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Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

v říjnových volbách jste si zvolili nové zastupitelstvo, které na svém prvním zasedání 
3. listopadu zvolilo starostu, místostarostu a předsedy jednotlivých výborů. Chci Vám touto 
cestou poděkovat za hojnou účast ve volbách a doufám, že všichni členové  nového 
zastupitelstva naplní Vaše očekávání. Současně bych chtěl poděkovat za práci členům 
minulého zastupitelstva. V minulém volebním období bylo mnoho v obci zlepšeno a uděláno, 
ale práce je a bude stále dost. 

 
Blíží se konec roku 2006 a proto Vám přeji do nového roku 2007 hodně zdraví, 

spokojenosti, štěstí a hezké a klidné prožití vánočních svátků. 
 
 
       
        Ing. Milan Bílek 
       
 
 
 
 
 
 

 
Z činnosti zastupitelstva: 
- V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o instalaci internetu pro veřejnost do 

obecní knihovny. Celou akci se podařilo úspěšně dokončit v listopadu. 
- Zastupitelstvo obce projednalo v minulých měsících omezení provozu na obecních 

komunikacích, konkrétně silnice za RD p. Vorla směrem k budově obecního úřadu. Tato 
část komunikace by měla být do budoucna neprůjezdná, což schválil DI Policie ČR 
Pelhřimov. Doufáme, že toto omezení přispěje k bezpečnosti v obci a ke spokojenosti nás 
všech. 

- Ve spolupráci s firmou VoKa Humpolec zastoupenou panem Ing. Kaňou řešíme kvalitu 
vody v našem vodovodu. V blízkosti stávajících pramenů byly nalezeny další dva, které 
snad pomohou vyřešit problém s kvalitou dodávané vody. 

- V říjnu  proběhly v obci komunální volby, ze kterých vzešlo nové zastupitelstvo obce 
v tomto složení: Ing. Milan Bílek (starosta), František Brada (místostarosta), členové -  
Lenka Kamírová (finanční výbor), Jaroslava Kubešová (pořádkový výbor), Jana 
Žmolková (kontrolní výbor), Ing. Daniel Trefil (stavební výbor) a Petr Vorel (kulturní 
výbor). 

- V říjnu byl přistaven velkoobjemový kontejner na věci, které se nám v našich 
domácnostech za několik let nashromáždily, nehodí se  a nepatří zrovna do tříděného 
odpadu.    

– Od ledna 2007 budou starším občanům předávány gratulace v podobě hudebního dárku 
nejen obecním rozhlasem, ale také v rámci pořadu Písničky pro radost vysílaného Českým 
rozhlasem České Budějovice na frekvenci 106,4 FM. 



 

Mikuláš dětem 
V předvečer památky sv. Mikuláše si kulturní výbor připravil pro děti „ čerty“. S nadílkou po 
vsi obcházel nejen Mikuláš doprovázený vládcem pekel, ale i anděl. Hodným dětem 
nadělovala trojice balíčky, ve kterých nechyběly sladkosti, ovoce, ořechy, drobná pozornost a 
v mnohých se vyskytovalo i uhlí. To některé dítko asi více zlobilo… Seznam zlobivých 
dětiček si Mikuláš se svým doprovodem odnesli, aby napřesrok mohli posoudit zlepšení jejich 
chování či naopak.  
Akce se zajisté líbila nejen představitelům nadpozemských bytostí, snad i Vám a především 
dětem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání důchodců 
V pátek 15. prosince 2006 proběhlo již tradiční setkání našich starších spoluobčanů, kteří si 
zaslouženě užívají odpočinku. Setkání důchodců se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního 
úřadu od 16. hodin, kde na všechny přítomné čekalo pásmo písniček, básniček se zimní a 
vánoční tématikou a koledy v podání našich dětí a žáků základní školy v Nové Cerekvi pod 
vedením paní učitelky Ježkové. Sousedské posezení přišel zpestřit hezkými lidovkami pan  
Kubeš se svojí harmonikou. Doufáme, že se setkání všem zúčastněným líbilo a těm, kteří se 
podíleli na jeho zajištění (manželé Trefilovi, Lenka Kamírová, František Brada, Eva Bryxová, 
Milan Bílek, Eva Mifková) patří  velké díky.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Vybráno z kroniky obce 
Opět bychom si chtěli připomenout časy minulé …. otáčíme listy obecní kroniky a vybíráme 
ne náhodou rok 1935.  Tento rok se stejně jako letos konaly volby, bylo málo brambor, sněhu 
dost a parného léta jsme si stejně jako před 71 lety užili ažaž. 
 
1935 
Zima roku tohoto jest celkem mírná, sněhu jest sice dosti i mrazy, což ani jinak býti nemůže. 
Jaro počalo silnými dešti, které ale brzy přestaly a počalo suché parné počasí, které vytrvalo 
až do poloviny srpna. Obilí bylo krátké, nevyvinuté a brambory též nevyrostly. 
Letošního roku byly provedeny volby do senátu a národního shromáždění, též do 
zastupitelstva zemského a okresního. Všechny strany prováděly agitace, předvolební schůze, 
co bylo řečí, co slibů, jak jedna každá strana se bude starat o blaho národa a co úlev budou 
mět poplatníci. Sliby chyby. Sliby ještě nikomu nepomohly a nikdy nepomohou. Pokud 
voličové ze svých středů nevyšlou nezištné a opravdové zástupce do národního shromáždění, 
nečekejme lepších časů a urovnání poměrů. Protože dosavadní zástupci až na malé výjimky 
postaraly se o svůj vlastní a svojich nejbližších známých prospěch a ostatní veřejnost zůstává 
bezradně a zatrpkle na to vše hledět. 
Naši občané při těchto volbách také hledaly v různých stranách svoje zastoupení a – výsledek 
bude - ? Zastoupeno bylo 8 stran, převahu měla strana zemědělská. Též pro volbu do 
zastupitelstev okresního a zemského byl stejný poměr. Místní občanstvo se chovalo po čas 
voleb důstojně bez nevraživosti proti jiným smýšlením díky tomu, že se v obci nekonaly 
žádné agitační schůze, až na jednu ze strany zemědělské, která nezanechala žádného většího 
dojmu na mysli voličstva. 
Letošního roku vypukla válka Italsko – Habešská a jak dlouho bude trvat a co vše se změní do 
ukončení této války, neví nikdo z nás, jen aby ve vnitřní Evropě nemělo to dozvuky. Proč toto 
vzájemné vraždění národů? Co strasti, co bolesti a co útrap přináší lidstvo postižených 
národů, jak velké zatížení ve všech oborech hospodářských, proč - ? že nesmím psát? 
 
Zaznamenávám: dne 13. prosince 1935 vzdal se úřadu prezident republ.Českoslov.Tomáš G. 
Masaryk a dne 18. 12. 1935 zvolen byl prezidentem Dr. Ed. Beneš. 
 
Letošního roku byla provedena volba obecního zastupitelstva. Byla utvořena jednotná 
kandidátní listina strany republikánské, navržených 12 kandidátů bylo přijmuto bez námitek. 
Slibujeme si, že poměry se zlepší již tím, že v zastupitelstvu jsou všichni noví členové a 
finanční otázka bude rozřešena a nebudeme platiti obecních přirážek. Volba byla provedena 
12. ledna 1936 a byli zvoleni: Hrdoušek Václav (starosta)  čp. 20, Bíba Josef (náměstek 
starostův) čp. 17, Samek František (I. radní) čp. 7, Dvořák František (II. radní) čp.1.  
Finanční komise: Valouch František čp.24, Horák Karel čp. 45, pokladník - Brtna Josef čp. 
32.  
Knihovní rada: Pech Josef čp.13 – pokladník, Valouch František čp.24 - knihovník 
Letopisecká komise: Samek František – předseda, Roubík Jan – zapisovatel 
Členové zastupitelstva: Valouch František čp. 24, Horák Karel čp. 45, Zápotočný Stanislav 
čp. 27, Roubík Jan čp. 2, Markvart Josef čp. 26, Houček Václav čp. 12, Brtna Josef čp.32, 
Pech Matěj čp. 4 
 
Volba provedena za přítomnosti p. Bašusa říd. učitele z Moravče. 
 
 
 



Rok 2006 u hasičů 
Krátké zhodnocení letošního roku pro nás sepsal starosta SDH František Brada. 
 
Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vás seznámit s činností sboru dobrovolných hasičů v r. 2006.  
 

V květnu proběhla soutěž hasičských sborů našeho okrsku. Cvičení se uskutečnilo v Čížkově 
a pro připomenutí bych rád zopakoval, jak jsme se umístili. Z našeho sboru soutěžili celkem 3 
družstva (2 družstva mužů a 1 družstvo mladších dětí). Mladší muži se umístili na sedmém 
místě, což je dobrý výkon, protože většina z členů tohoto družstva ještě v loňském roce 
soutěžila za děti. Starším mužům se útok příliš nepodařil, skončili na 12. místě. Děti získali ve 
své kategorii pohár za účast. I když se počasí v závěru cvičení pokazilo, celá akce se zdařila a 
pořadatelům patří za zorganizování okrskového cvičení dík. 
 

Dětské družstvo se v letošním roce ještě účastnilo jarních kol hry plamen. 
 

Na začátku letního období jsme udělali brigádu na sběr železného šrotu a o prázdninách jsme 
uspořádali několik akcí – letní zábavy, dětský den, pečení selete a fotbalový zápas. 
V září jsme byli přizváni k požáru v Nové Cerekvi, kde hořela hospodářská část RD. 
 

Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování a uznání těm, kteří se aktivně podílejí na chodu 
našeho sboru. A protože se blíží konec roku 2006, chtěl bych členům sboru i Vám ostatním 
popřát mnoho zdraví a úspěchů v novém roce. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka do knihovny 
 
Vážení čtenáři a nečtenáři, 
ač se to zdá neuvěřitelné, uplynulo téměř 365 dnů od doby, kdy jsme v občasníku hodnotili 
rok 2005.  Letošní rok není výjimkou, je proto na mě, abych Vás seznámila s děním v místní 
knihovně za uplynulých 12 měsíců. 

 První událostí pro knihovnu, pominu-li, že se v lednu registrovalo 
v knihovně 7 čtenářů, byla výměna starého okna za nové plastové okno. 
Knihy si přišly na „své“, protože prach byl všudypřítomný a papír, jak 
známo, se nedá umýt. 
Nejdůležitější událostí je bezesporu instalace internetu. Proběhla přes 
různá úskalí v listopadu. Instalaci předcházelo školení, pořádané 
Městskou knihovnou v Pelhřimově. Cílem školení bylo naučit nás 

vyhledávat na internetu informace (např. o odjezdech autobusů) a umět 
si vypůjčit knihu tzv. MVS. Zkratka označuje meziknihovní výpůjční službu. Vzhledem 
k tomu, že díky MVS si můžete půjčit knihu třeba z pražské knihovny a nemusíte být 
registrováni jako čtenáři (neplatíte žádný poplatek, jak bývá ve velkých knihovnách zvykem), 
si myslím, že se tato služba stane vyhledávanou. A možná přiláká zpět ty čtenáře, kteří 
navštěvují jinou knihovnu (větší knihovna poskytuje širší nabídku titulů). Dále jsme byli 



upozorněni na existenci stránky www.ptejteseknihovny.cz,  která umožňuje získat odpověď 
na jakoukoliv otázku (i s výpisem, z jaké literatury bylo čerpáno a která knihovna otázku 
zpracovala). Internet má být veřejně přístupný, proto uvádím číslo, na kterém si domluvíte 
návštěvu knihovny. Je to 724 355 717. 
I letos nám pelhřimovská knihovna poskytla výměnný soubor knih. Za zmínku stojí fakt, že 
nám byly zapůjčeny i zcela nové knihy. Také máte rádi vůni čerstvého tisku? Přijďte si 
některou z nových knih půjčit. 
Co uvést na závěr? I v dnešní uspěchané a technikou přeplněné době platí, že kniha je nejlepší 
přítel člověka a ke knihám se vracíme, když hledáme moudrost, ponaučení a odpovědi pro 
život. Přeji Vám všem, čtenářům i nečtenářům, aby se zdraví stalo Vaším bohatstvím, aby 
dobro v nás vítězilo nad zlem. Ať se pohoda svátečních dnů přenese i do dnů nového roku a 
zůstane tam co nejdéle. 
 
         Knihovnice Ivana Vorlová
  
 

 
 
 
Společenská rubrika   
V uplynulých šesti měsících oslavili narozeniny tito spoluobčané: 
 
Červenec: Josef Hrdoušek, Miloslav Hrdoušek  
Srpen:  Marie Vrbatová, Miloslav Stupka 
Září:  Vlasta Hojsáková, Terezia Balogová 
Říjen:  Marie Hrdoušková, Adéla Hondlová , Jana Zápotočná, Jaroslav Dvořák  
Listopad: Ludmila Hájková 
Prosinec: Miloslava Klausová  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpady 
Před rokem jsme se Vám snažili připomenout zásady třídění odpadů. A protože těchto 
informací není nikdy dost, systém sběru a třídění odpadu opět opakujeme. Vždyť to, jak se 
nyní chováme k životnímu prostředí my, uvidí v budoucnu především naše děti. 
 

Kontejnery na tříděný sběr 
Označení 
kontejneru 

Do kontejneru na třídění sběr 
patří 

Do kontejneru na tříděný 
sběr nepatří 

Ostatní pokyny 

 
 
 
 

PAPÍR 

noviny, časopisy, katalogy, 
reklamní tiskoviny, dopisy, 
sešity, knihy, kancelářský 
papír, telefonní seznamy, 
papírové sáčky, krabice a 
kartony 

papír mokrý, mastný a jinak 
znečištěný, hygienické 
potřeby, použité pleny, 
uhlový papír (kopírák), 
papír s vrstvou fólie, 
nápojové kartony typu 
Tetra-Pack, celofán, tapety, 
lepící pásky, pytle od 
krmiv, hnojiv a stavebních 
hmot 

papírové krabice 
rozložit a  papír 
do kontejneru 
skládat 

 
 
 
 

PLASTY 
A 

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 

čisté PET lahve, neznečištěné 
obalové fólie (větší množství 
fólií – stavebních -  odeberou 
překladiště jako např. Hrádek 
u Pacova), platové obalové 
sáčky a tašky, plastové 
výrobky, kelímky od 
potravin, prázdné obaly od 
kosmetiky , obaly z pěnového 
polystyrenu 
 

znečištěné obalové fólie, 
nádoby od olejů, pytle od 
krmiv a hnojiv, novodurové 
trubky, linoleum a jiné 
výrobky z PVC, sklo, kovy 
apod. 

PET lahve 
sešlápnout a 
uzavřít 
uzávěrem, 
nápojové kartony 
vypláchnout a 
zmáčknout nebo 
složit 
 
 
 
 

 
 
 

SKLO 

sklenice a lahve lepené sklo, drátkosklo, 
zátky na lahve, porcelán, 
keramika, zrcadla, 
kamenina, pálená hlína, 
dřevo, papír, umělé hmoty, 
žárovky a zářivky, kovy 
apod. 

lahve a sklenice 
jen prázdné a 
v čistém stavu 

 
Ostatní odpad pak máte možnost odevzdat ve sběrném dvoře, lékárně, případně bezplatně u 
posledního prodejce - v rámci tzv. zpětného odběru některých výrobků (motorové a 
převodové oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, 
pneumatiky, elektronika a elektrické spotřebiče). Drobný rostlinný odpad (tráva, listí) pak 
můžete skladovat na kompostu u rybníka. 
 
S tříděním odpadů souvisí i cena za svoz odpadu, který odkládáte do svých popelnic. 
Společnost SOMPO zvyšuje od 1.1. 2007 cenu za svoz odpadu z těchto nádob, i naše obec 
bude nucena v roce 2007 na tuto skutečnost reagovat zvýšením poplatku za svoz, který 
účtujeme domácnostem. 
 

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 15. prosince 2006 


