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Víceúčelové hřiště
Jak jste si mohli všimnout, byly zahájeny další
práce na víceúčelovém hřišti v naší obci. Od
začátku roku zde byly postupně navezeny
hromady písku, které jsme nakoupili se slevou
od lomu Zárubka. Přes
Mikroregion
Skutečsko - Ležáky jsme v letošním roce
získali finanční dotaci, která je určena na
úpravu povrchu hřiště. Poskytnutá částka
z Mikroregionu
činí cca
36 000
Kč
a z vlastních prostředků poskytuje obec 15 000
Kč. Předseda stavební komise nejprve získával
informace, jak s těmito finančními prostředky
zajistit co nejvíce práce. Uskutečnilo se i
společné jednání s ředitelem Instavu Ing.
V. Kropáčkem,
který
zastupitelům

doporučil velikost hřiště, zpevněnou plochu
ohraničit obrubníky a složení jednotlivých
podkladových vrstev. Dále bylo doporučeno
odklidit z plochy písek, změřit výškové rozdíly
na hřišti a vyrovnat je. Pro tyto účely požádal
starosta obce vedoucího lomu Zárubka pana
Boguaje o sponzorskou pomoc spočívající
v zapůjčení nakladače.

Nakladač řídil pan Macas, který rozhrnul
a navozil písek do zadní části hřiště.

Dále se zastupitelé dohodli zakoupit obrubníky
a nechat je zabetonovat na podloží z drti.
O provedení těchto prací v rámci sponzorského
daru obci požádal místostarosta J. Lorenc pana
V. Cepla, který při zadávání práce navrhl, že
zajistí nákup širších obrubníků se slevou.
Vzhledem k nárůstu a koordinaci všech prací
se zastupitelé dohodli zadat jednotlivé práce
firmě V. Cepla. Cena byla smluvně pevně
stanovena tak, aby bylo možno z dotace ještě
zakoupit z lomu Zárubka cca 20 aut
podkladové drtě pod asfaltový povrch, který by
se mohl položit na hřiště příští rok. Jako vzor
nám může sloužit hřiště v obci Vojtěchov,
které stálo 3,5 mil Kč.

Vážíme si všech sponzorských darů, které nám
byly občany a firmami dosud poskytnuty. Těší
nás, že pan Kroupa poskytl v roce 2009 a 2010
stejně jako pan Ing. Zdeněk Harant po
10 000Kč a v letošním roce v předstihu přispěl
pan Kroupa stejnou částkou. Tyto finanční
prostředky použijeme na asfaltový povrch.
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice
za období let 1989–2005 činil osm procent,
v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo
si však uvědomí, že velkých úspor může
dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice
pracuje za čtvrtinu. Je známo, že dnešní
průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně
elektrické energie a o 62 % méně vody než
průměrný model roku 1985. Špičkové lednice
si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve
srovnání s typickým modelem roku 1990.
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. Možná by
stálo za to sednout si a spočítat, kolik bychom
v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili
spotřebič nový, energeticky úsporný. I když
jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
návratnost se kvůli rostoucím cenám energií
výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který
ne, by nám měl poskytnout energetický štítek.
Základní vodítko je označení energetické
třídy, jež se značí písmeny od A pro ty
nejúspornější až po G. Štítek zařazuje
spotřebič do konkrétní

energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku
vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak
roste informovanost o celém systému zpětného
odběru vysloužilých spotřebičů, 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.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala
v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit
s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes
jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve
kterých žije přes 93 % obyvatel ČR.
V zájmu našich občanů bylo ve spolupráci se
společností ELEKTROWIN a.s. vytvořeno
sběrné místo i v naší obci Leštinka. Využijte
toho a odevzdejte sem svůj elektroodpad.
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Připomínky k novému jízdnímu řádu
Na základě připomínek našich občanů jsme
napsali dne 6. září 2011 dopis firmě
OREDO s.r.o., jako organizátoru veřejné
dopravy
Pardubického
kraje,
s následujícími připomínkami:
1) Nový jízdní řád, který by měl platit od
11. 12. 2011, navrhuje zrušit spoj na trase z
Chrasti do Skutče, projíždějící přes obec
Vrbatův Kostelec a Leštinku v 15.37
hodin. Tento spoj z Chrasti do Skutče je v
navrhovaném novém jízdním řádu
odkloněn na přímou trasu přes obec
Přibylov a ze Skutče do Chrasti na něho
nenavazuje žádný spoj přes obec Leštinku
a Vrbatův Kostelec.
Současný spoj, který odjíždí v 15:20 hodin
z Chrasti do Skutče a zastavuje v naší obci,
má návaznost na autobus odjíždějící
z Chrudimi ve 14.45 hodin. Spoj využívají
pravidelně žáci při cestě ze školy
z Chrudimi domů.

Zároveň tento spoj využívá řada žáků ZŠ
Chrast, studentů středních škol v Chrudimi
a lidí z obcí Chacholice, Skála, Vrbatův
Kostelec, Leštinka a Skutíčko.
Žádáme Vás, o zajištění tohoto spoje
v jízdním řádu autobusů.
2) Naši občané dále používají autobus,
který jezdil ze Skutče přes Leštinku v 6:25
hodin do Prosetína a následně zpět do
Skutče, kde byly jak v Prosetíně, tak ve
Skutči další návaznosti na spoje vlakové a
autobusové. Tento spoj využívali občané
k dojíždění na ošetření u lékařů ve Skutči,
Hlinsku atd.
Žádáme o sdělení, zda je tento spoj nějak
nahrazen a zda jej nelze zachovat.
Do vydání tohoto čísla Zpravodaje jsme
zatím nedostali na tyto připomínky
vyjádření.

Žádost o dotaci
Naše obec se snaží získat a čerpat
poskytované finance z různých grantů.
V současnosti využíváme dotační titul na
zpracování
studie
možného
řešení
kanalizace a projektu na výstavbu
kanalizace v naší obci. V letošním roce
budou dokončeny podklady pro územní
řízení. Jako další fázi zastupitelé
odsouhlasili zajistit podle těchto podkladů
zpracování projektu ke stavebnému řízení.
Zaslali jsme žádost na Padubický kraj
o poskytnutí finanční podpory v rámci
pravidel „Rozvoje infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství – odkanalizování
obcí do 2000 obyvatel. Naše žádost byla
posouzena a projednána v zastupitelstvu
PK dne 15. září 2011. Pro nedostatek
finančních prostředků nebylo však naší
žádosti vyhověno. Žádost je však stále
evidována a bude opět posouzena v první
polovině roku 2012, v návaznosti na
rozpočet PK v příštím roce.
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Z obecního zastupitelstva.
Na základě připomínek občanů byly
zaslány připomínky k návrhu jízdního řádu
autobusů projíždějícím naší obcí.
Starosta Leštinky požádal starostu
V. Kostelce pana ing. Třísko o spolupráci při
řešení připomínek k změně jízdního řádu
autobusů.
Byly dokončeny práce na střešní
konstrukci na bezbariérovém domu, které zajistil
pan Boržík.
Zastupitelstvo
obce
projednalo
a odsouhlasilo
na
veřejném
zasedání
zastupitelstva v měsíci září čistopis územního
plánu obce Leštinka a vydání Opatření obecné
povahy, kterým vstoupí ÚP v platnost.
Dále odsouhlasili manželům Ceplovým
možnost geometrického zaměření (na jejich
náklady) části polní cesty zasahující do jejich
parcely v lokalitě „V Dolcích“. Při odkoupení
byla odsouhlasena cena 50 Kč/m².
Vzhledem ke kolísajícím příjmům ze
státního rozpočtu do obecní pokladny, bylo
odsouhlaseno zřízení revolvingu k účtu obce
u Komerční banky.
Obdrželi
jsme
cenovou
nabídku
zpracovanou po jednotlivých položkách na
zajištění radiátorů a jejich zapojení v Kulturním
domu od pana Čečetky. Zastupitelé obeslali další
firmy. Po obdržení všech nabídek, bude
provedeno výběrové řízení.
Účetní obce přeúčtovala Úřadu práce
Chrudim mzdové náklady za pana Poláčka, který
pracoval v naší obci.
S vedoucím
lomu
Zárubka
bylo
dohodnuto zapůjčení nakladače na úpravu

plochy
hřiště.
Dále
bylo
požádáno
o zprostředkování slevy na nákup podkladové
drtě.
Bylo jednáno s vedoucím lomu SATES
Čechy panem Brendlem o možném sponzorském
daru (obrubníky, kostky desky atd.). Došlo
k dohodě a lom nám dodá Benátskou dlažbu,
která bude použita na chodník před kulturní dům.
Báňský úřad ohlásil na 14.10.2011 místní
jednání k žádosti o uzavírku lomu Leštinka 1 –
Zvěřinov na OÚ Leštinka.
Na základě rozhodnutí zastupitelů obce
byla zpracována a odeslána PK žádost o dotaci
na výměnu střešní krytiny na Kulturním domu
pro rok 2012.
Podařilo se zajistit vystoupení skupiny
MAT a žáků uměleckých škol ze Skutče
a Chrasti na připravovanou oslavu 620 let od
první písemné zprávy o naší obci.
Na dětském hřišti došlo k poškození –
prasknutí dětské skluzavky. Aby nedošlo
k poranění dětí, byla skluzavka demontována
a zastupitelé odsouhlasili zakoupení nové
skluzavky délky 2,3m.
Účetní obce požádala a zastupitelé
odsouhlasili nákup programu na oceňování
pozemků, evidenci majetku a registru
nemovitostí. Příští rok budou podle nových
účetních předpisů prováděny odpisy z majetku
obce.
Pan Kroupa složil do pokladny
sponzorský dar obci pro rok 2010 ve výši
10 000Kč. Dar je určen na výstavbu
víceúčelového hřiště.

Naši jubilanti
V září 2011 oslavila naše spoluobčanka životní
výročí. Je to paní:
****Božena Kropáčková................... **85 let
Srdečně blahopřejeme

Petice
Obdrželi jsme od Sdružení dárců krve dopis
s peticí a žádostí o jeho zveřejnění. Je zde
uvedeno, že nesouhlasí.
1) Se zvýšením DPH hlavně v oblasti
potravin, léčiv, lázeňské péče, knih,
vzdělávacích učebnic a tiskovin.
2) S neustálým zvyšováním cen el.
energie a plynu.

Souhlasí s osvobozením od zdravotnických
poplatků pro dárce krve.
Žádají občany starší 18. let, kteří s výše
uvedenými body souhlasí, aby vyjádřili
podporu svými podpisy.
Petiční listy s průvodním dopisem jsou
umístěny v naší prodejně a na obecním úřadě
v Leštince, kde lze tuto akci podpořit svým
podpisem.

