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Den matek
Tento svátek má svůj původ ve starém
Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea,
matka všech bohů. Také staří Římané
konali obřady, kterými uctívali a
oslavovali Cybele, taktéž matku všech
bohů. Tato římská náboženská slavnost
známá jako Hilaria trvala celkem tři dny,
a to od 15. do 18. března.
První zprávy o předchůdci nynějšího
Svátku matek sahají do Anglie 16. století.
Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská
neděle nebo Neděle matek a slavil se na
počest všech anglických matek v období
zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní
období od Velikonoc). Je to vždy druhá
neděle půstu, jež oslavuje matky.
Služebnictvo mělo volno k tomu, aby se
vrátilo domů a trávilo tento den se svými
matkami, neboť mnoho chudých v Anglii
pracovalo jako služebnictvo v bohatých
rodinách, často daleko od domova.
V USA poprvé - v roce 1872 - Den matek
navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako
den míru. Matka, vychovává a vypěstovává
ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti,
zůstávala však v minulosti často v pozadí a
nepovšimnuta. Proto od samého zrodu
tohoto svátku nikdo nepopíral, že by
matkám měly být více nakloněny zákony a
že stát by měl matkám a dětem hmotně
pomáhat. Zbožnou Annu Jarvisovou (1864
- 1948), matku 11 dětí, inspirovalo k
založení Svátku matek úmrtí její maminky
v roce 1906. Kampaň zahájila v americkém

stylu následující rok zádušní mší za
všechny maminky na světě a 1908 jej už
oslavovalo celé město Filadelfie. O rok
později se již k oslavám Dne matek
připojilo 45 států USA a další země všech
světových kontinentů. V roce 1911 se Den
matek slavil téměř ve všech státech.
Roku 1913 Kongres USA navrhl slavit
každoročně vždy druhou květnovou neděli
jako národní svátek věnovaný matkám.
V roce 1914 oslavy prvního národního Dne
matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký
prezident Woodrow Wilson. Jako symbol
poděkování matkám byla určena květina –
bílý karafiát. V tento den matky
nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno
obstarávaly děti, které navíc maminky
ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali
matkám pozdravy a blahopřání.
V roce 1913 se Dne matek slavil poprvé v
Evropě - konkrétně v Anglii.
V Československu Den matek prosadila
předsedkyně Československého červeného
kříže Alice Masaryková v roce 1914.
Poprvé se ale slavil až 13. května 1923 v
brněnském středisku Vesna. Po únoru 1948
byl
Den
matek oficiálně
nahrazen
Mezinárodním dnem žen.
Po listopadu 1989 se pomalu k této oslavě
maminek vracíme. A tak je tu příležitost
pro děti a otce dát jednou v roce své
mamince či manželce třeba kytičku. Také
obecní úřad Leštinka se připojuje ke
gratulantům malým dárkem a kytičkou.
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Nepovolená oslava
V pátek navečer, poslední týden v měsíci
dubnu, začala postupně projíždět naší obcí
osobní a dodávková auta. Všechna auta
směřovala k blízkému lomu. Tolik lidí a aut v
lomu Zvěřinov již dlouho nebylo.

Za nedlouho po jejich příjezdu se začala obcí a
přilehlým okolím ozývat podivná dunění
připomínající
činnost bucharu. Tento
monotónií rytmus techna bylo slyšet široko
daleko po okolí a znělo i uvnitř v obytných
domech. Přišel večer a stále stejný monotónní
rytmus zněl teplou nocí. Některým občanům
se nedařilo usnout. Na tísňovou linku policie
ČR přišlo několik telefonátu (chatařů, místních
občanů a anonymů) se žádostí o zjednání klidu.
Hlídka policie ČR ze Skutče byla 2x v noci na
kontrole v lomu. Na tomto místě zjistila, že po
okolí lomu ve skalách a na zpevněné ploše je
cca 100 lidí. V přilehlých betonových boxech
sloužících pro skladování kostek si mládež
zřídila po zastřešení plachtami sídlo.

V jednom výčep sudového piva a ve druhém
byla rozložena hudební aparatura. Napájení
aparatury bylo zajištěno z aut a elektrocentrály.
Párty pořádal jeden mládenec na oslavu svých
narozenin a pozval sem své přátele. Po
domluvě slíbili v noci policii, že produkci ztiší
a nebudou rušit okolí a areál opustí.
Druhý den ráno byla sobota. Hned po ránu
bylo opět slyšet techno po celém okolí. Lidé na
sídlišti ve Skutči měli také možnost slyšet tuto
hlasitou hudební produkci, která se sem nesla
přes les. V devět hodin ráno byli sezváni na
služebnu policie ve Skutči zástupci majitele
lomu a starosta obce Leštinky. Ani jeden tuto
párty nepovolil a proto byla prohlášena za
nepovolenou. Dále bylo dohodnuto tuto akci
na místě ukončit a účastníky vyzvat k odjezdu
z areálu lomu, kde hrozí nebezpečí úrazu,
případně utonutí. Na pomoc byla přizvána i
hlídka policie ČR z Chrasti.

Po rozmluvě s oslavencem došlo k dohodě, že
po vystřízlivění, nejpozději do 16 hodin
odpoledne odjedou. Další přijíždějící budou
posíláni pryč a hudební produkce bude
ukončena.
Tuto dohodu všichni účastníci nepovolené
oslavy respektovali a postupně odjeli. Původně
zde dle vyjádření oslavence chtěli být i o
čarodějnicích a oslavit zde i první máj.
Jsme rádi, že se nikomu nic v lomě
v podnapilém stavu nestalo a děkujeme
strážníkům policie ČR ze Skutče a Chrasti za
pomoc a uvážlivý přístup k řešení této situace.

Číslo 19/ Strana 3

Zpravodaj Leštinky

Květen 2007

Hudební festival ve Skutči
Nezapomeňte se jít podívat na již tradiční
hudební slavnosti. Město Skuteč pořádá od
neděle do neděle (13. - 20.5.2007)
Tomáškovu a Novákovu hudební Skuteč.
Jedná se již o čtvrtý ročník slavností.
Neklamným znamením blížícího se zahájení
jsou již vyvěšené festivalové praporky po
ulicích města Skutče. Reklamní panely a
plakáty s kompletním programem jsou
k vidění i v okolních městech. Vstupné na
jednotlivé koncerty je dotováno. Nejvyšší
částka dosahuje jen 100 Kč. Přitom zde
vystoupí například Filharmonie Brno, nebo

bude i divadelní představení Klicperova
divadla. Ceny lístků na koncerty pěveckých
souborů budou jen 40 Kč, přitom děti do 12
let budou mít vždy vstup zdarma. Využijte
této příležitosti a udělejte radost svým
manželkám při příležitosti oslav Dne matek
a jděte se společně s celou rodinou podívat
na některý pěkný program.
V sobotu 19.5 2007 bude ve Skutči tradiční
jarmark, kde na náměstí vystoupí mažoretky
a proběhnou koncerty ZUŠ z Chrasti, Skutče
a Hradce Králové a nebudou chybět ani
dechové soubory. Je zajištěno i tradiční
občerstvení pořádané místními rybáři.

Pálení čarodějnic
V pondělí posledního dubnového dne
proběhly přípravy na tradiční pálení
čarodějnic v naší obci.. Z PK přišel dopis se
žádostí o zavedení mimořádných opatření
k zamezení možných příčin požárů. Letošní
jaro je velmi suché a je zvýšené riziko
požárů.
Pod vedením místních hasičů byla navršena
hranice větví a dříví na místním hřišti u
potoka Žebro. Pod přístřeškem byl naražen
soudek piva a každý si zde mohl objednat
nějaké to pivo

Na rožni se opékala i kuřata. Posezení při
ohni se všem líbilo a k žádnému požáru
nedošlo.
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Z obecního zastupitelstva.
Projednáváno organizační zajištění
Dne matek a Dne dětí. Vzhledem
k uzavření
místního
pohostinství
rozhodnuto, že sociální komise zajistí a
předá malý dárek a květinu při příležitosti
svátku všem matkám v obci. Den dětí bude
řešen sportovním dnem na hřišti.
Rozhodnuto
zajistit
vhodné
diplomy a ocenění pro sportovní vyžití
dětí. Pro tyto účely budou zakoupeny sady
medailí a poháry.
Projednáno
zapůjčení
dvou
dřevěných obecních altánků na hřiště.
Budou sloužit na ochranu před deštěm při
pořádání druhého ročníku malého fotbalu FUTSALU a následně při oslavách
založení SDH Leštinky. Přepravu zajistí za
SDH pan Ročeň.
Dokončeno panem Ceplem Vl.
zbourání kamenných stěn po vyhořelé
stodole pana Pospíšila.

Ve spolupráci s lomem Zárubka
bude terén po stodole konečně srovnán a
upraven do roviny s navezenou
naplaveninou ve spodní části zahrady.
Provedeno vytrhání pařezů a
kamenů po bývalé trafostanici u
autobusové zastávky. Tento prostor bude
upraven a zatravněn.
Sepsána smlouva s Obcí Zaječice o
koupi vozidla AVIA a zaslány peníze
(15 000 Kč) na účet obce Zaječice.
Vozidlo bude po polopřevodu dovezeno do
Leštinky.
Na základě podaného inzerátu se do
obce dostavili dva kupci na vozidlo PV3S
používaného našimi hasiči. Dosud však
k prodeji nedošlo.
Zaslána žádost o přidělení dvou
kontejnerů na sklo, s příslibem zakoupení
dalšího do dvou let. Obec tak bude mít tři
kontejnery za cenu jednoho. Kontejnery na
papír zatím nejsou k dispozici.

Naši jubilanti
V měsíci květnu 2007 oslavili naši
Paní Eva Kryštofíková
spoluobčané významné kulaté životní
Pan Jiří Kinc
výročí.
Srdečně blahopřejeme

* 60 let
* 50 let

Lokomotiva Leštinka
V loňském roce byl našimi sportovci
uspořádán první ročník malé kopané.
Konal se v Leštince na místním hřišti
17.6.2006. Pro velký úspěch se bude letos
opakovat. Je naplánován na 16.6.2007 a
všichni občané jsou srdečně zváni. Věříme,
že přijdou a podpoří naši Lokomotivu
Leštinku. Všichni hráči pilně trénovali a
hráli i v zimě. O posledním březnovém
víkendu skončila již 6 sezona v halové
kopané a vedli si opravdu dobře. Soutěže

se zúčastnilo 13 týmů a rozdali si to
jedenkrát
každý
s každým.
Pak
následovalo rozdělení do dvou skupin.
Prvních 6 „o postup“ a zbytek „o
umístění“. Leštiňáci v základní části
skončili 4. Ve finálové skupině se prali až
do posledního turnaje o postup do vyšší
třídy. Nakonec to stačilo na celkové velice
pěkné 3. místo s vyrovnanou bilancí 5ti
výher a proher a skóre 34 : 30. Podrobnější
informace jsou na www: lestinka.unas.cz

