Obecní listy 2021

Vážení spoluobčané, je před námi závěr roku 2021. S jeho
blížícím koncem se většině z nás vkrade do mysli otázka na to,
jaký rok 2021 byl. Toto hodnocení je individuální a záleží
na podmínkách, v jaké zdravotní a také sociální situaci
se každý z nás momentálně nachází.
Co se nám podařilo zrealizovat
V Doubravicích byla zrekonstruována kanalizace k domu
č. p. 33 firmou JD Dlouhý a také v dolní části obce u domu
č. p. 29 firmou Instal. Dále zde bylo provedeno zdravotní
ošetření líp u točny, Lesy ČR vybraly Doubravický potok
na návsi. Během celého roku bylo udržováno prostranství
na točně a to dosázením okrasných keřů a opravou kamenné
rovnaniny. Značný problém nám dělají prodeje, případně
směny pozemků. Některé případy musíme řešit ve spolupráci
s advokátní kanceláří.
V Podhořanech se podařilo zhotovit vodovodní přípojku
na místní hřbitov. Tímto byla dokončena vodofikace v našich
obcích. Zároveň jsme zaplatili poslední splátku úvěru
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na vodovod Podhořany - Doubravice. Po tomto doplacení již
obec nemá žádné dluhy ani úvěry.
Pečovatelský dům ve Dvořišti je v provozu již 5 let. Věříme,
že ke spokojenosti všech nájemníků. Momentálně je všech
9 bytů plně obsazeno, i tak případné žádosti o umístění
evidujeme. Na místní hřiště bylo instalováno nové pružinové
houpadlo.
Dále byla opravena komunikace do Dolan a hlavně pak
zpevněn rozvodňující se břeh řeky Novohradky, který
podemílal obecní komunikaci. Povodí Labe se na zpevnění
břehu nijak nepodílelo, přestože jsme je o pomoc žádali.
V Leštině byly opraveny místní komunikace, u č. p. 7 a v horní
části u č. p. 49. Tyto opravy provedla SÚS PK a byla
na ně poskytnuta dotace od Pardubického kraje, která činila
110 tis Kč. Dále tato firma instalovala obrubníky a opravila
část silnice II. třídy v dolní části obce. U č. p. 8 byl zhotoven
odvodňovací žlab. Firma ze Zlína vyčistila a nově zapískovala
víceúčelové hřiště. Ve všech obcích byly průběžně opravovány
dětské prvky. Na hřbitově v Leštině firma Chameleons
odborně ořezala thúje. V rámci veřejně prospěšných prací
se nám podařilo zaměstnat p. Kruliše, který odvedl velký kus
práce. Mimo údržbu veřejných prostranství vyčistil mnoho
ploch od keřů a dalších náletových dřevin, převážně ve špatně
přístupných terénech. Na VPP pracovníka byla poskytnuta
dotace v celkové výši 135 tis. Kč.
Počátkem roku byl zpracován strategický plán obce. V šetření
mezi trvale žijícími občany bylo vyhodnoceno 74 dotazníků.
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Jako 3 nejvyšší priority občané vyhodnotili, za 1. opravy
místních komunikací, za 2. podporu životního prostředí
a za 3. investice do veřejných prostranství. Tento strategický
rozvojový plán je podmínkou pro žádosti o jednotlivé dotace.
V průběhu celého roku byly prováděny revizním technikem
revize na všech 74 DČOV. O čistírny se vzorně starají naši
obecní správci, horší je to u některých uživatelů, kteří
soustavně porušují provozní řád. U dvou DČOV byla nutná
oprava z důvodu záplav, které obec postihly v červenci. Při
odstraňování následků této povodně bychom chtěli poděkovat
hasičům z Leštiny, Nových Hradů a Luže, dále také ostatním
občanům, kteří při povodních pomáhali.
V listopadu 2021 AŽD Praha provedla statistické vyhodnocení
dopravy pro obec Leštinu, kde při týdenním měření projelo
měřícím místem 2 482 automobilů. Povolenou rychlost
porušilo 139 vozidel. Tento průzkum bude využit při
případné instalaci rychlostního měřiče ve spolupráci
s pověřeným úřadem Vysoké Mýto, případně při výstavbě
chodníků u silnice II/357.
V rámci obcí Mikroregionu Vysokomýtska byly pořízeny
letecké snímky našich obcí a samot. Tyto fotografie využíváme
na webových stránkách obce, v kalendářích a do budoucna
chceme nechat fotografie zhotovit ve větších formátech, kde
budou vyobrazeny jednotlivé obce a samoty. Fotografie jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě v Leštině.
Zastupitelstvo obce v závěru roku schválilo vyhlášku
o místním poplatku za obecní systém odpadového
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hospodářství a vyhlášku o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Místní poplatek za odpady
se od 1. 1. 2022 se splatností do 30. 4. 2022 zvyšuje na650 Kč
za osobu nebo na rekreační objekt. Velkoobjemový odpad
bude svážen ve dnech 23. 3. 2022 a 14. 10. 2022. Budeme
se i nadále snažit přenášet zvýšené náklady na obyvatele jen
v nezbytně nutné míře.
Počátkem listopadu odešla na zasloužilý odpočinek paní
Marie Novotná, která pracovala od roku 1995 u obce jako
účetní a administrativní pracovnice. Přejeme ji pevné zdraví
a děkujeme za vše co pro obec a naše občany svědomitě
po dlouhá léta vykonávala. Na toto místo nastoupila
sl. Andrea Pustková, která je přítomna hlavně v úředních
hodinách, případně po telefonické dohodě.
Obecní les
Již několikátý rok po sobě bojujeme s kůrovcovou a větrnou
kalamitou. Nadále provádíme těžbu napadených i vyvrácených
stromů. Dřevní hmota, která vykazovala trochu lepší kvalitu, byla
prodávána za výhodnějších podmínek oproti roku 2020.
S rozvozem palivového dřeva nám pomáhá p. Teplý z Doubravic.
Nadále probíhá vyžínání, úklid klestu a příprava na osázení
vzniklých holin. Zájemci o tuto nelehkou a potřebnou
prácise mohou hlásit na Obecním úřadě nebo u místostarosty
p.Pavla Bartáka. Na jaře proběhla výsadba stromků, kdy hasiči
z Doubravic a z Leštiny vysázely celkem 2 100ks stromků. Dotace
na zalesnění činila 12 900 Kč. V roce 2022 nás čeká zpracovat lesní
hospodářský plán do roku 2032.
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Mobilní rozhlas
V současné době máme registrováno více jak 60 občanů, kteří
dostávají informace o dění v obci prostřednictvím sms zpráv,
emailu nebo aplikace v mobilním telefonu. Obec preferuje
využívání emailu z hlediska finančního
i z hlediska
poskytnutého množství informace. Občané, kteří mají zájem
se zapojit do mobilního rozhlasu, se mohou zaregistrovat
na stránkách obce, kde je umístěn odkaz pro registraci,
popřípadě na Obecním úřadě v Leštině.
Kultura a společenský život
Po roční přestávce obec ve spolupráci se spolkem Sousedé
a s leštinskými
hasiči
uspořádala
pro
děti
v rámci
dětského
dne
Pohádkový les. Akce se
vydařila, poděkování patří
všem sponzorům i všem
organizátorům, kteří se zapojili do příprav a organizace této
malé slavnosti pro děti.
Začátkem září se v kulturní místnosti Obecního úřadu
v Leštině uskutečnilo vítání občánků. Bylo pozváno 8 dětí
s rodinnými příslušníky. Nakonec se dostavilo 7 občánků,
kteří se narodili od 3. 5. 2019 do 2. 1. 2021. Mezi ně patří Lucie
Mimrová, Victoria Sofia Petíková, Daniel Moravec, Tereza
Sokolová, František Vimr, Klára Částková a Eliáš Slavík. Všem
dětem přejeme pevné zdraví a pohodový život v naší vesnici.
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U
příležitosti
103.
výročí
vzniku
samostatného
Československého státu jsme uspořádali Lampionový průvod.
Lampiony si děti mohly předem vyrobit v kulturní místnosti
Obecního úřadu. Průvod začínal u Obecního domu,
pokračoval k bývalé jednotě a nakonec byl zakončen
na hasičském hřišti u rybníka malým ohňostrojem.
V prosinci jsme si připravili čertování s Mikulášem a anděly.
Zároveň byl také poprvé rozsvícen Vánoční strom na návsi,
kde byl připraven vánoční svařák.
Hasiči z Leštiny na jaře provedli
sběr železného šrotu, kdy se
podařilo posbírat celkem 2760 kg.
Na podzim se pod vedením p.
Zídka konal turnaj ve stolním
tenise. Ve dvou kategoriích
bojovalo celkem 16 účastníků turnaje. Jako poslední akce
hasičů byl fotbalový turnaj v Nových Hradech „memoriál
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Petra Chadimy“, kdy se v dresech 1. FC Chmelnice vybojovalo
1. místo.
V Doubravicích se o kulturně společenský život starali hasiči.
Mezi akce, které uspořádali, patřilo například školení hasičů
a řidičů, pořádání ohňostroje
a posvícenské
posezení.
Hasiči pro občany také
uspořádali sběr železného
šrotu. I přes pandemickou
situaci se hasiči z Doubravic
zúčastnili 16. soutěží v požárním sportu.
V Doubravicích, Leštině i v Podhořanech se tradičně konalo
stavění máje a pálení čarodějnic.
Rok 2022
Největší akcí bude oprava místních a účelových komunikací
ve všech našich obcích. Proběhne také příprava projektu
na výstavbu chodníku a studie pro zasíťování budoucích
parcel v lokalitě ve směru po pravé straně ke hřbitovu
v Leštině. V současné době je zpracovaná projektová
dokumentace a bude se podávat žádost o dotaci na obnovu
ovocného sadu na Chloumku v Leštině, kde by mělo být
vysázeno 15 třešní. Dále pak v dolní části obce budou
vysázeny jabloně, lípa srdčitá a střemchy obecné. Na hřbitově
v Leštině je potřeba natřít věžičku márnice a čekají nás další
drobné opravy kanalizací. Veřejná prostranství s výhledem na
okolní krajinu chceme vybavit lavičkami, případně dalším
mobiliářem.
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V rámci Mikroregionu Maštale bychom rádi připravili projekt
vyhlídky (rozhledny) umístěné ve Dvořišti na Skalce, kde
v současné době skladujeme bioodpady. Tento projekt by byl
spojen s veškerým zázemím a dalším využitím v rámci
cestovního ruchu Pardubického kraje. Na podzim roku 2022
nás čekají volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR.
Kulturní akce v roce 2022 budou závislé na pandemické
situaci. Zatím spolek Sousedé připravuje dětský karneval,
který by se konal 12. 2. 2022. O dalších akcích budou občané
průběžně informováni.
Další informace
Od 1.9.2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy.
Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva
jsou zakotvena v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012.
Finanční úřad informuje, že od r. 2022 bude zasílání složenek
vlastníkům nemovitostí pro úhradu daně zpoplatněno.
Je možnost vyplnit žádost ve věci o zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí emailem. Tento tiskopis bude
uveřejněn na stránkách obce, případně je k dispozici na FÚ.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obce,
zastupitelům, hasičům, spolku Sousedé a Vám všem, kteří
práci pro obec vykonáváte dobrovolně bez ocenění, mnohdy
jen pro dobrý pocit. Melša Jan, starosta
Zastupitelstvo obce Leština přeje všem občanům hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti po celý rok 2022.
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