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Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce Leštinka Vám přejí úspěšné vykročení
do roku 2013.
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Výroční hasičská schůze 2012 v Leštince
V pátek 28.12.2012 zahájil starosta
hasičů J.Ročeň st. výroční valnou
hromadu. Nejdříve přivítal členy sboru
a
zástupce
obecního
úřadu.
Z okrskového vedení ani tentokrát nikdo
na pozvánku k účasti nereagoval.
Na úvod seznámil všechny
zúčastněné s programem schůze, který byl
jednomyslně schválen. Byla přednesena
zpráva pokladní a zpráva revizní komise.
Vše bez závad. Následovalo hlasování
o přijetí nových členů. V letošním roce
požádali o přijetí do sboru 4 lidi. J. Žejdlík,
J. Rybenský, M. Filipi a M. Starý - všichni
byli jednomyslně přijati.
Následovalo shrnutí činnosti v roce
2012. V letošním roce se zúčastnil náš sbor
okrskové soutěže, která se konala
na Zbožnově, nicméně pořadatelem byl
SDH Lhota. Ač se tým na soutěž pilně
připravoval, na lepší jak 11. místo to
nestačilo. Tento nezdar byl pomyslnou
poslední kapkou a bylo dohodnuto, že
se z naspořených peněz, které hasiči měli
na svém účtu, pořídí nová stříkačka.
Na květnové veřejné schůzi přednesl
velitel hasičů prosbu o jednorázový
příspěvek na techniku. Zastupitelé obce
jednomyslně odsouhlasili 30tisícovou
dotaci na zakoupení stříkačky. Tu následně
při oslavách 620. výročí obce a 85. výročí
založení SDH posvětil páter Hofman.
A opravdu se jednalo o nový
impuls, od této doby se tréninková aktivita
zvedla několikanásobně. První vystoupení
nového
stroje
proběhlo
29.6.2012
na nočních závodech v Prosetíně, kde bylo
tolik natěšených hasičů až se musela udělat
dvě družstva . Pak už se jezdilo celé léto
po soutěžích - bylo jich dohromady 16 na některých se podařilo, jako v Prosetíně,
postavit mužstva dvě. S rostoucím zájmem
rostla i odvaha zúčastňovat se i ligových
závodů. Náš první bod do „Ligy
Chrudimska“ se podařilo vybojovat
v Horce u Chrasti 22.9.2012, kdy jsme
s časem 43:20 brali 15. místo. V celkovém

hodnocení
ligy tento
jeden
bod
stačil na 39. místo. Více informací
o
hasičském
sportu
najdete
na
www.chrudimskaliga.wz.cz .
I v letošním roce byla uspořádána
soutěž „Na Bělišti“, tentokrát pod názvem
„Memoriál Františka Mikana“, které
se zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva
žen. Naši dokázali v této konkurenci
poprvé po 6ti letech zvítězit.
Po přednesení zprávy o sportovní
činnosti přišly na řadu informace
o mimosportovních aktivitách. I letos bylo
brigád spousta - ať v obecním lese tak
i na vyřezávání náletových dřevin v okolí
Zárubky. Členové SDH vypomáhali jako
pořadatelé při obecních oslavách nebo
při rodinném setkání.
Následovala diskuze, do které
se přihlásil starosta obce a poděkoval všem
za spolupráci v roce 2012, vysvětlil, jak
hodlá obecní úřad postupovat při
pronajímání Kulturního domu, a na závěr
popřál všem úspěšné vykročení do roku
2013. Dalším bodem, kolem kterého
se nesla dlouhá diskuze, byl požadavek
členů na další vylepšení stříkačky. Byla
řada hlasů pro i proti, nakonec rozhodl
argument, že vyladění stroje nebude stát
žádné společné peníze a že se na opravu
členové složí, případně si na to vydělají
jinou činností. Po příslibu, že stříkačka
bude certifikovaná se záručním listem
a bude splňovat všechny parametry
potřebné k hasičskému sportu, bylo
schváleno její odeslání na předělání.
Na závěr celé výroční schůze bylo
schváleno usnesení. Starosta hasičů
poděkoval všem členům za spolupráci - ať
už na pořádání všech akcí nebo
na brigádách. Navíc byl schválen plán
činnosti na rok 2013. Mělo by se jednat
o udržování techniky, uspořádání dalšího
ročníku Memoriálu F.Mikana a přípravu
na okrskové cvičení. První významnější
akcí by měla být taneční zábava s kapelou
Nekřič
a
to
již
2.2.2013.
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Rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 1.12.2012 uspořádali obecní
zastupitelé za vydatné pomoci Svazu žen
a hasičů rozsvěcení vánočního stromku,
které proběhlo před Obecním úřadem.
Spolu s tím secvičily místní děti pásmo
koled. Před úřadem se sešlo na 50 lidí,
kteří se přišli naladit na vánoční atmosféru
začínajícího adventu. Dopomoci jim
k tomu mohlo svařené víno a punč, který
se podával. Po cca půlhodinovém
představení se zúčastnění přesunuli
do kulturního domu, kde se promítalo
DVD z oslav 620let obce. Atmosféra byla
opravdu vánoční a poslední účastníci
se trousili k domovu až kolem 20té hodiny.
Zastupitelé by chtěli touto cestou
poděkovat všem, kteří se na této akci

jakkoli podíleli, a věříme, že se ze zpívání
u stromu a rozsvěcení vánočního stromu
stane tradice.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok tak i letos se
5. prosince v naší obci konala Mikulášská
nadílka. I tentokrát Mikuláš, anděl a tři
čerti obešli naši omladinu, aby přezvěděli,
kdo a jak zlobil. Dle zpráv, které se po vsi
nesou, tak nikdo nezlobil natolik, aby si ho
čerti odnesli. Nebo jestli to bylo jen jejich
leností, že se nechtěli s nikým tahat, to už
naši informátoři neuváděli  I v letošním
roce obecní zastupitelé pověřili pí. Soňu
Vohnickou, aby zajistila pro všechny
navštívené sladkou odměnu.

Kanalizace
V pátek a v sobotu 15. a 16. prosince
proběhlo na obecním úřadě jednání s Ing.
Linkem týkající se projektu kanalizace.
Tentokrát šlo
o představování
projektu dotčeným majitelům pozemků,
přes které by měla kanalizace vést.
Majitelům byla představena vize Ing.
Linka a bylo vysvětleno, proč právě tudy
má kanalizace vést. S majiteli, kteří neměli
s tímto záměrem problém, byla podepsána
smlouva o smlouvě budoucí
na věcné

břemeno. Znovu bychom chtěli upozornit
všechny občany Leštinky, že v tuto chvíli
nehrozí žádné zavádění stočného jako je
tomu u měst, které čističku odpadních vod
mají. Předchozí i současné zastupitelstvo
se pouze snaží vytěžit maximum z dotace
na projektovou dokumentaci, která se
nabízela. V současné době není výstavba
kanalizace z důvodu nedostatku peněz
proveditelná.
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Leden / Únor 2013

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin
Měsíc

Datum

Leden / Únor

12.1.
13.1.
19.1.
20.1.
26.1.
27.1.
2.2.
3.2.
9.2.
10.2.
16.2.
17.2.
23.2.
24.2.

Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Jméno lékaře
MUDr. Janovský
MUDr. Janovský
MUDr. Konývka
MUDr. Konývka
MUDr. Dvořáček
MUDr. Dvořáček
MUDr. Krejčí
MUDr. Krejčí
MUDr. Cimburek
MUDr. Cimburek
MUDr. Chlud
MUDr. Chlud
MUDr. Konývková
MUDr. Konývková

Místo pohotovostní služby
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Krouna
Krouna
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko

Wilsonova
Wilsonova
Nádražní
Nádražní
Husova
Husova
Tyršova
Tyršova
Smetanova
Smetanova
Nádražní
Nádražní

590
590
548
548
64
64
350
350
386
386
568
568
548
548

Poliklinika
Poliklinika

U Botany
U Botany
Poliklinika
Poliklinika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci prosinci oslavila naše spoluobčanka významné jubileum.

Zachová Miloslava

80 let

Srdečně blahopřejeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

