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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dvanácté číslo našeho „Zpravodaje“ přichází opět na začátku prázdnin – dobou
spojenou s létem, teplem, hezkým počasím a časem dovolených. Věřím, že tyto dny 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 tak doufám, že se budeme
moci na Vaši pomoc spolehnout i v budoucnu.
Přeji všem ještě jednou pohodové prožití letních
dnů a hodně zdraví.

Ing. Milan Bílek

Z činnosti zastupitelstva:
-

-

-

-

Zastupitelstvo obce rozhodlo vytvořit v budoucnu ze staré prodejny kulturní dům,
hasičskou zbrojnici a klubovnu s tím, že se vše bude budovat postupně dle finančních
možností.
Zastupitelstvo obce Leskovice rozhodlo o zřízení kontaktního místa Czech point. Na
obecním úřadě bude možné získat např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů atd.
Zastupitelstvo obce na svém posledním lednovém zasedání rozhodlo o tom, aby byly
podány žádosti o dotaci na posílení vodovodu a opravu kapličky. V dubnu pak vyjádřilo
svůj souhlas s konáním veřejné sbírky na opravu kapličky. Její opravy by měly být
dokončeny v průběhu prázdnin.
Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat částku vodného a stočného na stejné výši jako
v roce 2008.
Jelikož dosavadní nájemce obecních rybníků vypověděl koncem loňského roku nájemní
smlouvu, rozhodlo zastupitelstvo obce po předchozích jednáních
pronajmout obecní rybníky Mysliveckému sdružení Moraveč –
Leskovice.

Vybráno z kroniky obce
V této rubrice budeme vždy citovat z obecní kroniky tak, abychom se společně mohli ponořit
do časů minulých …
Od tohoto čísla zpravodaje se budeme setkávat se vzpomínkami na okupaci, nacistickou
nadvládu a roky druhé světové války tak, jak je zachytil tehdejší kronikář.

MNV v Leskovicích na své schůzi konané dne 11. 10. 1947,
prokázal mi důvěru tím, že mě zvolil v obci kronikářem.
S hrdostí a pocitem odpovědnosti přijímám tuto funkci a
vynasnažím se pro příští pokolení zachytit dny velkého smutku
„Našich Leskovic“. Tragédie, která stihla tuto obec, jest jednou
z největších v jejích dějinách a zůstane nebo by měla zůstat,
pro příští pokolení ve věčné paměti.
Bylo mi uloženo, abych popsal druhou světovou válku, život
v této naší obci, revoluci a konečně i dobu poválečnou až do
dnešního dne. Předem upozorňuji, že nelze bez poznámek
přesně vše perem zachytiti, ale zevrubně se vynasnažím vše
vylíčiti. Ještě dříve než přikročím k vlastnímu líčení smutných
událostí, chtěl bych říci Tobě, můj uznávaný nástupče, chraň
tuto knihu, tohoto němého svědka minulosti, jako oko v hlavně
a pokračuj v líčení poctivě a svědomitě, ať uchováš svým dětem obrázek ten nejlepší o
minulosti Leskovic, které krví svých občanů zapsaly se do srdce celého národa.

1939
15. 3. německá vojska obsazují naší již předtím okleštěnou republiku. Počasí jim však právem
nepřeje, je silný vítr a vánice v tuto pokročilou dobu nemající pamětníka. Silnice zaváté
stěžují postup těchto vojsk, a když nemůže národ, sama příroda zbrojí proti těmto okupantům.
Přijíždějí na rozkaz tehdejšího vůdce Třetí říše Adolfa Hitlera, který noc před tím povolal
k sobě Emila Háchu, prezidenta tzv. druhé republiky a tohoto staříka přinutil k podpisu
protokolu, ve kterém se praví, že prezident Hácha odevzdává země Čechy a Moravu pod
ochranu Říše. Již před tímto podpisem stála na hranicích naší republiky německá vojska a dne
15. března 1939 se dala na pochod. Podrobně toto vše jest vystiženo v dějinách národa a my si
budeme všímat jen dějin Leskovic.
Leskovice uviděly tyto nevítané hosty až 17. 3. 1939, kdy projížděly tanky po státní silnici na
Pelhřimov. Nálada byla tísnivá a strach z nejisté budoucnosti. Tento strach však byl
oprávněný, neb německá hrůzovláda započala ihned. Právě nařízené německo-české nápisy
byly i v Leskovicích. Na to následovalo zavedení potravinových lístků na všechno – obilí,
brambory, máslo, vejce. Na obilí zavedeny odběr. poukazy a tak bída si razila cestu
uprostřed. Dodávky hned z prvopočátku vymáhány tzv. hospodářskými kontrolami a tak jsme
se stali zásobárnou Říše.
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Maškarní dětské odpoledne
V sobotu 21. února 2009 se za finanční podpory OÚ a místních hasičů konal tradiční dětský
karneval.
Zatančit a zasoutěžit si přišlo spoustu krásných masek (beruška, motýlková víla, princezna,
bílá paní, čertík, školák, kovboj, lesní mužík, pirát,
víla atd). Pohádkové postavičky si zasoutěžily
v chytání magnetických rybiček, hod míčkem na
terč, židličkované a nezapomněli jsme ani na
oblíbenou soutěž o nejrychleji snědený koláč.
Všichni vítězové byli vždy odměněni věcnými
cenami a ti, kteří na ně nedosáhli si odnesli nějakou
laskominu.
Děti si v průběhu celého odpoledne mohly zakoupit
tombolu.
K vyprodání všech lístků stačilo pouhých pár minut.
Radost měli určitě všichni, neboť každý lístek byl
výherní.
nepadli
vyčerpáním
Aby
malí
tanečníci
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 „ nejaktivnější masky“. A protože jsme
se shodli na tom, že nelze nikoho z přítomných
určit, odměnu v podobě ovocného dortu jsme
předali dívce se jménem Lenka, která právě ten den
slavila svůj svátek.

Doufám, že se karneval i soutěžení všem, především
pak DĚTEM líbil a těm, kteří mi s jeho zajištěním
pomáhali, mnohokrát děkuji.

Lenka Kamírová

Úklid obce
Na úklidu parku a okolí obecního úřadu se sešlo 15 brigádníků. Myslím si , že jsme se zase o
krůček posunuli s plánovanými úpravami zeleně.
Vyřezali jsme větve lip přesahující do kruhu u sochy
a také plané růže, které se rozrostli po levé straně
trávníku
mezi
oběma
památníky.
Do
záhonku
před
samotným
pomníkem paní Bělovská, Bryxová, Stupková a
Dvořáková, Bílková a další nasadili nové kytičky,
které
svými
květy toto místo provoněly. Zelený odpad jsme
odvezli na prostranství za hřiště, kde dobře posloužil
při pálení čarodějnic. Stále si mnozí z nás více či
méně uvědomují, že práce v oblasti údržby zeleně je
v obci mnoho a tak pokud má někdo zájem o
zkrášlování okolí, jeho iniciativě bránit nebudeme a
pomoc vždy uvítáme.
Velice mě mrzí, když kdosi úklid v podobě prořezání
náletů provede jen z části. Odřezané větve ponechá
na hromadách a ty v prořezaných místech zarůstají
vysokou trávou a jen těžko půjdou odstranit.
Všem , kteří se úklidu této části obce zúčastnili, velmi děkujeme.

Čarodějnický rej
K datu 30. dubna patří neodmyslitelně tradice pálení čarodějnic. Ani u nás jsme nezůstali
pozadu a za vydané podpory některých členů místního sboru
dobrovolných hasičů jsme vytvořili z větví, roští a klestí velkou hranici
(využili jsme „zeleného“ odpadu z úklidu kolem obecního úřadu a
památníku). Na vrchol hranice jsme připevnili skoro dvoumetrovou
čarodějku. I když nám počasí příliš nepřálo, stihli jsme ji podpálit.
Odměnou dětem za účast byl opečený špekáček a razítko do
soutěžního kuponu. Večer jsme plánovali posezení „Pod lípama“, ale vzhledem k velkému
dešti, jsme se sešli v Rumbaru. Tady nám k dobré náladě přispěl svým umem p. Kubeš na
harmoniku.Doufám, že se všem akce líbila a již dnes mohu slíbit, že tradice nebude porušena
ani na přesrok a tímto Vás na „Pálení čarodějnic v Leskovicích“ pozvat.
Lenka Kamírová

Vzpomínky na květen 1945
1945
Dne 5. května se od 19 hodin uskutečnila pieta k uctění památky obětí 2. světové války. Na
samotném aktu promluvil
starosta obce Ing. Milan
Bílek.
Po
skončení
účastníci ještě pár minut
živě diskutovali s prof.
Hladílkem o událostech
připomínaných dnů.

Oprava kapličky
Již několik let se v obci mluví o nutnosti opravit
místní kapličku. Zastupitelstvo obce na svém
březnovém jednání rozhodlo o tom, že kaplička se
opraví kompletně – tedy včetně střechy. Na stavební
práce při opravě kapličky jsme vybrali firmu p.
Přibyla z Pelhřimova s tím, že opravu střechy zajistí
firma Sejk & Toman. Po několika diskuzích
vedených nejen mezi občany, ale také při jednáních
zastupitelstva obce, právě to rozhodlo vyhlásit na
podporu opravy kapličky veřejnou sbírku formou
sběracích pokladniček. Krajský úřad kraje Vysočina
nám tuto veřejnou sbírku odsouhlasil a tak jsme dne 9. června t.r. otevřeli na opravu naší
kapličky veřejnou sbírku. Sběrací pokladničky jsou
umístěny v kanceláři Obecního úřadu Leskovice a
v prodejně potravin pí. Kamírové.
Zda-li se rozhodnete sbírku podpořit, záleží jen a
jen na Vás.
Všem dárcům již nyní moc děkujeme.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
Letos slaví náš sbor výročí osmdesáti let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí jsme
pořádali 23. května 2009 okrskové
cvičení. Při zahájení okrskového cvičení předal
starosta obce Leskovice Ing. Milan Bílek do rukou
starosty SDH Leskovice pamětní hasičský prapor,
který místnímu sboru hasičů k této příležitosti
věnovalo obecní zastupitelstvo. Poté následovalo
ocenění zasloužilých členů hasičského sboru.
Po tomto slavnostním zahájení začala samotná
hasičská soutěž. Soutěžilo se v požárním útoku a
štafetě družstev na čtyři krát sto metrů. Z našeho
sboru soutěžila 2 družstva mužů a jedno družstvo
dětí. Děti obdržely za účast v soutěži medaile a
diplom. Mužské družstvo Leskovice č. 1 se umístilo
na prvním místě, družstvo mužů Leskovice č. 2
soutěžilo o pohár starosty obce a putovní pohár.
Putovní pohár vyhrálo družstvo Leskovice č.1 a
pohár starosty obce vyhrálo družstvo hostů ze
Salačovy Lhoty. Po skončení cvičení se uskutečnila
zábava. K tanci a poslechu nám hrála skupina Žížalí
dusot. Počasí nám celý den přálo a tak se cvičení
vydařilo i po této stránce. Věřím, že se Vám všem,
kteří jste se okrskového cvičení zúčastnili, ať už
jako diváci a nebo jako soutěžící, líbilo, a že jste si
odnesli domů hezké vzpomínky. Chtěl bych také
touto cestou poděkovat těm, kteří se podíleli svojí
prací na přípravě a organizování cvičení. Všem
patří můj velký dík - bez Vaší pomoci by nebylo
možné takto velkou akci a s takovým úspěchem
uspořádat.
Jsem přesvědčen, že jsme ostatním sborům
v našem okrsku pro konání budoucích okrskových
cvičení nasadili laťku hodně vysoko. Nemalý dík
patří také Vám občanům Leskovic za to, že jste se
zúčastnili v tak hojném počtu jako diváci. Je vidět, že Vás práce hasičů zajímá a že Vám není
lhostejné, když se něco v Leskovicích děje. Ještě
jednou Vám všem moc děkuji.
Místní sbor bude ještě letos společně s obecním
úřadem pořádat dětský den (sobota 4. 7. 2009). Na
pouť ještě chystáme „pouťový pohár“ pro děti a
snad i posezení s hudbou jako v minulých letech.
Na obě akce Vás i s Vašimi blízkými a přáteli
jménem našeho sboru srdečně zvu.

František Brada, starosta SDH Leskovice

Projekt „Leskovice pro děti“
Projekt „Leskovice pro děti“ je mým vlastním počinem a je stále otevřený všem změnám a
připomínkám. V pár řádcích se Vám pokusím nastínit, oč v něm běží. Ráda bych zúročila úsilí
nás všech a přilákala více dětí na akce, které pořádáme ať už pod hlavičkou Obecního úřadu
(kulturní výbor) či ve spolupráci v místními hasiči.
Na letošní rok jsem si stanovila cíl uspořádat pro děti 5 kulturních či sportovních akcí. První
v této řadě byl maškarní karneval, následován pálením čarodějnic. První prázdninový
víkend proběhne tradiční dětský den. Nástup do školy se pokusíme dětem zpříjemnit
„Šipkovanou - aneb hledáme poklad“ a doufám, že stejně tak jako vloni přivoláme Ježíška.
Každé dítko, které se zapojí do tohoto projektu dostane kartičku, do které vyplní své jméno,
adresu a věk. Na každé letošní dětské akci, obdrží dětský účastník do této kartičky razítko.
Pokud jich bude mít na konci roku plný počet, tedy pět, zařadíme ho do losování o ceny.
V případě, že se mi podaří zajistit dostatečný počet odměn, uvažuji o tom, že bych děti
rozdělila do kategorií podle věku – např. děti do 6-ti let, mladší školáky a děti nad 12 let.
Pokud se někomu z Vás můj nápad líbí a chtěli byste ho podpořit svou pomocí, finanční
spoluúčastí či jinak, dejte mi vědět. Budu moc ráda a věřím, že se dohodneme.
Lenka Kamírová (předseda kulturní komise)

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Marie Charouzková
Eva Kamírová

87 let
63 let

Květuše Hovorková

84 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

64 let
77 let

Libuše Albrechtová

82 let

Březen:

Oldřich Dvořák

82 let

Marta Dvořáková

84 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Stanislav Pech

68 let
86 let

Jana Bělovská
Jaroslava Stupková

68 let
65 let

Květen:

Milena Dvořáková

67 let

Marie Pechová

80 let

Červen:

Milada Novotná

79 let

Foto na internetu
V každém čísle zpravodaje zveřejňujeme pár fotografií z uspořádaných akcí. Více fotografií si
můžete prohlédnout v sekci fotogalerie na našich webových stránkách. V případě, že máte
doma nějaké zajímavé snímky, které by stálo za to zveřejnit, zaneste mi je a umístíme je do
galerie na web stránky.
Zde je malá ukázka další fotografií:
Úklid parku

Okrskové cvičení – Leskovice 2009

Jízdní řády
Opětovně byly s platností od 14. června 2009 upraveny
jízdní řády autobusů i vlakových spojů, a tak jsem si
dovolila ve spolupráci s ČSAD a ČD připravit tento
malý tahák, který Vám snad pomůže při orientaci
v nových jízdních řádech.

Autobus - směr Pelhřimov - Leskovice
Odjezd z
Příjezd do/odjezd z Leskovice
Pelhřimov – autobus.
nádraží
5.25
5.46
9.02
9.21
10.55
11.18
14.45
15.11
16.20
16.43
17.40
18.02

Autobus - směr Leskovice - Pelhřimov
Odjezd z Leskovice
Příjezd do
4.56
7.25
10.10
9.51
13.13
16.09
18.11

Pelhřimov – autobus.
nádraží
5.20
7.45
10.33
jede v pondělí, středu a pátek
10.15
jede v úterý a čtvrtek
13.40
16.35
18.33

Autobus – směr Leskovice – Litohošť - Hořepník
Odjezd z Leskovice
Příjezd do Hořepník
6.09
6.45
12.09
12.30
15.52
16.18
17.58
18.25

Autobus - směr Hořepník – Litohošť - Leskovice
Odjezd z Hořepník
Příjezd do Leskovice
4.35
4.52
6.55
7.20
12.45
13.08
16.35
16.55

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 1. července 2009

