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II. Vepřové hody v Leštince
V sobotu 12.11.2011 se uskutečnily v naší obci
vepřové hody, které navázaly na zkoušku
z loňského roku, kdy si místní pořadatelé
ověřovali, jaký bude o tuto akci zájem. Tehdy
byl velký zájem o jitrnice, prejt, ovar
a zabíjačkovou polévku takový, že se na
všechny ani nedostalo. Organizátoři nechtěli
nic nechat náhodě a tak se pro letošní rok
domluvili s panem Machem z V. Kostelce, aby
jim zajistil potřebné jednotlivé suroviny
v dostatečném množství. Hlavní dohled
v Hostinci u Vohnických nad přípravou
a kvalitou zpracování měl přizvaný řeznický
mistr pan Pondělíček. K ruce mu bylo plno
pomocníků. Maso na ovar a voda na polévky
se vařila ve čtyřech velkých brutarech.

Následně se maso zpracovávalo v kuchyni,
kde byly všechny potřebné řeznické
nástroje.

Na výrobu jitrnic, ze kterých bylo již 200
kusů dopředu objednano, si pořadatelé
zapůjčili i nerezový přístroj. Vepřové hody
se velice vydařily a o všechny masové
výrobky byl veliký zájem z řad místních
i přespolních
občanů.
Bylo
zde
i zamluveno občerstvení pro čtrnáct
brigádníků, kteří přišli OÚ Leštinka
pomoci s položením tašek na bezbarierový
dům.

Jídlo se podařilo a na odbyt šel zejméma
ovárek a zabíjačková polévka. Dále pak
jitrnice, kroupáky. Mnozí spoluobčané sem
zašli i s nádobami pro oběd a večeři.
Přítomní vydrželi při dobrém pivu a jídlu
sedět dlouho do noci. Prejtu bylo dost a tak
se mohl podávat i příští týden.
Děkujeme
všem
pořadatelům
a pomocníkům, že se tato akce setkala
s velkým úspěchem a zase se do naší malé
vesnice vrací jedna z předvánočních tracic.
Budeme se zase těšit na příští rok 2012,
kdy u nás budou snad již i III.
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Rozpočet obce Leštinka na rok 2012
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 - DPH (podíl na výnosu)
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)
5 - Daň z příjmů PO (podíl na
výnosu)
6 - Zúčtování DPPO za obec
7 - Správní poplatky
8 - Daň z nemovitostí
9 - Místní daně a poplatky
z toho poplatek za komunál.odpad
poplatek ze psů
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY
11 - Prodej zboží a služeb
z toho splátky vodné
převody tržby

1092
414
270
4

12 - Příjmy z pronájmů
13 - Ostatní nedaňové příjmy
z toho splátky plynu
příjem z dobýv.prostoru
zneškod.kom.odpadu
úroky
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE
15 - Řádné dotace
16 - Mimořádné dotace
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

32
120

18 VÝDAJE
Obchod
Silnice
Voda
Odpadní voda
Transfery školám
Kultura
z toho investice
SPOZ
Sport.zařízení
z toho investice
Stomatologická péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální rozvoj
Svoz odpadu
Sociální oblast
z toho investice
Bezpečnost a pořádek
Požární ochrana
Integrov.záchran. Systém
Zastupitelstvo
Místní správa
Pojištění
Bankovní poplatky
Úroky z úvěru
19 VÝDAJE CELKEM
Vyvěšeno:
Schváleno zastupitelstvem obce:

224
0
2
100
78
76
2
325
173
153
20

44
33
42
1
61
61
0
1478

Fotky z hasičské brigády

126
30,9
147
12
75
102
100
20
100
100
0,7
6
40
20
110
64
60
1,5
10
0,1
213
380
4,5
6
9,3
1478
27.11.2011

Na jednání zastupitelstva 7.11.2011 se
zastupitelé seznámili s návrhem rozpočtu
pro rok 2012. Vzhledem k tomu, že dosud
nejsou známé příjmy ze státního rozpočtu
pro příští rok, bylo vycházeno ze skutečnosti
letošního roku a jednotlivé položky byly
upraveny dle doporučení ČS. Návrh
rozpočtu je v paragrafech a vyrovnaný
v celkové výši 1 478 000 Kč (příjmy
i výdaje). Finanční komise se sešla spolu
s účetní
p.
Vrchlavskou
25.11.2011
k zapracování všech připomínek. Tento
revidovaný návrh byl 27.11.2011 vyvěšen
na úřední desku a 12.12.2011 bude
předložen zastupitelstvu ke schválení.
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Hasičská brigáda
S blížící se zimou měli zastupitelé
před sebou úkoly, které bylo potřeba
vyřešit
než
napadne
sníh.
Jako
nejdůležitější bylo položení střešní krytiny
na bezbariérovém domě. První velká
brigáda se konala 12. listopadu a účast byla
opravdu hojná. Celkem se zúčastnilo 14
hasičů, kteří ač mrzlo nemuseli mít strach,
že by prochladli, práce bylo až nad hlavu.
Podařilo se položit větší část krytiny,
zbývalo osadit hřebenáče a dořezat úžlabí.
To měla zajistit další brigáda, která už
nebyla tak početná. Jak už to tak bývá
velké plochy přibývají snadno, ale
vyřezávání přesných tvarů tašek zabere
daleko víc času, proto se zjednala poslední
akce a to 26.11., kde se střechu podařilo
dokončit. Obecní úřad by chtěl touto
cestou poděkovat všem zúčastněným
hasičům za ochotu a pomoc. V letošním
roce obecní úřad ve spolupráci s místními

hasiči uspořádal dohromady 5 brigád.
Jednalo o vyřezávání náletových dřevin
pod kaňonem, betonování věnce na
bezbariérovém domě a již zmiňovaná
pokládka krytiny. Potvrdilo se, že
spolupráce je vždy příkladná, letos jsme
zkusili oslovovat jednotlivé členy SDH
a vyplatilo se to. Na akcích se chlapi
vystřídali a až na výjimky nedocházelo
k tomu, aby chodila na brigádu stále stejná
skupina. Podobným způsobem by chtěl OÚ
postupovat i v příštím roce, kdy bude asi
dost práce s přípravami na oslavy 620 let
obce. O poslední listopadové sobotě také
proběhla servisní prohlídka obecního
osvětlení. Byly odstraněny závady pod
„dělankou“ u Jonášů
a před
Kryštofíkovými. V případě zjištění
jakékoli
další
závady
neváhejte
kontaktovat obecní úřad a bude zjednána
náprava

Práce na KD
Začátkem měsíce listopadu dále
pokračovaly práce na velkém sálu
v Kulturním domu v Leštince. Vzhledem
k tomu, že byly již všechny stěny
naštukovány a vybíleny, mohlo se
přistoupit k instalaci palubkového stropu.
Na traverzy navařil pan P.Cepl patky, do
kterých následně pan J. Ročeň zavrtal
nosné latě. Ve spolupráci se svým synem
pak na ně přibíjeli jednotlivé nalakované
palubky. Když byl položen strop, začal pan
Miloš Cepl pokládat na podlahu dlažbu.
Vzhledem k malým oknům ve stěnách byl
úmyslně zvolen světlý vzor dlažby
připomínající plovoucí dřevěnou podlahu,
což umožní prosvětlení místnosti a nebude
tmavá. Dlažba nebyla pokládána na koso,
ale klasicky, aby se omezily prořezy
u nesouběžných stěn. Stejnou dlažbou byly
pokryty okenní výklenky a po obvodu
položen
pásek
usnadňující
úklid.
V současné době jsou již instalovány

v celém KD deskové radiátory. Plynový
kotel bude zakoupen z dotace, o kterou
jsme požádali Pardubický kraj na příští
rok.
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Z obecního zastupitelstva.
Účetní
p.
Věra
Vrchlavská
přednesla výsledky hospodaření obce za
období 01-9/2011. Zastupitelé hospodaření
obce po jednotlivých položkách probrali
a odsouhlasili. Účetní obce informovala
zastupitele o čerpání jednotlivých kapitol
rozpočtu a navrhla jejich změny
k odsouhlasení. Zastupitelé obce projednali
a odsouhlasili rozpočtové změny do výše
20 000Kč v paragrafu bez okamžitého
schválení. Celkové rozpočtové změny za
měsíc prosinec budou schváleny položkově
až v lednu 2012. Zastupitelé byli
informováni o průběhu jednání s ředitelem
ČS v Chrudimi k možnosti získání financí
na pokrytí našeho rozpočtu. Zdeněk
Bouška provedl rozbor našich rozpočtu od
roku 2008 a udělal i výhled, jak se budeme
pohybovat v dalších letech. Jako
konkurenční nabídka byla oslovena KB
kde máme vedený běžný účet. Jednalo se

o investiční úvěry s možností proplacení
již realizovaných akcí. K předloženým
nabídkám proběhla mezi zastupiteli
diskuse. Zastupitelé se na závěr diskuse po
zralé
úvaze
přiklonili
k nabídce
ČS v Chrudimi,
z důvodů
možnosti
mimořádných splátek – podle stavu financí
v příštím roce. Výška úvěru byla
odsouhlasena v částce 300 000Kč. Z níž
bude čerpáno dle potřeby. Běžný účet bude
dále veden u KB v Chrudimi. Pro
provedení inventury majetku obce byla
stanovena inventarizační komise ve
složení: Předseda inventarizační komise
pan Jiří Ročeň. Členové: Pavel Cepl, Soňa
Vohnická,
Věra
Vrchlavská,
Eva
Chmelíková. Při inventarizaci majetku
prodejny bude přítomná Marie Horychová
a Jiří Ročeň st. při inventarizaci majetku
SDH Leštinka.

Naši jubilanti
V listopadu 2011 oslavila naše spoluobčanka
životní výročí. Je to paní:

**** Miloslava Pondělíčková.......... **84 let

Srdečně blahopřejeme

