
OBECNÍ LISTY PROSINEC – 2022 
Vážení spoluobčané, 
Máme za sebou komunální volby, z nichž vzešlo nové zastupitelstvo obce pro volební období 2022-2026. 

Dne 18.říjnaproběhlo ustavující zasedání obce Leštiny, na kterém zastupitelé volili budoucí představitele 
od starosty až po členy komisí a výborů. V nově zvoleném vedení obce bude velký potenciál, spojují 
se zde mnoholeté zkušenosti zastupitelů, pro které je to již několikáté období s elánem a nápady nových 
zastupitelů. 

Zvolené zastupitelstvo: Jan Melša – starosta, Pavel Barták – první místostarosta, Andrea Pustková – 
druhý místostarosta, Milan Fulík předseda finančního výboru, Hynek Krpata předseda kontrolního 
výboru, Pavel Čermák předseda kulturní komise, Radovan Švec předseda komise pro výstavbu, Ivana 
Víchová předseda sociální komise, Miloslav Otta předseda komise pro životní prostředí. 

Všem zastupitelům, kteří se rozhodli již v novém zastupitelstvu nepokračovat, bych chtěl poděkovat 
za dlouholetou práci ve prospěch naší obce.  

Správci obecních objektů a zařízení:Obecní dům – Pavel Čermák, hřbitov Leština – Marie Melšová, 
hřbitov Podhořany – Andrea Pustková, DČOV – Ladislav Kulhavý, Pavel Matějka, Pavel Barták, Jan Melša, 
Veřejné osvětlení Leština – Jaroslav Šikl a Lad. Kulhavý, Dvořiště – Pavel Barták, Podhořany - Josef 
Severa, Doubravice - Václav Barták ml., Obecní les – katastr Doubravice a Podhořany P. Barták, katastr 
Leština J. Melša, kronikářka obce - Marie Novotná, Pečovatelský dům – Simona Fulíková, J.Melša,  
P.Barták, víceúčelové hřiště – správce se hledá. 
V případě potřeby se na výše uvedené osoby neváhejte obracet. 

Upozorňujeme občany, že na budově obecního úřadu v Leštině je umístěn Automatizovaný externí 
defibrilátor („AED“) 

Společenská rubrika 
V letošním roce se narodily 3 děti, zemřeli 4 naši občané, odstěhovalo se 7 a přistěhovalo se 13 občanů. 
Obec má v současné době 335 obyvatel. V posledních letech počet obyvatel obce mírně stoupá. 

Poplatky roku 2023 
Poplatek ze psa zůstává nezměněn, tedy 100 Kč za prvního a za každého dalšího 150 Kč. Všichni asi víte 
o stávající ekonomické „krizi “, vysoké inflaci, vysokých cenách energií, pohonných hmot a dalších 
negativních okolnostech na život každého z nás. Vyjímkou není ani oblast nakládání s odpady a jejich 
likvidace. Jen pro zajímavost, do listopadu roku 2022 byly náklady na osobu 1 115 Kč, kdy není 
započtena likvidace bioodpadů, kterou si obec zajišťuje sama. Předpoklad roku 2023 je na osobu asi 
1 300 Kč, z tohoto důvodu ZO na svém zasedání 14. 12. 2022 schválilo navýšení na 800 Kč za osobu 
trvale žijící nebo rekreační objekt. Poplatky jsou splatné od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Uhradit je můžete 
v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo zasláním na účet obce č. ú. 1141646379/0800 
se zprávou pro příjemce – číslo popisné domu. Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek 
28. 4. a 8. 9. 2023. 
Vodné v obci Dvořiště se zvyšuje na 47 Kč/m3.  VaK Chrudim navýšila cenu na 52,35 Kč/m3 + pevná složka 
805,20 Kč. Stočné se zatím v naší obci neplatí.  



 

Připravované investiční akce na rok 2023 
Dostavba chodníku ke zvonici v Leštině. Opravy místních komunikací ve všech obcích a samotách. 
Úpravy veřejných prostranství – výsadba keřů, stromů a jiného ozelenění. Výměna stávajícího veřejného 
osvětlení za LED osvětlení. Opravy a případné rozšíření dětských hřišť a koutků a víceúčelového hřiště. 
Oprava HZ v Leštině. Dokončení LHP. Revize všech DČOV. V rámci Mikroregionu Maštale se bude 
v příštím roce připravovat vyhlídka u Dvořiště (projektová dokumentace, výběrové řízení a jiné.) Oprava 
krajské silnice mezi obcemi Dvořiště a Doubravice, dle posledních informací, které se neustále mění, se 
bude realizovat část v extravilánu tedy část mezi obcemi. Po obci Doubravice není dořešená kanalizace, 
na kterou kraj požaduje příspěvek od obce Leština ve výši cca 3 mil v cenách roku 2022.  

Nejbližší společenské akce 
 Třikrálová sbírka proběhne 7. 1. 2023 
 Volby prezidenta se budou konat 13. a 14. ledna a případné II. kolo 27. a 28. ledna 2023 
 Valná hromada SDH Leštiny 14. 1. 2023 
 Valná hromada Mysliveckého spolku Podhůří – Leština 26. 1. 2023 
 Valná hromada Spolku sousedé 28. 1. 2023 
 Karneval pro děti a dospělé se uskuteční v obecním domě dne 11. 2. 2023 
 V jarních měsících proběhne Sousedské posezení s besedou s důchodci 
 Pálení čarodějnic 30. 4. 2023 
 Stavění máje dle termínu v jednotlivých obcích  
 Hasičská soutěž proběhne začátkem května 

Děkujeme za pomoc hasičům a 
Spolku sousedé při organizování 
kulturních akcí jako například byly: 
Dětský karneval, Pochod o 
velikonočního zajíčka,tradiční Pálení 
čarodějnic, Hasičská soutěž, Stavění 
máje, Dětský den, Sousedské 
posezení, Lampionový průvod, 
Rozsvícení Vánočního stromu 
a Vánoční besídka. 

 

 

Zastupitelstvo obce Leština přeje  
do roku 2023 hodně štěstí, zdraví,  
pohody a pozitivní energie. 
 
Úřední hodiny: 
Po a St 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:00                                                                                                             Pá 19:00                         
Pá  19:00 - 20:00,  Úterý: zrušeno 


