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Obecní knihovna
Jak jsme jiţ psali v minulém čísle Zpravodaje,
tak se v naší obci asi po 20 letech otevřela obecní
knihovna. Prvotní impuls nám dala inspekční
skupina, která do naší obce přijela v rámci soutěţe
Vesnice roku. Při této příleţitosti nám členky
komise předaly kontakt na Městskou knihovnu
v Chrudimi. S paní ředitelkou domluvila Ilona
Pavlasová 2 termíny pro zaškolení. Při prvním
setkání proběhla revize našich stávajících knih,
naučili nás balit knihy a popsali způsob, jak má
taková knihovna fungovat. Při druhém sezení
uţ proběhl závoz knih a knihovnice byly
proškoleny ve vedení evidence. Veškeré věci
spojené se zřízením knihovny se podařilo zajistit

v rámci podpory Pardubického kraje, takţe
pro obec nevznikly prakticky ţádné finanční
náklady. Jediným výdajem bylo zakoupení dvou
skříní pro ukládání knih. Slavnostní zahájení
proběhlo v pátek 20. září v rámci schůzky Svazu
ţen. Otevírací hodiny byly stanoveny na kaţdé
pondělí od 17:00 do 18:00, případně po dohodě
i jindy. Zastupitele obce těší fakt, ţe se daří najít
vyuţití pro zadní místnost Kulturního domu, ať uţ
se jedná o cvičení ţen, kurzy automatické kresby
nebo teď zřízení knihovny.

Porucha na elektrickém vedení
V pondělí 23.9. při kácení polomového dřeva
v lese naproti Jarým došlo k nekontrolovanému
pádu stromu. Polom naštěstí nikoho nezranil,
nicméně způsobil hmotné škody na obecním
majetku. Větve dopadly na osobní vozidlo dřevozpracovatelů a poškodilo telefonní vedení i rozvod
elektrické energie. Na první pohled nebylo
poškození vidět, přišlo se na něj aţ poté, co nám
vypadávalo obecní osvětlení. Po kontrole
od V. Cepla se ukázalo, ţe jsou poškozeny
izolanty vedení a hrozí zkrat v celé obci. Z toho
důvodu jsme oslovili firmu ELMONT Miřetice,
která
je
výhradním
dodavatele
prací
pro společnost ČEZ. Po jejich zásahu je vedení
„snad“ jiţ v naprostém pořádku. Firma, která
na kácení lesa pracuje, byla pojištěna, proto
veškeré náklady na opravu budou hrazeny z jejich

pojistky. Zároveň firma potvrdila, ţe vrátí veškeré
zasaţené obecní pozemky do původního stavu
a provede úklid komunikací.
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Zpravodaj Leštinky
Výsledky druţstev SDH Leštinka
Ţeny
Muţi
Štěpánov
25 týmů
Předhradí
11 týmů
Horka - noční
18 týmů
Včelákov
15 týmů
Studnice - noční
10 týmů
Kameničky
16 týmů
Dědová – noční
30 týmů
Malinné – noční
16 týmů
Seč – noční
40 týmů
Seč – noční
19 týmů
Místo závodů

Čas
Umístění
33:82
15.
23:82
1.
NP
18.
28:73
3.
27:64
2.
40:40
8.
-NP
24:38
2.
38:26
21.
37:42
8.

V průběhu září byla nově zprovozněna

OBECNÍ KNIHOVNA
Otevírací doba: každé pondělí od 17:00 do 18:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci září oslavili naši spoluobčané významná jubilea

** Jarý Bedřich 60 let **
** Kropáček Vladislav 60 let **
Srdečně blahopřejeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

