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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce
přejí zastupitelé obce Leštinka.
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Rozsvěcení vánočního stromu
…. Očima jedné ze zúčastněných
Dne 29. 11. 2013 se v Leštince uskutečnilo
rozsvícení vánočního stromu. Při té příležitosti
vystoupily děti z Leštinky a okolí se svým
pásmem koled. Na toto vystoupení trénovaly
po dva týdny v Kulturním domě. První zkoušku
měly děti v pátek 22. 11. 2013.
Většina dětí vystupovala už minulý rok, ale
podpořili je i nováčci, kteří se s vervou pustili
do nacvičování společně se ,,zkušenějšími“.
Vyzkoušeli si všechny koledy, určili sóla
a ve všem si udělali jasno, aby je na vystoupení
nic nepřekvapilo. Poslední zkouška byla
stanovena na středu, těsně před vystoupením.
Všichni se sešli a začali znovu procvičovat, byla
to už ale jen taková informativní zkouška, aby
si všichni zafixovali, v jakém pořadí budou koledy
následovat, nebo kde budou děti při zpívání stát.
Na konci zkoušky se domluvili na určitou hodinu,
kdy se sejdou na obecním úřadě před oficiálním
vystoupením.
V pátek v 17:30 se sešli na obecním úřadě.
Prošli si ještě jednou všechny koledy a připravili
se na zpívání u vánočního stromku. V 18 hodin
začal celý program. Na úvod zahrála Vendulka
Kropáčková na klarinet píseň „Tichá noc“, pak
začaly zpívat děti.

V pásmu byly tradiční koledy i novější
vánoční písničky, všechny měly děti pečlivě
nacvičené a pod vedením jejich sbormistryně
odvedly skvělou práci a příjemně naladily
všechny přítomné na blížící se vánoční svátky.
Při poslední písni „Narodil se Kristus Pán“
se přidalo i publikum. Po vystoupení se rozdával
svařák, čaj a bylo tu i něco k zakousnutí. Nakonec
dostal každý malý dárek v podobě dřevěného
kapříka.
Míša Kropáčková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci listopadu oslavily naše spoluobčanky významná jubilea.

Marta Kropáčková

60 let

Miloslava Pondělíčková

87 let

Srdečně blahopřejeme!
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