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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2016
přejí zastupitelé obce Leštinka.
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SDH Leštinka
V měsíci květnu zahájili svoji
a Štěpánova se zatím nedaří
sportovní činnost i místní hasiči.
stahovat. Bohužel letošní účast
Po důkladné prohlídce techniky
v lize hasičského sportu byla spíše
po zimní pauze se pustili
tristní. Nejen, že se nepodařilo
do tréninků, kde ale účast nebyla
objet všechny závody, ale
taková jako v předchozích letech.
v případě účasti brali naši hasiči
Nicméně, první výjezd byl
většinou NP. Vypadá to, že bez
naplánovaný již na 9.5.2015, kdy
tréninku to opravdu nepůjde.
se v Třemošnici konal první
Asi největším úspěchem tak
závod v rámci otevřené ligy
lze brát založení družstva dětí,
hasičského sportu. Naši hasiči
které si vzala pod svá křídla
se umístili na 16. místě z 24
Žaneta Vohnická. To si svoje
účastníků s výsledným časem
premiérové vystoupení odbylo
31.96sec, což k výše uvedenému
na okrskových závodech ve Skutči
není úplně špatný výsledek.
a skončilo na čtvrtém místě.
Dalším výjezdem byly okrskové
Zpětně to opravdu vypadá, že by
závody, které se letos konaly
se nemuselo jednat jen o nějakou
ve Skutči. Jednalo se o součást
jednorázovou akci. Omladina
oslav ke 140. výročí založení
se letos zúčastnila cca 8 dětských
místního sboru. V letošním roce
závodů a ač výsledky v podobě
jsme opět vyslali pouze jedno
pohárů nebo medailí se vždy
družstvo mužů, bohužel družstvo
nepovedly, tak v tuto chvíli jde
žen prakticky zaniklo. I letos se
hlavně
o
získání
vztahu
podařilo obhájit vítězství v tzv.
k požárnímu sportu, případně
neligových týmech. Nicméně,
pocitu sounáležitosti s týmem.
výkonnostní ztráta na družstva
A
to
se
myslím
daří.
Skutče,
případně
Zbožnova
Sobota 9.1.2016
Výroční schůze SDH
18:00

Výlet do zábavného parku MIRAKULUM
V sobotu 27.6. jsme časně
ráno vyrazili směr Milovice. Byli
jsme natěšení a zvědaví, protože
většina z nás dětí tento park ještě
nenavštívila. Myslím si, že nás
všechny Mirakulum příjemně
překvapilo a nadchlo. Byl zde

připraven opravdu pestrý program
a také mnoho různých prolézaček.
Opravdu zapeklitou atrakcí bylo
bludiště - věřte mi, ať jsem se
snažila, jak jsem chtěla, nedostala
jsem se odtamtud dříve než za
čtvrt hodiny. No, a po bludišti
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byla
možnost
navštívit
dobrodružný hrad s prolézačkami
a skluzavkami do hradního
podzemí (naneštěstí některých
rodičů). Také atrakce v korunách
stromů a dětské dílničky slibovaly
zábavu dětem každého věku.
A mimo to ve venkovním divadle
probíhal zajímavý program hudební představení, poníci,…
a protože v českém jazyce
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Mirakulum znamená „magické
místo“,
nesměl
samozřejmě
chybět kouzelník.
Vrátili jsme se navečer,
příjemně unavení, nadšení a plní
dojmů. Jsem si proto jistá, že jsme
si to všichni náramně užili! Tímto
chci všem poděkovat za skvěle
strávenou sobotu.
/očima jedné ze zúčastněných/

Výměna vodoměrů
Již několik let zpětně
připomínal pan Novotný nutnost
řešit
stav
vodoměrů
a vodoměrných šachet v lokalitě
„na chatách“. Situace byla
opravdu
nepřehledná,
řada
odběratelů
měla
nepřístupné
vodoměry, někteří měli vodoměry
vedeny přes studnu a hrozilo
v případě poruchy její vytékání.
Samotný věk a technologická
kvalita byla již za zenitem. Proto
byla oslovena firma Voda-topení
p. Fodor ze Svratouchu, která
provedla jejich výměnu. Zemní
práce dělal pan Lhoták, jako

technický dozor a koordinátor
prací fungoval P. Cepl. Snahou
zastupitelů bude i v příštích letech
eliminovat ztráty na vodovodním
řádu.

Dětský klub
Letos v říjnu oslavil dětský
klub své první výročí. To, co se
zprvu zdálo jako nesmělý pokus,
se po roce činnosti zdá být jako
dobrý nápad. Původní myšlenkou
bylo občasné scházení předškolní
mládeže pod vedením Žanety
Vohnické. Výsledek je asi
překvapením
pro
všechny,

pravidelně se každý čtvrtek
v prostorách knihovny schází
okolo 12 dětí a to nejen
z Leštinky, ale i z Vrbatova
Kostelce nebo Skutíčka. Velké
DÍKY patří hlavně „tetě“ Žanetě,
která má na každou schůzku
připravený program na úrovni.
Mezi největší akce klubu patřilo
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dětského

hřiště“

a

„zábavné
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odpoledne“.

Oficiální otevření dětského hřiště
Ve čtvrtek 4. června byl dětský
klubík trochu netradiční. Spolu
s dětmi a rodiči jsme oficiálně
otevřeli naše nové dětské hřiště,
které bylo postaveno pod záštitou
obce Leštinka. Celé odpoledne
probíhalo formou dětských her a
soutěží – skládání puzzle, hod
míčem na cíl, slalom na
koloběžkách, shazování kuželek,
stavby z kostek,…
za každý

splněný úkol děti dostaly sladkou
odměnu a na posledním stanovišti
bublifuk. Když všechny děti měly
úkoly splněny, seskupili jsme se u
pásky a společně ji přestřihli.
Následovala volná zábava na
hřišti plném průlezek, houpaček a
skluzavek. Děti
po celou
dobu měly možnost zaposlouchat
se do písniček z pohádek.

Zábavné odpoledne
Na závěr školního roku 2014 –
2015 se děti sešly ve speciálním
klubíku. Pro děti bylo přichystané
zábavné odpoledne v podobě
„šipkované“ na lom Leštinka
(potápěči). Ještě než jsme vyrazili
na předem přichystanou trasu
s úkoly a soutěžemi, děti měly
možnost si nechat namalovat
na obličej zvířátko dle jejich
výběru. Nakonec všechny děti
vycházely na trasu jako „pejsci“.
Cestu nám ukazovaly barevné
fáborky a úkoly značila psaníčka
nakreslená na silnici – např.
lovení ryb, chůze po laně,
přenášení vody, panák, poznej
barvu a v neposlední řadě si děti
užily jízdu na čtyřkolce. Za každý
splněný úkol dostávaly kousek
tajenky (obrázku), který na konci

složily, a na každého čekal balíček
s odměnou. Jako překvapení si pro
nás manželé Boržíkovi připravili
občerstvení a krásný ovocný dort.
Následovala
volná
zábava
na dětském hřišti, děti vyzkoušely
snad všechny atrakce a hry, které
rekreační středisko nabízí. Všichni
si užili spoustu zábavy a odnesli
si i spoustu krásných zážitků.
Tímto bychom chtěli moc
poděkovat manželům Boržíkovým
za umožnění využití jejich
rekreačního střediska a za
občerstvení s výborným dortem.

