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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zpravodaj obce Leskovice Vám opět přinese informace o tom, co se v obci podařilo
udělat a co chystáme.
V letošním roce nás čeká dokončit stavbu nové studny, která by nám měla zlepšit
kvalitu vody a náš vodovod posílit. Dále musíme zvládnout zateplení jímání vody, pročištění
mramorové drtě a vyčištění jímání včetně vodojemu. Do obecního vodovodu jsme už
investovali hodně peněz, zejména do poslední opravy vodovodního řádu. Zdá se však, že se
podařilo odstranit poruchu, která nám dlouhou dobu značně zvyšovala spotřebu vody.
Čerpadla dnes na naplnění vodojemu pracují o polovinu času méně než předtím. Doufám, že
se zastupitelstvu obce s Vaší pomocí podaří obě akce zdárně dokončit.
A protože se pomalu blíží čas dovolených, přeji Vám nejen hezké
letní počasí při čase zaslouženého volna, ale i příjemné prožití dnů
ostatních.
Ing. Milan Bílek

Z činnosti zastupitelstva:
zastupitelstva:
-

-

Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o dotaci ve výši 220 tisíc Kč na zateplení a opravu
jímání vody. Zároveň pověřilo starostu a místostarostu obce jednat s firmou stavební
práce - Miroslav Přibyl Pelhřimov o uzavření smlouvy o dílo na zateplení jímání.
I přestože nám nebyla přidělena dotace na zřízení webových stránek, budeme naši obec na
internetu prezentovat. Náklady uhradíme z obecních financí.
Po zhodnocení fungování jednotlivých výborů v roce 2007 a především práce jejich
předsedů z řad zastupitelů, přistoupil starosta obce k odvolání a výměně předsedů
některých výborů. S platností od 1. 3. 2008 jmenoval nové předsedy. Výbory nyní pracují
se složení
Výbor

finanční

předseda
Jaroslava Kubešová

kontrolní

Jana Žmolková

veřejného pořádku

Petr Vorel

stavební

Ing. Daniel Trefil

kulturní

Lenka Kamírová

Členové
Ing. Anna Bílková
Antonín Příhoda
Jaroslav Dvořák
Antonín Kubeš
Ivana Vorlová
Mgr. Miroslav Fiala
Dušan Matějka
Šárka Kamírová
Petr Vorel

-

-

Z důvodu velkého zdražování v letošním roce, rozhodlo zastupitelstvo obce ponechat pro
rok 2008 ceny vodného a stočného na úrovni cen roku 2007. Zvýšily se však nájmy
v obecních bytech, a to o 7 %.
„Stará prodejna“ – tato budova bude pronajata firmě KOVO – Z. R. spol. s r. o. z Pacova
za částku 8 000,- Kč měsíčně. Firma podniká v oboru kovoobrábění.
Na květnovém zasedání zastupitelstvo obce odsouhlasilo místnímu sboru dobrovolných
hasičů příspěvek ve výši 5 400,- Kč na koupi nových hadic „C“.

Návrh územního plánu obce Leskovice
Komu není lhostejný budoucí život v obci, kdo chce vědět, kde je možné postavit rodinný
domek, kudy povede silnice a jak na ni budeme odbočovat,
případně kde je možné koupit pozemek k podnikání – tak na tyto i
jiné otázky bude možné získat odpovědi
ve čtvrtek 26. června 2008 od 17,30 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu při veřejném projednávání návrhu územního
plánu obce Leskovice.
Nahlédnout do budoucího územního plánu můžete v úředních
hodinách (každé úterý 20 – 21 hod.) nebo po dohodě se starostou či místostarostou kdykoliv.
Je také možnost podat vysvětlení k případným dotazům nebo připomínkám.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
V neděli 4. května jsme uspořádali sběr železného šrotu. Jeho prodejem jsme získali 11 500,Kč. Za tuto nezištnou pomoc všem spoluobčanům děkujeme!!! Peníze jsme z věší části
použili na nákup 4 kus hadic „C“. Zbývající peníze jsme ponechali na další činnosti sboru v
hasičské pokladně. Finanční pomoc nám pro letošní rok odsouhlasilo i zastupitelstvo obce, a
tak jsme za tyto peníze pořídili 2 ks hadic „B“.
V sobotu 17. května se uskutečnilo v Častkovicích okrskové hasičské cvičení. Z našeho sboru
se ho zúčastnilo 1 družstvo dětí a 2 družstva mužů. Děti za svůj výkon obdržely diplom a
medaile za účast. Družstvo „mladých“ mužů skončilo na krásném 2. místě s výborným časem
32 vteřin. Starším pánům patřil za 46 sekund celkově šestý čas. Takového výsledku se
našemu sboru již dlouho nepodařilo dosáhnout, a proto bych rád všem, kteří se na úspěchu
podíleli, upřímně poděkoval. Zvláštní dík patří i veliteli sboru Pavlu Holakovskému za
přípravu a trénování dětí i mladých hasičů.
Hasiči ještě letos budou spolu s obecním úřadem pořádat dětský den a pouťové posezení. Na
obě akce Vás i s Vašimi blízkými jménem sboru srdečně zvu.
František Brada, starosta SDH Leskovice

Maškarní dětské odpoledne
V sobotu 8. března t. r. se za finanční podpory OÚ a místních hasičů konal dětský karneval.
Zatančit a zasoutěžit si přišlo 15 místních i přespolních dětí - Pat a Mat, mnich, lesní mužík,
pirát, čertík, koníček, pirát Pepča, šašek,
bílá paní, šáša Terezka, kovboj Lukášek a
Adámek.
Pohádkové postavičky si zasoutěžily
v chytání magnetických rybiček na čas.
Další soutěží byl hod míčkem na terč, kde
zvítězil s počtem bodů 180 lesní mužík –
Honzík Křemen. Geometrické tvary do
želvičky nejrychleji vkládal koníček –
Filípek Jelšík (0.11 vteřin). V židličkované
s přehledem
2x
zvítězila
Kritýnka
Holakovská (mnich). V tradičně oblíbené
soutěži „o nejrychlejšího jedlíka chodského koláče“ zvítězil lesní mužík. Všichni na stupních
vítězů byli vždy odměněni věcnými cenami a ti, kteří na ně nedosáhli si odnesli nějakou
laskominu.
Děti si v průběhu akce mohly zakoupit tombolu, po které se doslova zaprášilo. Radost měli
určitě všichni, neboť každý lístek byl
výherní.
Aby
pohádkové
bytosti
nepadly
vyčerpáním z připravených soutěží a
trdlování na tanečním parketě, bylo po celé
odpoledne připraveno občerstvení v podobě
párku v rohlíku, limonád, slaného pečiva i
sladkostí.
Příjemné sobotní odpoledne jsme zakončili
vyhlášením „ křížovskářské soutěže“. Děti
měly doplnit správná písmenka, která nám
skřítek neposeda vyzmizíkoval a vyluštit
tak tajenku, která zněla KARNEVAL. Pod
bdělými zraky malých luštitelů byly
přítomnými dospěláky vylosovány 3 správné odpovědi. A kdo získal dobrotu v podobě dortu
– Pepíček Brada (pirát), Martinka Stupková (šašek) a Honzík Křemen (lesní mužík).
Doufám, že se karneval i soutěžení všem,
především pak DĚTEM líbil a těm, kteří mi
s jeho zajištěním pomáhali, mnohokrát
děkuji.

Lenka Kamírová

Vybráno z kroniky obce
V této rubrice budeme vždy citovat z obecní kroniky tak, abychom se společně mohli ponořit
do časů minulých…

ROK 1938
V zimě nebylo silných mrazů, které brzy polevily. Také
sněhu nebylo mnoho. Jaro se dostavilo dosti brzy. Začátkem
března se již selo. Březen byl suchý a teplý. V dubnu
dostavily se deště a chladna. Jetelů i sena bylo dosti a dobře
se vše sklidilo. Žně pak byli špatné, mokré a hodně přerostlo
žito i oves. Sláma ovesná byla shnilá, ke krmení špatná. Tím
zemědělci utrpěli nesmírné škody.
Bramborů bylo málo, cena jejich dosti vysoká, zvláště u
jedlých druhů. Průmyslové se prodávaly 16 – 17 K, jedlé 30 –
40 K podle jakosti. Následkem dešťů dosti hnily. Ačkoliv
bylo počasí deštivé, přece byly polní práce včas skončeny.
Sníh začal podati až v druhé polovině prosince a bylo ho
hodně. Na podzim vypukla v našem okrese slintavka a
kulhavka u hovězího dobytka. V naší obci objevila se
v listopadu a trvala v prosinci i v lednu. V okolních obcích
mnoho dobytka zašlo, kupř. ve Stanovicích na 36 kusů, též v Nové Cerekvi aj. V naší obci
uhynulo jen několik malých telat.
Dne 21. května byly povolány v důsledku vážné mezinárodní situace některé ročníky
záložníků na zvláštní vojenské cvičení. Mezinárodní situace se dále přiostřovala, až konečně
24-tého září vyhlášená byla mobilizace záložníků až do 40 let. Jelikož západní velmoci
odepřely nám vojenskou pomoc, nemohli jsme sami proti Německu bojovati, tu museli jsme
podle Mnichovské konference odstoupiti Německu zněmčené území v Čechách, na Moravě i
ve Slezsku.
Začátkem října odstoupil prezident republiky Dr. Ed. Beneš, též i vláda s předsedou Dr.
Milánem Hodžou. Novým předsedou vlády byl jmenován generál Jan Syrový.
Podle rozhodnutí Mnichovské konference a podle výroku arbitrážní komise ve Vídni byly
stanoveny nové hranice našeho státu – s Německem, Polskem a Maďarskem. Tím byla
rozloha našeho státu zmenšená. Dne 30. listopadu byl slavnostně zvolen nový prezident Dr.
Emil Hácha, rodák z Trhových Svinů u Českých Budějovic. Po dohodě příslušných činitelů
země České-Moravskoslezské-Slovenské a Podkarpatskoruské přiznána byla autonomie
Slovensku a Podkarpatskoruské zemi ve svazku Československé republiky.
Demobilizace záložníků bylo provedená do 15-tého prosince. Po volbě prezidenta republiky
byla jmenována ústřední vláda, jejímž předsedou se stal předseda Národní Jednoty p. Rudolf
Beran. Strana Národní Jednoty vzniká sloučením strany republikánské, živnostenskostředostavovské národně socialistické, lidové, národního sjednocení a fašistické. Mimo
uvedenou stranu vznikla též strana práce. Jelikož komunistická strana byla vládou rozpuštěná
jeví se v našem politickém životě jen 2 strany.
Prezident Dr. Eduard Beneš po svém odstoupení uchýlil se do ciziny. Počet obyvatel zdejší
obce se nezměnil. Zemřely 2 osoby a 2 děti se narodily.
Činnost spolků v tomto roce jevila se takto: 8. ledna pořádán byl hasičský ples. 7. února
sehrál divadelní spolek z Pošumavské Jednoty divadlo. Dne 9. dubna uspořádala místní CPO
přednášku, na které pomluvil p. Němeček z Pacova.
Rok 1938 skončil za příznivého zimního počasí s větším množstvím sněhu a středně silných
mrazů.

Úklid obce
V sobotu 3. května se v naší obci zase trochu uklízelo. Na úklid okolí obecního úřadu a
památníku se i letos sešla početná skupinka
brigádníků, kteří až do oběda usilovně pracovali.
Všem zúčastněným patří velký dík za odvedený kus
práce.

Všichni víme, že tento úklid provádíme vždy před
květnovými dny, avšak iniciativám v podobě
zkrášlování našeho okolí se meze nekladou a proto,
kdo máte chuť udělat něco více pro zlepšení kvality a
úrovně životního prostředí v obci, přijďte za námi se
svými podněty. Vaši pomoc vždy uvítáme.

Mnozí z nás cítíme potřebu žít v lepším a hlavně
kulturnějším prostředí. Proto pokud máte někdo
zájem o sečení či sušení trávy na obecních
pozemcích, zkontaktujte nás a dohodě snad nebude
nic bránit. Vy budete mít dosti zeleně nebo sena pro
domácí zvířata a obec bude vypadat zase o něco lépe
a udržovaná.

Vzpomínky na květen 1945
V pondělí 5. května se uskutečnilo shromáždění k 63. výročí uctění památky padlých občanů
Leskovic. Kromě představitelů obce a místních spoluobčanů se zúčastnil i prof. Hladílek
z Pacova, který s místními občany a pamětníky diskutoval o květnových událostech roku
1945.

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Marie Charouzková
Eva Kamírová

86 let
62 let

Květuše Hovorková

83 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

63 let
76 let

Libuše Albrechtová

81 let

Březen:

Oldřich Dvořák

81 let

Marta Dvořáková

83 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Stanislav Pech

67 let
85 let

Jana Bělovská
Jaroslava Stupková

67 let
64 let

Květen:

Milena Dvořáková

66 let

Marie Pechová

79 let

Červen:

Milada Novotná

78 let

Svatba
29. března roku 1948 v kostele na Křemešníku zpečetili svoji
lásku manželstvím paní Marie a pan Stanislav Pechovi.
K tomuto významnému výročí společného života –
diamantové svatbě – přejeme všichni jen to dobré, hodně
lásky a ještě mnoho krásných společných let.

Tajemné otazníky kolem leskovických pověstí
Znáte nějaké dávné pověsti (nebo alespoň jejich zlomky), které by se týkaly Leskovic či jejich
okolí? Víte například, proč se nějakému místu říká už po několik generací právě tak a ne
jinak? Možná jste jediní…!!! Z pověstí našeho okresu vznikla už
minimálně druhá kniha, ale o našich končinách v ní nenajdete ani
slovo. Skoro to vypadá, že se v Leskovicích žádná tradiční
vypravování nezachovala… Pokud nějaká z nich přece jen znáte,
nenechte si je, prosím, pouze pro sebe! Jakékoli informace uvítá a
čtivým způsobem dotvoří sběratel regionálních pověstí a autor
knihy Babičko, povídej! pan Miloslav Jirků, kterého můžete
kontaktovat na tel. čísle 732 92 80 78 nebo přes internet na adrese
milan.jirků@seznam.cz. Předem děkujeme!

INZERCE
KP PALIVOPRODUKT s.r.o., provoz Leskovice
Přijme pracovníky do trvalého pracovního poměru
na výrobu štípaného palivového dřeva.
Prodej krbového a palivového dřeva
25, 33, 50 cm, listnaté i jehličnaté, různé balení,
prodej dřevního odpadu.
Informace na tel.: 602 673 179 nebo 606 607 345

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 10. června 2008

