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Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce Leštinka Vám přejí mnoho
zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2012.
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Činnost zastupitelstva v roce 2011

Nově složené zastupitelstvo, které
vzešlo z komunálních voleb v roce 2010,
zdědilo řadu rozpracovaných projektů
po svých předchůdcích. V tomto článku
bychom se pokusili zmapovat, jak dalece
práce postoupily v roce 2011. Jako hlavní
akci jsme si stanovili další etapu opravy
Kulturního domu čp. 26, na který
jsme získali dotaci ve výši 120 000,- Kč.
Za tyto peníze se podařilo zrekonstruovat
bývalý chlév, kde se zaizolovaly a obezdily
původní nosné stěny, do kterých se ještě
vsadila nová plastová okna. Pan Ročeň
provedl montáž palubkového podhledu.
Tím jsou v podstatě veškeré práce
na přízemí hotovy. V letošním roce 2012
máme zažádáno o další dotaci, tentokrát
ve výši 175 000,- Kč, kterou bychom chtěli
použít na opravu krovů a střešní krytiny,
která je již značně poškozená. Zároveň by
se měl v celém objektu zprovoznit plynový
kotel, který je již vytipovaný - to by jistě
pomohlo v zimních měsících s tím, že by
se již netopilo nárazově 2-3x za rok, ale
mohlo by se ve všech místnostech alespoň
temperovat a udržovat stálou teplotu.
Jestliže opravy Kulturního domu nejsou
na první pohled viditelné, výstavba
bezbariérového domu v loňském roce
poskočila doslova mílovým krokem.
Na začátku roku byla na parcele pouze
základová deska a v současné době je zcela
hotová hrubá stavba spolu se střešní
krytinou. Velký dík za veškeré stavební
práce si jistě zaslouží pan Miloš Cepl spolu
s panem Poláčkem. Ještě jednou by měla
určitě zaznít chvála na spolupráci se členy
SDH, s jejichž pomocí proběhla pokládka
střešní krytiny, a samozřejmě v neposlední
řadě děkujeme panu M. Kroupovi
za pomoc při koupi krytiny. V letošním
roce práce už asi nebudou postupovat
takovým tempem, protože nebyl otevřen
žádný dotační program, který by se nechal
použít na tuto akci. Proto budeme
financovat
výstavbu
z
„přebytků“
- nicméně alespoň okna bychom chtěli
osadit.

Také se podařilo dokončit a schválit
územní plán obce, na který nám byla
poskytnuta dotace. Další posun nastal
i ohledně projektu kanalizace, jenž
se dostal do fáze, kdy by měl projektant
Ing. Línek začít jednat s majiteli dotčených
pozemku.
V loňském roce nabrala správný směr
i výstavba multifunkčního hřiště. V rámci
Mikroregionu Ležáky – Skutečsko jsme
obdrželi dotaci 51 000,- Kč, za kterou
se nám podařilo sehnat urovnání plochy,
navození podkladní štěrkodrti z lomu
Zárubka a osazení obrub. V letošním roce
jsme
zažádali
znovu
společně
s mikroregionem o stejnou dotaci tentokrát
ve výši 140 000,- Kč. Je nutné
připomenout, že významným počinem
při shánění peněz na finální povrch jsou
příspěvky od sponzorů, které se již
vyšplhaly na 110 000,- Kč. Bohužel i tak
to ještě nestačí.
Hřiště bude mít rozměry 30x15 metrů
a mělo by být použitelné na všechny sporty
jako je tenis, nohejbal, basketbal, házená
a mnohé další. Dokončení této akce
plánujeme do konce května, aby se hřiště
nechalo použít při oslavách 620 let obce.
Právě oslavy 620 let budou asi hlavním
tématem v první polovině roku 2012.
Od příštího čísla bychom Vás chtěli
postupně seznamovat s průběhem příprav
nebo i s programem akce. V tuto chvíli je
jasné, že oslavy budou dvoudenní. V pátek
15.6.2012 se bude zahajovat mší svatou
a slavnostním otevřením výstavy o historii
obce a SDH. Hlavní program by měl být
v sobotu 16.6.2012, nicméně na jeho
podobě se stále ještě pracuje.
Celkem se tedy za loňský rok
proinvestovalo 966 961,- Kč, přičemž
rozpočet obce na rok 2011 byl 2 035 900,Kč a v této sumě je započtena dotace
na projekt kanalizace ve výši 267 000,- Kč,
které se nemohou použít na jinou činnost
a v podstatě jen uměle navyšují rozpočet.
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Výroční hasičská schůze 2011 v Leštince
Dne
17.
prosince
proběhla
v Kulturním domě výroční valná hromada.
Starosta sboru nejdříve přivítal zúčastněné
členy, poté je vyzval k uctění památky
nejstaršího člena pana F. Mikana minutou
ticha.
Na programu byla zpráva o činnosti
a hospodaření sboru za rok 2011, zpráva
pokladní a revizní komise, diskuze,
usnesení a závěr.
Během jara probíhal nácvik
pro okrskovou soutěž, která se uskutečnila
na Zbožnově, kde se družstvo umístilo
na 10.místě. Po okrskových závodech
se začalo s přípravami na již 5.ročník
hasičské soutěže O pohár starosty, který
se tradičně uskutečnil na „Bělišti“.
Leštinecké nasávání z řeky je již v blízkém
okolí pověstné. Letošní ročník měl oproti
loňsku slabší účast, zúčastnilo se jej
8 družstev mužů a pouze jedno družstvo
žen. Naše mužstvo skončilo na 6.místě.
Nevyvedla se nám ani naše silná disciplína
„slalom s pivním sudem a následné pití
piva na ex“. Pro příště budeme muset víc
potrénovat.
Po přednesení výsledků revizní
komise, která nenašla k hospodaření sboru
žádné připomínky, vystoupil zástupce
obecního úřadu místostarosta Jiří Lorenc,
který poděkoval za příkladnou spolupráci
mezi SDH a OÚ Leštinka při brigádách.
V letošním roce se jednalo o tři velké
brigády – vyřezávání náletových dřevin
v okolí ,,Kaňonu“, betonování věnce
a
pokládka
střešní
krytiny
na bezbariérovém domě. Obecní úřad
za tuto vzájemnou pomoc opravil střechu
hasičárny, do které již spoustu let zatékalo,
a přislíbil zajištění tréninkových pomůcek,
tedy kladinu a bariéru.
V diskuzi se otevřela otázka oslav
85.výročí založení sboru. Po vzájemné
dohodě bylo schváleno uspořádat oslavy
výročí společně s oslavou 620ti let obce.

Na závěr valné hromady starosta
sboru poděkoval všem členům, kteří
se podíleli na přípravách akcí v roce 2011,
a popřál příjemné prožití svátků vánočních
a pohodu v roce 2012.

Tříkrálová sbírka 2012
Jak se již pomalu stává tradicí
i letos do naší obce přišli tři králové.
V pátek 6.ledna zahájili obchůzku kolem
16té hodiny. V letošním roce se podařilo
vybrat 4 456,- Kč.
Farní charita Hlinsko děkuje všem
za příspěvek.
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Leden 2012
Den
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
Neděle MUDr. Cimburek Skuteč
Tyršova
Sobota MUDr. Chludová Skuteč
Smetanova
Neděle MUDr. Chludová Skuteč
Smetanova
Sobota MUDr. Krejčí
Krouna
Neděle MUDr. Krejčí
Krouna
Sobota MUDr. Dvořáček Hlinsko
Husova
Neděle MUDr. Dvořáček Hlinsko
Husova

28.1.

Sobota

MUDr. Pecháček

Miřetice

29.1.

Neděle

MUDr. Pecháček

Miřetice

386
568 U Botany
568 U Botany
350
350
64
64
Zdravotní
31
středisko
Zdravotní
31
středisko

Kalendář plateb obce Leštinka pro rok 2012
VODNÉ
Vyúčtování II. pololetí 2011
Záloha I. pololetí 2012
Vyúčtování I. pololetí 2012
Záloha II. pololetí 2012
Vyúčtování II. pololetí 2012
Poplatek za komunální odpad 2012
Splatný

TERMÍN od-do ČÁSTKA
9.1.12 – 31.1.12
30,-/m3
12.3.12 – 31.3.12
32,-/m3
16.7.12 – 31.7.12
32,-/m3
17.9.12 – 30.9.12
32,-/m3
14.1.12 – 31.1.13
32,-/m3

9.1.12 - 30.4.12 500,-/osoba, objekt

Poplatek za psa 2012
70,- /1 pes
každý další 100,-

Splatný

9.1.12 – 28.2.12

Platba půjček za kotle
Platba dle rozpisu

9.1.12 – 30.6.12 Dle smlouvy

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Nová provozní doba prodejny
8.00 – 11.00
15.00 – 16.00
00
00
8. – 10.
------8.00 – 11.00
15.00 – 16.00
------------8.00 – 11.00
15.00 – 16.00

