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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo Zpravodaje,
které Vám snad zpříjemní chvíle odpočinku a
hezkého počasí. Vždy se pokoušíme přinést Vám
nejen ohlédnutí za akcemi již dříve připravenými,
ale také aktuální informace.
Ještě v letošním roce má zastupitelstvo obce
Leskovice v plánu několik akcí v rámci různých
dotačních programů. Pro snadnější údržbu zeleně
bychom rádi nakoupili novou zahradní techniku.
Opravit bychom chtěli nejen cestu před rodinnými
domky směrem k Moravči a dole u rybníka, ale také vchod do budovy obecního úřadu.
Oprava a prodloužení parkoviště nad památníkem a hřištěm, stejně jako nákup nových laviček
a odpadkových košů snad přispěje zlepšení vzhledu Leskovic. Výsadbou pěti větších stromů
bychom plány letošního roku završili.
V roce 2010 nás v Leskovicích kromě plánovaných akcí čekají pravděpodobně také říjnové
komunální volby. Připravili jsme pro Vás dotazník, ve kterém můžete zaškrtnout 12
spoluobčanů, které byste rádi viděli v zastupitelstvu obce Leskovice pro roky 2010 – 2014.
Jelikož termín pro sestavení a odeslání kandidátních listin je stanoven na 22. 7. 2010, prosím
Vás, o vyplnění a odevzdání dotazníku pověřeným členům zastupitelstva obce, kteří je od Vás
vyzvednou. Podle výsledků pak sestavíme kandidátní listiny a odešleme je do Pelhřimova pro
tisk volebních lístků.
Na závěr bych rád poděkoval našim hasičům za perfektní reprezentaci Leskovic na
Okrskovém cvičení v Proseči – Obořišti.
Děkuji také těm, kdož zastupitelstvu obce pomáhají.
Všem pak přeji hezké prožití léta a dovolených
Ing. Milan Bílek

Z činnosti zastupitelstva:
-

-

-

Poslední lednová schůze zastupitelstva obce byla ve znamení zvyšování poplatků a
finančních ohodnocení. Odsouhlaseno bylo zvýšení vodného na 12 Kč za m3 a stočného
taktéž na částku 12 Kč za m3, a to především v návaznosti na zprovoznění nové studny,
její napojení na jímání a opravu čističky. Zvýšilo se nájemné u obou obecních bytů
s platností od 1. února 2010 a dále i nájemné z pronajatých pozemků (p. Bradovi).
Navýšeny byly platy některých zaměstnanců obce.
V rámci Programu rozvoje venkova (POV) požádalo zastupitelstvo obce o dotaci na
opravu skladu nářadí a techniky, tzv. „všivárny“. Celá oprava byla provedena stavební
firmou majitele pana Přibyla za celkovou částku 185 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu techniky na úpravu parku i ostatních zelených
ploch, o opravě cest a úpravě parkoviště u parku i nákupu např. laviček v rámci dalšího
dotačního titulu.

Vybráno z kroniky obce
V této rubrice jsme vždy citovali z obecní kroniky tak, abychom se společně mohli ponořit do
časů minulých … V tomto čísle zpravodaje však pravidlo porušíme, abychom ponechali
kronikářkám čas na předání jejich práce a v příštím čísle se snad ke vzpomínkám vrátíme.
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Maškarní dětské odpoledne
V neděli 28. února 2010 jsme uspořádali tradiční dětský karneval. Zatančit a zasoutěžit si
přišlo spoustu krásných masek
(mladá hasička, princezna Růženka,
roztomilý zajíček, 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
a
hlavně
vítězové
jednotlivých soutěží byli vždy
odměněni sladkými cenami. Stejně
jako každý rok byla i letos pro
všechny
příchozí
připravena
tombola. K vyprodání více jak třech

desítek lístků stačilo pouhých pár minut. Radost měli určitě všichni, neboť každý lístek byl
výherní. Aby malí tanečníci nepadli vyčerpáním z připravených soutěží a dovádění na
tanečním parketě, bylo po celé odpoledne připraveno občerstvení - limonády, sladké řezy i
slané pečivo.
Doufám, že všichni přítomní s námi
strávili příjemné nedělní odpoledne.
Velké díky patří také Honzovi a
Dušanovi Kamírovým za jejich
pomoc při zajištění celé akce.

Lenka Kamírová

Velikonoční setkání
Ve čtvrtek 1. dubna t. r. jsme se společně sešli, abychom si společně nejen pobesedovali, ale
také přichystali
velikonoční
výzdobu svých
příbytků. Pod
bedlivými zraky
paní
Ireny
Macháčkové
jsme si vyrobili
krásné zelené
misky ze živých
květin,
do
kterých jsme si
připravili
různobarevné
zápichy
s velikonočními
kraslicemi.
Některé
z Vašich
výrobků
připomínám
těmito fotografiemi.

Úklid obce
Každoročního úklidu parku a okolí obecního úřadu se letos zúčastnilo asi 12 brigádníků.
Sekala se tráva, prostřihávali se keře, hrabalo se staré listí, proplel se záhonek před
památníkem. Odpad byl z větší části odvezen na kompost u rybníků a menší část vyhrabaného
listí byla spálena.
Stále více ohlasů, ať pozitivních či negativních, je slyšet na úpravu keřů, kterou jsem
provedla před obecním úřadem. Myslím si, že tento radikální řez prospěl nejen keřům
samotným, ale i okolí budovy. Pokud se budou keře udržovat v rozumné výšce a tvaru, bude
to zajisté ku prospěchu všem.
V případě, že by můj úmysl úprav okolí budovy obecního úřadu a památníku dostál takové
podpory ze strany Vás občanů a „požehnání“ zastupitelstva obce, ráda bych s Vaší pomocí,
milí spoluobčané, upravila takto i ostatní keře v této oblasti. Okolí by tímto krokem sice
získalo zcela jinou tvář, ale doufám, že lepší a hlavně s puncem upravenosti.
Lenka
Kamírová

Čarodějnice
... Upalování či pálení čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří k velmi živým zvykům.
Magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května
bývala jednou z nocí, kdy prý zlé síly vládly větší mocí než
kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt zakopané
a ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před
silami úspěšně bránit, musel mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří
poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto
se této noci říká "noc čarodějnic". Čarodějnice se před
sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak
mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala
zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových
proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti
a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy.
Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a
vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. Víra v
nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na
zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy
bývaly často podezřívány, že spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili
rozmanitými praktikami:
- před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice
vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc
pominula

-

stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé
trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata,
pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na návsi biči a
také se střílelo z pušek.

Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili,
že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
"pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali
je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na
košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi. Ochrana úrody a dobytka se
zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané
chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak
poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly
pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání
chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň
dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého
hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto
lidového svátku. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které
znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V
některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy
se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů,
drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly
mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství,
chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich
manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým
obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku
stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí
dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i
v Americe.
zdroj archív České tradice, časopis NENUDA a kniha "Církevní rok a lidové obyčeje"
Tímto úryvkem z výše uvedeného časopisu jsme si připomenuli, proč se stále držíme tohoto
zvyku. Letošní pálení čarodějnic jsme pojali spíše ve sportovním duchu, a tak děti, které se
této akce zúčastnily, si zahrály různé hry – např. na rybáře či slepou bábu. Velmi se všem
líbila soutěž, při které jsme ze stráně házely či kutálely staré pneumatiky a vítězil ten, kdo
svou pneu poslal nejdále. Abychom dostáli tradici pálení ohně, udělali jsme Pod Lípama
malou hraničku, spálili čarodějnici a poté jsme na zakončení celé akce opekli špekáčky.
Lenka Kamírová

Vzpomínky na květen 1945
I když nám letošní velmi deštivé počasí nepřálo, přesto se více jak
desítka občanů zúčastnila ve středu 5. května od 19 hodin piety k
uctění památky obětí 2. světové války v Leskovicích. O událostech
květnových dnů roku 1945 promluvil starosta obce Ing. Milan
Bílek.

Dětský den
Přestože od 1. června - mezinárodního dne dětí - uplynul skoro celý měsíc, my jsme si tento
svátek všech dětí oslavili právě minulou
sobotu 26. června.
Pro děti byl na hřišti připraven program
v podobě rozmanitých soutěží. Na
„rozjezd“ děti soutěžily v posílání
pneumatik ze stráně a vítězem se stal
ten, komu se pneu dovalila nejdál. Další
stanoviště nabízelo např. házení míčků
do starých pneumatik. Velmi populární
disciplínou je vždy skákání v pytli či
zatloukání hřebíků. Pro starší děti bylo
lákadlem střílení ze vzduchovky.
Z každého stanoviště si soutěžící za
úspěšné zvládnutí úkolu mohli odnést
„Leskovickou korunu“. S vydělanými korunkami se pak dalo nakupovat odměny.
Improvizovaný obchůdek nabízel
omalovánky, vodní pistole, hrací
telefon, sponečky do vlasů,
společenské hry, pastelky, křídy,
modelíny, pexesa, tužky, bonbónky,
lízátka, modely autíček zn. Škoda,
automapy, knihu o F1, pouzdra na
mobil, přívěšky na krk, plátěné
kloboučky a tašky přes rameno.
Opečené špekáčky a limonády
dostaly
děti
zdarma.
Všem
zúčastněným jsme nakonec za účast
dali sladkou odměnu.
Poděkování patří těm, kteří mi s
realizací pomohli a věnovali pár

hodin svého volného času dětem – Pavel Holakovský, Franta Brada, Vašek Stupka a Peťa
Votápek, Petr Vorel, Jarka Jelšíková, moje maminka Lidka a naše babička Evča.
Velký dík patří také mému
manželovi Dušanovi, který mi vždy
a ochotně pomáhá při organizování
každé akce.

Doufám, že se hezké letní
odpoledne na hřišti všem líbilo a že
nelitují času, který jsme společně
strávili.

Lenk
a
Kamí
rová

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Marie Charouzková 88 let
Květuše Hovorková 85 let
Eva Kamírová 64 let

Únor:

Růžena Hrdoušková 65 let
Libuše Albrechtová 83 let
Marie Jonášová 78 let

Březen:

Oldřich Dvořák 83 let
Marta Dvořáková 85 let

Duben:

Vlastimila Holakovská 69 let
Stanislav Pech 87 let

Jana Bělovská 69 let
Jaroslava Stupková 66 let

Květen:

Milena Dvořáková 68 let

Marie Pechová 81 let

Rozloučení
Dne 31. března 2010 zemřela paní Milada Novotná. V červnu
by oslavila 80. narozeniny.

V neděli 6. června 2010 zemřel ve věku nedožitých 82 let pan
Josef Brada.

Schránka
Své názory a připomínky k publikovaným článkům, Vaše reakce na ně, nejrůznější dotazy či
náměty můžete sdělit také prostřednictvím poštovní schránky umístěné v budově obecního
úřadu.

Poděkování
Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování za vzorné prohrnování v letošní dlouhé zimě
především Fandovi Bradovi ml. My, kteří bydlíme na konci vsi a zažíváme díky foukání
silného větru i několikrát za den závěje, asi víme, o čem mluvím. Fando, díky za to, že jsem
nemusela ručně prohrnovat úzkou cestičku k našemu domku. Ty jsi nám traktorem prohrnul
cestu celou a doširoka.
Jana Bělovská

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 30. června 2010

