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Slovo starostySlovo starostySlovo starostySlovo starosty    
 
Vážení spoluobčané, 

další číslo našeho „Zpravodaje“ přichází s létem, dobou tepla, hezkého počasí a 
dovolených. Doufám, že tuto dobu prožijete šťastně a s příjemnými zážitky. Zpravodaj Vám 
jako vždy přináší, co nového a nejdůležitějšího se v naší obci stalo a co obecní zastupitelstvo 
plánuje společně s Vámi v obci udělat. Stále je práce dost a dost, a tak doufám, že se budeme 
moci na Vaši pomoc spolehnout. 

Přeji všem ještě jednou pohodové prožití letních dnů a hodně zdraví. 
 

       
        Ing. Milan Bílek 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZZZ    činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:    
- Na svém prvním lednovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce ponechat správu a 

hospodaření v obecních lesích v roce 2007 podniku Správa obecních lesů spol. s.r. o. 
Nová Cerekev, s nímž také starosta obce podepsal smlouvu. O provádění správy 
odborného lesního hospodáře byl požádán p. Brothánek. 

- Jelikož neustále rostou ceny energií a jsme povinni zaplatit státu zálohu z poplatků za 
odčerpanou vodu v roce 2007, bylo nutné přikročit k nemilému kroku – zvýšení ceny 
vodného na 11 Kč a ceny stočného na 11 Kč pro rok 2007.  

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2007. Příjmy ve výši 789 700 Kč, 
výdaje ve výši 708 500 Kč. V rozpočtu je počítáno s použitím úspor z minulých let ve 
výši 174 300 Kč. 

- Počínaje březnem 2007 dostane každé narozené miminko žijící v naší obci dárek 
v hodnotě max. 300 Kč. 

- S firmou VoKa Humpolec byla podepsána smlouva, jíž se nám firma zavazuje, že pomůže 
s problematikou vody a kanalizace. Za pomoci fy byla již uskutečněno opětovné 
zprovoznění funkčnosti čističky odpadních vod, oprava šachty na hlavním uzávěru vody 
ve vodojemu a od poloviny května je spotřeba vody počítána centrálním vodoměrem na 
hlavním vodovodním řádu. Dále firma VoKa vyhloubila novou sondu u stávajících studní, 
která by měla posílit a zlepšit kvalitu vody.  

- Za vydatné podpory všech občanů naší obce jsme 25. 5. provedli sbírku nepotřebného 
ošacení a vyřazených věcí. Diakonie Broumov, která o charitativní sbírku požádala, 
děkuje za poskytnutou pomoc potřebným. 

 
 



Nový stavební zákon vNový stavební zákon vNový stavební zákon vNový stavební zákon v    praxipraxipraxipraxi    
 
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a s ním několik 
příslušných vyhlášek. Tento stavební zákon podle předběžných informací měl přinést pro 
stavebníky řadu zjednodušujících ustanovení při povolování, provádění a kolaudaci staveb. 
Jak však ukazuje jeho zatím krátká aplikace v praxi, mnohdy je tomu právě naopak. 
V prvé řadě je třeba upozornit, že s účinností nového stavebního zákona zanikla činnost 
stavebních komisí ve všech obcích, které nemají stavební úřady, tedy i v Leskovicích. To 
znamená, že od 1. ledna letošního roku je nutné veškeré ohlášení staveb, stavebních povolení 
atd. vyřizovat na MěÚ odboru výstavby v Pelhřimově. Způsob povolování staveb je podle 
rozsahu a typu stavby rozšířen na více způsobů, které lze mezi sebou podle určitých pravidel i 
různě kombinovat. Pravdou je, že počet staveb, jež je možné nyní realizovat „pouze na 
ohlášení“ je od 1. 1. t.r. podstatně rozšířen (např. i RD do 150 m2 zastavěné plochy), ovšem 
pravdou je i to, že tato ohlášení jsou u řady staveb postavena, pokud se týká administrativní 
náročnosti, prakticky na úroveň stavebního povolení. 
Stavby, které nyní nevyžadují ohlášení ani povolení, jsou uvedeny v § 103 stavebního zákona. 
Např.   -    nepodsklepené stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 

- přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m 
- skleníky, bazény a zimní zahrady do 40 m2 zastavěné plochy 
- ploty do výšky 1,80 m, které nehraniční s veřejně přístupnými podzemními 
komunikacemi či s veřejným prostranstvím 
- stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nezmění 
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní 
prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost atd. 

Naprostá většina těchto staveb však vyžaduje před jejich realizací tvz. „územní souhlas“, 
který je možné získat na základě podané žádosti a případně jednoduché požadované 
dokumentace také na odboru výstavby v Pelhřimově. 
Staveb, jež lze zrealizovat bez jakéhokoliv kontaktu s úřady, je minimum a jde výslovně o 
jednoduché záležitosti – př. reklamní tabule do 0,6 m2 mimo ochranná pásma komunikace, 
přenosné stavby v délce trvání do 30 dnů, stožáry pro vlajky, bleskosvody aj. 
Všechny projektované stavby musí být v souladu se schválenými územními plány. Tímto je i 
naše obec postavena před nutnost mít vlastní územní plán, čemuž jsme se léta pro jeho 
finanční náročnost i následné složité úpravy při změnách bránili. Avšak v současné době je již 
v řešení. 
 
 
 

Obecní vodovodObecní vodovodObecní vodovodObecní vodovod    
 
Jak jistě víte, voda v obecním vodovodu není dlouhodobě příliš kvalitní. Obsahuje vysoké 
množství dusičnanů (v průměru okolo 65 miligramů na jeden litr vody), proto se obecní 
zastupitelstvo rozhodlo tento problém řešit. Začali jsme spolupracovat s firmou VoKa, která 
se touto problematikou zabývá. Podařilo se najít pramen, o kterém proutkař tvrdil, že 
obsahuje málo dusičnanů a na tomto místě jsme vyhloubili sondu. Ukázalo se, že pramen 
v místě opravdu je. Voda se objevila zhruba ve 3 metrech. Firma VoKa odebrala vzorky a 
laboratorní testy ukázaly, že je obsah dusičnanů opravdu na nízké úrovni (okolo 7,5 miligranů 
na jeden listr vody). Toto zjištění nás utvrdilo v tom, že jdeme správným směrem, a tak 
jakmile nám to finanční situace dovolí, budeme ve zkvalitňování vody pokračovat. Chceme 



také na tuto činnost požádat o dotace, jelikož postavit novou studnu a potrubí do jímání, bude 
velmi nákladná záležitost. Věříme však, že nejdéle v příštím roce budeme pít vodu kvalitnější. 
Dále bych se rád zmínil, že podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích jsme byli 
nuceni nainstalovat centrální vodoměr. Při této příležitosti jsme zároveň zrekonstruovali i 
šachtu, ve které jsou namontovány hlavní uzávěry. 
 
        František Brada, místostarosta 
 
 
 

 
 
 
 

Informace o povolení kInformace o povolení kInformace o povolení kInformace o povolení k    odběru podzemní a povrchové vodyodběru podzemní a povrchové vodyodběru podzemní a povrchové vodyodběru podzemní a povrchové vody    
 
Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. k datu 1. 1. 2008 zanikají některá vodoprávní 
rozhodnutí. Je nutno rozlišovat, zda se jedná o fyzické osoby, podnikatele, živnostníky nebo 
obce. 
Nejčastěji diskutovanou věcí je povolení k odběru podzemní vody (studny …) u fyzických 
osob. Zde je důležitým rokem právě rok 1955. Pokud, jakožto fyzická osoba 
 

1. mám studnu, která byla vybudována pře tímto rokem, můžu odebírat vodu bez 
existence povolení ve formě listiny i po 1. 1. 2008 a nemusím o nic žádat.  

TOTO SE TÝKÁ ASI NAPROSTÉ VĚTŠINY MAJITEL Ů STUDNÍ V NAŠÍ OBCI.  
 
2. mám povolení k odběru podzemní vody, které bylo vydáno od roku 1955 do 

současnosti, toto povolení platí i po 1. lednu 2008 a nemusím také o nic žádat. 
3. povolení k odběru podzemní vody z výše uvedeného nemám, musím o něj žádat. 

Také o povolení k odběru povrchové vody (potok, rybník …) je zapotřebí zažádat na 
městském úřadě v Pelhřimově – odbor vodního hospodářství. 
V této oblasti se sice nechystají žádné plošné kontroly, je však potřeba mít na paměti, že 
pokud se při nějakém jiném řízení přijde na odběr podzemní či povrchové vody bez povolení, 
může následovat i u fyzických osob určitá pokuta. Proto by bylo dobře všechny odběry časem 
legalizovat. 
 
Ostatní informace Vám rádi podáme na obecním úřadě. 
 
            
 
 
 

 



 



Maškarní dětské odpoledneMaškarní dětské odpoledneMaškarní dětské odpoledneMaškarní dětské odpoledne    
V neděli 11. března se za finanční podpory 
návštěvníků Rumbaru a obchodu paní Kamírové 
konalo maškarní dětské odpoledne.  
Zatančit si přišlo na 15 místních i přespolních dětí 
v roztomilých maskách – princezna, Mišák Mickey, 
indián, malíř, Pipi dlouhá punčocha, pirát,  čertík, 
kočka Micka, Černokněžník, pruhovaná zebra, lesní 
mužík, jednooký pirát.  
Pohádkové postavičky si zasoutěžili v hodu míčkem 
na terč, 
skládání 

puzzle a ti starší si vyzkoušeli své dovednosti při 
skládání panenek z bývalého sovětského svazu 
tzv. Matrjošek. V oblíbené soutěži o 
nejrychlejšího jedlíka chodského koláče zvítězil 
Mišák Mickey (Kačenka Hůďová). Všichni na 
stupních vítězů byli odměněni jak jinak než 
sladkými koláčky.    

Děti si 
měli 

v průběhu odpoledne možnost zakoupit tombolu, 
po které se doslova zaprášilo. Radost měli všichni, 
neboť každý lístek byl výherní.   
Aby nejen princezna, ale i statečný indián a 
rozverný čertík, nepadli vyčerpáním z náročných 
soutěží a trdlování na tanečním parketě, bylo po 
celé odpoledne připraveno občerstvení v podobě 
párku v rohlíku, limonád, slaného pečiva i 
sladkostí. 

Příjemné nedělní odpoledne jsme zakončili 
vyhlášením „malířské soutěže“. Děti měli nakreslit 
obrázek postavičky či věci, kterou bude 
představovat jejich maska. Vybrali jsme 3 nejhezčí 
výkresy, které jsme odměnili krásnými cenami. 
Třetí místo obsadila Kristýnka Holakovská (kočka 
Micka), druhé místo Lukášek Kamír (čertík) a  
první místo získala Kristýnka Jelšíková (Pipi 
dlouhá punčocha). Vyhlásili jsme i 2 zvláštní ceny 

– ty 

obdržely Adélka Hůďová za výkres  Mišáka 
Mickey a Petruška Mifková za pruhovanou 
zebru. Všechny obrázky jste si mohli 
prohlédnout na nástěnce v budově obecního 
úřadu. 
Doufám, že se maškarní rej všem a především 
DĚTEM líbil a těm, kteří mi s jeho zajištěním 
pomáhali ( Dušan, Šárka a Honza Kamírovi, Ivan 
Brožek) mnohokrát děkuji.       Lenka Kamírová 



Vybráno zVybráno zVybráno zVybráno z    kroniky obcekroniky obcekroniky obcekroniky obce 
S kronikářkou obce Mgr. Marií Křemenovou jsme znovu otevřeli listy obecní kroniky, 
abychom se společně ponořili do časů minulých.  

 
ROK 1933 …..ROK 1933 …..ROK 1933 …..ROK 1933 ….. 

Letošní zima jest hodně mírná, řídí se pořekadlem „Je-li na Hromnice hezky, medvěd 
staví boudu, zima dlouho potrvá. Je-li ošklivo (chumelí-li), medvěd bourá boudu, zima 
nebude mět trvání.“ Napadlo sice hodně sněhu, ale nemá dlouhého trvání. Již začátkem 
března přicházejí tepla, k velké potěše včelařů, neboť letos prvně včelstva opouštějí zimní 
sezení a dělají první očišťovací prolet. Krásně se prolétly a sněhy putují velkými potoky dál a 
dál k řece – k moři. 
      

Letošní rok se vyznačuje všestrannou úrodou u zdejší obce. Ačkoliv rok byl více 
chladný,  časem i dosti deštivý, přece sklizeň všechny hospodáře uspokojuje. Ceny za obilí 
oproti dřívějším letům trochu poklesly. I ceny polí proti dřívějším rokům se značně snížily - 
více jak pod polovinu. 
 
Při požárech, které jsou ve vůkolí velice rozšířeny, vzpomíná se i na naší obec, která touto 
katastrofou trpěla v letech 1870 až do roku 1884. Nebylo roku, aby ve vsi nevyhořelo jedno i 
více statků nebo chalup, takže dnes není u nás dřevěného stavení jako jsou ještě vidět ve 

vůkolních obcích. 
Požáry byly zakládány zločinnou rukou a celý čas se 
pachateli nemohlo přijít na stopu. Jednak nebylo podezření a 
za druhé zločinec byl velice opatrný, až když již míra 
nepravostí přetékala, byl přistižen zdejší občan Josef Zelenka, 
majitel domku čp. 29, zaměstnáním zedník, syn bývalého 
pasáka dobytka, pokud nebylo zavedeno střídané 
hospodářství. 
Poslední jeho zločin byl proveden roku 1884, kdy založil 
oheň do obecní budovy čp. 11, kde byl spatřen pí. 
Matourkovou, ženou obecního hajného a ponocného. Při 
výslechu jeho osoby přiznal se k více požárům, za což byl 
odsouzen k dvanáctiletému žaláři v Kartouzích, kdež svůj 
trest po deset roků odbýval a zbývající dva roky mu byly 
prominuty cestou milosti. Vrátiv se domů byl zničen jak na 
duchu, tak na těle, stal se z něho nemluva. Lidem se vyhýbal 

a tak vedl bídný život až do své smrti. Na jeho ženu lidé neradi vzpomínali. Pro její 
nenechavou povahu, kde co uviděla a jen trochu mohla, ihned to odcizila. Ať zde v obci, na 
poli, u stavení v cizích vůkolních vesnicích, na trzích, jarmarkách a poutích vše brala, za což 
byla mnohokráte trestána a mnohdy linčována tak, že k stáru byla schromlá a ku všemu tomu 
ještě oslepla, takže její stáří nebylo záviděníhodné. Před svojí smrtí Josef Zelenka svoji 
chalupu daroval obci s podmínkou, že jeho ženu obec do její smrti doživí a bytem opatří. Tuto 
chalupu obec prodala Josefu Královi čp. 30, kterýž jí rozboural a místo změnil na zahradu. 
 
Na otce Josefa Zelenky vzpomínají staří občané jako na posledního dudáka, kterýžto chodil 
po posvíceních, svatbách a dožínkových slavnostech, kdež tancechtivým svoje umění 
produkoval. Stalo se, že hrál v obci Těmice, odtud se vracel v noci na popeleční středu. 
V noci byl poprašek sněhu a druhý den z rána přišli až k jeho chalupě Černovský fořt a hajní 
z domněnkou, že stopují medvěda. Totiž tento dudák trpěl neduhem, že od narození měl nohy 



obráceny prstama dovnitř, takže chodil šlapáky nohu přes nohu, patama na strany. A v zimě 
nosíval slaměné bačkory a tím se vysvětlil omyl Černovských lesíků, kdež oni v domnění, že 
stopují medvěda, poněvadž stopa vedla lesem, místy byla stopa po čtyřech z následků 
přebrání trunku, zde v obci tato příhoda způsobila hojně veselosti, když tito nalezli tohoto 
medvěda v posteli, kdež si pobručíval. 
Zemřel tento dudák a pastevec, jeho děti se rozprchli do světa a málo se již ví o jejich 
potomcích, poněvadž jich již málo do zdejší obce přísluší. 
 

Podzimek letošního roku 1933 byl poměrně dosti suchý, takže prameny se nemohli 
navlažit a teď jsou důsledky tohoto znatelny. Na mnoha místech voda přešla. Hospodáři 
dováží vodu z blízkého lomu, pouští ji do studní, aby se na několik dní zásobily. Zima začala 
koncem listopadu. Sice pozvolna, ale neodvolatelně, stále se stupňovala, takže teploměr 
ukazuje 27 stupňů C pod nulou. Mnoho vodovodů již zamrzlo nebo zamrzá, sněhu dosud je 
málo, starostlivý hospodáři pokyvují hlavami, neboť půda vymrzá a tím mnoho látek vyprchá, 
což bude míti vliv na příští vegetaci. Jen aby nepřišli tak velké mrazy jako v roce, kdy mrazy 
dostouply až 37 oC pod nulou. Stromy toho roku mnoho pomrzly i na divokých stromech bylo 
znáti účinky mrazů, kůra byla popraskaná a jehličnaté byly takřka spáleny mrazem, zvláště 
mladé kultury. 
 
Pro pole bylo velkým štěstím, že bylo velmi mnoho sněhu, průměrně 80 cm. Zvěř tenkráte 
mnoho utrpěla hladu vzdor tomu, že jí bylo zakládáno. Zvláště bylo zajímavým jakmile 
napadnul sníh, což trvalo asi 9 dní, že počalo mrznout, sníh byl sypký a celou zimu nepřišel 
vítr, až v květnu začalo slunko pěkně hřáti a ve 14 dnech bylo po lukách zeleno. Sklizeň toho 
roku byla pěkná. 
 
Co tyto řádky píši dočítám se správy „Dr. Antonín Švehla zemřel“. Dr. Švehla byl 
ministerským předsedou a jedním se spoluzakladatelů naší Čsl. republiky. Byl nestranným 
zástupcem lidu zemědělského i všech vrstev lidu pracujícího. Zemřel po delší nemoci dne 13. 
prosince 1933. 
 
  
 

 
 
 

Úklid obceÚklid obceÚklid obceÚklid obce    
 

 
Poslední dubnový víkend se v naší obci nesl ve 
znamení úklidu. Na tradiční  úklid okolí obecního 
úřadu a památníku se letos sešla početná skupinka 
brigádníků.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Celé sobotní dopoledne všichni urputně 
pracovali. 
Všem zúčastněným – dospělým i dětem 
- patří  velký dík za odvedený kus práce. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vzpomínky na květen 1945Vzpomínky na květen 1945Vzpomínky na květen 1945Vzpomínky na květen 1945    
V sobotu dne 5. května se uskutečnila pieta k 62. výročí vyhlazení obce Leskovice. Uctění 
památky se kromě představitelů obce a místních spoluobčanů zúčastnil i prof. Hladílek 
z Pacova, který s místními občany a pamětníky diskutoval o květnových událostech roku 
1945.     
 
 
 
 
 
 

Šest měsíců roku 2007 u hasičůŠest měsíců roku 2007 u hasičůŠest měsíců roku 2007 u hasičůŠest měsíců roku 2007 u hasičů    
Krátké zhodnocení 1. pololetí letošního roku pro nás sepsal starosta SDH František Brada. 
   
Vážení spoluobčané,  
 činnost hasičů v naší obci je v každém roce obdobná. Stejně tak jako v předchozích 
letech, tak i letos proběhlo v květnu hasičské cvičení. Letos bylo cvičení v Markvarci. Za náš 
sbor soutěžila 2 družstva mužů a jedno družstvo dětí. Mladší muži se umístili na jedenáctém a 
starší na dvanáctém místě. Je třeba ocenit útok mladších hasičů, kteří i přes zranění jednoho 
hasiče útok dokončili a nebyli ze soutěže diskvalifikováni. Děti získali pohár za účast. 

Na jaře proběhl sběr železného šrotu. Chci tímto poděkovat Vám, kteří jste kovový 
odpad poskytli. Za sebraný kov jsme získali přes dvanáct a půl tisíce Kč a za staré autobaterie 
přes dva a půl tisíce Kč. DĚKUJEME! Peníze budou využity na hasičskou výstroj a na chod 
sboru. 

V soboru 30. 6. pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem dětský den plný her a 
zábavy. Večer bude sousedské posezení s hudbou. Na obě akce Vás za náš hasičský sbor 
srdečně zvu. O pouti bychom rádi uskutečnili pro děti i dospělé pouťový pohár a večer 
taneční zábavu. 
 
To je z dosavadní letošní činnost sboru vše. Děkuji za pomoc a podporu, kterou nám 
poskytujete a přeji Vám příjemně prožité léto. 
 
 
 
 



Společenská rubrikaSpolečenská rubrikaSpolečenská rubrikaSpolečenská rubrika            
 
 

NarozeninyNarozeninyNarozeninyNarozeniny    
 
23. února se z narození své dcery Nely 
radovali rodiče Lenka a Vladimír Hejdovi. 
 
 
 

 
 
 
 
19. dubna přišel na svět syn manželů Pavly a 
Václava Hudcových, kterému rodiče vybrali jméno 
Matyáš. 
 
 
 
 

 
Nele i Matyášovi přejeme v životě jen to dobré, hodné rodiče, spoustu lásky a hlavně 
zdravíčko, které je nade všechno na světě. Rodičům pak při výchově ratolestí pevné nervy, 
hodně zdaru a radosti. 
 
Leden:  Marie Charouzková  85 let  Květuše Hovorková  82 let
  Eva Kamírová   61 let  Antonín Hojsák  93 let 
 
Únor:  Růžena Hrdoušková  62 let  Libuše Albrechtová  80 let 
  Marie Jonášová  75 let 
 
Březen:  Oldřich Dvořák  80 let  Marta Dvořáková  82 let 
 
Duben:  Vlastimila Holakovská 66 let  Jana Bělovská   66 let 
  Stanislav Pech   84 let  Jaroslava Stupková  63 let 
     
Květen: Milena Dvořáková  65 let  Marie Pechová  78 let 
 
Červen: Milada Novotná  77 let 
 
    
ÚmrtíÚmrtíÚmrtíÚmrtí    
V pondělí dne 21. května nás ve věku 93 let opustil nejstarší občan naší obce pan Antonín 
Hojsák.   
 
 



SVATBASVATBASVATBASVATBA    
 

 
 
 
V sobotu 9. června se za svého dlouholetého 
přítele Pavola Ondruše provdala v kostele sv. 
Panny Marie v Horní Cerekvi sl. Hana 
Hudcová. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Ještě než si snoubenci slíbili věrnost před 
bohem, museli při zatahování ukázat, jak to 
společně v životě zvládnou. Tradiční české 
zvyky (řezání klády, přebalování miminka) 
zvládli na jedničku.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Novomanželům přejeme, aby po celý 
společný život měli na tvářích tolik úsměvů, 
co v den svatební a jejich láska je vedla vždy 
tím správným směrem.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 23. června 2007 



 
 
 
 
 
 
 



 


