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Číslo 21 
 

Prosinec 2015 



Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

 

rok uplynul jako voda a my stojíme na prahu roku 2016. Než jej však překročíme, dovolím si 

připomenout zásadní události v roce končícím.  

 

Po vleklých problémech s účetnictvím naší obce a paní účetní jsme se v únoru letošního roku 

rozhodli pro změnu. Novou účetní naší obce je paní Eva Holakovská. Jí patří poděkování,    

že vše s předáním agendy a odstraněním zjištěných vad bravurně zvládla, i když to pro ni a 

pro nás všechny nebylo jednoduché. Dílčí audit přezkoumání hospodaření obce Leskovice 

proběhl bez účetních chyb. 

 

V červenci jsme se odhodlali instalovat automatické dávkování chlornanu, abychom zajistili 

kvalitu naší pitné vody. Bohužel se první pokus nepovedl. Ani druhý pokus neproběhl zcela 

bez chyb. Pan Buchta, který zařízení instaloval, svou chybu uznal a náhrada za 

nespotřebovanou vodu vám bude odečtena z poplatku za vodné v roce 2016. Dnes však už 

dávkování funguje a doufáme, že se nám je podaří vycitovat k naší spokojenosti.  

 

Jistě jste si všimli, že se opravoval „Památník“. V současné době je už opravený.  

 

V roce 2016 nás čeká velká akce na posílení vodovodu a výměna potrubí. 

 

 

Do nového roku vám přeju všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životních úspěchů.  

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Milan Bílek 

starosta obce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Vybráno z  kroniky obce 
 

Po krátké pauze znovu otevíráme stránky druhé kroniky obce Leskovice, kterou v lednu 1961 

započal psát tehdejší kronikář obce pan Josef Charouzek….. 

 

…… pokračování z minulého čísla zpravodaje ……. 

 

5. květen 1945 – Josef Charouzek 
 

Přišel pátý květen, den nad jiný známý, 
Kdy národ zotročen hrdě pozvedl hlavy. 
Zavlály prapory, léta ukrývané, 
Aby zvěstovaly vítězství tak slavné. 
 
Ani naše obec vzadu nezůstala, 
Poroby je konec …tak hlásila Praha. 
Ještě třeba vyhnat německé vrahy, 
Kteří chtějí dělat trosky z naší Prahy. 
 
Radost se žalostí s výstřelami plyne, 
Bojoval lid český – bojoval hrdině. 
Kolik teklo krve po té české zemi, 
Pro níž hrdinové život pokládali. 

 
Krátká byla radost z červánků svobody, 
Náhle přišla žalost, němců všude proudy. 
Jen šťastným útěkem život se zachránil, 
Louče se s domovem, kde nepřítel řádil. 

 
Smutný byl náš návrat – domova nebylo – 
Pár očadlých trosek z celé obce zbylo. 
Těžké bylo myslet na dny budoucnosti, 
Kde by člověk složil unavené kosti. 

 
Z domova jsou trosky, brat či otec chybí, 
Oběť solidarity: „pětadvacet lidí“. 
Pětadvacet mrtvých věrných dcer a synů 



V troskách upálených obětí zločinu. 
 

Opět péro dějin krví stránky píše, 
O velkém zločinu Hitlerovy říše … 
Když tak dnes prohlížíš nové Leskovice, 
V duchu hrůzy vidíš, nazpět zamyslíš se: 

 
„Toto jsou ty chabré naše Leskovice – 
Vypálené byly jak známe Lidice … 
Dnes znovu vzkříšené slavné nesou jméno, 
Které mělo býti navždy vyhlazeno.“ 

 
 

 

…… pokračování v příštím čísle zpravodaje ……. 

**            ** 

  **        **  

    **    ** 

     ** 

 

 

 

 

Velikonoční setkání a koledování  
Ve středu před 

Velikonocemi jsme 

se znovu společně 

sešli, abychom si 

nejen pobesedovali, 

ale také si přichystali 

velikonoční výzdobu 

do svých bytů a 

přivítali svátky jara 

ve vší parádě.  

 

Letošního koledování 

se zúčastnila početná 

skupinka dětí i 

dospělých.  

Koleda v  podobě 

malovaných  vajec, 

čokoládových 

zajíčků i kuřátek

                          se doplňovala  

                   s lízátky a bonbony.   



I přes dosti mrazivé 

počasí vykoledovali 

malí i velcí nejen  

zmiňované plné košíky 

pro sebe, ale i dobrou 

náladu a hlavně úsměvy 

ve tvářích všech, kteří 

je pustili do svých 

dveří. 

           

 

 

 

 
 
 
 
Konec 2. světové války – 70. výročí 
 

V úterý 5. května se od 19 hodin uskutečnila pieta k uctění památky obětí 2. světové války.  

Po položení věnců k přítomným krátce promluvil starosta obce pan Ing. Milan Bílek.  

Po skončení piety jsme se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu a ještě zavzpomínali       

na dny dávno minulé, ale v paměti několika z nás stále živé. 

 

Česká televize                  

u příležitosti 70. výročí 

konce druhé světové 

války natočila 

vzpomínkový 

dvacetidílný pořad 

„JARO 45 – 70 let         

od konce druhé světové 

války“. Jeden z dílů 

s názvem -  „L“ jako 

Leskovice - připomenul 

také tragédii, která se zde 

odehrála ve dnech 5. – 6. 

května 1945.                   

O událostech k nám 

z obrazovky promluvila paní Vlastimila Holakovská roz. Hrdoušková, dcera tehdejšího 

starosty a pamětníci děsivých událostí paní Ludmila Peňázová roz. Dvořáková a pan Vladimír 

Valouch. Ti z Vás, kteří tento pořad v televizi neviděli, si jej mohou najít na internetu 

v archivu pořadů České televize. 

 



Pouť v Leskovicích 
 

Pouťové setkání, mše, dětský den. Tradice, kterou jsme neporušili ani letos. A tak jsme se 

sešli právě v sobotu 25. července 2015 u naší kapličky, abychom při slavnostní mši vzdali 

hold naší patronce sv. Anně, které jsme kapličku zasvětili a zahájili tak pouťovou slavnost.  

 

Počasí bylo nádherné, slunce 

hřálo jako o závod. Děti se zajisté 

vyřádily při dětském odpoledni. 

Na stanovištích si mohly 

vyzkoušet své dovednosti 

v zatloukání hřebíků, střílení ze 

vzduchovky,  skákání s pytli, 

navlékání kroužku na PET lahve, 

slalom na koloběžce, házení 

míčků na cíl, plížení atd.  

 

Za své „vydělané“ penízky si 

mohly vybrat spoustu krásných 

cen. V odměnovém stánku jako 

mávnutím kouzelného proutku mizely autíčka, plyšáci, knížky, tašky s motivem zvířátek či 

ornamentů, panenky, skládačky, puzzle, omalovánky, hračky na písek, tašky zn. Violetta, 

deníčky, tužky, pastelky, sponky do vlasů. Oči nasazující se na prsty nebo badminton měli 

letos u dětí prvenství.  

Dovolím si říci, že všechny děti, které se našeho pouťového klání zúčastnili, si zakoupily vše, 

co chtěly. A že na někoho nezbylo to či ono, to přece nevadí, může své štěstí zkusit příští rok 

znovu.  

Po loňském úspěšném přestavení se i letos stalo velkým večerním hitem vystoupení šermířů 

s ohňovou show.  

Samozřejmostí bylo po celé odpoledne i večer občerstvení – pivo, káva, limonády, grilované 

maso či klobásky mizely velmi rychle.  

 

Pevně doufám, že se 

poslední červencová 

sobota líbila nejen dětem, 

ale i dospělcům a  

že nikdo nelituje času, 

který s námi strávil. 

Poděkování patří také 

všem, kteří se podíleli na 

zajištění celého sobotního 

odpoledne i večera.  

 
  
Členové kulturní komise 

 

 

 



Hasiči hodnotili rok 2015 
 
Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení spoluobčané, 

máme zde opět konec roku a nastal čas zhodnotit naší činnost v právě 

uplynulém roce. Činnost našeho sboru v tomto roce, spočívala jednak     

v údržbě a opravách naší hasičské techniky, dále v práci na brigádách pro 

obec, reprezentaci při hasičských soutěžích v okrsku i mimo něj a            

v pořádáních kulturních akcí v naší obci.  

Začnu tedy tím hlavním, a to je naše hasičská činnost. V letošním roce se nám podařilo 

postavit soutěžní družstva ve všech kategoriích: družstvo dětí, muži postavili 2 družstva, dále 

družstvo žen a již druhým rokem máme družstvo veteránů, kteří cvičí s osmičkou stříkačkou.  

Nejvíce, jak je již ostatně zvykem, letos jezdilo po soutěžích mladší družstvo mužů a družstvo 

žen. Jako první soutěž, které se zúčastnili, byla hasičská soutěž 9. května v Drunčích. Této 

soutěže se zúčastnili ml. muži, ženy (umístily se na 2. místě) a děti. V sobotu 23. května se 

uskutečnilo okrskové cvičení v Nové Cerekvi, kde jsme postavili družstva do všech kategorií 

a muži měli dokonce družstva dvě. Mladší muži skončili čtvrtí, starší muži obsadili 6. místo, 

družstvo žen skončilo páté. Děti vystoupili na příčku nejvyšší a veteráni obsadili bronzovou 

příčku. V sobotu 13. června 2015 byla hasičská soutěž ve Věžné, kde soutěžili mladší muži a 

družstvo žen. Předposlední prázdninovou sobotu, 22. srpna, soutěžilo smíšené družstvo mužů 

a žen ve Veselé, kde se jim podařilo získat hezké 3. místo. Poslední soutěží, které jsme se 

zúčastnili, byla tradiční soutěž osmiček - 29. srpna. Zde naše barvy hájilo družstvo mladších 

mužů a družstvo žen. 

Náš sbor 24. října t. r. pomáhal při hašení požáru kolny v areálu VOD v Nové Cerekvi. 

Z další činnosti bych vás rád informoval, o práci našich členů na brigádách pro obec. Těchto 

prací se bohužel zúčastňuje jen úzký okruh lidí. Jedná se hlavně o naše mladé hasiče, kteří 

pracují na údržbě zeleně v obci, úklidu, dále provedli nátěr střechy na pekárně, hasičárně a 

kapličce. Provedli opravu sirény, údržbu a opravy hasičské techniky a další práce pro sbor a 

obec. Je to záslužná činnost pro naši obec, ale i nemalý přínos pro hasičskou pokladnu, 

protože drtivou většinu vydělaných peněz, dávají do naší „hasičské“ pokladny. Myslím si, že 

jim za tuto práci náleží poděkování, škoda jen, že se jedná pouze o několik lidí, ale i tak je to 

v hasičské pokladně znát.  

Společně s obecním úřadem jsem pořádali řadu kulturních akcí v Leskovicích - jako byla 

např. Leskovická pouť, posvícenské posezení, rozsvícení vánočního stromku atd.  

Závěrem chci poděkovat všem členům a příznivcům našeho sboru za jejich obětavou práci 

pro sbor. Chci popřát všem občanům Leskovic, krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 

a pracovních úspěchů v příštím roce a hlavně, abyste naší pomoci potřebovali co nejméně a 

my hasiči, abychom se s Vámi setkávali pokud možno jen při příjemných událostech.  

František Brada 

starosta Sboru dobrovolných hasičů Leskovice  
 



Vánoční čas  
 

Jsme velmi rádi, že se v Leskovicích daří společně udržet krásnou atmosféru vánoc.  

 

Zásluhou hasičů a členů kulturní komise jsme mohli v sobotu 28. 11. společně rozsvítit 

vánoční stromeček před budovou obecního úřadu, pochutnat si na svařáku, klobáskách nebo 

něčem sladkém.  

 

 

 

 

 

 

 

Do štědrého dne zbývá jen pár dnů, ale ani letos jsme neopomenuli tradiční předvánoční 

setkání. Zahájil ho pěvecký sbor dětí ze ZŠ v Nové Cerekvi pod vedením paní učitelky      

Mgr. Gabriely Ježkové.  



Pásmo koled a vánočních písní nás tak naladilo, že pozdější výroba svícnu na štědrovečerní 

stůl nám šla náramně od ruky. Některé z krásných výrobků dokládají fotografie. 

 

 

Věříme, že se setkání všem líbilo a těm, kteří se podíleli na jeho zajištění, děkujeme.  

 

 

 

 



Společenská rubrika  
 
 
Narozeniny      
 

 

Leden:   Květuše Hovorková  90 let  

  Eva Kamírová   69 let 

  Marie Bradová  87 let 

   

Únor:  Růžena Hrdoušková  70 let  Marie Jonášová  83 let 

 

Březen:  Marta Dvořáková  90 let 

 

Duben:  Vlastimila Holakovská 74 let  Jana Bělovská   74 let 

  Jaroslava Stupková  71 let 

     

Květen: Milena Dvořáková  73 let  Ing. Zdeněk Dvořák            65 let 

 

Červenec:  Hrdoušek Josef         84 let  Hrdoušek Miloslav  71 let 

    

Srpen:  Stupka Miloslav  75 let  Vrbatová Marie   70 let 

  Otto Žmolek    66 let 

   

Září:  Balogová Terezia  70 let   

 

Říjen:  Hrdoušková Marie    79 let  Zápotočná Jana  80 let

  Dvořák Jaroslav    71 let 

 

Listopad: Hájková Ludmila  84 let 

 

Prosinec: Marie Dvořáková  66 let 

 
 
 

 

Úmrtí 
Dne 18. 5. 2015 nás ve věku 90 let navždy opustila paní Marta Dvořáková 

 

 

 

 
 
 



PŘEJEME VÁM  
 

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
 

V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 5. ledna 2016 

 


