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Práce obecního zastupitelstva ve volebním
období 2006 až 2010.
V říjnu 2010 končí volební období obecního
zastupitelstva obce Leštinka a tak jsme se rozhodli
provést rekapitulaci co se podařilo úspěšně vyřešit a
co se nám nepovedlo. Při své práci jsme se drželi
zásad zadávat přednostně práce místním občanům a
veškerou práci směřovat pro rozvoj obce, služeb a
potřeb občanů.
Obecní úřad rozšířili nabídku služeb. Občané si
již mohou u nás zajistit ověření shody opisu nebo
kopie s listinou a provést ověření pravosti podpisu.
Dále zde bylo zřízeno pracoviště Czech POINTU a
tak občané snadno získají výpis z katastru
nemovitostí z rejstříku trestů, registru řidičů,
provést změny v evidenci občanů atd. Zajistili jsme
i aktivaci datové schránky Obce Leštinka, a tak
můžeme podávat a přijímat úřední elektronickou
poštu bez dalšího papírování. Hlavní činnost
zastupitelstva vycházela z výsledků provedeného
vyhodnocení ankety občanů Leštinky v roce 2007
týkající se dalšího rozvoje obce.
1) Kulturní dům. V tomto volebním období se
postupně s ohledem na finanční možnosti na etapy
budovala velká společenská místnost se sociálním
zařízením a další místnosti pro pořádání
společenských a kulturních akcí. V současné době
již „Kulturní dům“ slouží občanům a složkám
v obci. Byly zde schůze SDH, rodinné oslavy,
setkání Svazu žen, výstava a přednáška o historii
obce, pouťová pobožnost atd.
2) Snažili jsme se také získat a odprodat nové
parcely pro výstavbu rodinných domů v obci a
lokalitě „V Dolcích“, a tak rozšířit počet obyvatel
v obci. Bylo jednáno se Stavebním odborem a
Životním prostředím na Městském
úřadu
v Chrudimi ohledně další možné výstavby.
Rozhodli jsme se pro komplexní zpracování
Územního plánu obce Leštinka, na který jsme
získali dvě dotace z PK. Pro urychlení jsme šli i
cestou rozšíření zastavěného území. Zároveň se
musela do této lokality řešit i příjezdová
komunikace. Byl zadán požadavek firmě Projekt
servis Chrudim na zpracování dokumentace na

prodloužení cesty „V Dolcích“. Tento nelehký
záměr si však vyžádal územní řízení, zpracování
projektové dokumentace a odsouhlasení všech
majitelů sítí atd. Dále byla zastupiteli řešena
vzhledem k poptávce po stavebních parcelách
možnost rozšíření výstavby za „Kulturním
domem“. Byly zde odměřeny dvě parcely. Jedna
pro bezbariérový dům a druhá pro odprodej
manželům Andrlovým.
3) Pro vybudování bezbariérového domu byla s
Ing. Liborem Hůlkou - SAI Chrudim - zpracována
projektová dokumentace. Dále musely být zajištěny
všechny podklady pro stavební povolení a
v současné době již ve spolupráci s místními
firmami, občany a SDH probíhá výstavba.
4) Pokračovalo se i v budování „Areálu
volnočasových aktivit“ Ve spolupráci s lomem
Zárubka byl terén po stodole srovnán a upraven do
roviny s navezenou naplaveninou ve spodní části
zahrady. Vybudovalo se sezení pod pergoly a
posezení pod Lípou. Pan Bartošek dokončil práce
na dřevěných stavbách na dětském hřišti. Byly
pokryty střechy věží a altánků lepenkou, byla
zakoupena skluzavka, která byla umístěna k velké
věži. Postupně se prováděla výsadba dřevin. Získali
jsme ze Skutče stavební suť jako podkladovou
vrstvu na hřiště za lípou. V současné době je
z poskytnutých darů k dispozici částka cca
55 000Kč na povrchovou úpravu.
5) Zajišťovali jsme i opravy a správu majetku
obce. Provedla se oprava vodovodu a kanalizace v
obecním domu v Horkách. Otloukly se a nahodily
vlhké a uvolněné omítky ve společných prostorech,
byla natřena okna a opraven septik. Došlo i na
opravu střechy na obecní prodejně. Jednalo se o
odstranění popraskaných a odtržených částí
lepenky, vyrovnání nerovností a položení nové
krytiny a žlabu. Dořešily se i pozemky v Horkách.
Došlo ke směně za jiné obecní pozemky s panem
Ing. Janovským. Obec tak získal pozemek
s rozlohou cca 1500m² pod obecním domem a
v jeho okolí. Došlo i k odprodeji pozemku (stráně)
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nad domem pana Kropáčka. Opravovali se i výtluky na
místní komunikaci v naší obci. Zajištění oprav
prováděla firma pana Vladimíra Cepla.
6) Jednali jsme i s vlastníky okolních lomů.
Bylo jednáno s vedením Českomoravského štěrku a.s.
Mokrá, lomem Zárubka o možnostech zapůjčení
nakladače a nákladních aut na zemní práce související
s úpravou hřiště a komunikace „V Dolcích„ včetně
poskytnutí materiálu. Řešily se i připomínky našich
občanů k velikosti odstřelů, prašnosti a vytékání vody.
Získali jsme za finanční prostředky lomu hloubkový vrt
pro monitorování kvality podzemních vod s možností
následného odběru vody pro obecní účely. Vyvolali
jsme i jednání se zástupcem firmy SATES Čechy s.r.o.
o příjezdu a těžbě v lomu Leštinka I. Pan Martin Lacina
– ředitel kamenické výroby projednával se zastupiteli
možný způsob řešení příjezdové cesty k lomu
„Zvěřinov“. Bylo dohodnuto, že cesta nebude procházet
obcí , ale ústila by na silnici mezi obcemi Skutíčko Leštinka. Vlastní těžba by pak byla možná od této
budoucí cesty. Dále proběhla jednání s majitelem lomu
Kaňon, panem Ing. Vladanem Janovským, o provedení
vytyčení pozemků pod obecním domem v Horkách a
možnosti směny jiných obecních pozemků za tento
odměřený pozemek. Dále byla vzájemně řešena
příjezdová cesta do kaňonu a další záměry související s
využívání této lokality.
7) Řešili jsme i životní prostředí.
Od EKO-COMU jsme získali dva kontejnery na sklo, a
dle smlouvy následně zakoupili ještě jeden nový
kontejner. Obec tak získala tři kontejnery za cenu
jednoho. Kontejnery na papír zatím nejsou k dispozici
Došlo ke změně firmy na svoz odpadu v naší obci. Svoz
zajišťuje firma AVE CZ, se kterou byla sepsána
dlouhodobá smlouva. Jednotlivé připomínky a svozy
nebezpečného odpadu jsou vzájemně řešeny dle
požadavku občanů.
Řešili jsme i protipovodňová opatření. Agroprojekce
Litomyšl zpracovala projekt protipovodňových opatření
v roce 2007. Získali jsme stavební povolení. Nepodařilo
se však získat vhodnou dotaci na realizaci a musely se
všechny podklady zajistit znovu a žádat o nové stavební
povolení. Aby se situace neopakovala, byly v režii obce
zahájeny práce. Byla zbourána autobusová čekárna a
vybagrováno
prodloužení
příkopu.
Vzhledem
k nebezpečí přívalových dešťů bylo několikrát
provedeno vysekání a vyčištění příkopu podél silnice a
od Kolbabů.
Obec Leštinka zpracovala Provozní řád karetkového
jezu. Dále byly aktualizovány Povodňový plán a
Manipulační řád karetkového jezu v majetku obce, které
byly předány Městskému úřadu Chrudim, Odboru
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Na
základě žádosti občanů starosta požádal odbor životního
prostředí v Chrudimi o povolení skácení poškozeného
kaštanu na návsi a ořezání koruny lípy u obecního domu
v Horkách. Byl také řešen vznik černé skládky na
příjezdu do k.ú. Leštinky od Prosetína a následně
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v rámci veřejně prospěšných prací byla tato skládka
zlikvidována.
8) Podporovali jsme místní spolky a aktivity v
obci. Řešil se prodej vozidla PV3S a nákup vozidla,
AVIA ze Zaječic pro SDH. Na oslavy 80. výročí
založení SDH byly schváleny finanční prostředky,
spolupracovali jsme i při ocenění práce
zasloužilých členů sboru. Získali jsme pracovní
oblečení a hasičskou obuv našim členům JSDH
v hodnotě cca 45 000 Kč. Oficielní předání a
převzetí proběhlo v Kulturním domě. Dále došlo k
vybavení JSDH pro reprezentaci na soutěžích. Byla
zakoupena a potištěna sportovní trika. Dále bylo
zakoupeno ponorné kalové čerpadlo a hadice. OÚ
pravidelně přispíval na poháry pro hasičské soutěže
pořádané SDH v Leštince a na vlastí činnost JSDH,
která následně pomáhala při různých akcích. Např.
zajistili odvoz prořezaných křovin na hřiště a
spálení. Spolupracovali při stavbě Kulturního domu
a při větrných kalamitách. Za přispění hasičů byly
provedeny ručně výkopové práce a položeno
vodovodní potrubí po zahradě u paní Štorkové.
Podporujeme i Lokomotivu Leštinka. Přispěli jsme
na nákup sítí pro branky, sportovní dresy a poháry
na pravidelně každoročně pořádaný turnaj v malé
kopané. Přispíváme i na startovné v futsalových
soutěžích. Dobré sportovní výsledky následně
přispívají k propagaci naší obce.
9) Snažili jsme se i o propagaci a zviditelnění
naší obce. Ve spolupráci s panem Mgr. Štorkem se
řešily a nakonec zajistily obecní symboly - znak a
prapor obce. Po jejich udělení Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR byly obecní symboly
vyšity a při pouťové pobožnosti veřejně vysvěceny
dne 15.6.08 na návsi obce. V současné době jsou
běžně používány k propagaci, na obecních
písemnostech, akcích atd. Proxima Bohemia s.r.o.
zajistila prezentaci naší obce ve velké obrazové
publikaci „Pardubický kraj“. Máme v ní k dispozici
celou stranu A4, kde je popsána historie i současné
dění v obci. Dále je vydáván „Zpravodaj“, který již
po 59 měsíců pravidelně každý měsíc informuje
občany o dění v obci. K propagaci obce slouží i
internetové stránky obce. Mají velkou sledovanost a
potěšilo nás, že zajímají i naše krajany v daleké
Austrálii.
10) Akce pro občany. Stalo se již zvykem, že
v obci chodí k našim dětem Mikuláš, vzpomeneme
si na ženy při Dnu matek a gratulujeme našim
jubilantům. Sešli jsme se na „Rodinném setkání“.
Společně s OÚ Předhradí a Spolkem přátel
Rychmburku zveme naše občany na zájezdy a řešili
jsme i společný Dětský den na letišti.
Na závěr děkuji končícím zastupitelům za jejich
práci a věřím, že nové zastupitelstvo naváže na
tyto výsledky a tradice a dosáhne ještě lepších
úspěchu při budování a rozvoji naší obce.
J. Modráček
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Nuceně nasazený
Pan František Mikan je občan Leštinky,
který se za války dostal do známé německé
továrny BMW, kde se vyráběly mimo
motocyklů a aut také výkonné letecké
motory. Již první letecký řadový šestiválec
BMW III byl obrovským úspěchem firmy.
Další dvanáctiválcový spalovací motor
BMW VI měl trvalý výkon 420 kW (550
PS) při 1533 otáčkách za minutu.

Vyráběly se zde i čtrnáctiválcové
hvězdicové motory BMW 801ML do
bombardérů Dornier Do 217

Vyvinuli zde i jeden z prvních proudových
motorů na světě BMW 109-003.
Když panu Mikanovi bylo 15 let, tak jako
mnoho jiných chodil ještě do školy. 15.
březen 1939, kdy naší vlast obsadila
německá armáda a začala druhá světová
válka mu zůstal zapsán v paměti. Došlo k
velkému omezování svobody a útrapám,
které válka přináší. Bylo postupně řízeno
pracovní nasazení. Dost lidí jezdilo
dobrovolně pracovat do Německa kvůli
výdělku.
Válka vedená Němci trvala 6 let a
vyžadovala velká množství válečného
materiálu a pracovní nasazení. To neslo
sebou také nedostatek potravin, které byly
na příděl. Ke konci války bylo mnoho lidí

nasazeno přímo do válečného průmyslu.
Stalo se tak i jemu a jeho ročník 1924 byl
takzvaně totálně nasazen do Německa.
Odůvodnění - 10 měsíců na přeškolení.
Nikdo z nich tomu nevěřil, ale následně
zjistil, že to byla pravda. Odjeli s
transporty (Moravcovy děti, jak se jim
říkalo) v lednu 1944. Jeho transport jel
konkrétně do Mnichova (v Bavorsku). Tam
byla automobilka BMW a na místo
osobních aut vyráběla letecké motory. Byl
zde nasazen do výroby. Pracoval asi s
deseti kamarády v montovně, kde se
sesazovaly
kompletní
motory
z jednotlivých součástek. Pracovní doba
byla 10 hodin. Bydleli v dřevěných
barácích (lágrech) asi po osmi v každé
místnosti. Těch baráků bylo asi třicet a
ubytováni lidé zde byli různé národnosti Poláci, Francouzi a jiní. Mnichov bylo
pěkné město (královské) a připomínalo mu
Prahu. Nebylo daleko do Alp. Do
Garmischparkenkirchen asi 90 km. Protéká
jim řeka Isar s vodou šedo - zelenou z
alpských ledovců.
Byl tam zaměstnán asi půl roku, když
začaly nálety. Prožil zde tři nálety, kdy
množství zápalných a palivo-vzduchových
bomb uvrhlo do plamenů celé čtvrti města
a požáry osvětlovaly nebe. Závěrem druhé
světové války při bombardování Mnichova
byly továrny BMW těžce poničeny. Začal
mít strach o život a po jednom náletu
přímo na fabriku začaly útěky - návraty
domů a jednoho dne, bylo to v červnu, se
také pan Mikan vrátil domů.
Musel se přihlásit na pracovním
úřadě a naštěstí byl přechodně přidělen na
práci v Poličce do firmy Eckhart. V září
1944 nastoupil do Ústí nad Orlicí do firmy
Klöckner. Zde byly zabrány haly textilky a
byla v nich výroba - repase leteckých
motorů, na které byl zaškolen v Mnichově.
Zde pracoval až do konce války.
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Z obecního zastupitelstva.
Starosta jednal
s místostarostou
Skutče Pavlem Bezděkem o možnosti
budoucího připojení Leštinky na čističku
odpadních vod společně se Skutíčkem.
Napojení však není možné z kapacitních
důvodů, a na kanalizaci Skutíčka nemá
Skuteč dle informace finanční prostředky.
Zůstávají projektové možnosti řešit čističku
společně s V. Kostelcem, nebo si zajistit
svoji čističku, například kořenovou.
Mikroregion Skutečsko-Ležáky bude
vydávat nový stolní kalendář pro rok 2011
s historickou tématikou. Zaslány pro
tématický výběr kopie fotek z obce Leštinka.
Kalendář zpracovává pan Pavel Vítek.
Uskutečnilo se veřejné zasedání
zastupitelstva. Byl odsouhlasen hospodářský
výsledek obce a prodejny za období 1 až 8.
2010, rozpočtové změny, další postup a
nákup materiálu na bezbariérový dům. Byla
odsouhlasena žádost o dotaci z Pardubického
kraje. Zakoupení zahradního traktoru od
firmy MOUNTFIELD na údržbu zeleně
z dotace pro Mikroregion.
Předána stížnost pana Ing. Sedněva
na omezování přístupu k jeho nemovitosti

v chatové oblasti přestupkové komisi ve
Skutči.
Z pověření zastupitelů jednal starosta
s panem M. Pospíšilem o možnosti
odprodeje jeho pozemků „V Dolcích“,
případně nedaleko náhonu pro vybudování
kořenové čističky odpadních vod.
Byla provedena „II. Etapa oprav
výtluků“ před zimním obdobím na místní
komunikaci směrem k Prosetínu. Zajistila
firma pana Vl. Cepla.
Pan Čečetka položil kanalizační a
vodovodní rozvody v bezbarierovém domu
Byly
provedeny
přípravy
na
vybetonování základové desky a zakoupeny
kary sítě, písek a cement. Pro úsporu nákladu
bylo rozhodnuto požádat občany Leštinky o
pomoc při betonářských pracích..
Po projednání s velitelem hasičů byla
ve spolupráci s SDH v rámci bezplatné
brigády vybetonována základová deska
bezbariérového domu.
Starosta
informoval
o
řešení
územního plánu další účastníky řízení a
požádal je o spolupráci s Projektovým
atelierem Regio podle svých záměrů.

Naši jubilanti
V měsíci září 2010 oslavili naši spoluobčané
významné životní výročí. Jsou to :

**Božena Kropáčková *** 84 let
**Ing. Igor Sedněv ***
75 let

Srdečně všem blahopřejeme.

Územní plán
Dne 15.9.2010 se uskutečnilo společné
jednání zástupců Projektového atelieru
Regio a zástupců obce. Ing. Arch. Jana
Šejvlová a Ing. Arch Ludmila Svobodová
předložily možná řešení územního plánu
obce Leštinka. Byly dohodnuty další body
řešení a spolupráce. Jednalo se o další
výstavbě RD, projektu kanalizace,
rozšíření zastavěného území, lomech a
příjezdové komunikaci k lomu atd. Územní

plán dokončí do konce listopadu 2010 a
pak bude projednáván cca 0,5 roku.
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II. Leštinecké rodinné setkání
Letošní rok je poměrně deštivý a počasí se
často mění. Obecní zastupitelé se nemohli
rozhodnout, zda zase v letošním roce něco
uspořádat pro děti na závěr prázdnin.
Chtěli navázat na loňské rodinné setkání a
nakonec se rozhodli uspořádat v areálu
volnočasových aktivit již II. Leštinecké
rodinné setkání. Konalo se dne 12.9.2010.
Program a ceny byly připraveny pro cca 40
dětí. K poslechu a pro zábavu hrála hudba.
Od 13:00 hodin začaly sem postupně
přicházet děti s rodiči a vnoučata
s rodinnými příslušníky.

Děti se zapsaly na startu a obdržely

kartičky, kam se jim zapisovala účast na
jednotlivých soutěžích. V areálu byla
umístěna soutěžní stanoviště. Chytaly se
magnetické rybičky, házely se tenisové
míčky a šišky na cíl, skákalo se v pytlích a
poznávalo ovoce a zelenina.

Na závěr dostávaly děti sladkosti a ceny.
Dostaly i překvapení – plastového létacího
draka a diplom za účast. Bylo zde
k dispozici občerstvení pro děti. Opékali si
nad ohněm vuřty a na pití byla k dispozici
minerální voda. Pro rodiče zde bylo také
občerstvení a pro tatínky a dědy se točilo
pivo.

Hasičská brigáda
V sobotu 25.9.2010 se na staveništi
bezbariérového domu sešli naši hasiči.
Starosta obce požádal velitele SDH o
pomoc s vybetonováním základové desky.
Sešel se úctyhodný počet. Celkem 17
občanů Leštinky. Nejprve byla k dispozici
jedna zapůjčená míchačka od pana Kysely,
která však nestačila dvěma zednickým
mistrům. Následně přivezl pan Kroupa
další míchačku a tak se míchal beton na
dvou místech.

Práce šla všem od ruky a tak do svačiny,
kdy se podávala darovaná držková polévka
od Dandyho, byla půlka desky
vybetonována. Cementem se nešetřilo a tak
se na závěr nedostával. Ještě že se podařilo
vypůjčit si pár pytlů od občanů Leštinky.
Na závěr se podávaly klobásy a pivo.
Všechny brigádníky stačil obsluhovat M.
Novotný. Brigáda skončila ve 13 hodin. Na
závěr všem přítomným za odvedenou práci
a zapůjčenou techniku poděkoval starosta
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Naše nová učitelka
Tento školní rok, který začal od 1. září
2010, nastoupila do Základní devítileté
školy v Prosetíně nová učitelka. Učí žáky
druhého stupně český jazyk a tělesnou
výchovu. Těší nás, že je to občan naší obce
- slečna Lucie Ceplová. Práce s dětmi ji
vždy velice bavila a těšila, proto
vystudovala a v tomto roce úspěšně
ukončila Pedagogickou fakultu v Hradci
Králové. Obor Český jazyk a tělesná
výchova pro 2. stupeň ZŠ. K tomuto
úspěšně zakončenému studiu a budoucímu
slavnostnímu vyřazení s udělením titulu
Magistr ji gratulujeme. Přejeme ji do této
zodpovědné a nelehké práce s mladou
generací hodně úspěchů a pevné nervy.

Získané dotace pro letošní rok a jejich čerpání
1) Z Pardubického kraje jsme jednáním získali
dotaci na provoz místní prodejny ve výši
61 000Kč. V současné době je využívána
průběžně na mzdy a ostatní náklady
v prodejně.
2) Dále jsme z PK získali dotaci ve výši
250 000Kč
na
zpracování
projektové
dokumentace splaškové kanalizace v obci
Leštinka se spoluúčastí obce ve výši 112
000Kč. V současné době z ní není čerpáno.
Dojde k vypracování projektové dokumentace
k územnímu
řízení
včetně
projednání
s dotčenými orgány státní správy a majiteli
pozemků. Akce bude ukončena odevzdáním
projektu do 30.11.2011. Je vybrána projekční
kancelář a sepsána s ní smlouva.
3) Další získaná dotace v letošním roce je na
dokončení zpracování územního plánu obce
Leštinka ve výši 99 000 Kč od Pardubického
kraje. V současné době z ní není čerpáno.
Starosta jednal s Ing. Arch. Janou Šejvlovou o
termínu dokončení územního plánu obce
Leštinka. Byl potvrzen termín ukončení prací
do 30.11.2010. Poslední pracovní schůzka s
pracovníky REGIO nad rozpracovaným ÚP
obce proběhla 15.9.2010.
4) Dotace na nákup zahradní techniky. V rámci

žádosti Mikroregiomu „Skutečsko Ležáky“
jsme získali finanční příspěvek 51 948 Kč se
spoluúčastí obce v celkové výši 15 584 Kč.
Zastupitelé obce Leštinka odsouhlasili nákup
traktůrku na sekání trávy od firmy Mountfield
v ceně do 55 000Kč. Z vybíraných značek je
tato nejvhodnější vzhledem k délce záruky 7
let a dostupnosti náhradních dílů v Pardubicích
– Čivicích.
5) Dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši
16 600Kč a komunální volby. Paní Vrchlavská
provedla vyúčtování voleb do Parlamentu ČR.
Na komunální volby, které proběhnou v říjnu
2010, budou čerpány jen striktně vymezené
prostředky na mzdy členům komisí a běžné
náklady.
Průběh čerpání finančních prostředků na
bezbariérový dům.
Stavba má již základy, rozvody kanalizace a
vody. Došlo k vybetonování základové desky.
Do nákladů bylo započteno i geometrické
odměření pozemku p.č. 847. V současné době
bylo již vyčerpáno cca 65 000Kč. Z toho byla
smluvně provedena práce ve výši 20 000Kč
s vybetonováním a položením ztratného
bednění. Dále bude zakoupen ve slevě materiál
na obvodové zdi a uložen do jara na desku.

