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Volby do Poslanecké sněmovny
V pátek 26. a sobotu 27. října proběhly v celé
republice volby do Poslanecké sněmovny.
V naší obci bojovalo o přízeň voličů 24 stran
či hnutí. Volební účast v celé ČR byla 59,48%.
Leštinka v tomto směru překonala celorepublikový průměr, kdy účast byla 75,22%.
POČET VYDANÉ VOLEBNÍ PLATNÉ
VOLIČŮ OBÁLKY ÚČAST
HLASY
113
85
75,22%
84

ČÍSLO
1
3
4
11
17
20
21

STRANA
ČSSD
PIRÁTI
TOP 09
KDU-ČSL
Úsvit T.O.
ANO 2011
KSČM

HLASY
20
2
14
8
5
21
13

%
23,80
2,38
16,66
9,52
5,95
25,00
15,47

Oprava zábradlí v Horkách
V sobotu 19.října byla provedena oprava
zábradlí na mostku v Horkách. To již bylo značně
uhnilé a zároveň i vandaly poškozené. Nové
zábradlí bylo vyrobeno ve firmě FANS Hlinsko,

samotnou montáž provedl J. Lorenc. Věříme
a doufáme, že nám nové zábradlí vydrží co
nejdéle, alespoň stejně tak dlouho jako
předcházející.
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Intuitivní malba aneb „Malování s Jiřinkou 3„
... v oceánu nekonečných vln času je maják,
světlo, ... na cestě domů, ... jedno takové malé
rozpomínání, malování, tvoření, povídání si,
… smích, ale i slzy s hudbou Ladislavy Písničky
Svobodové - Vesmírný oceán, ... tak by se v pár
slovech dalo vystihnout setkání uskutečněné
v sobotu 26.10.2013 v Kulturním domě
v Leštince. Tentokrát s podtitulem ČAS ve všech
jeho podobách. Setkání začalo kolem deváté
hodiny dopolední. Jako vždy jsme s Jiřinkou
připravily malé překvapení v podobě drobného
sladkého občerstvení pro všechny a také jsme
udělaly aranžmá na okna a stůl uprostřed. Každé
malování je vždy něčím jiné. Souvisí to s tím,
v jakém složení se sejdeme. Měla jsem velkou
radost, že s námi kromě všech žen a dívek opět
malovala i devítiletá holčička. Děti jsou dokonalé
v tom, že nic nepředstírají, prostě jsou přirozené
a dávají vám krásnou zpětnou vazbu na to, co
právě děláte. Malovaly a povídaly jsme si na téma
čas,… minulost, přítomnost, budoucnost, o jeho
pomíjivosti, kvalitě, o různých úhlech pohledu.
Každý sám za sebe, ale i tentokrát jsme
si namalovaly jeden obrázek společně. K tomu
všemu nám hrála meditační hudba Vesmírný
oceán, četly jsme z knihy Eleein Cadyové, a také
jsme čerpaly z Posvátného Mayského kalendáře.
Když jsem uveřejňovala fotky na internetu,
dostala jsem otázku, k čemu vlastně ty obrázky
jsou dobré, a protože si říkám, že to zajímá asi
více lidí, dávám sem několik pohledů na toto

tvoření: ODPOVĚĎ: …to je asi tak, jako by ses
mě zeptala, k čemu je tanec - prostě něco při tom
zažíváš... Teď s námi byla malovat taková super
holčička (asi 9let) a ta si na jeden obrázek zezadu
napsala - “Můžu se třeba i naštvat, ale když si
vezmu pastelky a maluju, tak mě to za chvilku
přejde.“ Prostě to přináší radost. A někdy je to jak
luštit křížovku, nikdy nevíš, co nakonec
namaluješ. Někdy si tím i můžeš odpovědět
na nějakou otázku. Je to různé, když budeš mít
čas a chuť, přijď si to vyzkoušet… Ten druhý
komentář přidala ještě další žena, žijící
momentálně v Anglii, která také dělává podobná
setkání - odpověď zní takto: “Je to jen pomůcka
jak uvolnit emoce, někdo se vykřičí, jiný
zabouchá do polštáře, jiný sedne na kolo…
a někdo vezme pastelky, ...každý máme svoji
cestu, svůj způsob jak se z extrému + /plus/
či - /minus/ vrátit zpět na 0 /nula/. A o to jde - být
v harmonii, kéž ji prožíváme.“ Z mého úhlu
pohledu se setkání vydařilo, vycházím z reakcí
žen na konci kurzu a úsměvu, se kterým
odcházely. Tak třeba zase někdy příště. Setkání
nijak neplánuji, vlastně je to úplně jednoduché,
pokud lidi mají chuť, sami mě oslovují, zda bude
nějaké další setkání. Pak už je vše o domluvě
s tou, jež nás malováním provází - a to s Jiřinkou
Češíkovou, která se automatické kresbě věnuje
více než deset let a jejíž inspirativní a krásné
obrázky byly na setkání opět k vidění.

V průběhu září byla nově zprovozněna

OBECNÍ KNIHOVNA
Otevírací doba: každé pondělí od 17:00 do 18:00
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Energie pod kontrolou
V průběhu měsíce října proběhlo na obecním
úřadě jednání se zastupitelkou firmy Energie
pod kontrolou, která nám přijela představit
předmět jejich činnosti. Jedná se o obecně
prospěšnou společnost, která byla založena
z iniciativy starostů měst a obcí za účelem
společného postupu při řešení energetiky.
Výhodou „obecněprospěšné společnosti“ je,
že její hospodářský výsledek (zisk) NESMÍ být
použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich
orgánů nebo zaměstnanců, ale musí být použit
na poskytování obecně prospěšných služeb,
pro které byla založena. To znamená, že cílem této
společnosti je pomoc obcím snižovat ceny energií.
Zvláště v době, kdy se za poslední dva roky
objevilo velké množství alternativních dodavatelů,
kteří se předhánějí v dosti nepřehledných
nabídkách. Zastupitelé obce se rozhodli s touto
firmou spolupracovat. Zapojení se do tohoto
projektu znamená pro nás zajištění nákupu energií
na
velkoobchodních
trzích
a
neustálé

monitorování smluvních vztahů a cen za dodávky
energií. Dalším pozitivem pro naši obec bude
vypracování
odborných
technických
a ekonomických analýz stávajícího stavu
odběrných míst jako je nastavení distribučních
sazeb a jističů u odběrných míst elektrické
energie. Smlouva byla podepsána na dobu
neurčitou, nicméně je v ní klauzule o výpovědní
lhůtě, která je 3měsíční, a tuto smlouvu je možné
vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.
Tím, že obec do tohoto projektu vstoupila,
můžou nabídky využít i občané. Poptávkové
letáky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Zájemce o spolupráci bude kontaktovat zástupce
společnosti a na základě doloženého vyúčtování
loňské spotřeby bude spočítána možná úspora a až poté se zájemce rozhodne, jestli do projektu
vstoupí nebo ne. Bližší informace je možné získat
na Obecním úřadu.
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7.12.
8.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.

Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Prosinec 2013
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
Zdr. středisko
MUDr. Pecháček
Miřetice
Zdr. středisko
MUDr. Pecháček
Miřetice
MUDr. Krejčí
Krouna
350
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
64
Poliklinika
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Hlinsko
Zdr. středisko
MUDr. Pecháček
Miřetice
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Chlud
Skuteč
Smetanova
568 U Botany

Obecní úřad Leštinka
Vás zve

na rozsvícení vánočního stromu
dne 29.11.2013 od 18:00 hodin
před Obecním úřadem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci říjnu neoslavil žádný spoluobčan významné jubileum.

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

