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Činnost zastupitelstva obce v roce 2013
Jak se jiţ stalo tradicí - s koncem starého roku
a začátkem nového je čas na rekapitulaci činnosti
zastupitelů obce. Letošní hodnocení bych rozdělil
do několika bodů.
Stavební činnost: V podstatě se odehrávala
převáţně v Kulturním domě. Největším počinem
byla oprava elektroinstalace, kdy se vyměnil
přívodní kabel z pojistkové skříně k rozvaděči
a vyměnil se starý rozvaděč za nový. Dále byla
zprovozněna
nefunkční
elektroinstalace
v Kulturním domě /zásuvky 220V a 380V/, navíc
byl zprovozněn nový rozvod v kuchyni. Tady
se navíc ještě osadila kuchyňská linka. Tímto jsou
práce v přízemí v podstatě ukončeny. V současné
době se připravujeme na opravu střechy. Vyuţili
jsme dotace z Programu obnovy venkova a získali
dotaci ve výši 170 000,- Kč - za tyto peníze jsme
zakoupili střešní krytinu od firmy BESK, střešní
folie a latě. V loňském roce se podařilo částečně
oplotit tenisový kurt. Jelikoţ zatím není jasné,
jakým způsobem bude řešeno oplocení celého
areálu, máme v plánu udělat mobilní zábranu,
která by zamezovala úniku míčů do silnice.
Postupně se snaţíme zkulturnit i obecní úřad.
V letošním roce jsme vyměnili stará netěsná okna
za nová plastová, čímţ by se měl sníţit únik tepla
z budovy. Snaţíme se kaţdý rok provést kontrolu
veřejného osvětlení a vyspravit výtluky
na vozovce. V srpnu jsme také uzavřeli smlouvu
s firmou Energie pod kontrolou na nákup
elektrické energie a plynu. Jedná se o společnost,
která se zabývá nákupem komodit. Díky tomu,
ţe se spojila řada měst a obcí v celé ČR, má tato
společnost
lepší
vyjednávací
pozici
na energetických aukcích (díky tomu se podaří
sníţit cenu na minimum). Tím, ţe jsme vstoupili

do tohoto sdruţení, mohou jejich nabídky vyuţít
i občané Leštinky. Více informací Vám podáme
na obecním úřadu.
Kulturní činnost: V loňském roce jsme
uspořádali řadu kulturních akcí, ať uţ s hasiči
nebo se Svazem ţen. V březnu to byl Dětský
karneval, plný her a soutěţí pro nejmenší.
Od sponzorů se podařilo vybrat dostatek
finančních prostředků, abychom zajistili spoustu
cen do tomboly. Další velkou akcí byl Dětský den
ve spolupráci s pojišťovnou Generali, i tady
se omladina vyřádila jak ve skákacím hradu tak
při malování na obličej nebo při pásmu písniček
pro děti v podání M. Dolinové. Příjemný srpnový
den ukončila taneční zábava s kapelou Nekřič.
Dobrou prezentací obce bylo i zřízení jedné
ze zastávek při srazu motoveteránů.
V loňském roce jsme se také přihlásili
do soutěţe „Vesnice roku“, ve které se nám
podařilo získat dvě ceny. První byla tzv. „Cena
naděje“ a druhá za vedení kroniky. Do této
soutěţe jsme šli s tím, ţe se můţeme ledasčemu
přiučit a zároveň prezentovat naši obec. Jednou
z pozitivních věcí bylo získání informací jakým
způsobem obnovit činnost obecní knihovny, která
tady nefungovala snad od roku 1990. V září 2013
tedy provoz opět zahájila. V současné době kromě
běţných pondělních výpůjček máme zaţádáno
na Ministerstvu kultury o dotaci na projekt
„Besedních podvečerů v knihovně“, mělo by
se jednat o 10 přednášek na různá témata. Úvodní
by měla proběhnout uţ 7.2.2014 s MUDr.
Svatavou Zatloukalovou na téma „O zdraví
z pohledu celostní medicíny“ a „O imunitě
v širších souvislostech“.
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Výroční hasičská schůze 2013 v Leštince
V sobotu 21. prosince proběhla
v Kulturním domě výroční hasičská
schůze. V letošním roce mezi členy zavítal
i zástupce okresního sdruţení pan Boháč
z Předhradí. Starosta sboru pan Jiří Ročeň
přivítal všechny členy a seznámil je
s programem výroční schůze. Byla
přednesena zpráva o hospodaření sboru
včetně zprávy pokladní. Revizní komise
konstatovala, ţe všechny doklady jsou
v pořádku.
Starosta sboru ve zprávě o činnosti
zmínil pomoc při kalamitních situacích.
V roce 2013 se nám nevyhnuly záplavy ani
větrná smršť. Při velké vodě byla nejhorší
situace u Kolbabů. Tam se musely dávat
na silnici i pytle s pískem, aby se zabránilo
vtečení vody do dvora. Další kalamitou
byla červencová bouřka, která se prohnala
Leštinkou a zanechala za sebou pořádnou
spoušť. Ve mlýně u Králů vyvrátila
mohutný strom, který spadl přes silnici
na elektrické dráty. Ty přetrhal a vyvrátil
i sloup. Mnoho škody bylo i u Jarých, kde
spadly stromy přes řeku aţ na silnici.
Starosta hasičů poděkoval všem, kteří
se na odstraňování těchto škod podíleli.
Příjemnější
částí
byla
zpráva
o sportovní činnosti sboru. Tu přednesl
J. Laštůvka. V roce 2013 bylo největším
sportovním
úspěchem
vítězství
na okrskových závodech. Tentokrát se
konaly ve Ţďárci u Skutče, Leštinka
vyslala 2 druţstva muţů a vedlo se jim
znamenitě. Ve stovkách jsme získali 1. a 2.
místo. V královské disciplíně, hasičském
útoku, jsme měli druhý nejrychlejší čas
mezi ligovými i neligovými druţstvy.
Celkově to stačilo na 1. a 4. místo mezi
neligovými muţstvy, coţ je historický
úspěch! V srpnu byl uspořádán jiţ
7. ročník hasičské soutěţe na „Bělišti“,
letos byla účast slabší, šest druţstev muţů
a dvě druţstva ţen. Leštinka dala

dohromady dvě druţstva muţů a jedno ţen.
Výsledky nebyly moc slavné - 4. a 5. místo
muţů je třeba brát určitě jako neúspěch.
Ţeny obsadily druhé místo. V roce 2013
se jednotka zúčastňovala i závodů Ligy
okresu Chrudim. Letos to bylo 6 závodů
(z 11 závodů), kdy se opět jednalo spíše
o sbírání zkušeností. V celkovém umístění
naše druţstvo skončilo na 27. místě
ze 41 zúčastněných. Jistým zlepšením
můţe být zisk 4 bodů oproti loňsku, kdy
se podařilo vybojovat pouze jeden.
Za zlepšenými výsledky týmu je omlazení
naší jednotky a především nově upravená
stříkačka.
Hasiči byli činní i v kultuře,
kdy uspořádali řadu tanečních zábav nebo
se podíleli na Dětském dnu. Při této
příleţitosti starosta hasičů informoval
přítomné o nutnosti zřízení ţivnostenského
listu a koncese na prodej alkoholu
a tabákových výrobků.
Ve spolupráci s Obecním úřadem
proběhla i brigáda v Areálu volnočasových
aktivit. Obecní úřad vyuţil dotace
z Mikroregionu Leţáky-Skutečsko a nabídl
hasičům brigádu na oplocení tenisového
kurtu. Akce byla rozdělena na dvě etapy.
Při první se vrtaly a betonovaly sloupky,
ve druhé se natahovalo pletivo. Za utrţené
peníze byly zakoupeny sportovní hadice.
V diskuzi se převáţně řešila otázka
technického stavu hasičské Avie, která má
porouchaný motor. Jeho oprava by byla
dosti nákladná a nevyplatila by se. Vedení
SDH spolu s Obecním úřadem se pokusí
sehnat vozidlo nové. Po diskuzi
následovalo usnesení, kdy si sbor dal
za úkol udrţovat techniku, účastnit
se soutěţí, spolupracovat s Obecním
úřadem a uspořádat další ročník hasičských
závodů. Pak jiţ byla jen volná zábava
do pozdních nočních hodin.
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Vánoční turnaj v Ping-pongu
V pátek 27. prosince se uskutečnil
po 4leté odmlce turnaj v ping-pongu.
Pořadatelům akce se podařilo přilákat
početné startovní pole nejen z Leštinky, ale
i z „dalekého“ okolí jako jsou Slatiňany
nebo Hroubovice. 14 účastníků bylo
rozlosováno do tří skupin /5-5-4/.
Z prvních dvou postupovali 3 hráči a ze
třetí skupiny dva nejlepší. Následovalo
Play-off, které se nejlépe povedlo
J. Zachovi, který celý turnaj vyhrál, kdyţ
ve finále porazil L. Loufka ze Slatiňan 2:0
na sety. Neztratili se ani zástupci naší obce,

kdy D. Laštůvka byl třetí a P. Cepl čtvrtý.
Nad poklidným průběhem turnaje bedlivě
dohlíţel pan Švec, který byl hlavním
rozhodčím. Ve vánoční atmosféře všichni
soutěţící jistě uvítali moţnost shození
nějakého toho „dečka“ po vánočním
obţerství.
Poděkování
patří
všem
pořadatelům, kterým se podařilo zajistit
pro zúčastněné i řadu hodnotných cen.
Jen doufáme, ţe na další ročník nebudeme
opět čekat 4 roky.

Více fotografií na www.obeclestinka.cz
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Únor 2014

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin
Měsíc

Únor 2014

Datum
1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
16.2.
22.2.
23.2.

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Jméno lékaře
MUDr. Janovský
MUDr. Janovský
MUDr. Konývková
MUDr. Konývková
MUDr. Chludová
MUDr. Chludová
MUDr. Foltan
MUDr. Foltan

Místo pohotovostní sluţby
Hlinsko Wilsonova
590
Hlinsko Wilsonova
590
Hlinsko Nádraţní
548
Hlinsko Nádraţní
548
Skuteč Smetanova
568
Skuteč Smetanova
568
Český
Herálec
81
Herálec Herálec
81

Poliklinika
Hlinsko v Č.

U Botany
U Botany

Kalendář plateb obce Leštinka pro rok 2014
VODNÉ
Vyúčtování II. pololetí 2013

TERMÍN od-do
9.1.14 – 15.2.14

ČÁSTKA
42,-Kč/m3

Poplatek za komunální odpad 2014
Splatný

9.1.14 - 30.4.14

500,-/osoba, objekt

Poplatek za psa 2014
Splatný

9.1.14 – 28.2.14

70,- /1 pes - kaţdý další 100,-

Platba půjček za kotle
Platba dle rozpisu

9.1.14 – 30.6.14

dle smlouvy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci prosinci oslavila naše spoluobčanka významné jubileum.

*** Miloslava Zachová

81 let ***

Srdečně blahopřejeme!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

