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Volba nového starosty

Dne 23.1.2012 proběhlo v kulturním
domě
veřejné
zasedání
obecního
zastupitelstva. Hlavním bodem programu
byla volba nového starosty. V 17 hodin
přivítal místostarosta p. Jiří Lorenc
všechny
přítomné,
seznámil
je
s programem a požádal p. Pavla Cepla,
který byl předsedou volební komise v roce
2010, aby se ujal slova a zahájil volbu
starosty.
Před tímto aktem vyzval p. Vladimír
Cepl všechny přítomné k uctění památky
zesnulého starosty pana Ing. Josefa
Modráčka minutou ticha.

Volba starosty byla tajná. Jednotliví
zastupitelé zapsali na volební lístek jméno
svého kandidáta a vhodili jej do volební
urny. Pan P. Cepl vyjmul všechny vhozené
lístky a sdělil, že pěti hlasy byl zvolen
novým starostou pan Luboš Kropáček.
Jeden zastupitel se zdržel hlasování.
Následovalo přečtení „slibu starosty“,
který jej stvrdil svým „slibuji“ a podáním
ruky předsedovi volební komise panu
Pavlu Ceplovi. Nový starosta poděkoval
za důvěru a požádal o shovívavost v této
nově vzniklé situaci.

Činnost Svazu žen v roce 2011
Znovu obnovený spolek Svaz žen, který
zahájil činnost v roce 2010, v loňském roce
uspořádal řadu akcí. Začátkem roku 2011
se stal hodně povedenou akcí Dětský
karneval, který byl hojně navštíven dětmi
ze širokého okolí. Podařilo se sehnat štědré
odměny pro zúčastněné a již tradičně
kvalitní hudební doprovod od M. Kroupy
vyčaroval spoustu úsměvů na tvářích
malých účastníků. Velký dík patří
i uvaděčkám, které dokázaly tu kupu
mrňousů ukočírovat. Dalším významným
počinem Svazu žen byla organizace
III. Rodinného setkání na konci prázdnin.
Tato akce měla suplovat dětský den a opět
se vyvedla. Nejdříve děti plnily
na jednotlivých stanovištích zapeklité
úkoly - někdy i za pomoci svých rodičů
případně prarodičů - a pak si za odměnu
mohly vyzvednout nějakou tu sladkost
a opéct na ohni buřty.
Jediným
nesplněným
závazkem

z dřívějška bylo společné setkávání
při kávě. Nicméně i na tom se již
zapracovalo a to 7.2.2012 v 18 hodin, kdy
se sešly členky na obecním úřadě.
V nastalém trendu by se mělo pokračovat
pravidelně každé první úterý v měsíci.
Pro rok 2012 plánuje Svaz žen udržet
tradici Dětských karnevalů, který by měl
letos proběhnout 10.3.2012 - v bývalém
pohostinství. Určitě se spolek bude podílet
na dalším Rodinném setkání, které bude
opět asi koncem prázdnin, a v neposlední
řadě bude chtít přiložit ruku k dílu
při přípravách oslav 620.výročí obce.
Jedním z návrhů, který zazněl, byla
i
návštěva
vybraného
divadelního
představení v hudebním divadle Karlín.
Nicméně další akce vyplynou v průběhu
roku a budete o nich jistě dopředu
informováni buď na internetových
stránkách obce nebo ve zpravodaji.
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Pracovní porada zástupců Mikroregionu Ležáky - Skutečsko
Ve středu 11.ledna 2012 se ve Vrbatově
Kostelci
konala
schůzka
zástupců
Mikroregionu Ležáky - Skutečsko.
Účastníci zasedání zhodnotili uplynulý
rok, který se nesl v celkem hektickém rázu,
protože po posledních volbách do obecních
zastupitelstev došlo ve Vrbatově Kostelci
ke změně na pozici starosty obce. S tím
souvisela i změna ve vedení Mikroregionu.
Nové vedení se muselo rychle seznámit
s agendou úřadu a dokončit zahájené
projekty z předešlého roku, do zdárného
konce byly dotaženy podané žádosti
o dotace z dotačního fondu „Obnovy
venkova“. Nakonec se povedlo vše zajistit
v požadovaných termínech i kvalitě. Takže
jsme mohli vyčerpat i náš díl z dotace
ve výši 51 000 Kč, který byl použit
na víceúčelové hřiště. Dalšími tématy
jednání bylo: schvalování rozpočtu pro rok
2012, prodloužení smlouvy na výrobu
kalendářů pro rok 2013 s panem Vítkem
a inventarizace majetku. Posledním
tématem byla informace o podaných
žádostech o dotace z programu „Obnovy
venkova“ - opět jsme zažádali o příspěvek
na multifunkční hřiště tentokrát ve výši
140 000,- Kč
Na závěr našeho posezení seznámil
Ing. Tříska zúčastněné s plánem příprav
70. Výročí vypálení osady Ležáky
a s programem kulturních akcí pořádaných
NKP Lidice – Ležáky. V roce 2011
probíhala v památníku celá řada kulturních
akcí. Mezi nejoblíbenější patřilo „Křeslo
pro hosta“ vždy za účasti nějaké známé
osobnosti spojené buď s naším krajem
nebo s fašistickým útlakem. V loňském
roce jsme se tak mohli zúčastnit besedy
s T. Töpfferem, J. Svěceným, atd. Dalším
významným počinem bylo otevření naučné
stezky, která začíná ve Vrbatově Kostelci
a končí v Ležákách. Mohl by to být dobrý
tip na příjemnou nedělní procházku. Plán
trasy přikládáme níže.
V tomto trendu by chtěli pořadatelé
pokračovat i v roce 2012, kdy by vzpomín-

ka na oběti ležácké tragédie měla být
slavnostnější. V letošním roce se pietní
akce uskuteční 24.6.2012, svoji účast
potvrdil i prezident republiky Václav
Klaus. Organizátoři plánují i spoustu
doprovodných akcí a to již od zahájení
sezóny 30.3.2012. Hned na úvod bude
v památníku představení „Exulant z říše
slůvek lásky“ a zahájena výstava fotografií
Pavla Popelky „Podoba vody“. Pro školní
mládež je na červen připraven již tradiční
memoriál Karla Kněze. Ve druhé polovině
roku budou zahájeny další dvě výstavy
„Heydrichiáda“ a „Dobré slovo je jako
chleba“ a již zmiňované Ležácké
podvečery.
Program - Ležácké podvečery
1.4. Příběhy ze Starého zákona
5.4. Křeslo pro Ljubu Skořepovou
13.4. Křeslo pro Josefa Klímu
18.5. Křeslo pro Václava Cílka
25.5. Křeslo pro Veroniku Žilkovou
14.9. Hodně smíchu a pár slz
8.12. Adventní koncert
Podrobné informace a aktuality budeme
postupně doplňovat v dalších číslech
zpravodaje.
Mapa naučné stezky
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Otázky a odpovědi k autobusové a vlakové dopravě
Jelikož se hromadí stížnosti na nový
dopravní systém IREDO zavedený firmou
Oredo, který vešel v platnost 11.12.2011 ,
rozhodl se Pardubický kraj vydat jakousi
„KUCHAŘKU“ k tomuto problému. Pro
informaci přetišťujeme její plné znění.
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální
dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu
na jeden jízdní doklad v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji, včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku
již pouze ke kontrole. Odpadá tak
nutnost platit tzv. nástupní sazbu při
každém přestupu. Na všech spojích
zapojených do sytému IREDO je dopravce
povinen vydat cestovní doklad přímo do
cílové stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce
navštívit Národní hřebčín Kladruby nad
Labem. Již při nástupu v Pardubicích si
může koupit jízdenku IREDO až do
Kladrub nad Labem, i přesto, že bude
přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku
zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický
způsob nákupu dvou jízdenek (v
Pardubicích i Přelouči při přestupu)
zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování
autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu
jízdenku libovolně přestupovat mezi
autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít
jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové
vlaky. Při koupi cestovního dokladu je
nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO.
Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC,
EC, Ex a Pendolino.

Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který
využívá veřejnou dopravu pravidelně při
cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám
zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“.
Na zakoupené trase lze absolvovat
neomezený počet jízd. Časovou jízdenku si
můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a
devadesátidenní. Má podobu papírové
jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední
den do školy v Pardubicích, by si musel
s využitím jednotlivých jízdenek koupit
v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč.
Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí
však pouze 630 Kč. Celkově tedy student
měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování.
Roční úspora v průběhu školního roku
přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl
úspory minimálně 20% a při použití
devadesátidenní jízdenky více než 30%
oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě
přestupovat na vlak v Moravanech? To je
možné jak s jednoduchou, tak i s časovou
jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít
na konkrétní trase kdokoliv. Například
paní bydlící v Moravské Třebové, která má
zakoupenou devadesátidenní jízdenku na
trase Moravská Třebová – Svitavy se
vrátila odpoledne z práce. Její manžel
může tuto jízdenku využít a jet se podívat
na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí
ani korunu navíc.
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Kde mohu časovou jízdenku IREDO
koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit
v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a
třicetidenní lze zakoupit již ve všech
regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když
nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní
jízdenky, která je vhodná zejména pro
turisty. Za 160 korun lze cestovat v celém
systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se
chystáte na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup
skupinové síťové jednodenní jízdenky,
která platí až pro pět osob, z toho dva
mohou být dospělí. Cena této jízdenky je
260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce
Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví
nově vybudovaný ski areál na Dolní
Moravě (Pardubický kraj), který je
vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si
skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč.
Na tuto jízdenku se nejenom dostane na
Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může
udělat výlet cestou zpět například do
Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí
nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou
vyvěšeny na každé autobusové i vlakové
zastávce.
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6
let zdarma s průvodcem starším 10
let (třetí a další dítě s průvodcem –
poloviční jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek
s dítětem

Únor 2012

Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují
věk
jakýmkoliv
oficiálním
průkazem s razítkem vydavatele,
který obsahuje jméno, datum
narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou
62,5%
(sleva
se
v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným
žákovským průkazem vystaveným
v pokladně
ČD
nebo
u
autobusového dopravce
Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou
25
%
(sleva
se
v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným
žákovským průkazem vystaveným
v pokladně
ČD
nebo
u
autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 75 % po předložení průkazu
(ZTP/P se vztahuje též na přepravu
průvodce zdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených
dětí v ústavech
• mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 50 %, pro cestu zpět je
nutné mít ústavem potvrzené
vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma
v autobusech zařazených IREDO
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Oslavy 620 let výročí obce.
Jak jsme Vás již v dřívějších číslech
Zpravodaje informovali, plánují obecní
zastupitelé v měsíci červnu uspořádat
oslavu k výročí 620 let od první písemné
zmínky o naší obci.
V současné chvíli se již dolaďuje
program. Jisté je to, že oslavy budou
dvoudenní tedy 15. a 16.června. V prvním
dni oslav by se mělo začínat mší svatou
za všechny občany obce. Pak bude
následovat slavnostní otevření výstavy
o historii obce, SDH a oddílu futsalu, který
měl v roce 2011 výročí 10 let od svého
založení. Přípravu výstavy má na starosti
Mgr. Michal Štorek, který již podobnou
prezentaci přichystal na pouť v roce 2010
a jež měla velice pozitivní ohlas.
Druhý den bude začínat v 10:00
v bývalé
hospodě
u
Vohnických.
Po slavnostním zahájení a uvítání hostů
bude následovat přednáška o historii obce
a zahájí se kulturní program. Ten by měl
pokračovat i v odpoledních hodinách.
Po dopoledním zahájení se hlavní část
oslav přesune do okolí Obecního domu.
Hudební doprovod v odpolední části
programu obstará dechová hudba při ZUŠ
Skuteč a vystoupí řada účinkujících. Jen
namátkou - dramatický kroužek při ZUŠ
Skuteč, který předvede módní přehlídku
„Móda
v průběhu
času“,
dalším
účastníkem bude spolek ochotníků Hejduk
z Předhradí, ti mají asi 50ti minutové
představení
s pásmem
„Hašlerek“
- písniček od Karla Hašlera, zatím
posledním předjednaným účinkujícím je
dětský hudební sbor Zvoneček z Chrasti,
který si pro návštěvníky připraví dvě
půlhodinová pásma lidových písniček.
V současné chvíli ještě nemáme přesný
časový harmonogram, jak by měli
jednotliví účinkující vystupovat, podrobný
časový rozpis se totiž teprve ujasňuje, ale
budete s ním jistě včas seznámeni.
Po celou dobu akce by měl v okolí
Obecního domu probíhat i Staročeský
jarmark, na který již teď potvrdili svoji

účast řezbáři, šperkaři, hrnčíři nebo
perníkářka.
Pro děti bude přichystána trampolína,
která se osvědčila už v loňském roce
při pořádání rodinného setkání, nebo
skákací hrad případně projížďka na koních.
Další zábavné atrakce pro děti ještě
sháníme. Kulturní program by měl trvat
cca do 18:00 hodin. Na závěr celé akce
zahraje k tanci a poslechu skupina MAT 4.
Po celý den oslav plánujeme zpřístupnit
prostory Obecního úřadu, kde budou
k nahlédnutí
kroniky
a
počítačová
prezentace o činnostech obce. K prohlídce
bude
přichystána
i
novostavba
bezbariérového domu.
Během příprav si zastupitelé stanovili
i řadu úkolů pro zvelebení obce, které je
nutné do června splnit. Mezi jeden
z nejhlavnějších úkolů patří úprava okolí
kolem Obecního domu. To se týká hlavně
chystaného hřiště, které poslouží jako
zpevněná plocha pro postavení podia,
případně jako taneční parket.
V současné době se finalizuje výběrové
řízení, kdy se snažíme cenu za finální
povrch, který bude z asfaltové živice, snížit
na co nejnižší možnou mez. I tak to
vypadá, že konečná cena se nám nepodaří
snížit pod 250 000 Kč. Vše směřuje
k tomu, aby vítězná firma nastoupila
v průběhu dubna. Samozřejmě zahájení
prací bude závislé na klimatických
podmínkách.
Určitě bude potřeba zpříjemnit pohled
na náves, kterou v současné době dost
hyzdí kontejnery všeho druhu a posypový
materiál.
Je nám jasné, že realizace všech těchto
prací není v silách zastupitelů, proto
budeme žádat o pomoc místní hasiče, kteří
nás dosud nikdy nenechali ve štychu
a vždy přiložili ruku k dílu.
O dalším postupu příprav Vás budeme
průběžně informovat v jednotlivých číslech
zpravodaje.
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Z obecního zastupitelstva

Na veřejném zastupitelstvu seznámila
paní Vrchlavská zastupitele s výsledkem
hospodaření
obce
v roce
2011
a s hospodařením prodejny.
Dalším bodem programu bylo schválení
rozpočtových změn a přednesení zprávy
o dotačních programech pro rok 2012.

Zastupitelé se rozhodli vzhledem
k příznivým klimatickým podmínkám
k vykácení obecního lesa a dřevo určené
na topení prodat. Proto, kdo budete mít
zájem o dřevo na topení, můžete si ho
zamluvit na OÚ Leštinka.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Březen 2012

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin
Měsíc

Březen 2012

Datum
3.3.
4.3.
10.3.
11.3.
17.3.
18.3.
24.3.
25.3.
31.3.

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Jméno lékaře
MUDr. Konývková
MUDr. Konývková
MUDr. Konývka
MUDr. Konývka
MUDr. Cimburek
MUDr. Cimburek
MUDr. Chlud
MUDr. Chlud
MUDr. Janovský

Místo pohotovostní služby
Hlinsko Nádražní
548
Hlinsko Nádražní
548
Hlinsko Nádražní
548
Hlinsko Nádražní
548
Skuteč Smetanova
568
Skuteč Smetanova
568
Skuteč Tyršova
386
Skuteč Tyršova
386
Hlinsko Wilsonova
590

Poliklinika
Hlinsko v Č.

U Botany
U Botany

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUDOKU
5
7 8 4 1
5
5
8
6
1 3 5
9
1 8
2
5 3
8
6 1
3 8
1 7 6
6 3 4 2 8 1 7
6
3
5
7
8 2 4 7 1 9 6
1 8 6
4 3
6 1
5
8 2
2 5
1 6
9
8 2 1
7
8
3
8
7 2 3 1
5
Jak luštit SUDOKU: každý řádek, sloupec a každý čtverec (3x3políčka) musí obsahovat čísla od jedničky do devítky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci únoru oslavili naši spoluobčané významné jubileum.

Jaroslav Zach
Pavel Paulus

86let
65let

Srdečně blahopřejem!

