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Investice v první polovině roku 2016
I v letošním roce se zastupitelé obce
snaží spravovat obecní majetek, ať
už se jedná o jeho správu nebo o
jeho zhodnocení. Co se týká správy
majetku, tak největší počin byl
v opravě výtluků místní komunikace,
která byla po poslední zimně na
některých místech již značně
poškozená. Letos byla snaha tzv.
nelátat, ale pokusit se opravit
výtluky pořádně, to znamená
sbíječkou odstranit uvolněné kusy
asfaltu, oříznout rozbrušovačkou
hrany tak, aby byly ohraničené a pak
je vyspravit asfaltovou směsí. Další,
na první pohled viditelnou investicí,
je úprava předzahrádky u domu

č.p. 28. V nejbližším možném
termínu by měl být dokončen i kanál
s propustkem směrem na Prosetín.
Další, prozatím dílčí, úpravou prošlo
venkovní prostředí před Kulturním
domem. Tam se vybudoval vstupní
chodník, který je dostatečně široký,
že bude možné využívat ho i pro
trénink hasičů. Zároveň došlo
k výměně seschlého „vánočního“
stromu za nový, který tentokrát
vysadil zahradník a zároveň nám dal
spoustu informací, jak se k novému
stromu chovat, aby nám vydržel co
nejdéle.
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Úvěrová smlouva
Jak je již delší dobu známo,
zastupitelé obce si dali za cíl
pokusit se přivést do naší obce
nové
obyvatele.
Respektive,
chceme mít případným zájemcům
co nabídnout. Z tohoto důvodu
jsme zakoupili pozemky, které
byly podle územního plánu určeny
k bytové zástavbě. Dalším krokem
byla
snaha
tyto
pozemky
„zasíťovat“. Jelikož se jedná o
finančně
náročnou
investici,
rozhodli zastupitelé vzít si úvěr.
Oslovili jsme dva bankovní domy
- Komerční banku a Českou
spořitelnu. Lépe, jak co do
podmínek, tak i do přístupu, nám
nakonec vyšla Česká spořitelna.
Zažádali jsme o částku 3.500.000
Kč se splatností na 16 let při
fixované úrokové sazbě 1,21%.
Zastupitelé obce tyto podmínky
přijali a odsouhlasili přijetí úvěru

na
veřejném
zastupitelstvu
7.12.2015. V současné době je na
Stavebním úřadě podaná žádost o
územní
rozhodnutí.
Projekt
vypracovala projekční kancelář
pana Linka z Chrudimě. Naše
představa byla, že už v letošním
roce by mohla proběhnout
realizace
stavby.
Nicméně
dolaďování technických věcí při
přípravě projektové dokumentace
nás natolik zdrželo, že budeme
rádi, když se nám v letošním roce
podaří sehnat stavební povolení a
vysoutěžíme dodavatele stavby.
Závěrem by mělo zaznít, že
zastupitelé nebyli nadšeni z toho,
že mají zadlužit obec na tak
dlouhou dobu. Nicméně toto
bereme
jako
investici
do
budoucna a padl i závazek snažit
se splatit úvěr v co nejkratší době.
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Činnost SDH Leštinka
V sobotu 14.5. vyrazili naši
hasiči na okrskové závody, které
v letošním roce pořádalo SDH
Lažany. Díky jejich 90letému
výročí od založení padla volba při
výběru právě na tento sbor.
Leštinka vyrazila v plné zbroji. To
znamená, jedno družstvo mužů
a žen a dvě družstva dětí. Soutěž
dospělých probíhala obvykle 100m překážek jednotlivci a pak
požární útok. Muži byli po
„stovkách“ na průběžném 4tém
místě z 11. zúčastněných týmů.
Ženy třetí ze 4 družstev.
V královské disciplíně, požárním
útoku, se podařilo mužům
dosáhnout času 22,58sec. a umístit
se hned za bezkonkurenčními
týmy Zbožnova. Díky těmto
výsledkům se náš tým posunul
v konečném hodnocení na 3.
místo v celkovém pořadí a to
dokonce v tzv. ligových týmech.
Což lze brát jako velký úspěch.
Ženy s časem 29,52 udržely
3. místo i celkově a i to lze brát

za

úspěšné
vystoupení.
Družstva
mladších
žáků
soutěžila pouze v požárním útoku.
Naše týmy trochu doplatily na
trému a závodní nezkušenost, ale
i tak braly třetí a páté místo.
Celkově je nutné říct, že letošní
okrskové závody byly pro naši
obec
možná
jedny
z nejúspěšnějších, jak co do počtu
družstev, které se nám podařilo
dát dohromady, tak i výsledkově
se tzv. zadařilo.
Všem závodníkům, trenérům,
ale i rodičovské podpoře patří
velké díky za dobrou reprezentaci
obce. Už teď se nabízí možnost
uspořádat příští rok okrskové
závody v Leštince, jelikož příští
rok oslavíme 90té výročí našeho
sboru.
Asi
nejaktuálnějším
úspěchem našich hasičů je
vítězství
na
závodech
v Mrákotíně, kdy muži brali
„zlato“ a ženy „stříbro“.
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Koupě domu č.p. 28
Na konci roku 2015 se
naskytla
zastupitelům
obce
Leštinka
možnost
vstoupit
do jednání s insolvenční správkyní
ing. Bc. Michaelou Jedličkovou

o možnosti odkoupení nemovitosti
č.p. 28. Jednalo se o dům pana
Poláčka. Zastupitelé obce na svém
mimořádném zasedání navrhli
odkoupit tuto nemovitost včetně
přilehlých pozemků za 450 000,Kč. Insolvenční správkyně s námi
navrhovanou sumou souhlasila
a dohodnutý odkup formálně
zařídila. Hlavním zájmem bylo,
aby se budova v samém centru
obce nestala předmětem zájmu
všelijakých
spekulantů
s nemovitostmi.
Nespornou
výhodou pro nás je, že jsme
získali velké prostory, které bude
možné využít jako technické
zázemí obce. V letošním roce již
stodola fungovala jako sklad
zimní údržby.
Při
bližším
ohledání
nemovitosti se zjistilo, že ačkoliv

z venku
nevypadá,
tak
se
nenachází ve špatném technickém
stavu. Do budovy nezatéká a jak
je patrné, je obyvatelná. Pan
Poláček se stal od roku 2016
nájemníkem v tomto domě a platí
řádně nájem. Velkým problémem
bylo množství odpadu, který se za
x let do prostoru stodoly
nashromáždilo. Využili jsme
proto
svozu
nebezpečného
a
velkoobjemového
odpadu
a s pomocí hasičů jsme vyklidili
stodolu.
Našim cílem je upravit
prostor předzahrádky, tím jsou
myšleny
zemní
práce
a vyštětování cesty směrem
k vratům
stodoly.
Zároveň
bychom chtěli do plotového pole
vsadit vývěsku, za kterou by se
nechaly „uklidit“ kontejnery na
separovaný odpad, které při
příjezdu na náves vyloženě straší.
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Pouťové oslavy

Zastupitelé obce ve spolupráci
s SDH Leštinka a Svazem Žen
se dohodli, že letošní pouť bude
mít dvoudenní program. V pátek
17. června proběhla již tradiční
Pouťová pobožnost, naposledy za
účasti p. A. Vidourka, který po
čtyřech letech opouští Skutečskou
farnost. V ten samý den se
uskutečnila i taneční zábava
s kapelou MAT4, kde se sešlo na
150 platících. V sobotu 18.6. od
14:00 byl naplánovaný dětský
den. V letošním roce jsme opět
využili pojišťovny Generali a ve
spolupráci s ní uspořádali zábavné
odpoledne. Letošním hlavním
hostem
byl
bavič
a imitátor Petr Martinák, kterého

na našem improvizovaném pódiu
doprovodila Lucie Kožinová,
která v Leštince vystupovala již
v roce 2014. Další atrakcí byl
skákací hrad, malování na obličej
a i letos přijela Městská policie
z Chvaletic se svým „Americkým
autem“.
Jako
úplně
první
představili
svoji
pohádku
loutkoherci z Hlinska. Letošní
akce byla pojata trošku jinak, to
znamená, že místo „Loučení
s prázdninami“ proběhlo „Loučení
se školou“, což jistě bylo pro
školáky veselejší. Nálada byla po
celý den příjemná a všichni
pořadatelé a organizátoři věří, že
si děti akci užily.
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Plán akcí na druhou polovinu roku 2016

V sobotu 27. srpna 2016
se uskuteční
Dětské hasičské závody
V Leštince u KD čp. 26

V sobotu 3. září 2016 se uskuteční
výlet pro děti a dospělé
do FAJN Parku v Chlumci nad Cidlinou
cena zájezdu 170 Kč/osoba
** Zájemci ať se hlásí u Ž. Vohnické **

V sobotu 10. září 2016
se uskuteční hasičské závody
Memoriál Fr. Mikana
** V Leštince před KD č.p. 26 **
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