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Vyhlášení soutěže „Vesnice roku“ 2016
V sobotu 6.8.2016 byli zástupci
obce pozváni na vyhlašování krajského
kola soutěže Vesnice roku 2016. Letos
se vyhlášení konalo v obci Sebranice,
která získala i největší ocenění – Zlatou
stuhu. Naše obec se do této soutěže
přihlásila již potřetí a všechna ocenění,
která jsme získali, měla vzestupnou
tendenci. V roce 2013 jsme obdrželi
Cenu za nejlépe vedenou kroniku
a cenu „Naděje pro živý venkov“,
v loňském roce to již byla honorovaná
odměna, a to za „knihovnickou činnost“
- toto ocenění nám vyneslo 20 000Kč.
Díky této odměně můžeme i v letošním
roce pořádat přednášky v Obecním
domě. Letošní ročník byl - co do
přihlášených obcí – slabší, přihlásilo
se jich pouze 10, ale troufnu si říct, že
kvalita zúčastněných obcí byla veliká.
Většina ze zúčastněných nějaké ocenění
v této soutěži v dřívějších letech již
obdržela.
Pro rok 2016 jsme se stali držiteli
Bílé stuhy, která se uděluje obcím,
“které
prokazují
zapojení
dětí
a mládeže do života obce a koncepční
podporu jejího zájmu o venkovskou
Dolní Újezd
České Heřmanice
Pustá Kamenice
Břehy
Veliny
Horní Ředice
Sebranice

pospolitost. Oceňovány jsou aktivity
výchovy mladé generace místními
spolky, práce s dětmi v knihovně,
vytváření podmínek pro trávení
volného času. Významným přínosem
jsou úspěchy mladých lidí a jejich
trvalý zájem o život a rozvoj obce,
mezigenerační setkání, mimoškolní
činnost dětí a dobré příklady trvalé
práce s dětmi a mládeží v místě.“
Tato doslovná citace z webových
stránek zní sice honosně, ale obecně lze
říci, že hodnotitelská komise při své
inspekci oceňovala činnost mladých
hasičů nebo i dětský klub. Za toto
ocenění patří, jménem OÚ Leštinka,
poděkovat Žanetě Vohnické, která je
hlavním hybatelem obou spolků.
Součástí ocenění je i dar od
Pardubického kraje ve výši 100.000,Kč a zároveň nám byla dána možnost
žádat o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj, kde máme alokovanou
částku 600.000,- Kč. Chtěl bych tímto
poděkovat všem za přípravu prezentace
obce, vymýšlení programu, ale i
samotnou účast při inspekční prohlídce.

vítěz 2013
vítěz 2011
modrá stuha 2014 a bílá stuha 2012
modrá stuha 2015
bílá stuha 2014
modrá stuha 2012 a zelená stuha 2009
vítěz 2000, zelená stuha 2003, oranžová stuha 2008, modrá stuha 1999
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Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka
V měsíci srpnu bylo hlavním
tématem v obci Leštinka záměr
společnosti SKANSKA a.s. zcela
vytěžit
zásoby
kamene
v kamenolomu Zárubka. To by
znamenalo
prodloužení
těžby
o dalších 40 let. Stávající povolení
má přitom platnost do roku 2025.
Zde uvádíme časovou posloupnost,
jak zastupitelé obce postupovali.
V pondělí 8.8.2016
jsme
obdrželi do datové schránky výzvu
od Pardubického kraje k zaslání
stanoviska k záměru společnosti
SKANSKA a.s. dotěžit zásoby
v kamenolomu Zárubka. Ještě ten
den jsme kontaktovali zástupce
firmy pana Boquaje, zda-li by bylo
možné udělat místní šetření přímo
v kamenolomu. Pan Boquaj naší
žádosti vyhověl a představil nám
přímo na místě záměr firmy
SKANSKA a.s. - toto místní šetření
proběhlo 11.8.2016. Po dohodě
s panem Janebou jsme objednali
u
právnické
kanceláře

Dohnal/Bernard
připomínkování
dokumentace EIA. Na mimořádném
zasedání
zastupitelstva
obce
22.8.2016 bylo přijato usnesení
o zaslání zamítavého stanoviska
k tomuto záměru. Toto stanovisko,
včetně
našich
připomínek
a
závazných stanovisek jsme 5.9.2016
odeslali na odbor Životního prostředí
Pardubického kraje. Přílohou byla
i petice občanů nejen z obce
Leštinka ale i okolních obcí, kterou
podepsalo na 250 lidí. Tento
dokument je vyvěšen na úřední
desce před Obecním úřadem. Jako
dílčí úspěch lze brát dohodu s firmou
SKANSKA
ohledně
měření
seismicity. Do dvou domácností
v Leštince byly nainstalovány
měřáky, které se při každém odstřelu
zapínají, a jejich hodnoty se na konci
roku vyhodnotí. O výsledku
rozhodnutí nebo o případném dalším
postupu v této věci Vás budeme
informovat.
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Pro občanku do Skutče od listopadu?
Obstarání nového občanského
průkazu nebo výměna starého za
nový – to jsou úkony, které budou ve
Skutči pravděpodobně možné od
listopadu tohoto roku. Město
si
nyní ve spolupráci
s
Ministerstvem vnitra ještě ujasňuje
možnost, zda by nešel zřídit přímo
na Skutečském úřadě samostatný
dálkový přístup do registru obyvatel,
který je nezbytnou podmínkou
k vystavení
nového
dokladu.
Původně se uvažovalo o tom, že by
se o nutné ověření osobních dat
pokaždé
postarali
úředníci
z Chrudimi.
„Možnost ověření dat žadatelů
přímo ve Skutči by byla jistě

pohodlnější, ale je to otázka
vynaložení příslušných nákladů.
Každopádně se ale mluví
o
termínu spuštění projektu někdy po
podzimních krajských volbách,“ řekl
starosta města Pavel Bezděk.
V oblasti řidičských průkazů se
prozatím žádný podobný pilotní
projekt nepřipravuje, avšak i to je
agenda, kterou by Skutečští jednou
rádi měli ve své moci. Město proto
dlouhodobě usiluje o statut „malého
okresu“, stejně jako je tomu
v Hlinsku. V této věci ale v poslední
době nedošlo k většímu posunu.
/převzato z Chrudimského deníku/

Volby do Pardubického kraje 2016
V pátek a sobotu 7. a 8. října
2016
se
konaly
volby
do
zastupitelstva Pardubického kraje.
V letošním roce se do souboje o 45
křesel ucházelo 22 uskupení, stran či
hnutí. V celé České republice byla
volební účast nízká - pouhých
34,57%. V Pardubickém kraji byla
účast vyšší - 36,8%. Volební účast
v Leštince byla podprůměrná 29,46%.
Vítězem,
ať
už
v Pardubickém kraji nebo i

celorepublikově, se stalo hnutí ANO
2011. V Pardubickém kraji získalo
19,17%, druhá byla ČSSD s 18,01%
a třetí Koalice pro Pardubický kraj
s 15,69%. Do zastupitelstva se
dostalo celkem 6 subjektů - ANO
2011, ČSSD, Koalice pro PK,
STAN, ODS, KSČM. Na koalici se
dohodly strany ČSSD, Koalice pro
PK, STAN a ODS. Hejtmanem
nadále zůstává JUDr. Martin
Netolický, Ph.D. z ČSSD.

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje 2016 v Leštince
HLASY
HLASY
číslo NÁZEV
V%
číslo
NÁZEV
2
ODS
1
2,63%
34 STAN
1
12 ČSSD
11
28,94%
37 KSČM
5
30 ANO 2011
10
26,31%
52 Svobodní a Soukromníci
1
32 TOP 09
2
5,26%
55 Koalice pro PK
7

V%
2,63%
13,15%
2,63%
18,42%
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V pondělí 31.10.2016 od 17:00hod se v Kulturním domě
uskuteční schůzka
se zástupci firmy SATES Čechy s.r.o., kde bude představen
jejich záměr na „Pokračování těžby v dobývacím prostoru
Leštinka I.“ /Zvěřinov/
Obecní úřad Leštinka
Vás zve
na zpívání u „nového“ vánočního stromu
v neděli 18.12.2016 od 17:00 hodin
před Kulturním domem.
Svařené víno, punč a cukroví zajištěno.

Měsíc

Datum

Listopad 2016
Prosinec 2016

5.11.
6.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
3.12.
4.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.17

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Listopad_Prosinec_2016
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Janovská
T.Kamenice
64
MUDr. Janovská
T.Kamenice
64
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Zdr. středisko
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Zdr. středisko
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Krejčí
Krouna
350
MUDr. Krejčí
Krouna
350
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Foltan
Herálec
81
MUDr. Foltan
Herálec
81
MUDr. Janovská
T.Kamenice
64
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
MUDr. Votruba
Hlinsko
Nádražní
548 Zdr. středisko
MUDr. Foltan
Herálec
81
MUDr. Krejčí
Krouna
350
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
64
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvička
Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386

