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Soutěž „Vesnice roku 2013“
Na veřejné schůzi 18.3.2013 schválili
zastupitelé
obce
návrh
starosty
na přihlášení naší obce do celorepublikové
soutěže „Vesnice roku 2013“.
Cílem soutěže je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti
na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek
pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod
názvem “Soutěž o nejzdařilejší program
obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním
z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní
rozvoj a Svaz měst a obcí ČR.

Možná si řeknete, že jsme se zbláznili,
ale iniciativou pro tuto přihlášku byly
pochvalné ohlasy na náš opravovaný
Kulturní dům a jeho okolí. Stalo se tak
při výjezdním zasedání Mikroregionu
Ležáky – Skutečsko - když jsme se zmínili,
že
opravy
probíhají
povětšinou
brigádnickou činností, tak zúčastnění jen
nevěřícně kroutili hlavou…
Inspekční komise by k nám měla
přijet v úterý 21.5.2013. Nikdo nemusí
mít strach, že by hodnotitelé chodili
a kontrolovali pořádek před jednotlivými
domy. Cílem je představit náš projekt
na úpravu prostoru návsi.

Porucha na vodovodním řádu
V pátek 3.5.2013 došlo k poruše
na
vodovodním řádu. Závada se bohužel stala
v ranních hodinách, kdy řada lidí spala.
Vlivem této poruchy došlo ke škodě na
majetku místních obyvatel. Příčinou
poruchy bylo poškození pilotní jednotky
na regulačním ventilu tlaku pro obec.
Následným zvýšením tlaku v řádu došlo
v domech k úniku vody přes pojišťovací
ventily, v některých případech přes
roztržené zásobníky teplé vody.
Oprava byla provedena neprodleně
po zjištění závady v 6:30 hod. téhož dne

ve spolupráci s VS Chrudim. Snahou
zastupitelstva je uplatnit vzniklé škody
na pojišťovně. V současné době dáváme
dohromady všechny podklady, které
si pojišťovna vyžádala.
V případě, že byl někdo vodou
zasažen a vznikla mu škoda, ať nás
kontaktuje buď v úřední dny na Obecním
úřadě nebo telefonicky na telefon starosty
602 872 689,
kde
dostane
kontakt
na likvidátora, který si škody nafotí.
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Nový zaměstnanec OÚ Leštinka
Od 1.5.2013 nastoupil jako nový
zaměstnanec obce, pan Jiří Ročeň st.
Podařilo se zajistit finanční příspěvek od
Úřadu práce a z Evropské unie.

Měsíc

Datum

Červen 2013

1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
16.6.
22.6.
23.6.
29.6.
30.6.

Smlouva byla podepsána na ½ roku. Takže
mzdové náklady zatíží obecní pokladnu
pouze minimálně.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Červen 2013
Den
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
Sobota
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
Neděle
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
Sobota
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
Neděle
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
Sobota
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 Zdravotní
Neděle
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 středisko
Družstevní
Sobota
MUDr. Bačkovský Hlinsko
1401
Družstevní
Neděle
MUDr. Bačkovský Hlinsko
1401
Sobota MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590 Poliklinika
Neděle MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590 Poliklinika

Naši oslavenci
V měsíci dubnu oslavily naše spoluobčanky významná jubilea.

Jiřina Jonášová 83 let
Marie Filipiová 70 let
Ludmila Jonášová 55 let

Srdečně blahopřejeme!

