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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2017
přejí zastupitelé obce Leštinka.
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Zateplení stropu v Kulturním domě čp. 26
I v letošním roce jsme se
pustili do další etapy oprav
Kulturního domu. A jednalo se
nejspíš o jednu z nejdůležitějších
činností. Podařilo se nám zateplit
strop. Pravdou je, že tato akce
byla vlastně započata už v roce
2014, kdy jsme při rekonstrukci
střechy vyklidili podkroví. Tím
se nám naskytla příležitost
zpevnit obvodové zdivo objektu.
Na provedení stavebních prací
byla vybrána firma JLK stavby
z Nasavrk. Ta nejprve vyrovnala
výškové rozdíly a pak provedla
betonáž věnců. Aby se snížilo
zatížení na klenbách a na stropě
nad výčepem, museli zatížení
přenést
pomocí
dvou
7
metrových nosníků HEB 220.
Samotný strop je udělaný
jako dřevěný rošt z trámů 8/20,
který je ukotvený pomocí
závitových
tyčí
a chemických kotev. Tesařské
práce prováděl pan Lukáš

Nevole. Takto vyrobený rošt byl
doslova vycpán izolační vatou.
Bylo jí 48 m3, skoro by se dalo
říct, že teď máme pasivní dům.
Jako pochozí vrstva byla použita
prkna, která nám zbyla ještě
z obecního lesa. Ten jsme káceli
už v roce 2014 a dřevo z něj
použili na novou vazbu. Finální
vrstvou budou OSB desky, které
bude možné namontovat až
v příštím roce, kdy bude všechno
dřevo vyschlé.
V současné době je objekt
zabezpečený, tím myslím, že do
něj nezatéká, okna, stěny a stropy
jsou zaizolovány. Celkově se již
jedná o Kulturní dům v pravém
slova
smyslu.
Četnost
komerčních pronájmů je toho
důkazem. Prakticky i všechny
obecní
akce,
jako
pálení
čarodějnic, Dětský den nebo
hasičské závody, se již pořádají
v tomto
areálu.
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Pojistná událost
V pátek 18.11.2016 se stala
u obecní prodejny dopravní
nehoda, respektive
vozidlo
zásobování firmy NOPEK VM si
ve tmě nevšimlo vstupních schodů
a nabouralo do nich. Poškození

bylo značné, skoro až fatální.
Naštěstí činnost pojišťovny byla
stejně rychlá jako práce Martina
Vohnického, který schody rychle
opravil

Dětský klub
Ve čtvrtek 27.10.2016 uspořádal
dětský
klub
Halloweenské
posezení. Děti přišly v maskách a
za setmění se vydaly na pochod
obcí. Po obchůzce už na ně čekalo
drobné občerstvení. Hlavním
chodem ale byl dort ve tvaru
hasičského auta, který pro děti

dodala paní Machová z Vrbatova
Kostelce “za vzornou reprezentaci
v hasičském sportu“. Rodiče si
mohli popovídat při kávě a něčem
k zakousnutí. Pro děti si Žaneta .
Vohnická připravila dílničky, kde
si všichni mohli vyrobit například
strašáky
ze
dřeva.
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KALENDÁŘ PLATEB OBCE LEŠTINKA PRO ROK 2017
VODNÉ
TERMÍN od-do
ČÁSTKA
Vyúčtování II. pololetí 2016
16.1.17 - 27.2.17
42,-Kč/m3
Poplatek za komunální odpad 2017
Splatný
2.1.17 - 30.4.17
500,-/osoba, objekt
Poplatek za psa 2015
Splatný
2.1.17 - 27.2.17 70,- /1 pes - každý další 100,Platba půjček za kotle
Platba dle rozpisu

2.1.17 - 30.6.17

dle smlouvy

