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Leštinecká pouť
Jak již bývá zvykem, první neděli
po sv. Antonínovi připadá na naši obec
pouť. S tím jsou spojené různé, již tradiční,
akce jako je pouťová pobožnost, turnaj
ve fotbale a letos prvně i Intuitivní kresba
pod vedením Jiřiny Češíkové.
Mše svatá se konala v pátek 14.6.
a celebroval ji páter Arnošt Vidourek,
který asi jako první kněz k nám
na bohoslužbu dorazil na kole . Mše

svatá byla za všechny živé i zemřelé
občany Leštinky. Zároveň se zastupitelé
při této příležitosti rozhodli uspořádat
sbírku na pomoc lidem zasaženým
červnovou povodní. Výsledná částka byla
překvapivá a činila 6200 Kč. Páter
Vidourek předal tuto částku 15.7.2013
Diecézní katolické charitě do Hradce
Králové.

Lokomotiva cup 2013
Již 7.ročník turnaje v malé kopané
se konal na „Bělišti“. Jedná se o tradiční
akci, které se zúčastňují ve většině případů
stejné týmy. Mezi stálice patří Předhradí,
Vrbatův Kostelec, tým hokejových
rozhodčích. Ty doplnila družstva Fosy
Radčice a Red Devils Prosetín. A právě
mužstvo z Prosetína prokázalo největší

Vítězné družstvo Red Devils Prosetín

kvalitu a s přehledem získalo vítězný
pohár (v celém klání ztratilo jen 2 body při
skóre 16:5). Na druhém místě skončilo
družstvo Fosy s 10 body a skóre 12:4.
Domácí borci neobhájili předloňské
vítězství a museli se spokojit s místem
třetím za 9 bodů a skóre 9:13.

Tým Leštinky
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Intuitivní kresba
Intuitivní malování v
Leštince
s Jiřinkou Češíkovou se tentokrát
uskutečnilo v neděli 16.6.2013. Sešla se tu
skupina žen a dívek všech věkových
kategorií - od dívek školou povinných, přes
slečny, mladé maminky, ženy středního
věku až po „babičky“. Milým hostem,
který mezi nás zavítal, byl farář Církve
československé husitské p. Špaček.
Po úvodním slově a přivítání jsme
se mohli potěšit s originální tvorbou
Jiřinky Češíkové – obrázky, které kolovaly
celým sálem, vyprávěly příběh jejího
života a vyprávění tím bylo ještě
poutavější. Potom k nám promluvil
p. farář Ruda Špaček, mimo jiné zmínil,
jak je krásné, že se takto dokážeme sejít,
a požehnal našemu tvoření, s tím že i on
vyzkouší společně s námi malovat.
Podobně jako minule s námi tedy maloval
jeden muž. Nejprve jsme se učili uvolnit
ruku a spontánně namalovat první obrázek.
Postupně jsme tvořili obrázky zaměřené
na různá témata. Předposledním tvořeným
obrázkem byl pocit štěstí v nás. Každý sám
za sebe se měl rozpomenout na chvíle, kdy
se cítil naprosto šťastný a spokojený, a pak
tuto emoci přenést na čtvrtku. Bylo krásné
pozorovat všechny malující, jak se jim
nejprve na tváři objevil úsměv a pak bylo
stejně úžasné sledovat, co vzniká pod
rukama každé z nás.

Vyvrcholením celého setkání bylo
společné tvoření obrazu pro oddělení
dětské onkologie v Motole. Bylo nádherné
pozorovat, co vzniká na bílé čtvrtce a jak
každá z nás dává do obrázku kousek svého
„já“ a pod taktovkou Jiřinky Češíkové
postupně vznikají dva do sebe zapadající
obrázky vyzařující ono ŠTĚSTÍ, které je
tolik potřebné k tomu, aby se podařilo to,
co jim všichni ze srdce přejeme - a to
uzdravení.

Poděkování patří všem, kteří opravdu
s láskou tvořili. Těšíme se někdy příště
na další setkání, snad se nám podaří
vytvořit stejně pohodová atmosféra jako
v tuto pouťovou neděli.
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Obec Leštinka ve spolupráci s pojišťovnou Generali pořádají
zábavné odpoledne nejen pro děti.

+
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Měsíc

Datum

SRPEN
2013

10.8.
11.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.
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Den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
SRPEN 2013
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova 5901
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova 5901
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Poliklinika
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Poliklinika
MUDr. Chludová
Skuteč
Smetanova
568 U Botany

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci červnu oslavila naše spoluobčanka významné jubileum.

Libuše Talácková

89 let

Srdečně blahopřejeme!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úmrtí
V měsíci červnu nás navždy opustila naše spoluobčanka

Marie Ceplová
Čest její památce!
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