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Slovo starostySlovo starostySlovo starostySlovo starosty    
 
Vážení spoluobčané, 
 
blíží se závěr kalendářního roku a s ním spojené radostné chvíle očekávání klidu a pohody 
Vánoc, kdy má každý z nás možnost zhodnotit uplynulé období, a také se hlouběji zamyslet 
nad smyslem svého života. Co se mi podařilo a za co mohu být opravdu vděčný? Co jsem 
naopak zanedbal a komu dlužím v oblasti slibů, nebo narušených vztahů? S čím mohu udělat 
druhému radost? Kéž bychom na tyto klíčové otázky nezapomínali ani ve všedních dnech 
nadcházejícího roku! 
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám poděkoval na Vaši práci pro rozvoj obce, a 
doufám, že mohu s Vaší pomocí počítat i roce nadcházejícím.  
Přeji Vám, i přes nepříznivé zimní počasí, hřejivé prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí, lásky i 
pocitu sounáležitosti se všemi našimi občany po celý rok 2009. 
 
 

       
      
    Ing. Milan Bílek 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZZZ    činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:    
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo územní plán. 
- Po zveřejnění informací o rušení pošt v menších obcích, zastupitelstvo obce vyjádřilo 

jednohlasně nesouhlas s tímto krokem a pověřilo starostu obce k zaslání dopisů  na 
nadřízené orgány (ministerstvo vnitra, krajskému hejtmanovi, 
ředitelství pošt. Nesouhlas jsme ještě vyjádřili peticí, která byla 
zaslána k rukám hejtmana kraje Vysočina. Po několika jednáních s 
regionálním obchodním ředitelem České  pošty Ing. Dvořákem 
vyplynulo, že pobočka České pošty v naší obci prozatím zůstává a 
vedle toho přibude tzv. mobilní pošta. 

- V září byly spuštěny webové stránky naší obce – 
www.obecleskovice.cz. Informace a dokumenty se stále doplňují, 
a tak pokud máte nějaké připomínky či nápady, můžete je napsat 
do přímo z webových stránek nebo předat pí. Lence Kamírové. 
V případě, že nemáte doma možnost připojení na internet a máte zájem se na naše stránky 
podívat, můžete tak učinit v obecní knihovně. 

- Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo o opatření vůči dlužníkům Obce Leskovice  a 
odsouhlasilo penále ve výši trojnásobku dlužné částky.   

 



Činnost hasičů vČinnost hasičů vČinnost hasičů vČinnost hasičů v    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
Vážení přátelé, hasiči, 
dovolte mi, abych zhodnotil právě končící rok  2008, který  byl dle mého názoru bohatý co do 
počtu akcí, které náš sbor pořádal či pořádat pomáhal. Dovolím si tvrdit, že i velmi úspěšný.  
Rád bych připomněl činnost, kterou náš sbor a okrsek, v právě končícím roce vyvíjel. Na 
začátku roku proběhla výroční valná okrsková hromada. Jedním z hlavních bodů bylo zvolení 
nového okrskového výboru. Novým starostou byl zvolen pan Antonín Novák, okrskovým 
velitelem pan Vladěk Simonides, místostarostou pan František Brada, jednatelem pan Ivan 
Linhart, strojníkem pan Miroslav Pikl, hospodářem pan Josef Železný, referentem mládeže 
pan Pavel Holakovský a referentkou žen paní Jana Hubatová. 
Mezi první akce našeho sboru v letošním roce patří okrskové cvičení v Částkovicích. Tohoto 
cvičení se zúčastnilo osm sborů celého okrsku a hosté z Vlásenice a Dubovic. Letos jsme si 
odhlasovali úpravu pravidel - za každý sbor může startovat o okrskový pohár pouze jedno 
družstvo v kategorii mužů a žen. Ostatní družstva mohla soutěžit jen o pohár starosty a  
putovní pohár. Toto opatření mělo srovnat šance malých sborů s těmi velkými, které mají 
možnost postavit např. i tři družstva v kategorii a tím byly podle většinového názoru ve 
výhodě. Dle mého mínění je toto opatření správné, přináší do soutěže větší 
konkurenceschopnost a soutěž je potom zajímavější. Z těchto důvodů budu usilovat o to, aby 
tato pravidla platila i v příštích letech a věřím, že mě podpoří i další starostové. 
Výsledky cvičení o okrskový pohár 
- Kategorie děti: zúčastnilo se šest družstev z pěti sborů a všechny útoky se podařilo 
dokončit. Oceněna byla všechna dětská družstva. 
- Kategorie ženy: Zúčastnila se čtyři družstva. Prvním místem se pyšnilo družstvo žen 
z Částkovic s časem 38,76 s. Druhé místo obsadily ženy z Proseče - Obořiště s časem 43,01 s. 
Bronzovou příčku obsadilo družstvo žen z Moravče s časem 47,83 s. Novocerekvické ženy 
útok nedokončily.  
- Kategorie muži: O okrskový pohár bojovalo osm družstev. Zvítězilo domácí družstvo 
z Částkovic s časem 31,71 s. Druzí byli naši „mladí“ hasiči s časem 34,70 s. Třetí skončilo 
družstvo z  Proseče – Obořiště s časem 36,32 s. Další v pořadí pak Čížkov, Markvarec, 
Chmelná, Moraveč, Nová Cerekev (útok nedokončen). 
Soutěž o pohár starosty vyhrálo družstvo hostů z Dubovic a putovní pohár vyhrálo domácí 
družstvo č. 1 z Částkovic. Jako hlavní rozhodčí soutěže hodnotím okrskové cvičení jako 

dobře zajištěné a bez větších závad. 
Co se týče hodnocení našich soutěžních družstev, chci za 
předvedené výkony pochválit všechny, ale hlavně naše „mladé 
hasiče“ za jejich vynikající 2. místo. Nakonec velký dík patří i těm, 
kteří se na tomto cvičení podíleli jako trenéři či nám jinak 
pomáhali. 
V květnu jsme již tradičně sbírali železný šrot. Náš sbor pořádal 
nebo spolupořádal i některé kulturní akce. Dětský den a večerní 
posezení s hudbou, pouťové posezení a rozloučení s prázdninami. 
Tyto akce jsme spolupořádali s kulturním výborem obecního 
úřadu, který velmi dobře vede Lenka Kamírová. Za její spolupráci 
s námi jí také tímto děkuji.  

Poslední srpnový víkend jsme pomáhali při pořádání závodu veteránů Mercedes clubu, který 
projížděl naší obcí.    
Na konci léta jedno družstvo  našich hasičů jelo získávat zkušenosti na noční cvičení do 
Lesné. Nepřivezlo sice žádný pohár ani umístění na předních příčkách, ale přivezlo si cenné 
zkušenosti z takovéto větší soutěže. Důležité v tomto případě je spíše to, že se snaží něco 
dělat a tím reprezentovat sbor i obec Leskovice.  



V září jsme se zúčastnili námětového cvičení „ Hašení seníku“ v Proseči – Obořišti. I toto 
cvičení proběhlo v dobré spolupráci s ostatními sbory v celku úspěšně.  
Ještě bych rád připomněl, že příští rok čeká náš sbor při příležitosti 80. výročí založení sboru 
okrskové cvičení. Tímto bych Vás chtěl požádat, abyste sboru zachovali přízeň a pomohli 
v co největší míře při jeho přípravě a pořádání. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se starají o chod a dobré fungování sboru a Vám 
všem popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v příštím roce. 

 
                 František Brada 

 
 
 
 
 

Vybráno z Vybráno z Vybráno z Vybráno z     kroniky obcekroniky obcekroniky obcekroniky obce 
Ve všech předchozích číslech našeho zpravodaje jsme otiskli vzpomínky na časy minulé a tak 
ani tentokrát neuděláme výjimku.  
  

ROK 1939 
Na začátku ledna i února byly také mrazy, pak nastala obleva a sníh úplně slezl. V polovici 
března přišly sněhové vánice, sníh zůstal ležet a  tím vyhynula žita. Byla velmi řídká a  

mnohá i docela pryč. Léto bylo chladné a deštivé. Podzim byl 
též mokrý, špatně se sklízelo. Úroda byla prostřední. 
V obci se opravovaly cesty. Na přejezdu, kde teče voda, dány 
cementové roury. 
Dne 14. března osamostatnělo se Slovensko a karpatská 
Ukrajina. Dne 15. března obsadilo říšské vojsko naše území a 
naše vojsko bylo demobilizováno a propuštěno domů. Též i 
nováčkové, kteří 1. března teprve narukovali. Přešli jsme pod 
ochranu německé Říše. Zřízen byl protektorát Čechy – 
Morava. Ustanoven byl říšský protektor se sídlem v Praze – 
svobodný pán Neürath. V měsíci září dohodlo se Rusko s říší 
Německou. Německo válčilo s Francií a Anglií. Na podnět 
státního prezidenta zřízená byla jednotná strana národního 
souruženstsví. Každý český muž o 21 let stár vstoupil do této 
strany. 

Šatstvo i boty byly na lístky. Obilí bylo 21 kg žita na osobu na 1 měsíc. Stoupla cena dobytka 
a všeho vůbec. Aby se nepředražovalo dohlížel cenový úřad. Máslo se odevzdávalo ½ kg 
z jedné dojnice do Táborské mlékárny. Též z domácích porážek vepřového se odevzdávalo 
sádlo. 
V roce 1939 byla 4 úmrtí. 1. ledna zemřela Marie Hrdoušková (kat.), svobodná, 78 roků stará. 
3. ledna zemřela Barbora Hrdoušková (kat.), 61 roků stará. 24. března zemřel Matěj Brtna 
(evang.), stár 73 roků.  26. července zemřel Václav Houček (kat.), 70 roků stár. 
Rok 1939 ukončil se za příznivého počasí, dosti silných mrazů, bylo však beze sněhu. Před 
vánoci samými začal sníh padat. 
 
 
 
 



Zábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledne    
Ani v letošním roce jsme neporušili tradici pořádání oslav dětského dne a poslední červnovou 

sobotu jsme se sešli na hřišti, abychom s dětmi tento krásný svátek 
oslavili. 
Dětí se opět sešlo dosti nad naše očekávání, což bylo samozřejmě 
dobře a jsme tomu rádi. Celé odpoledne děti plnily úkoly u 
jednotlivých stanovišť. Velmi lákavým cílem bylo plnění úkolů ve 
střelbě ze vzduchovky, slalom mezi PET lahvemi či chytání rybiček. 
U menších dětí vítězilo skákání v pytli, hod šiškou do papírové 
ježibaby či provazovým kroužkem na kříž, skok do pneumatik, 
slalom s míčkem na lžíci. 
Za každou soutěž děti obdržely razítko. Ulovený počet razítek pak 

mohly ve stánku vyměnit za hračky, omalovánky, 
autíčka, panenky, sponečky do vlasů, tužky, pastelky, 
fixy, společenské hry, bonbónky, čokoládky, žvýkačky, 
případně za párek v rohlíku, limonádu a spoustu dalších 
laskomin.  
Doufáme, že se hezké letní odpoledne na hřišti všem 
líbilo a že nelitují času, který s námi strávili.  
Velký dík patří také těm, kteří se na jeho realizaci 
podíleli.  

 
Lenka Kamírová 

 
 
 
 
 
 

Mikuláš i Ježíšek  
Stejně jako v minulých letech se i letos děti dočkaly návštěvy Mikuláše, Anděla i čertů. 
V pátek 5. prosince procházeli naši obec od domku k domku. Jak vidmo máme zde hodných 
dítek, protože dodnes není známo, že by někomu dítko chybělo. 
I Ježíšek už Leskovice letos navštívil a naděloval hlavně dětem, které se v sobotu 20. prosince 
sešly v baru. Malí návštěvníci měli možnost si nejen zatančit na hezké Šmoulové písničky, ale 

prověřit svou hbitost při tanci s balónkem na 
noze a žonglování s balónkem na hlavě. 
Nemohli jsme vynechat ani oblíbenou 
židličkovou. Vánoční koledy a básničky o 
vánocích a zimě přivolaly Ježíška s dárečky. 
Každý dětský návštěvník si odnesl krásný 
balíček. I když účast nebyla tak velká, myslím 
si, že jsme si všichni užili hezké odpoledne.  
 
      

                 
Lenka Kamírová 

 
 
 



 

Setkání důchodců 
Ve středu 17. prosince 2008 proběhlo již tradiční setkání našich důchodců. Na všechny 

přítomné čekalo pásmo koled a písniček se zimní i 
vánoční tématikou v podání žáků ZŠ v Nové Cerekvi, 
které doplnili přednesem básniček Pepíček Brada a 
Honzík Křemen. Sousedské posezení vždy provází 
skvělá nálada a dojde i na vzpomínání. Doufáme, že 
se na nás nikdo nezlobí, že jsme letošní setkání 
důchodců pojali trochu netradičně, když jsme 

přichystali 
výrobu 

vánočního 
zvonečku 

ubrouskovou metodou. Všem to šlo velmi dobře od 
ruky a vytvořené zvonečky snad přinesou v příštím 
roce i trochu toho „pokak…“ štěstíčka. 
Mnozí z nás se ve středu po delším čase setkali 
s naším spoluobčanem panem Oldřichem Dvořákem, 
který v současné době žije v Domově důchodců 
v Proseči u Pošné. Doufáme, že se setkání nejen 
jemu, ale i všem zúčastněným líbilo a těm, kteří se podíleli na jeho zajištění děkujeme.  
 

    
 
 
 
 
Centrum LADA 
Při čtení zápisů ze zastupitelstva obce si mnozí z nás pokládají otázku, co je to vlastně Farní 
charita či Centrum Lada? Kam se dostanou peníze, které zastupitelstvo obce odsouhlasí jako 
dar? V minulém čísle zpravodaje jsme měli možnost dozvědět se něco o činnosti Farní charity 
v Pacově. Nyní jsme o krátké představení druhé organizace požádali paní Ing. Annu 
Bílkovou. 
 
 
Centrum LADA - Občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením, je nestátní nezisková organizace, která pečuje o klienty s postižením ve věku 18 – 
64 let. V únoru letošního roku jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaného objektu 
v Nádražní ulici v Pacově. Většina našich klientů začala místo dosavadního svozu využívat 
k dojíždění běžnou autobusovou dopravu. Pro většinu z nich to byla velká změna, na kterou si 
dlouho zvykali. V současné době se v našem centru zaměřujeme hlavně na utužení a posílení 
toho, co už naši klienti umějí, a postupné rozvíjení dalších dovedností podle možností 
každého jednotlivce.  
Centrum LADA je jediné svého druhu na Pacovsku a Pelhřimovsku a v současné době stále 
více vyvstává do popředí otázka rozšíření kapacity Centra i poskytovaných služeb, a s tím 
samozřejmě spojené shánění peněz na tento projekt. 



Obecní knihovna 
Naše knihovna dostala od některých našich spoluobčanů darem knihy z rušených domácích 
knihoven. Ne všechny se nám však hodí na rozšíření knižního fondu, a proto jsme se rozhodli 
nabídnout postupně některé tituly těm našim spoluobčanům, kteří by o ně měli zájem. Dnes je 
připraveno prvních 25 knih. Pokud o některou z nich budete mít zájem, přijďte si pro ni do 
obecní knihovny každou středu mezi 17 – 19 hodinou. Ve stejném čase si můžete půjčit  další 
knihy z knihovního fondu. 
 
Seznam knih: 
Pluhař, Zdeněk: Minutu ticha za mé lásky 
Kozák, Jan: Lovcem v tajze 
Janouch, Jaroslav: Ve stínu jabloně 
Kožík, František: Město šťastných lásek 
Moldova, Gregory: Temný anděl 
Ptáček, Ladislav: V klopě růži 
Kalašnik, M. Š. : Zkouška ohněm 
Maximov, S.S.: Nevyhnutelná odplata 
Krutilin, Sergej: Obklíčení 
Ressel, Alfréd: Mé cesty válkou 
Kvapil, Oldřich: Bouře v Karpatech 
Kalčík, Rudolf: Příběhy z hranice 
Sandner, Kurt: Signály z vesmíru 
Fajtl, František: První doma 
Štemenko, S. M.: Generální štáb za války 
Pantělejev, L.: Čestné slovo 
Nesvadba, Josef: Minehava podruhé 
Steidle, Luitpold: Rozhodnutí na Volze 
Simonov, Konstantin: Nežili jsme pro sebe 
Polevoj,Boris: Berlín 896 km 
Golosko, A. G.:Válka v severních mořích 
Kašák,Karel: Vrahové bez alibi 
Šafhauser, Ivan: Vila u hřbitova 
Ezerová, Regina: Léto dlouhé jeden den 
Kostrhun,Jan: Černé ovce 

    
 
 

Jízdní řády 
Od 14. prosince platí nové jízdní řády vlakových i autobusových spojů. Jelikož se stalo téměř 
pravidlem, že nově vyvěšené jízdní řády, jsou ihned strženy či jinak znehodnoceny, rozhodla 
jsem se, uveřejnit jízdní řády v našem zpravodaji tak, aby je každý měl doma a zmírnila se tak 
něčí touha, si vyvěšené jízdní řády přivlastňovat. 
Jelikož se mi, ale z časových důvodů a také neochoty některých lidí spolupracovat, nepodařilo 
sehnat jízdní řády autobusů, které v naší obci zastavují, upozorním pouze na jednu velkou 
změnu. Týká se tzv. „devátého autobusu“ z Pelhřimova do Pacova – tento spoj nyní odjíždí 
z Leskovic v 8.14 hod. Jízdní řády vlaků přikládám. 
Tento krok činím z vlastní vůle, neboť poslední tři roky jezdím často vlakem či autobusem a 
jízdní řády na obou zastávkách velmi často chybí. 
 
                      Lenka Kamírová 



Společenská rubrikaSpolečenská rubrikaSpolečenská rubrikaSpolečenská rubrika            
 
 

NarozeninyNarozeninyNarozeninyNarozeniny    
 
22. června se z narození své dcery Natálie Marie radovali rodiče Ema a Martin Stupkovi. 
Natálce přejeme v životě jen to dobré, spoustu lásky a hlavně zdravíčko, které je nade 
všechno na světě. Rodičům pak při výchově pevné nervy, hodně zdaru a radosti. 
 

 
 
 
 
 
Červenec:  Brada Josef   80 let   Hrdoušek Josef    77 let 

Hrdoušek Miloslav 64 let 
 
Srpen:  Stupka Miloslav 68 let   Vrbatová Marie   63 let 
 
Září:  Balogová Terezia 63 let   Hojsáková Vlastimila   86 let 
 
Říjen:  Hondlová Adéla 65 let   Hrdoušková Marie   72 let 
  Zápotočná Jana 73 let   Dvořák Jaroslav   64 let 
 
Listopad: Hájková Ludmila 77 let 
 
Prosinec: Klausová Miloslava 82 let 
 
 
 
 
 

SvatbaSvatbaSvatbaSvatba    
26. září 2008 si na zámku Červená Lhota řekli své ano Eva a Petr 
Příhodovi. Novomanželům přejeme na společné cestě životem 
hodně lásky, štěstí, zdraví a vzájemného porozumění. 
 
 
 
 
 

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 22. prosince 2008 
 



 


