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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem
zastupitelstva
a
zaměstnanců
obecního úřadu Leštinky popřál
klidné prožití stávajícího adventního

období, pěkné svátky vánoční a
v roce 2007 pevné zdraví a
spokojenost v osobním i pracovním
životě.
Starosta obce

Místo zlatého prasátka k nám po Žebru připlouvá pěkná, velká, zlatá rybka pro štěstí a splnění
všech Vašich Novoročních přání a předsevzetí.
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Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně bude i letos pořádat Česká
katolická charita v prvních dnech roku 2007
pravidelnou Tříkrálovou sbírku. Malí dobrovolníci
s pověřením České katolické charity budou obcházet
Vaše domácnosti. Záleží na každém z nás jak přispěje a
jak pomůže lidem v nouzi. Nezapomeňte, jsou mezi
námi staří a nemocní lidé, kteří nemají domov ani
rodinu a jsou i lidé, kteří ne vlastním přičiněním se
dostali do svízelné situace a potřebují pomoc. Buďte
milosrdní a přispějte do Tříkrálové sbírky, která
pomůže lidem v nouzi.
Tříkrálová sbírka proběhne dne 6.1. 2007 od 9.00 do
16.00 hodin ve Skutči a okolí.

Dva osudy vánočních stromků
V měsíci listopadu shánělo město Skuteč pěkný smrk
na vánočně vyzdobené náměstí. Vyzývalo občany
k darování vhodného stromu, který je zdravý, souměrně
rostlý a dostatečně vysoký.
V obci Leštinka jeden takový veliký pěkný smrk rostl.
Jako malý byl vysazen na zahrádce před domem pana
Novotného. V současné době byl již tak velký, že se
dotýkal drátů elektrického vedení a musel by být
ořezán, nebo skácen. Pan Miloš Novotný jej proto
nabídl městu Skuteč jako vánoční strom. V sobotu dne
2.12.2006 byl tento pěkný strom skácen a převezen na
náměstí, kde byl ozdoben elektrickým osvětlením a za
pomoci jeřábu vztyčen. Všem se velice líbí a ve
Skutečských novinách bylo napsáno poděkování za
věnování vánočního stromu mířící letos k Novotným do
Leštinky.
I v obci Leštinka je každoročně před obecním úřadem
stavěn místními občany vánoční stromek, který po
ozdobení elektrickým osvětlením se stává pěknou
dominantou před obecním úřadem. O stromky v našem
okolí nebyla nikdy nouze. Letos jsme však dostali také
nabídku prostřednictvím Pavla Cepla na pěkný velký
vánoční stromek od paní Křížové z Hlinska - Kouty.
Měl skoro stejný osud, jako strom pana Novotného. Na
zahradě již zabíral mnoho místa, a tak se souhrou
okolností a díky technice pana Cepla Vl. dostal, jako
vánoční strom, na náves do Leštinky. Je pěkný. Byl
omotán třemi dlouhými světelnými řetězy a po setmění
zde září pro radost dětí a občanů v těchto dlouhých
vánočních večerech Z Leštinky teď děkujeme za
věnování vánočního stromu jeho majitelům do Hlinska,
za tento pěkný dar obci. Děkujeme i Všem občanům ,
kteří pomohli s jeho výzdobou a vztyčením.
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Adventní setkání starostů na děkanství ve Skutči
Dne 4. 12. 2006 byli P. Janem Uhlířem a P.
Jaroslavem Axlerem pozváni na děkanství ve
Skutči starostové z okolních měst a vesnic.
Celkem se zde sešlo asi 14 starostů.

Z měst zde byly zastoupeny Skuteč a Chrast.
Z okolních vesnic se jednalo o Předhradí,
Hlubokou,
Kladno,
Vojtěchov,
Rannou,
Pokřikov, Mrákotín, Prosetín, Tisovec, V.
Kostelec, Leštinku a Horka. Přítomné přivítal P.
Jan Uhlíř. Navázal na předcházející setkání a
jednání v loňském roce, kdy starostové
informovali o svých obcích a na oplátku nyní
podal informaci o provedených pracích na
údržbě kostelů a kapliček v okolí.

Prostřednictvím počítače a
velkoplošné
prezentace komentoval práce na kostelech ve
Skutči, Lažanech, na Ranné, ve Vrbatově
Kostelci a Holetíně. Mohli jsme zde vidět i
ostatní místa, kde se konají bohoslužby jako je
Podskala, Zbožnov, Štěpánov, Skutíčko a Lhotu.
Děkanství ve Skutči pořádá také akce pro děti a
občany. Jedná se o různá setkání například
Tříkrálový ples, čarodějnice na farské zahradě,
setkání ministrantů, farní pouť rodin na Chlumek
u Luže atd. Připomněl i rok Bible. Kdy byla
výstava biblí a děti a věřící opisovali
evangelium, které pak bylo svázáno do knihy.
Při občerstvení se rozvinula debata starostů o
připravovaných akcích v obcích a městech.
Všichni se snaží v rámci svých možností budovat
a vylepšovat prostředí ve kterém žijí. Na závěr
poděkoval P. Jan Uhlíř všem za přístup
k církevním památkám a za poskytnuté
příspěvky na jejich obnovu.
Toto setkání bylo velice kladně všemi
přítomnými hodnoceno, neboť po volbách se zde
starostové mohli navzájem osobně seznámit a
navázat přátelský kontakt jak mezi sebou, tak i
se zástupci církve.

Mikulášská nadílka
V podvečer 5.12.2006 kolem 17 hodiny přišel do
Leštinky Mikuláš a čert.

Chodili od domu k domu a hledali hodné a
zlobivé děti.
Čert naháněl strach, ale Mikuláš byl spravedlivý.
Každý měl možnost ukázat co umí. Někdo řekl
básničku, jiný zase modlitbu. Každé dítě bylo
pak po zásluze odměněno malým balíčkem.
Obejít celou vesnici nebyl lehký úkol. Mikuláš
s čertem tento úkol zvládli a přislíbili, že se sem
znova za rok vrátí a posoudí, jak se děti
polepšily a poslouchají svoje rodiče a příbuzné.
Chcete poslat přání Ježíškovi ?
Pokud chcete mít přání s pěkným vánočním
razítkem Božího Daru, vložte je oznámkované
do obálky a pošlete do 22. 12. 06 na adresu
Vánoční pošta, 362 62 Boží Dar.
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Z obecního zastupitelstva.
Sociální komise a vedoucí prodejny
připravily dárkové balíčky na Mikuláše.
Celkem bylo připraveno 23 balíčků po cca 70
Kč.
Starosta obdržel pozvánku a osobně se
zúčastnil zasedání starostů se zástupci
katolické církve ve Skutči dne 4.12.06
Obdrželi jsme ohlášení o provedení
kontroly hospodaření obce z PK na 12.12.06,
které proběhne na obecním úřadě za období
leden až listopad 2006.
Finanční komise zpracovala návrh
finančního rozpočtu obce Leštinka na rok
2007, který bude předložen k připomínkám
občanů a schválení zastupitelstvu obce.
15.12.06 proběhlo jednání s vedením
lomu Zárubka o další spolupráci s obcí a plnění
nápravných opatření v oblasti hlučnosti a vlivů
na životní prostředí.
Obdrželi jsme výsledky chemického
rozboru pitné vody v našem vodovodu. Voda
je bez závad a odpovídá stanoveným
parametrům.

V pondělí 18.12.06 se uskutečnilo
veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Na
kterém byly projednány výsledky hospodaření
od počátku roku na obci i v prodejně.
Odsouhlaseny rozpočtové změny a výhled.
Hlavním bodem jednání bylo schválení
rozpočtu na rok 2007. Dále byly na základě
zaslaných cen za vodu a svoz komunálního
odpadu odsouhlaseny a upraveny obecní
vyhlášky. Projednán i další postup vůči
neplatičům podle výše dlužné částky. U
dlouhodobě nepřítomných občanů s trvalým
bydlištěm na OU Leštinka upuštěno od
exekučního vymáhání.
Jmenovány inventarizační komise,
které provedou inventuru majetku obce,
prodejny a SDH ke konci roku 2006.
Vzhledem k rychlým jízdám po naší
vesnici o víkendech požádá obec o namátkové
měření rychlosti městskou policii Skuteč, která
zakupuje radar za 600 tisíc korun pro tyto
účely.

Péče o osobu částečně bezmocnou starší 80let
Česká
správa
sociálního
zabezpečení
upozorňuje , že účast osoby na důchodovém
pojištění z titulu péče o osobu částečně
bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu
pouze do 31.12.2006.
Dne 31.12.2007 nabývá účinnosti zákon č.
108/2006 Sb. , o sociálních službách a zákon č.
109/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách. Změny se dotknou i právní úpravy
důchodového pojištění.Od tohoto data přestává
být pojem „bezmocnost“ součástí českého
právního řádu a je nahrazen pojmem
„závislost“, ve smyslu ust. §8 zákona č.
108/2006 Sb. Zákon rozděluje závislost podle
míry její intenzity do 4 stupňů.Podle
ustanovení § 120 odst. 2 písm. A) zákona
108/02006Sb. , se osoby kterým ke dni
1.1.2007 náleželo zvýšení důchodu pro
částečnou bezmocnost považují od tohoto data
za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve
stupni I (lehká závislost). Podle výše
uvedeného zákona jsou účastny důchodového

pojištění pouze osoby pečující osobně o osobu,
která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (
středně těžká závislost) nebo ve stupni III (
těžká závislost) nebo stupni IV ( úplná
závislost). Osoby které pečují o osoby, jejichž
nepříznivý zdravotní stav svojí závažností
nedosahuje stupně závislosti II, nejsou od
1.1.2007 účastny důchodového pojištění.
Osobám pečujícím ke dni 31.12.2006 o
částečně bezmocnou osobu starší 80 let lze
doporučit, aby navázaly kontakt s okresní
správou sociálního zabezpečení příslušnou
místě jejich bydliště, kde jim budou
poskytnuty podrobnější informace týkající se
dopadů neúčasti na pojištění na jejich budoucí
důchodové nároky, případně jim bude
nabídnuta možnost podání přihlášky k účasti
na dobrovolném důchodovém pojištění.
Zároveň s ním bude vyřešena i otázka
možného vydání rozhodnutí o době a rozsahu
péče o částečně bezmocnou osobu starší 80 let
pro období do 31.12.2006.
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Dílčí přezkoumání hospodaření
Dne 12. 12. 2006 přijela na OÚ Leštinka
kontrolní
skupina
z Krajského
úřadu
Pardubického kraje na přezkoumání hospodaření
obce za období leden až listopad 2006.
Pověřeným řízením přezkoumání byl pan
Vladimír Macků a Bc. Jan Slavík.

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno
podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel
stanovených zákonem č.

420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávních celků, výběrovým
způsobem
s ohledem
na
významnost
jednotlivých skutečností.
Bylo kontrolováno vedení účetnictví, stav
pokladen. Zápisy ze zastupitelstev a finančních a
kontrolních výborů. Dále byly kontrolovány
smlouvy o provedení prací a pracovní smlouvy
zaměstnanců obecního úřadu včetně hmotných
odpovědností. Prověřována byla i výše odměn
zastupitelů a zaměstnanců. Byly prověřovány
smlouvy o prodeji a koupi pozemků. Poskytnuté
peněžité příspěvky ZUŠ, JSDH, církvi atd.
Prověřovány byly i dotace v roce 2006.
O výsledku kontroly byl sepsán zápis. Zjištěné
nedostatky se týkaly užívání rozpočtové skladby
a účtové osnovy u šesti dokladů. Uvedené
nedostatky budou opraveny přeúčtováním dle
pokynů kontrolních pracovníků. Konečné
přezkoumání hospodaření obce za celý rok 2006
bude
koncem
února
2007.

Finanční rozpočet obce na rok 2007
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Leštinka byl jako hlavní bod jednání
projednáván rozpočet obce Leštinka na rok 2007.
Šlo o to sestavit zcela vyrovnaný rozpočet, tak
aby příjmy obce pokryly vydání. Při sestavování
návrhu rozpočtu vycházel finanční výbor
z rozpočtu roku 2006. Přitom nebyly zcela jasné
příjmy pro příští rok , zejména ve vztahu
k příjmům z dní a ve vydáních nebyly ještě
konkretizovány příspěvky obce na některé školy
a školky.
Pro informaci uvádíme některé kapitoly z návrhu
rozpočtu který byl projednáván:
Příjmy celkem
Výdaje :
Prodejna
Silnice
Voda
Školky

Školy
SPOZ
Sport. zař.
Bytové hosp.
Veř. osvětlení
Kom. rozvoj
Kom. odpad
Projekt –povodně
Peč. služba
Přestupková komise
JSDH
Zastupitelstvo
Místní správa
Banka poplatky

32 500 Kč
20 000 Kč
32 000 Kč
102 000 Kč
20 000 Kč
87 000 Kč
65 000 Kč
100 000 Kč
3 400 Kč
1 500 Kč
14 000 Kč
199 000 Kč
275 500 Kč
9 000 Kč

1 272 150 Kč

47 000 Kč
30 000 Kč
215 000 Kč
19 000 Kč

Po projednání a připomínkování návrhu rozpočtu
byl tento rozpočet pro rok 2007 schválen všemi
hlasy. V případě potřeby bude v průběhu příštího
roku provedena změna podle situace a potřeb
obce.

Zpravodaj Leštinky

Číslo 14/ Strana 6

Prosinec 2006

Roční období v okolí
Leštinky

Jaro

Léto

2007

Podzim

Zima

