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Vážení spoluobčané,
podzimní komunální volby přinesly změny do vedení naší obce. S jejich výsledky jste se již
mohli seznámit. Vámi zvolení zastupitelé ještě více podtrhli Vaši důvěru tím, že mne zvolili
starostou. Dovolte mi, abych poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu za jejich čtyřletou práci
a nově zvolenému popřál pevné nervy, hodně tvůrčích sil a společnou řeč při řešení všech
problémů týkajících se vedení obce a požádal Vás o pomoc a podporu naší práce.
Všichni již více nebo méně prožíváme předvánoční čas. Jsou před námi jistě nejkrásnější
svátky v roce, a tak Vám všem přeji jejich co nejpříjemnější prožití, hodně zdraví a štěstí v
roce 2011.

Vladimír Hejda
starosta obce

Vážení spoluobčané,
chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám v uplynulém období pomáhali s chodem obce i
se všemi akcemi, které se v uplynulém období uskutečnily. Chtěl bych některé připomenout:
nová studna – zlepšení kvality vody, rekonstrukce čističek, oprava kapličky a obecního
skladu.
Hezké prožití vánočních svátků a ať se Vám v roce 2011 daří.

Ing. Milan Bílek

Volby 2010
Jak dopadly letošní říjnové volby již všichni víme, a tak si jen v krátkosti připomeneme pár
údajů. Volby do zastupitelstev měst a obcí se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010.
V naší obci byla volební účast 74,39 %. Jinými slovy právo volit zástupce do obecního
zastupitelstva mělo 82 občanů Leskovic, své právo využilo 61 voličů. Zvolili jsme 7 členů
zastupitelstva.
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SDRUŽENÍ
1 NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

7

Charouzek
Zdeněk

54

NK

BEZPP

36 11,76

7

*

Náhradníkem byl zvolen s počtem hlasů 22 pan Martin Stupka.

Zastupitelstvo obce Leskovice od listopadu letošního roku pracuje v tomto složení
starosta :
Vladimír Hejda
místostarosta :
Ing. Milan Bílek
členové :
Zdeněk Charouzek (předseda stavební komise)
Pavel Holakovský (předseda kulturní komise)
Jaroslava Kubešová (předseda finanční komise)
František Brada (předseda kontrolní komise)
Zdeněk Dvořák (předseda komise veřejného pořádku)

Vybráno z kroniky obce
V této rubrice jsme vždy citovali z obecní kroniky tak, abychom se společně mohli ponořit do
časů minulých … Ani do tohoto čísla se nám nepodařilo získat citaci zápisu roku 1939, a tak
budeme doufat, že si naše kronikářky vše předají a my se v některém z následujících čísel
snad ke vzpomínkám vrátíme.

Kaplička
Již několik let nazpět se mluvilo o tom, že je potřeba opravit místní kapličku. V roce 2009
zastupitelstvo obce odsouhlasilo konání veřejné sbírky. Její
konání povolil i Krajský úřad v Jihlavě a sbírka tedy začala
v červnu 2009. Za celou dobu jejího trvání se vybralo 9 tisíc
Kč, které byly a ještě budou použity např. na příští nátěr
střešní krytiny.
Oprava kapličky byla pomalu hotová a my jsme si začali
pohrávat s myšlenkou na její vysvěcení. Tento slavnostní akt
se samozřejmě neobejde bez doprovodného programu a tak
vznikl nápad na uspořádání celého slavnostního odpoledne.
Slavnost se konala v sobotu 31. července 2010. Po zahájení
slavnosti starostou obce Ing. Milanem Bílkem, se slova ujal
evangelický farář bratr Daniel Matějka z Moravče. Při
slavnostní mši, kterou sloužil kněz David Henzl
z Pelhřimova, byla místní kaplička zasvěcena Sv. Anně.
V rámci slavnostního aktu,
také pan farář požehnal
prapor
místnímu
sboru
dobrovolných hasičů. Prapor
jim byl věnován v roce 2009
obcí
Leskovice
při
příležitosti jejich 80. výročí
založení
sboru
v Leskovicích.
Po skončení slavnostního
aktu
bylo
možné
se
pozdravit se všemi účastníky
setkání při připraveném
pohoštění.
Za
přispění
skvělých
lidových písniček, dobré nálady i letního počasí, se nám dobře besedovalo až do večerních
hodin, kdy lidovky vystřídal country styl. Country kapela Šroub & spol. nás roztančila
natolik, že celá akce končila v brzkých ranních hodinách.
I přes to, že dnes všude
vládne mráz a sníh, doufáme,
že toto malé připomenutí
krásných letních dnů, plných
tepla a sluníčka, v nás všech
vyvolává hezké vzpomínky
na jednu podařenou akci.

Poděkování patří nejenom hlavním organizátorům slavnosti – Marušce Trefilové, Lence
Kamírové
a
Fandovi
Bradovi, ale i celému
realizačnímu týmu, tedy
těm, kteří po celou dobu
trvání
slavnostního
odpoledne
i
večera
zajišťovali
ve
stáncích
občerstvení, následný ranní
úklid atd.

Více
fotografií
z této
v Leskovicích ojedinělé akce
můžete shlédnout na našich
webových stránkách či požádat
o zapůjčení CD.

Hasiči
Přiblížil se konec roku a my bychom rádi zrekapitulovali, co nám rok 2010 přinesl. Náš
hasičský sbor, jak se v posledních letech stalo již zvykem, měl bohatou činnost.
Začali jsme na jaře okrskovým
cvičením, které se letos konalo
v Proseči Obořišti. Naši mladí tam
stáli před velkým cílem - obhájit
první místo z loňské okrskové
soutěže. S velkou radostí můžeme
říct, že se jim to povedlo lépe než na
jedničku.
Nejenže
skončili
v požárním útoku na skvělém prvním
místě, ale v soutěži jednotlivců
obsadili první a druhé místo. Naše
druhé družstvo se umístnilo na
hezkém pátém místě. Děti získaly
pohár a medaile za účast. Dovolím si,
vyslovit názor, že na tomto
výborném výsledku mladých nese velký podíl náš velitel Pavel Holakovský. V roce 2004 vzal
za svou starost malé děti. Cvičil s nimi, jezdil po soutěžích a svým osobitým a kamarádským
přístupem je dokázal pro „hasičinu“ nadchnout. Výsledky tohoto jsou vidět. Nicméně mladé
čeká ještě nelehký úkol. Zvítězit v příštím roce - vyhrát soutěž po třetí a vybojovat putovní
pohár natrvalo pro Leskovice, tím spíše, když se okrsková soutěž bude konat v sousední
Moravči.
Dále jsme pomáhali spolupořádat dětský den a svěcení naší opravené kapličky. Při této
příležitosti nám pan farář požehnal náš prapor. Letos v létě se uskutečnil výlet s dětmi na
Šiklův mlýn a do hasičského muzea v Přibyslavi. Všichni zúčastnění byli z výletu nadšení a
tak vznikla myšlenka výlet v příštím roce zopakovat. Na podzim se konalo námětové cvičení
v Nové Cerekvi, kterého jsme se také úspěšně zúčastnili. Šlo o dálkovou přepravu vody
z obecního rybníku k nádrži na obecní pilu. Na tomto cvičení se aktivně podíleli mladí hasiči
dětského družstva. V letošním roce jsme také zasahovali u požáru na obalovně.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří se aktivně podílejí na chodu sboru. Je
ovšem pravdou, že ve sboru pracují stále titíž lidé a bohužel není jich mnoho.
Všem a nejen místním hasičům, bychom chtěli popřát mnoho zdraví a úspěchů v příštím roce.
Krásné prožití vánočních svátků a silvestra.

starosta František Brada
velitel Pavel Holakovský

Vánoční setkání
Již se stalo krásným zvykem, že se setkáváme v čase předvánočním, abychom si společně
popovídali, ale také vyrobili hezké vánoční dekorace.
Ke zpříjemnění těchto chvil
nám i letos přispěli „svou
troškou do mlýna“ žáci
základní
školy
v Nové
Cerekvi pod vedením paní
učitelky Habáňové. Jejich
vystoupení doplnili Terezka
Kamírová, Pepíček Brada a
Martinka
Stupková
přednesem básní s vánoční
tématikou.
Vánoční setkání si nenechali
ujít ani paní Klausová a pan
Dvořák,
kteří
pobývají
v domovech pro seniory a
my jsme moc rádi, že naše pozvání přijali a strávili s námi pár příjemných hodin.
Velké poděkování patří paní
Marii Trefilové, která se
s vervou
pustila
do
organizování celé akce a také
Pekařství Ladislav Zeman,
které nám na tuto akci
darovalo běžné a sladké
pečivo.

A že se nám vánoční
setkání
vydařilo,
dokládají i následující
fotografie.

Společenská rubrika
Narozeniny

Červenec:

Hrdoušek Josef
Hrdoušek Miloslav

79 let
66 let

Srpen:

Stupka Miloslav
Vrbatová Marie
Žmolek Otto

70 let
65 let
61 let

Září:

Balogová Terezia
65 let
Hojsáková Vlastimila 88 let

Říjen:

Hrdoušková Marie
Zápotočná Jana
Dvořák Jaroslav

74 let
75 let
66 let

Listopad:

Hájková Ludmila

Prosinec:

Klausová Miloslava 84 let
Dvořáková Marie
61 let

79 let

Svatba
Dne 25. září 2010 si své „ANO“ řekli slečna
Zuzana Bílková a pan Ladislav Zatloukal.
Novomanželům blahopřejeme a na jejich
společné cestě životem přejeme hodně zdravíčka,
štěstí, lásky a vzájemného porozumění.

Radostné vánoce a šťastný rok 2011

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 14. leden 2011

