
ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    
    

OBCE LESKOVICEOBCE LESKOVICEOBCE LESKOVICEOBCE LESKOVICE    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Číslo 13 
 

Prosinec 2009 



 
Slovo starostySlovo starostySlovo starostySlovo starosty    
 
Vážení spoluobčané, 
 
v příštím roce se budou dodělávat zemní práce na rekonstruovaných čističkách a plném 
zprovoznění nové studny, která dává vodu s nízkým obsahem dusičnanů. Čeká nás také 
čištění jímání vody, vodojemu a chceme vyčistit i zbývající studny. Doufáme, že bude voda 
z našeho vodovodu lepší. Chci poděkovat místostarostovi, že se s velkým nasazením ujal 
provozních věcí spojených s vodou i čističkami.  

Čeká nás také vysvěcení naší krásně opravené 
kapličky. Vaše náměty, které jste nám poslali, nám 
pomohli vybrat jméno světice, jíž bude kaplička 
zasvěcena. 
Požádali jsme o finance z evropských fondů na 
zlepšení vzhledu obce – budou se opravovat cesty, 
nakoupí se technika na údržbu zeleně. Dostaneme-li 
dotace, měli bychom začít v květnu roku 2010. Na 
rok 2011 jsme předběžně začali jednat o možné 
přestavbě bývalé prodejny na multifunkční zařízení 
pro všechny občany naší obce. 
Na základě připomenutí od firmy SOMPO, a. s. 

Pelhřimov bych Vás chtěl všechny požádat, abyste do kontejneru na plastové obaly, vhazovali 
PET lahve vždy sešlápnuté a víčka od nich zvlášť. Lis v autě pak může snáze lahve stlačit. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli v roce 2009 
s činností obce. 
 
Hezké prožití vánočních svátků Vám všem, vážení spoluobčané, a do nového roku 2010 přeji 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
       
          Ing. Milan Bílek 
       
 
 
 

ZZZZ    činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:činnosti zastupitelstva:    
- Po několika připomínkách ze strany Vás občanů, bylo rozhodnuto, 

aby starosta obce zjistil možnosti instalace zrcadla na křižovatku u 
spodního transformátoru. 

- V průběhu roku 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo Obce podání dotace 
na zřízení pracoviště Czech point a jeho následné zřízení. Obě části 
této akce se podařilo úspěšně realizovat a od 1. listopadu t. r. je 
možné na obecním úřadě využít služeb pracoviště Czech Point a datových schránek. 
V úředních hodinách (ÚT 20 – 21 hod.) je možné si v podatelně OÚ vyřídit např. výpisy 
z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů či výpis bodů z karty řidiče. 

- Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej stavebních parcel manželům Kukačkovým 
z Nové Cerekve a manželům Mifkovým z Leskovic. Dále pověřilo starostu a 
místostarostu obce jednat s vlastníky pozemků o nákupu parcel, lesních či ostatních 
pozemků.  



Činnost hasičů vČinnost hasičů vČinnost hasičů vČinnost hasičů v    roce 200roce 200roce 200roce 2009999    
 
Vážení přátelé, sousedé, spoluobčané,  
přiblížil se opět konec roku a tím i čas, abych zhodnotil činnost našeho sboru v uplynulém 
roce. Začnu s činností našeho sboru, která byla, nejen podle mého názoru, opět bohatá a 

doufám,  že  budeme v tomto 
rozsahu pokračovat.  
V měsíci květnu, jak všichni 
víte,  se  uskutečnilo v naší 
obci Okrskové hasičské 
cvičení. Tato akce se nám 
podařila i díky velkému 
pracovnímu nasazení většiny 
členů, ať již při samotné 
přípravě soutěže, tak přímo 
při soutěži. Toto si mohu  
dovolit  říci,    protože  
mnoho členů ostatních sborů 
i někteří hosté naše cvičení 
velmi chválili. Každopádně si 
myslím,   že jsme na příští 
okrskovou soutěž, která 

proběhne příští rok v  Proseči  Obořišti  nasadili laťku hodně vysoko. Samozřejmě, že se 
vyskytly i drobné problémy. Myslím tím hlavně elektronickou časomíru,  která možná 
nefungovala tak,  jak by měla,  ale to jsme bohužel nemohli ovlivnit. Stejná časomíra byla 
vloni v  Částkovicích  a tam měřila bez problémů.  
Na  začátku cvičení - při slavnostním nástupu předal starosta obce Ing. Milan Bílek našemu 
sboru k 80. výročí založení krásný hasičský prapor, který nám věnovalo zastupitelstvo naší 
obce. Chtěl bych jim tímto ještě jednou poděkovat. Poté byly předány ocenění vybraným 
hasičům. Bylo rozlosováno pořadí soutěžících  a  mohla  začít samotná soutěž.  
Soutěž byla trochu jiná díky tomu, že jsme do ní zařadili i disciplínu, která se u nás již mnoho 
let necvičila, a to štafetu družstev.  
Náš sbor reprezentovali 
v kategorii mužů o okrskový 
pohár naši mladíci a já je při 
této příležitosti za vynikající 
výsledky rád  chválím. V 
požárním útoku skončili 
s druhým časem 35,75 
vteřiny, ve štafetě zvítězili s 
 velkým náskokem v čase 64 
vteřin a tím získali  celkově 
první místo a vyhráli 
okrskový i putovní pohár. 
Druzí skončili hasiči 
z Proseče Obořiště a třetí 
bylo družstvo z  Markvarce. 
Naše druhé družstvo mělo 
čas v požárním útoku 62,09 
vteřin. V kategorii ženy se náš sbor nezúčastnil. První místo obsadily ženy z Částkovic, druhé 
byly ženy z Moravče a třetí z Nové Cerekve. V kategorii veteráni zvítězilo družstvo ze 



Chmelné, druzí skončili veteráni z Proseče Obořiště a třetí z Moravče. Děti byly již tradičně 
oceněny za účast. O pohár starosty obce soutěžila úplně všechna zúčastněná družstva, také 2 
družstva hostí z Litohoště a ze Salačovy Lhoty. V této soutěži zvítězili s vynikajícím časem 
26,85 hosté ze Salačovy Lhoty. Když tyto výsledky shrneme, je jasně vidět, že díky 
pravidlům, které se zavedly vloni v Částkovicích a také díky štafetě, je soutěž zajímavější a je 
větší možnost pro soutěžící získat nějaký pohár. Toto se u nás vyplnilo na 100%.  Když se 
podíváte na výsledky,  zjistíte, že každý sbor si od nás odvezl pohár, každý sbor skončil 
v nějaké disciplíně do třetího místa. 
Již tradičně jsme uspořádali pouťový pohár. Počasí nám přálo a přes malou účast soutěžících 
se to dětem vydařilo.  
Dále jsme pomáhali 
spolupořádat další akce. Ať 
již to byl dětský den nebo 
pouťové posezení,  
Mikuláš, zdobení 
vánočního stromu či 
vánoční besídka. Je jen 
škoda, že když se pořádají 
zábavy,  je na nich velmi 
malá účast, a tak se to 
finančně nevyplácí. Je tedy 
na zvážení, zda-li v nich 
pokračovat.  
 
V říjnu jsme udělali 
brigádu při výměně sloupu 
obecního rozhlasu,  za 
kterou jsme dostali 2000 Kč. Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme dostali 
příspěvek 5000 Kč na nákup hasičského materiálu. 
 

Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval všem členům, přátelům a příznivcům našeho sboru 
za práci a pomoc, kterou pro náš sbor vykonávají.  

Všem přeji krásné prožití blížících se svátků vánočních a hodně štěstí i zdraví v celém příštím 
roce. 

 

                                                      
  Starosta SDH Leskovice 

          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. Otevíráme první stránky druhé kroniky, kterou v lednu 
1961 počal psát tehdejší kronikář obce pan Josef Charouzek….. 
 
Leskovická kronika 
 
Hodně mojich sester v širém světě je, 
Některé bohaté na slavné děje – 
I já nejsem jen tak prostá kronika, 
Krví jsem prosáklá, slzami prolitá. 
 
Obec, které sloužím, známé má jméno, 
Které do dějin je krví zapsáno. 
Celá v oběť padla, lehla popelem, 
Když se o svobodu rvala s nepřítelem. 
 
Dvacet pět občanů život ztratilo,  
Aby se v budoucnu nám všem líp žilo. 
Pro nás život dali a to káže nám: 
„proti nepřátelům svobodu vždy chraň!“ 
                Leskovice, 7. ledna 1961 – Josef Charouzek 
 
 
Uplynulo 15 let od osvobození naší drahé vlasti a teprve nyní přicházejí chvíle, abychom i u 
nás v Leskovicích založili kroniku. Proč tak dlouho? Příčin je hodně. V prvé řadě to je celá 
řada mimořádných událostí, které zasáhly do našeho života a soustředily na sebe veškerou 
pozornost a úsilí nás všech. Na kroniku tak nějak nezbýval čas, ač uplynulá doba 15-ti let 
zasáhla do života našich Leskovic tak, jak nikdy v minulosti a téměř úplně se změnil život i 
tvářnost našeho domova. Pokusím se o to, abych popsal alespoň ty nejhlavnější a 
nejdůležitější události a uchoval hlavně pro pokolení budoucí to, co sama paměť lidská časem 
ztrácí. Přál bych si jen, abyste Vy, budoucí pokolení, s úctou a vážností vždy vzpomínali těch, 
kteří pro svobodu a lepší život nás všech, obětovali to nejcennější – své životy. Buďte vždy 
hrdi na naše krásné a milé Leskovice, které znovu vstaly z trosek a popela, které znovu střeží 
tu naši živitelku zemi, prosáklou krví a slzami našich oddaných spoluobčanů. 
Znovu opakuji – nezapomínejte a buďte hrdi na to, že jste občany obce, která svými činy 
vešla do dějin celého našeho národa. Milujte své drahé Leskovice a dbejte vždy odkazu těch, 
kteří pro jejich svobodu umírali. Vždyť umírali i pro Vás – pro Vaší šťastnou budoucnost. 
Umírali, aby zvítězili nad cizím uchvatitelem a nuzným životem. Oni zvítězili, proto my, ani 
Vy, nesmíme jejich vítězstvím hazardovat! 
 
Leskovice 7. ledna 1961            Josef Charouzek, kronikář obce 
  
 

 
 
 
  



Zábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledneZábavné dětské odpoledne    
Stalo se již tradicí pořádat oslavy Dne dětí 
poslední červnovou sobotu. I letos jsme se na 
začátku prázdnin sešli na hřišti, abychom 
společně s dětmi jejich svátek oslavili. 
Počasí nám moc nepřálo a tak se nás sešlo o 
něco méně, než je obvyklé.  
„Oslavencům“ to ale nevadilo a celé 
odpoledne plnily usilovně úkoly u 
jednotlivých stanovišť, aby za vysoutěžené 
peníze (Leskovická koruna) mohly v krámku 
nakoupit vysněné zboží. Pro někoho to 
znamenalo autíčko, omalovánky, panenky, 

sponečky do vlasů, pro jiného tužky, 
pastelky, fixy, plyšové hračky, přívěšky na 
klíče, bonbónky, lízátka, čokolády a 
samozřejmostí zůstalo i občerstvení – 
špekáčky, limonády.  
I na této akci získaly děti razítko do 
celoroční soutěže.  
Doufáme, že se sobotní odpoledne na hřišti 
všem líbilo a že nelitují času, který s námi 
strávili.  
Velký dík patří také těm, kteří se na jeho 
realizaci podíleli.  

 
 
 
 
 
 

Šipkovaná aneb hledáme pokladŠipkovaná aneb hledáme pokladŠipkovaná aneb hledáme pokladŠipkovaná aneb hledáme poklad    
 
Začátek školního roku jsme si společně s dětmi zpestřili šipkovanou a hledáním pokladu. Byla 
to další akce v našem celoročním plánu. Trasa vedla ze hriště po cestě kolem Trefilových a 
domku Zelenkových k lesu, dál kolem rybníka, přes louku k čističce a okolo zahrady pana 

Fialy zpět na hřiště. Na trase byla čtyři 
stanoviště, kde bylo nutné splnit úkoly, 
abychom předešli tomu, že si někdo trasu 
zkrátí. Cíl byl u ohniště Pod Lípama.  
V tomto úseku byl poklad, který si mezi 
s sebou všichni 

účastníci 
rozdělili. Po 

usilovném 
hledání pokladu jsme se 
občerstvili opečeným špekáčkem a 
limonádou.   
Doufejme, že celá akce byla malým 
oživením jedné zářijové neděle a že pro 



děti byla dostatečnou motivací, pro získání dalšího razítka do soutěžní kartičky, kterou 
vyhodnotíme na poslední prosincové akci. 
  

    
    
Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš     
 
V  sobotu 5. prosince se děti dočkaly Mikuláše s čertovským a andělským doprovodem. Celou 

vsí se neslo kouzelné zvonění 
mikulášského zvonku. Peklo ani letos 
nezískalo z Leskovic žádnou dětskou 
posilu. Máme prostě hodné ratolesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 

Setkání důchodcůSetkání důchodcůSetkání důchodcůSetkání důchodců    
 
Ve středu 16. prosince 2009 proběhlo již tradiční předvánoční setkání našich starších 
spoluobčanů, důchodců. Na všechny přítomné čekalo pásmo koled a písniček se zimní a 
vánoční tématikou v podání žáků ZŠ v Nové Cerekvi, které doplnili přednesem básniček 
Pepíček Brada a Terezka Kamírová. Sousedské posezení vždy provází skvělá nálada a dojde i 
na vzpomínání. Stejně jako vloni jsme požádali paní Irenu Macháčkovou, aby nás naučila 
něco málo ze svého umu. Paní 
Macháčková letos zvolila výrobu 
vánoční dekorace – drátkování svíček, 
vánoční svícen. I tentokrát jsme si u 
výroby vánoční dekorace užili  legrace 
a s trochou pomoci paní Ireny jsme to 
všichni hravě zvládli.  
Středečního sousedského setkání se 
bohužel, ze zdravotních důvodů 
nemohli zúčastnit pan Dvořák a paní 
Hovorková, kteří žijí v domovech pro 
seniory. Plná elánu však mezi nás 
zavítala paní Klausová, která nyní 
pobývá v domově pro seniory 
v Pacově. 
Věříme, že se setkání všem líbilo a těm, kteří se podíleli na jeho zajištění děkujeme.  



Ježíšek naděloval Ježíšek naděloval Ježíšek naděloval Ježíšek naděloval     
 
I Ježíšek už Leskovice letos 
navštívil a naděloval dětem, které se 
v sobotu 19. prosince sešly v 
Rumbaru. Malí návštěvníci měli 
možnost si nejen zatančit na hezké 
písničky, ale prověřit své znalosti 
při hádankách. V těch doslovala 
excelovali Honzík Křemen a Evička 
Holakovská. Ani letos jsme 
nevynechali oblíbenou 
židličkovanou a s víčky od PET 
lahví jsme si zahráli na Popelky. 
Navázaný bonbón nejrychleji 
jazykem nasoukala do úst Martinka Stupková.  
Formou losování jsme završili naši celoroční soutěž. V každé kategorii jsme vylosovali 3 děti, 
které měly plné soutěžní kartičky (v první kategorii byly děti navštěvující MŠ, ve druhé žáci 
1.stupně ZŠ a ve třetí děti starší 10 let).  
 
Vánoční koledy a básničky o vánocích i zimě nakonec přivolaly Ježíška s dárečky. Každý 

dětský návštěvník si odnesl krásný balíček.   
 
I když účast díky velké nemocnosti nebyla 
tak velká, myslím si, že jsme si všichni užili 
hezké odpoledne.  
 
 
 
              Lenka Kamírová 

    
    
    

    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



My a přírodaMy a přírodaMy a přírodaMy a příroda    
 
Snad všichni se snažíme o to, aby prostředí kolem nás bylo hezké a upravené. Své zahrádky 
zbavujeme starých květin, prořezáváme stromy a keře. Do záhonků vysazujeme pestrobarevné 
květy a s vervou sekáme trávníky, abychom pak po nich chodily jako v bavlnce. To vše 
s velkým úsilím a láskou.  
Když však své zraky přesuneme za ploty svých zahrad, jen o malý kousek dál – do volné 
přírody, kam chodíme na nedělní procházky – do přírody, kde na rybníku hnízdí ptáci – do 
přírody, kam někdo s velkou láskou sobě vlastní chodí přilepšovat lesní zvěři …… tam 
zjistíme, že se stále najdou tací, kteří namísto toho, aby využili svých domácích kompostů či 
zpracovali dřevo na topení, navezou staré brambory a zbytky ze sklepů (v loňském roce) či 

ořezané větve a 
kmeny stromů 
(letos) přímo na 
obecní pozemek do 
lesa ke krmícímu 
zařízení pro zvěř.  
Nejen, že tím hyzdí 
přírodu, ale 
znepříjemňují pohyb 
po lese ostatním 
lidem i zvěři, které 
se kdosi  snaží 
pomoci přežít zimní 
období.  
Již během září se na 
daném místě objevili 
první kmeny a 
ořezané větve i 

s nesklizenými 
švestkami a průběhu následujícího měsíce přibyli další. Určitě by se snadno dali spálit v kotli 
či krbu. Nebo ze domluvit se sousedy, zda-li by o jejich likvidaci (např. formou štěpkování) 
neměli zájem.   
Pokud máte zájem pomoci myslivcům v jejich činnosti a přilepšit lesní zvěři v zimním 
období, pak určitě ke krmelištím doneste jablka, mrkev, kaštany či žaludy. To zvěř určitě více 
ocení, než ořezané větve.  
Děkuji všem za pochopení a doufám, že letošním případem skončí nepříjemnosti v daném 
úseku obecního lese a procházky po okolí naší obce budou více něž potěšující. V opačném 
případě jsem rozhodnuta situaci řešit razantnějším způsobem. 
 
                  
          Lenka Kamírová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina     
 
nás požádalo o uveřejnění těchto informací a také o případnou finanční výpomoc. Pokud 
byste chtěli přispět byť i malou částkou, níže je uveden kontakt. 
 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina plní roli kontaktního místa pro občany se 
zdravotním postižením a jejich blízké. Na pracovnice Centra se mohou obracet lidé, kteří 
potřebují poradit ve své složité situaci vyplývající z jakéhokoli zdravotního postižení. Kromě 
základního sociálně právního poradenství (příspěvky, dávky, výhody a  slevy pro ZTP 
občany) Centrum nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkovává kontakt na ostatní 
občanská sdružení v kraji Vysočina. Dále poskytuje informace o specifických 
kompenzačních a rehabilitačních pomůckách pro zdravotně postižené. Některé pomůcky, 
jako například mechanický vozíček, toaletní křeslo, chodítka, schodolez Liftkar aj.  si mohou 
zájemci za malý poplatek zapůjčit v naší půjčovně pomůcek . Od letošního roku jsme také 
půjčovnu pomůcek rozšířili o pomůcky pro osoby se sluchovým postižením – je to 
individuální osobní zesilovač (není to sluchadlo) a zesilovač pro poslech Tv a rádia zn. 
Sennheiser. Sluchově postiženým občanům dále nabízíme i drobné kompenzační pomůcky 
(baterie do sluchadel, náhradní hadičky, ušní tvarovky, filtry aj.) a pomoc při ošetření a 
údržbě sluchadla. V Centru jsou také k dispozici tiskoviny pro zdravotně postižené.  
 

Pro ZTP děti a jejich rodiny organizujeme 
volnočasový klub Klíček, který zahrnuje 
pravidelná setkání i mimořádné akce jako 
jsou výlety, besídky, sportovní a kulturní 
odpoledne aj.   
 
Další novinkou roku 2009 je počítačový 
klub pro ZTP děti i dospělé. Pro děti jsou 
na počítači nainstalovány speciální 
výukové programy a ZTP dospělí mohou 
získávat a procvičovat si své dovednosti 
práce na PC. Všechny počítače jsou 
připojeny na internet, a proto si případní 
zájemci mohou samostatně (nebo 
s asistencí pracovníka CZP) hledat užitečné 

a potřebné informace.   
 
Služby jsou poskytovány zdarma (vyjma zmiňované půjčovny pomůcek a prodeje drobných 
kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené). 
Zájemci o nabízené služby mohou navštívit pracoviště Centra pro zdravotně postižené v 
Pelhřimově na adrese: Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou v sadech naproti 
„Domu myslivců“ či „Domu zahrádkářů“, vedle tenisové haly) a to v následujících 
konzultačních hodinách: Po, St  8:00-11:30, 12:30-17:00; Út, Čt 8:00 – 11:30, 12:30 - 14:30.  
Pracovnice Centra lze také kontaktovat na tel.: 565 324 806 a domluvit si konzultaci mimo 
stanovené úřední hodiny. V případě zájmu ze strany imobilních  klientů je možné dojednat 
schůzku přímo v domácnosti žadatele. 
 

L. Šolcová, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz, e-mail.: czp.pe@centrum.cz 

 
 

Výlet s klubem Klíček  



SSSSpolečenská rubrikapolečenská rubrikapolečenská rubrikapolečenská rubrika            
 
 

NarozeninyNarozeninyNarozeninyNarozeniny    
 
Červenec:  Brada Josef   81 let  
  Hrdoušek Josef         78 let 

Hrdoušek Miloslav 65 let 
 
Srpen:  Stupka Miloslav 69 let  
  Vrbatová Marie         64 let 
  Žmolek Otto  60 let 
 
Září:  Balogová Terezia 64 let   Hojsáková Vlastimila   87 let 
 
Říjen:  Hondlová Adéla 66 let   Hrdoušková Marie   73 let 
  Zápotočná Jana 74 let   Dvořák Jaroslav   65 let 
 
Listopad: Hájková Ludmila 78 let 
 
Prosinec: Klausová Miloslava 83 let   Dvořáková Marie 60 let 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

CHCETE-LI OSLAVIT LETOŠNÍHO 

SILVESTRA V RUMBARU  V LESKOVICÍCH, 

OZVĚTE SE NA TEL. ČÍSLO 723723723723    493493493493    210210210210 (DUŠAN) 

NEBO 723723723723    284284284284    503503503503 (LENKA)  

 

NEJPOZDNEJPOZDNEJPOZDNEJPOZDĚJI DO 29.JI DO 29.JI DO 29.JI DO 29.    12121212....    2009200920092009    

                                                                                                

    

    

    



    
RADOSTNÉ  VÁNOCE  A  ŠŤASTNÝ  ROK  2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 22. prosince 2009 
 


