OBECNÍ LISTY
2018
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Vážení spoluobčané, přesto, že někteří máme v dnešní uspěchané
době pocit, že rok 2018 před nedávnem začal, blíží se už pomalu
k svému závěru. Dovolte mi krátce se poohlédnout za rokem 2018 a
nastínit, co nás čeká v roce 2019.
V říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří nám projevili svoji důvěru. Je to pro nás
závazek a zároveň povzbuzení do další práce, kterou chceme věnovat
dalšímu rozvoji naší obce. Toto volební období bude také časem, ve
kterém je třeba najít naše nástupce, a to především z řad mladých
lidí, kteří budou ochotni v naší práci pokračovat. Naše obec se
naštěstí rozvíjí a mladých rodin u nás přibývá, proto věřím, že se mezi
nimi najdou i ti, kteří budou mít zájem se do činnosti obce i profesně
zapojit.
Složení zastupitelstva obce, komisí, výborů a správců:
starosta - Jan Melša, místostarosta – Pavel Barták
předseda finančního výboru - Andrea Pustková, členové: Marie
Zerzánová, Milan Fulík
předseda kontrolního výboru - Alena Šlégrová, členové: Lubomír
Štěpánek, Ing. Jan Melša
předseda komise stavební a pro ŽP - Jan Holec, členové: Bc.
Radovan Švec, Vladimír Jetmar
předseda kult. a soc. komise - Pavel Čermák, členové: Irena Kůlová,
Michaela Faltová, Marie Melšová, Josef Jelínek
Správce obec. lesů: P. Barták – lesy v k.ú. Doubravice a Podhořany, J.
Melša lesy v k.ú. Leština
Správce hřbitova – Irena Kůlová v Podhořanech, Marie Melšová
v Leštině
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Veřejné osvětlení: Leština – Jaroslav Šikl
Dvořiště – Pavel Barták
Doubravice – Václav Barták st.
Podhořany – Josef Severa
Správce obecního domu a předseda spolku Sousedé – Pavel Čermák
Administrativní pracovnice, účetní, pokladna, ověřování, kronika –
Marie Novotná
Hasiči:Leština – velitel Bc. Radovan Švec, starostka – Andrea Pustková
Doubravice – velitel Roman Postupa, starosta Václav Barták ml.
Podhořany – velitel Aleš Petránek, starosta Lubomír Štěpánek
V případě živelných událostí se obracejte na výše uvedené osoby.
Místní poplatky: poplatek ze psa 80,- Kč za 1. psa, za každého dalšího
psa 120,- Kč
Poplatek za komunální odpad 550,- Kč za trvale přihlášenou osobu a
550,- Kč za rekreační objekt - Poplatky jsou splatné do 30.4.2019.
Velkoobjemový svoz se uskuteční v pátek 1. března a 23. srpna .
V roce 2018 se zrealizovalo: Opravy místních komunikací na
Podchlum, do Dolan a kolem obecního úřadu – dotace celkem
420 000,- Kč od Pardubického kraje.
Úprava veřejného prostranství a oprava HZ v Leštině – dotace od
SOTM činila 45 500,- Kč.
Rozšíření herních prvků na dětském hřišti v Leštině o lanovou
pyramidu a kolotoč – dotace z Pk činila 50 000,- Kč. Dále se opravily
dětské prvky v Leštině, ve Dvořišti a v Doubravicích za přispění od
Mikroregionu Vysokomýtsko ve výši 35 000,- Kč.
V Doubravicích byla dokončena plynofikace obce včetně přípojek.
Propojení bude provedeno po uzavření nájemní smlouvy
s plynárnami.
Za přispění obce a krajské dotace ve výši 22 000 Kč,- se podařilo
zakoupit 5 vysílaček pro naše hasiče, kteří již tradičně organizují
stavění máje, pálení čarodějnic a v Doubravicích historicky první
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rozsvěcení vánočního stromu, kterého se kromě starousedlíků
zúčastnily i nové rodiny s dětmi. Doubravští hasiči zorganizovali
oslavu 130 let od založení SDH i přes nepřízeň počasí se oslava
vydařila. Obdobně se hasiči zhostili okrskové soutěže, ve které
zvítězilo jejich B družstvo. Za materiálového přispění obce hasiči
svépomocí dokončují pergolu u hasičárny.
V Leštině hasiči uspořádali velice vydařený 10. ročník soutěže nyní
pod názvem „O pohár obce Leština“ dále pak Kloboukový ples. Dívky
zvítězily v Javorníčku, kde si odnesly za odměnu živou husu. Mladí
hasiči pomáhali při úklidu obce. V soutěžích se umísťovali na předních
místech, např. v Májové štafetě ve Vys. Mýtě obsadili 4 .místo.
Tereza Fulíková zvítězila v okresním kole, následně pak v krajském
kole v literární a výtvarné soutěži na téma „Požární ochrana očima
dětí a mládeže“. Tomáš Vích obsadil v okresním kole 2. místo.
Vleklé problémy máme s veřejným osvětlením. Opraveno bylo
osvětlení v Leštině, Dvořišti a v Doubravicích pak ještě vyměněno
drátové nadzemní vedení za kabel (nad pozemkem p. Kašpara).
V říjnu se za finančního spolupodílnictví obcí Leština, Libecina a
Javorníky se podařilo položit zámkovou dlažbu a upravit prostranství
před hřbitovem v Podhořanech.
Firma LTM Litomyšl vybrala požární nádrž v Leštině, instalovala nové
stavidlo, ale voda se ztrácí bohužel i nadále.
V obecním lese nás postihla kůrovcová kalamita a vichřice. Doslova se
nám mění ráz krajiny před očima, suché a kůrovcem napadené
stromy jsou toho důkazem.
Na jaře hasiči z Doubravic vysázeli 400 kusů smrků a 650 kusů buků
do oplocenek. Vytěžili jsme 360m3 dřeva, z toho 260 m3 kůrovcového
dřeva. Příjem z prodeje činí 250 000,- Kč, dotace na zalesnění 30 800,Kč. V příštím roce plánujeme dotěžit napadené stromy a zalesnit
holiny.
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Největší akcí v historii naší obce je v současné době probíhající
odkanalizování našich obcí soustavou domovních ČOV.
Mysleli jsme si, že bude nejobtížnější zajistit všechna povolení,
souhlasy vlastníků a souhlasy sousedních pozemků, ale skutečnost je
jiná. Jelikož jsme teprve čtvrtá obec v ČR, která tento projekt
uskutečňuje, není zatím propracován systém, jak k realizaci
přistupovat. Dá se říci, že je to cesta neodzkoušená a nemáme se od
koho učit. Tento pilotní projekt přináší potíže, které se musí vždy řešit
na místě u jednotlivých nemovitostí a jsou jiného rázu, než lze
předpokládat. Vzhledem k tomu, že jsou stavbou dotčeny soukromé
pozemky zájemců (např. dvory, zahrady,
zahrádky) ve všech našich obcích, je tato
akce z hlediska rozsahu dosud nejnáročnější. Stále více se přesvědčujeme o
nutnosti zřízení domovních čističek
odpadních vod, protože současné vypouštění odpadních vod není v pořádku.
Po roce 2020 bude u nemovitostí, které
nebudou využívat DČOV, vyžadovat
obecní úřad na základě zákona č.
254/2001 Sb., doklad o likvidaci odpadních vod.
Do konce roku 2018 bylo instalováno 8 čističek. V realizaci se bude od
15.1.2019 neprodleně pokračovat, termín dokončení, včetně
kolaudace, je stanoven do konce září 2019 . Tímto žádáme občany
zapojené do projektu, aby byli předem připraveni na stavbu, hlavně
pak na část elektro: přívod NN pro DČOV – kabel CYKY 3J x 2,5, jištěn
jističem 16B/1 s vypínací schopností 10 kA a proudovým chráničem
0,03A. Dále pak zajistit napuštění DČOV při osazení zahradní hadicí.
Pro napuštění je potřeba 2 – 3 m3 vody podle velikosti čistírny.
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Komunikace k parcelám – po vleklých problémech ohledně
povolovacích procesů bylo vydáno stavební povolení a v září začala
firma REAL Chrudim stavební práce s realizací stavby. Dle smlouvy
měla být dokončena do 30.11.2018. S firmou nastaly problémy
z důvodů nedodržení podmínek projektové dokumentace a
komunikace není dodnes dokončena.
Pečovatelský dům ve Dvořišti je plně obsazen, všechny závady byly
v záruční době odstraněny, např. výměna radiátoru, oprava ČOV a
plynového kotle, zatékání kolem odvětrání v kotelně, pouze
strakapoudi nám ničí zateplenou omítku i nadále.
Dne 28.10.2018 byla vysazena u pečovatelského domu Lípa svobody.
O kulturní vystoupení se postaraly děti ze Dvořiště.
V rámci oslav 100 let založení republiky byla uspořádána v Leštině
beseda o historii Leštiny. Poutavou přednášku vedla p. Alena
Vodičková a po té vystoupily sestry Chalupovy v tanečním programu
„Elegance první republiky“.
Den dětí ozdobil Sraz malých motocyklů se Spanilou jízdou po
okolních obcích.
V dubnu se uskutečnil úklid veřejného prostranství v obcích pod
názvem „Uklidíme Česko“. Sousedské posezení nám zpestřili
divadelníci, hudebníci a naši kamarádi z Mladějova.
Vánoční besídku obohatilo loutkové divadlo KOZLÍK pohádkou o
čertíku Luciáškovi. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na zdravotní pomůcky pro Adámka Vyčítala.
Spolek sousedé pomáhal při organizaci výše zmíněných akcí a dále
pak zorganizoval turnaj ve stolním tenise, karneval pro děti, vepřové
hody, pochod O velikonočního zajíčka, Gulášobraní a posvícenskou
zábavu.
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Plány pro rok 2019
 Dokončení odkanalizování obce soustavou DČOV
 Dokončení komunikace a chodníků k novým domům v Leštině
 Opravy místních komunikací
 Oprava bezdrátového rozhlasu
 Dle finančních možností prodloužení vodovodu ve Dvořišti
 Zhotovení projektu na vodovodní přípojku na hřbitov
v Podhořanech
 Vytěžení kůrovcového dřeva a následné částečné zalesnění
Pozvánka na kulturní a společenské akce v roce 2019:
31. 12. 2018
- Silvestr
5. 1. 2019
- valná hromada Spolku sousedé
5. 1. 2019
- Tříkrálová sbírka
12. 1. 2019
- valná hromada hasičů Leština
26. 1. 2019
- turnaj ve stolním tenise
9. 2. 2019
- maškarní karneval
únor
- vepřové hody
březen
- sousedské posezení s důchodci
30. 4 . - 1. 5. - stavění máje
4. 5. 2019
- hasičská soutěž „O pohár obce Leština“
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se v roce
2018 zapojili do činnosti obce. Buďme k sobě vstřícní, tolerantní a
navzájem se respektujme. Přál bych si, aby naše obec byla přívětivá
pro všechny generace, aby se nám tu dobře žilo. Toto však nezajistí
jediná osoba, žádný starosta. To můžeme zvládnout pouze společně.
Melša Jan
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Lípa Svobody 28. 10. 2018 u pečovatelského domu ve Dvořisti

Zastupitelstvo obce Leština přeje
všem občanům hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti
po celý rok 2019.
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