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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce Leštinky
Vám všem přeji
radostné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a úspěšné
vykročení do nového roku 2008
Josef Modráček, starosta

Vánoční nadílky
I do Leštinky přišel sv. Mikuláš s andělem
a čertem, aby se podíval na 19 hodných a
zlobivých děti a po zásluze je obdaroval.

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře
(dnešní Turecko). Podle legendy měl rád
děti, a proto se stal jejich patronem a dával
jim za okno zlato a dárky ze svého
dědictví. V některých zemích, kde Vánoce
znamenají především oslavu narození
Ježíše Krista jako např. u nás, si zachoval

sv. Mikuláš svou tvář a dává dětem dárky
5. prosince. Na Štědrý den pak naděluje
Ježíšek.
V jiných zemích, kde se spojila legenda sv.
Mikuláše s Vánocemi nosí dárky Santa
Claus, jeho jméno však není všude stejné.
Santa Clausem zůstává v USA, Irsku,
Španělsku, Novém Zélandě, Austrálii (zde
bílé soby nahradili bílí klokani). Ve
Francii, Peru a Brazílii se jmenuje Pere
Noël. V Anglii Father Christmas. V Itálii
Babbo Natale, zde pronikla mezi Santa
Clause žena. Italská pověst o sv . Mikulaši
vypráví o babičce Befaně, která dávala
dětem dárky za okno do punčoch. Česká
tradice má oproti jiným výhodu.
Nadělujeme si dvakrát. Jinde si nadělují
jen jednou a to v noci z 24. na 25. prosince.
Zůstaňme našim tradicím věrní a
podporujme je.
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Kontrola hospodaření
Dne 4.12.2007 přijeli do naší obce tři
pracovníci Krajského úřadu Pardubického
kraje k dílčímu přezkoumání hospodaření
obce Leštinka. Přezkoumání provedl
Vladimír Macků, pověřený řízením
přezkoumání, Bc. Jan Slavík a Miloslava
Jílková. Obecní úřad Leštinka zastupovali
Ing. Josef Modráček starosta a Věra
Vrchlavská účetní.

Naše obec provádí hospodářskou činnost
(provozuje místní prodejnu smíšeného
zboží) a proto je dohled prováděn dvakrát
za rok. Vlastní přezkoumání hospodaření
za období leden až říjen roku 2007

Vánoční stromek 2007
O letošních vánocích máme opět za přispění
našich spoluobčanů na návsi před OÚ vánoční
stromek. Nejprve byl k dispozici stromek od
stejného sponzora jako v loni. Vzhledem však
k zhoršení počasí nakonec daroval pěkný
vánoční stromek pan Jiří Novotný. Borovičku
uřízli, dovezli a postavili Čestmír a Miloš
Novotný. Dárci a všem zúčastněným na
vánoční výzdobě naší obce děkujeme.

proběhlo podle předmětu, hlediska,
postupu a pravidel stanovených zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných
celků, výběrovým způsobem s ohledem na
významnost.
Každý
z pracovníků
kontroloval svoji vytipovanou oblast. Byly
kontrolovány výkazy, faktury, smlouvy,
cesťáky, dotace, výběry poplatků, účty,
pokladní doklady, zápisy komisí atd. Byly
kontrolovány uzavřené smlouvy a také
přepočteny
platy
zaměstnanců
a
zastupitelů.
V souladu
s ustanovením
§10odst. 3) písm. B) zákona 420/2006 Sb.,
podle § 2 a 3 citovaného zákona byly
zjištěny chyby a nedostatky ve využívání
rozpočtové skladby, které však nemají
závažnost nedostatků pod písmenem c)
zákona. K zjištěným připomínkám přijalo
zastupitelstvo na veřejném zasedání dne
17.12.2007 opatření, která budou zaslána
Krajského
úřadu
pracovníkům
Pardubického kraje provádějícím kontrolu.
Závěrečná kontrola hospodaření za celý
rok 2007 bude provedena 2. února 2008.

Poplatky na příští rok
Obecní úřad obdržel od svých dodavatelů a
odběratelů nové smlouvy, které jsou pro nás
každoročně vyšší. Na příští rok k tomu ještě
přispívá zvýšení daní. Pro informaci uvádíme
kolik nás budou stát některé poplatky, které
byly odsouhlaseny zastupiteli 17.12.2007.
Za pitnou vodu budeme platit 35 Kč/m³
Za svoz komunálního odpadu zaplatíme
420Kč/občan Leštinky a 455Kč/chatař.
Poplatek ze psů se nemění a je 75Kč za psa a
za každého dalšího zaplatíme 100Kč. Invalidi
závislí na psu zaplatí jen 35Kč.

Geopatogenní zóny
Bezplatné proměření geopatogenních zón
v domácnostech
nabízí
firma
ADAM,
Dluhonská 43, 750 02 Přerov. tel. 776 708 133
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Kulturní stánek ve Skutči
Ve 47. týdnu pozval starosta Skutče pan
Pavel Novotný všechny starosty okolních
obcí na prohlídku a seznámení s nově
přestavěným a zařízeným Kulturním
domem. Za 10,5 měsíců práce a 32 milionů
zde vzniklo víceúčelové divadlo a
multikino
s kapacitou
450
míst.

Naproti přes chodbu je bar, kde je možno
také uspořádat za mírný poplatek různá
setkání a společenské akce.

Největším
přínosem
je
jedno
digitálních
kin
z nejmodernějších
v Pardubickém
kraji.
Má
moderní
elektronické vybavení s prostorovými
zvukovými efekty.
Je zde velký sál s možností úpravy pro
taneční zábavy po spuštění podlahy do
roviny a otevření bočních velikých zrcadel,
které rozjasní a zvětší prostor.

.
Byli jsme informováni i o připravovaném
programu, kdy zde budou vystupovat
divadelní soubory
Hned vedle je malý sál vhodný pro školení
a schůze s občerstvením.

20.2.2008 Chvilková slabost ( R. Brzobohatý)
12.3.2008 Můj báječný rozvod (E. Balzerová)
17.4.2008 Slaměný klobouk (Horácké div. Jihlava)
30.5.2008 My Fair Lady(Východočeské div. Pardubice)
12.6.2008 Lakomec (Divadlo AHA Praha)
18.5.2008 Zahajovací koncert (Komorní filharmonie
Pardubice) na Tomáškově a Novákově Hudební
Skutči s mnoha dalšími pěveckými koncerty.
1.6.2008 Závěrečný koncert slavností vystoupí
Eva Urbanová a Filharmonie Hradec Králové

Na všechna vystoupení a kulturní
programy je k zakoupení ve Skutči
permanentka za 650Kč/osobu, což je velice
výhodné. Milovníci kultury navíc nemusí
jezdit do Pardubic, nebo do Prahy a umělci
za nimi přijedou do Skutče a umožní všem
vychutnat si umělecké zážitky.
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Z obecního zastupitelstva.
Odesláno kladné stanovisko k „Plánu
otvírky, přípravy a dobývání v lomu Zárubka“.
Ze strany občanů a zastupitelů nebyly
vzneseny žádné připomínky
Na 4.12.2007 je hlášena na OÚ
Leštinka dohlídka a přezkoumání hospodaření,
které provede Krajský úřad Pardubického
kraje.
Účetní obce paní Vrchlavská připravila
podklady pro finanční komisi k sestavení
Návrhu finančního rozpočtu obce pro rok
2008.
Finančním výborem byl zpracován a
vyvěšen „Návrh rozpočtu obce Leštinka na rok
2008“, který bude projednáván na veřejném
zasedání v prosinci
Zaslán návrh na vklad do katastru
nemovitostí smlouvy s panem M. Pospíšilem
na část příkopu na Pozemkový úřad do
Chrudimi.

Připravena mikulášská nadílka pro
19 dětí v naší obci. Balíčky předávali
5.12.2007 od 17:00 hodin již tradičně
Mikuláš a čert. Navíc pro hodné děti byl
k nadílce přizván i anděl.
Byly připraveny podklady pro
jednání a jmenování inventarizačních
komisí na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva dne 17.12.2007 v 17 hod. na
OÚ.
Zpracovány podrobné inventurní
soupisy majetku obce a vyžádány výpisy
z katastru nemovitostí.
Zajištěno vyhodnocení a uzavření
poskytnuté dotace na opravu obecního
domu v Horkách, kde byly provedeny
opravy odpadu, vodovodu, nátěrů oken a
omítek. Vyúčtování dotace bylo odesláno
na KÚ Pardubice.

Naši jubilanti
V měsíci prosinci 2007 oslaví naše
spoluobčanky významné životní výročí.

* Marie Novotná
* Miloslava Zachová

* 81 let
* 75 let

Srdečně blahopřejeme

Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 17.12.2007 se v budově OÚ Leštinka
konalo veřejné zasedání zastupitelstva naší
obce. Přítomné přivítal starosta obce. Jednání
se řídilo odhlasovaným programem. Účetní
obce paní Věra Vrchlavská seznámila přítomné
s výsledky hospodaření obce a prodejny za
uplynulé období. Dalším bodem jednání bylo
odsouhlasit navržený rozpočet obce pro rok
2008. Tento návrh rozpočtu vychází z
metodiky propočtu příjmů. Další údaje příjmů
byly převzaty z letošního roku a očekávané
realizace prodeje pozemku na stavební parcelu
v příštím roce. Celkové příjmy na příští rok
v rozpočtu vyšly ve výši: 1 382 100 Kč.
Předpokládané výdaje v příštím roce vycházejí
ze současné skutečnosti. Vyrovnaný rozpočet
byl po diskusi odsouhlasen. Dále byly
novelizovány obecní vyhlášky týkající se

poplatků ze psů, za odebranou vodu, svoz
komunálního odpadu a užívání

veřejného prostranství. Byl projednán výsledek
kontroly hospodaření a přijata opatření a
směrnice pro provoz prodejny. Projednáváno i
technické vybavení a údržba střech prodejny a
obecního úřadu. Na závěr popřál starosta všem
přítomným pěkné prožití svátků vánočních a
všechno nejlepší do roku 2008.
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Lokomotiva Leštinka
Lokomotiva Leštinka opět hraje futsal –
sálovou kopanou. Došlo k rozlosování
zápasů II. TŘÍDY Hlinecko 2007/02008.
Pro všechny příznivce tohoto sportu
uvádíme na druhé straně přehlednou
tabulku. V ní jsou uvedeny hrací dny i s
časy vzájemných utkání. V současné době
jsou již dvě kola vzájemných utkání
z měsíce prosince 2007 odehrána a v měsíci
lednu 2008 se budou ještě hrát další tři kola.

Pro úplnost uvádíme i tabulku umístění
jednotlivých družstev po dvou odehraných
kolech. Naše Lokomotiva je zatím na velice
pěkném druhém místě. O dalších
výsledcích vás samozřejmě budeme
všechny
informovat
ve
Zpravodaji
v příštích číslech a budeme jim držet palce.
Pokud budete mít čas, zajeďte se na naše
borce podívat a povzbudit je.

Číslo 26/ Strana 6

Zpravodaj Leštinky

Prosinec 2007

www.lokomotiva-lestinka.wbs.cz
ROZLOSOVÁNÍ II. TŘÍDY HLINECKO 07/08

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NEDĚLE 2.12.07
ČAS
11:30
LOKOMOTIVA
12:30
BRATŘI Prosetín
13:00
LOKOMOTIVA

VLASTENCI Skuteč
LOKOMOTIVA
NORWICH Hlinsko

VÝSLEDEK
7
3
5
4
6
4

NEDĚLE 9.12.07
ČAS
8:30
LOKOMOTIVA
9:00
FANYS Hlinsko

Sokol BJ Holetín
LOKOMOTIVA

VÝSLEDEK
4
1
5
8

NEDĚLE 13.1.08
ČAS
8:30
PŘEDHRADÍ
9:00
SOKOL Hlinsko
10:00
STARS Hlinsko

LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA

NEDĚLE 20.1.08
ČAS
8:30
LOKOMOTIVA
9:00
LOKOMOTIVA

PERUN Hluboká
OFLENDA Hlinsko

NEDĚLE 27.1.08
ČAS
12:00
JESETER Skuteč
13:00
FC Krucemburk

LOKOMOTIVA
LOKOMOTIVA

MUŽSTVA
ZÁPASY
BRATŘI Prosetín
6
LOKOMOTIVA
5
PERUN Hluboká
2
OFLENDA Hlinsko
2
FC Krucemburk
3
Sokol BJ Holetín
5
JESETER Skuteč
3
NORWICH Hlinsko
3
SOKOL Hlinsko
3
FANYS Hlinsko
6
VLASTENCI Skuteč
3
STARS Hlinsko
3
PŘEDHRADÍ
2

VÝSLEDEK

VÝSLEDEK

VÝSLEDEK

TABULKA
VÝHRY REMÍZY PROHRY
6
0
0
4
0
1
2
0
0
2
0
0
2
0
1
2
0
3
2
0
1
1
0
2
1
0
2
1
0
5
0
0
3
0
0
3
0
0
2

SKORE
35
29
19
12
11
18
9
11
4
16
10
3
1

13
18
2
1
4
18
9
15
13
35
17
17
16

BODY
18
12
6
6
6
6
6
3
3
3
0
0
0

