OBECNÍ LISTY 2019

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a čas nejkrásnějších svátků opět
nadešel. Děti mají nakreslený, či napsaný dopis Ježíškovi,
co by nejraději našly pod vánočním stromečkem. Máme
radost z jejich rozzářených očí, protože najdou to svoje
vysněné přání. Není to tak dávno, co se děti radovaly
z autíčka Tatra se sklápěcí korbou, Rubikovy kostky,
barevných céček a mrkací panenky. Tatínek dostal pantofle
a Pitralon a maminka svetřík a voňavku Živé květy.
Stromeček se nekupoval, táta vyrazil navečer do lesa. Stačí
pár let a vše je jinak. Děti mají největší radost z mobilu,
tabletu nebo počítače. Stromeček máme dovezený z Dánska

nejlépe Kavkazskou jedli, protože naše lesy likviduje
kůrovec. Co s námi stále zůstává, to jsou naše pohádky.
Možná již posté koukáme na Tři oříšky pro Popelku, Pyšnou
princeznu nebo Mrazíka. Jen snad co je jiné, že tenkrát byly
černobílé, dnes jsou barevné, ale kouzlo mají stále stejné.
Máme radost, že jsme si udrželi toho našeho českého
Ježíška. V minulosti měl namále v souboji s Dědou
Mrázem či později se Santa Clausem. Dnešní doba je
hektická, uspěchaná, plná shonu, přípravy na vánoce jsou
obrovské: pečeme, uklízíme a nakupujeme. Ale to přece
nejsou Vánoce jaké by měly být. Vtom by jsme se měli
vrátit trochu do minulosti . Ty pravé vánoce jsou o pohodě,
o radosti, o tom, že jsou rodiny spolu, jdou na procházku,
nebo k přátelům na kafe popovídat si, říct co je u nich
nového, vzpomínat na to, co bylo a na ty, kdo už s námi být
nemohou.
Naši obec v roce 2019 navždy opustili: Emílie Havliková,
Ivan Gajdoš, Pavol Matejovič, Vlastimil Buben.
,,Jak důležitý je pro tebe ten druhý člověk, poznáš až
tehdy, když odejde z tvého života“
Narodili se v roce 2019 : Magdaléna Krpatová, Lucie
Mimrová, Victoria Sofia Petíková, Daniel Moravec. Během
roku se odhlásilo z pobytu 9 a přihlásilo se 16 občanů. V
březnu se uskutečnilo na obecním úřadě Vítání dětí, které
se narodily převážně v roce 2018: Mikuláš Slavík, Jan
Částek, Justýna Fulíková, Klára Kašparová, Magdaléna
Krpatová a Daniel Giňa(ten se nedostavil). Přejeme všem
do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V roce 2019 se zrealizovalo:
Historicky největší akcí naší obce bylo Odkanalizování
obce Leština včetně místních částí Doubravic, Dvořiště a
Podhořan soustavou DČOV. Tento pilotní projekt se
podařilo realizovat díky dotaci od SFŽP ve výši 8 000030
Kč. Celkem bylo instalováno 74 čistíren. Z toho v Leštině
36, v Doubravicích 16, Podhořanech 15 a ve Dvořišti 7
čistíren.Čističky jsou napojeny na centrální monitorovací
zařízení na obecním úřadě, případně se lze napojit kdekoliv
po zadání přihlašovacích údajů. Toto cloudové řešení nám
hlídá, případně signalizuje neoprávněnou manipulaci,
závady, nabízí přístup a zajištění komunikace k datům
ČOV. Servisní činnost dle jednotlivých obcí vykonávají
Ladislav Kulhavý, Pavel Matějka, Pavel Barták a J. Melša.
Od roku 2021 budou muset všechny domácnosti doložit
způsob likvidace odpadní vody.
Dále pak jsme dokončili komunikaci včetně dopravního
značení, veřejného osvětlení, chodníku a zábradlí u nové
bytové výstavby v Leštině.
Opraveny byly místní komunikace do Dolan, na Příloh v
Doubravicích a u obecniho úřadu. Dotace od Pardubického
kraje 120 000,-Kč, Mikroregionu Maštale 42 000,-Kč.
Miroregion Vyskomýtsko přispěl na opravu střechy
autobusové zastávky v Doubravicích a zakoupení mobiliáře
finanční částkou 39 000,- Kč, dále pak byla v této obci
dokončena plynofikace - kolaudace, propojení a uzavření
nájemní smlouvy s plynárnami. Ve Dvořišti byl dokončen
vodovod.
Obec proinvestovala takřka 18 mil.a byla úspěšná ve všech
svých žádostech o dotaci.

V dubnu se naši občané a děti zúčastnili dobrovolného
úklidu obce s názvem Uklidíme Česko, uklidíme Leštinu.
Uklízeny byly příkopy, veřejné prostranství a ostříhány
keře u obce. Všem dobrovolníkům děkujeme.

Koncem června (28.6.) se stala na křižovatce u hřbitova
v Leštině dopravní nehoda. Následkem bylo poškození
hřbitovní zdi, pomníků a hrobů. Opravu zdi uhradila v plné
výši pojišťovna.
Obec neměla v roce 2019 žádného pracovníka na veřejně
prospěšné práce a proto děkujeme všem, kteří se starali o
veřejné prostranství poblíž svého domu.
Hasiči z Doubravic se zúčastnili 15 soutěží, kde se umístili
8x do III. místa. Zvítězili v okrskové soutěži. Postavili
opěrnou zídku u hasičské zbrojnice a pravidelně udržovali
trávník v okolí HZ. Již tradičně uspořádali stavění máje,
pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu a vítání
nového roku. Jejich aktivity přispívají k utužování dobrých
sousedských vztahů.

Podhořanští hasiči - Nedílnou součástí jejich činnosti je již
tradiční stavění máje, pálení čarodějnic a organizovali
námětové cvičení: Hledání pohřešovaných osob.
Leštinští hasiči : Sbor dobrovolných hasičů v Leštině
uspořádal, jako každý rok, stavění máje. V měsíci květnu
sbor uspořádal již 11. ročník hasičské soutěže „O pohár obce
Leština“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev
mužů a žen, v Leštině ženy zvítězily a muži byli pátí.
V Javorníčku zvítězilo družstvo mužů a přivezli si za to
domů husu. V literární soutěži Požární ochrana očima dětí se
v okresním kole a následně pak v krajském kole umístila na
prvním místě Tereza Fulíková.
V obecním lese jsme se museli vyrovnat s kůrovcem.
Vytěženo bylo 450 m3 kůrovcového dřeva. Za přispění hasičů
z Doubravic a Leštiny se vysázelo do tří oplocenek 5000ks
stromků s dotací 62 100 Kč. Dotace na oplocenku od
Pardubického kraje činila 35 550,- Kč. V současné době
probíhá úklid klestu v Radkovci a připravuje se mýtní těžba
v lese za Dastychovými v Doubravicích. Nabízíme na prodej
2m oddenky za 400/Kčm3 a 4m vrchy za 500kč/m3.
Obec zažádala 3.12.2019 o dotaci na Zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích od 1.10.2017 do 31.12.2018 a
v těchto dnech přišlo rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 100% tj. 117 219,00 Kč. Pro informaci
uvádíme, že o dotaci mohou žádat i fyzické osoby
do28.2.2020. Odkaz a adresa : EAGRI.CZ/PRISPEVKY-

KUROVEC, prispevky-kurovec@mze.cz. V případě
potřeby poradíme.
Odpady: Zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém
zasedání navýšení poplatku za komunální odpad pro
rok 2020 na 600,00 Kč (za trvale hlášenou osobu a rekreační
objekt)se s splatností do 30.4.2020. Poplatek bude možno
hradit také bezhotovostně na účet 1141646379/0800. Jako
variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo popisné a obec.
Náklady na svoz bioodpadů nejsou v poplatku zahrnuty.
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali větve.
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční 27.března 2020
a 25. září 2020.
Obec Leština zavádí od ledna 2020 svoz jedlých olejů a
tuků. Popelnice s otvorem pro vhoz uzavřené PET lahve
bude umístěna u obecního úřadu v Leštině.
Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty jak v
kanalizacích a čistírnách odpadních vod, tak po jejich úniku
do volné přírody.
V čem můžete pomoc Vy: Nevylévejte použitý kuchyňský
olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost
domovních čistíren.
Poplatek ze psa je stanoven na100,- Kč za prvního psa, za
každého dalšího psa pak 150 Kč,-.
Upozornění : Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že pes je označen mikročipem. Číslo mikročipu
musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Spolek Sousedé organizoval následující akce:
Novoroční turnaj ve stolním tenise, karneval pro děti a dospělé, pod
vedením p. Zídka uspořádali Vepřové hody, kde si mohli zájemci

nakoupit vepřové speciality. Dále se konal ples, Pochod o
velikonočního zajíčka, čarodějnice, cyklovýlet po okolních obcích a
vánoční besídka. Další akcí, která se v kulturní místnosti konala, bylo
Sousedské posezení s důchodci, které zpříjemnilo trio p. Trnky. Naši
kulturní místnost používají ke svým aktivitám i další spolky jako jsou
myslivci, hasiči a včelaři. Kuchyň byla dovybavena o novou
kuchyňskou linku.

Plány pro rok 2020:
- kolaudace DČOV a komunikace k parcelám
- úpravy veřejných prostranství
- oprava místních komunikací
- stání pro kontejnery ve všech obcích
- strategický plán obce
- pasport místních komunikací
- oprava dětských prvků ve všech obcích
- oprava vrat HZ v Leštině + zámková dlažba HZ Doubravice
- přípojka vody na hřbitov v Podhořanech a HZ Doubravice
- prodloužení rozhodnutí o vypouštění odpadních vod
z kanalizace, DČOV do vod povrchových
- víceúčelové hřiště – zámková dlažba, oprava lavic u OÚ.
- oprava dna požární nádrže v Leštině – horní část

Pozvánka na kulturní a společenské akce v roce 2020
- 28.12. Valná hromada SDH Doubravice v HZ Doubravice
- 29.12.Vánoční procházka z Luže - Košumberku do Leštiny
- 31.12. 2019 Silvestr
- 4.1. Tříkrálová sbírka
- 4.1.Turnaj ve stolním tenise v Leštině
-.11.1. Valná hromada SDH Leština
- 18.1. Valná hromada Spolku sousedé

- 24.1. Založení Obecní knihovny v Leštině z dobrovolně
darovaných knih od občanů (prosíme pouze 1 knihu na osobu)
- 15.2. Karneval pro děti
- 7.3. Vepřové hody
- duben Sousedské posezení s důchodci
- květen Stavění máje
- 30.4. Pálení čarodějnic
- 2.5. XII. ročník hasičské soutěže O pohár obce Leština

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům,
kteří se v roce 2019 zapojili do činnosti obce.
Přeji jménem Zastupitelstva obce Leština klidné Vánoce,
do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti po celý rok 2020.
Jan Melša, starosta

