
uvedených
důvodů
se
obracíme na naše občany se žádostí o pomoc
při zajištění této akce. Kontaktní osobou za OÚ
je pan L. Kropáček.
- Nejprve musíme zjistit, kolik lidí se této akce
zúčastní. Zpracujeme seznam občanů, které
musíme pozvat písemně. S tím souvisí nutnost
sehnat potřebné adresy všech rodáků. Následně
necháme zpracovat a vytisknout pozvánky

s programem. Vybereme vhodný propagační
materiál k této akci a následně veřejně a
písemně všechny rodáky a občany pozveme.
- Při této příležitosti by bylo vhodné již nyní
řešit provedení úklidu a zlepšení vzhledu naší
obce. Jistě sami dobře víte co je nutno v obci
uklidit.
- Úklid veřejného prostranství zajistí OÚ. Tuto
práci nám usnadníte, pokud si každý postupně
do konce roku uklidí zde uskladněný, nebo
odložený nepotřebný materiál.
- Každý majitel usedlosti by měl sám zvážit,
zda je potřeba něco před domem uklidit,
opadaného nahodit, nebo rezatého natřít a atd.
- Jistě by nám pomohla zlepšit vzhled obce i
květinová výzdoba. Všimněte si co občanů má
nyní pěkných kytek na oknech v truhlících.
Pokud se ženy domluví, jistě si navzájem
přenechají nějaké odnože kytek na příští rok.

Kulturní dům
Jak jste si mohli všimnout, pokračuje další
etapa budování “Kulturního domu“. Na tuto
akci jsme obdrželi dotaci z Pardubického
kraje. Došlo k vybourání a zazdění nových
plastových oken ve velkém sále. Dále byly
nataženy elektrické rozvody a provedeny
vnitřní štukové omítky. V další fázi došlo
k napojení a rozšíření rozvodů pro budoucí
centrální vytápění. Podkladový beton byl
natřen penetračním nátěrem a položena
izolace. V současné době se pokládá
polystyrén, na který bude položen vrchní
beton a dlažba.
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Z obecního zastupitelstva.
V
Chrudimi
bylo
zprovozněno
technologické centrem spisové služby, úložištěm
dat a program spisové služby.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
střešní konstrukce pro bezbariérový dům.
Zastupitelé vybrali ze tří oslovených dodavatelů
firmu pana Boržíka. Nabídl zajištění všeho
potřebného materiálu, ze kterého bude realizovat
střešní konstrukci skládající se z krovů, položení
folie a upevnění latí dle doporučené krytiny.
Vzhledem
k nedostatku
finančních
prostředků na střešní krytinu rozhodli zastupitelé
počkat na podzimní slevy a potřebnou krytinu
následně zakoupit, aby stavba byla v zimě
zakryta.
Pro zmenšení prořezů střešní krytiny a
sjednocení vzhledu bezbariérového domu
s ostatními stavbami bylo doporučeno upravit
výkresovou dokumentaci střechy o sedlovou
střechu. Projektant souhlasil a změnu zpracuje.
Zastupitelé se zabývali přípravou
uspořádání oslav 620 let obce Leštinka. Pan L.
Kropáček předložil pracovní program těchto
oslav, který by se uskutečnily o pouti v příštím
roce 2012.
Obdrželi jsme zprávu z Mikroregionu
Skutečsko Ležáky, že obdržel dotaci, ze které
bude moci následně naše obec čerpat finanční
prostředky na obnovu venkova.
Vzhledem k deštivému počasí a velkému
vzedmutí toku Žejbra v průběhu 29. týdnu bylo
v pátek 22. 7. 2011 provedeno v souladu s
Manipulačním
řádem
karetkových
jezů

provedeno jejich vypuštění. Další den již přestalo
pršet a hladina klesla.
V rámci III. Etapy výstavby „Kulturního
domu“ probíhají zde zednické práce na velkém
sále. Bylo dokončeno zabudování oken a v
přizděných stěnách jsou položeny el. rozvody.
V současné době jsou již tyto stěny nataženy
štukem. Dále probíhají práce na odizolování
podlahy a položení potrubí pro případné centrální
vytápění. Následně bude položen vrchní beton a
dojde k dokončení venkovních omítek.
Proběhlo výběrové řízení na geometrické
a výškové zaměření budoucí trasy splaškové
kanalizace dle požadavků projektanta pana Ing.
Linka. Z několika oslovených geodetických
kanceláří vyšel nejlevněji Ing. Tomáš Jehlička
z Holetína.
Obdrželi jsme stavební povolení na
projekt týkající se rozšíření vodovodu k parcelám
„V Dolcích“. Hlavní vodovodní řád v této
lokalitě bude veden podél el. rozvodů.
V souladu s ustanovením §52 zákona č.
183/2006 Sb. bylo Veřejnou vyhláškou zahájeno
řízení o územním plánu obce Leštinky.
Zpracovaný upravený ÚP Leštinky byl
vyvěšen k nahlédnutí na úřední desce a na
internetových stránkách obce a Městského úřadu
v Chrudimi.
Dne 27.7.2011 se v 16 hodin konalo na
OÚ veřejné projednání návrhu upraveného ÚP
Leštinky. Do Chrudimi ani na OÚ nebyly
vzneseny žádné připomínky.

Naši jubilanti
V červenci 2011 oslavili naši spoluobčané
životní výročí. Jsou to:

*Marie Málková................................. *55 let
*Stanislava Remsová.......................... *75 let

Srdečně všem blahopřejeme

Pozvánka na „III. Leštinecké rodinné setkání“.
V areálu volnočasových aktivit bude o posvícení uspořádáno pro naše děti u příležitosti
zahájení nového školního roku „III. Leštinecké rodinné setkání“. Termín této akce
vychází na 28 .8.2011. Začátek bude od 13.00 hodin a ukončení v cca 17.00 hodin. Pro děti
zde budou opět připraveny různé sportovní, dovednostní a zábavné soutěže. 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.

