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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

Vážení občané, 

Do nového roku vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho 

profesních i životních úspěchů. Rok 2016 byl pro obec rušným rokem v dokončených akcích. 

Dokončil se vrt č.2 a čeká v tomto roce na napojení a vybudování malé úpravny. Firma Switelsky 

opravila cestu okolo transformátoru s pomocí dotace Kraje Vysočina. Firmy VHST a VoKa 

Humpolec, opět s pomocí dotace Kraje Vysočina, předaly vodovod v listopadu. Pan Severa 

opravil válečný hrob v Nové Cerekvi. Dotaci poskytlo Ministerstvo obrany ČR. Pro naše hasiče 

se naskytla možnost zakoupit auto s přívěsem. Za auto a přívěs v ceně 900.477,- Kč zaplatila 

obec 150.477,-Kč, 450.000,- Kč poskytlo Ministerstvo vnitra ČR a 300.000,- Kč Kraj Vysočina. 

V roce 2017 se chceme věnovat čp. 17 a opravit rampu u parkoviště. 

Děkuji všem co nám pomáhají. 

Ať se daří  Ing. Milan Bílek 

 

 

 

 

 



 

VYBRÁNO Z KRONIKY OBCE  

VZPOMÍNKA NA 5.KVĚTEN 
 

Přichází den, kdy všichni vzpomínáme 

na chvíle hrůzy, jež jsme prožili. 

Je smutno v duši-slza na rtech sládne, 

když vzpomeneme těch, kterých jsme ztratili.  

 

Již řada let a zdá se to být včera, 

kdy obec naše v dým se halila, 

kdy údery se celá země chvěla, 

krev našich drahých zemi barvila. 

 

Do rytmu deště salvy kulometu 

svou píseň smrti nocí hlásaly, 

by naposledy dokázaly světu, 

že fašisté ti lidskost neznali. 

 

Jak těžké pro nás tyto chvíle byly, 

když v sutinách jsme našli domovy, 

kdy ostatní se lidé radovali 

z červánků přicházející svobody. 

 

Ba krutě sáhl osud v naše řady- 

dvacet pět mrtvých  v oběť dal, 

kteří dnes chybějí nám navždy 

a nám zbyl po nich jen v srdci žal. 

 

 

Pokračování v příštím díle zpravodaje  

O řady rakví všichni jsme se sešli, 

jak jedna osiřelá rodina. 

V tom velkém žalu všichni jsme se našli 

a všech nás tužba byla jediná: 

 

by z ohořelých trosek domy vstaly, 

v klidu a míru dál jsme mohli jít - 

to viděli jsme všichni, jak jsme malí, 

že ve svornosti dál je třeba jít. 

 

Domy dnes máme  a mír také, 

zdá se však, že to nestačí….. 

Snad kdyby domy byly celé zlaté, 

my bychom chtěli ještě jinačí. 

 

Nač je nám třeba  všech těch svárů, 

vždyť i náš žal je odměřen. 

Což málo máme vlastních bolů? 

Přec cíl nás všech je jen jeden! 

Josef Charouzek 



 

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ 

Dne 18. 3. se uskutečnilo tradiční velikonoční setkání občanů. Jako každý rok se lidé bavili 

výrobou jarní dekorace, kterou letos představovalo aranžmá z řezaných květin. Pro pobavení 

hrál pan Kubeš na harmoniku. Pro všechny účastníky bylo připraveno malé pohoštění. Děkujeme 

všem, kteří se setkání zúčastnili a tak pomohli k vytvoření dobré nálady, která vydržela až 

do večerních hodin. 

Antonín Kubeš 

 

  



 

POUŤ A DĚTSKÝ DEN  

Dne 30. 7. 2016 jsme se sešli u kapličky svaté 

Anny na slavnostní pouťovou mši. Mši svatou 

sloužil páter David z kláštera v Želivě. 

Dětské odpoledne obnášelo jako každý rok 

spoustu her, při kterých si děti mohly vysloužit 

penízky  na směnu v obchůdku s cenami. Nejvíce 

se bojovalo o míče a  tenisové pálky, 

ale i drobnější ceny jako hračky na písek, 

omalovánky, náramky, gumičky, knížky, 

traktůrky a jiné radosti mizely rychlostí blesku. 

Děti si kromě soutěžení užívaly možnosti nechat 

si namalovat obličej a proměnit se tak v svojí 

oblíbenou postavičku nebo zvířátko. 

 Náš bohatý program zakončilo vystoupení 

kouzelnického dua Telepat a Telemat. Kouzelníci 

nám po představení věnovali navíc jejich 

balónkovou show a spousta malých účastníků se 

ještě dlouho bavila s gumovými meči , květinami 

a chobotnicemi. 

Jako každý rok nás celým dnem i večerem 

doprovázelo dobré jídlo a pití. Po pečeném masu 

a klobásách se jen zaprášilo.  

O večerní zábavu se letos starala kapela Šroub, 

která hrála k tanci i poslechu. Zábava končila až 

v pozdních večerních hodinách a doufáme, že se 

hojná účast bude příští rok opět opakovat. 

Eva Holakovská ml.  

 

 



 

SLOVO STAROSTY SDH LESKOVICE 

Máme tady začátek roku a rád bych se s Vámi 

podělil o dění v našem SDH v minulém roce. 

Naše činnost spočívala jednak v údržbě a 

opravách techniky, dále v práci na brigádách 

pro obec hlavně při úklidu obce a údržbě obecní 

zeleně, reprezentací při hasičských soutěžích 

v okrsku i mimo něj a v pořádání kulturních akcí 

v naší obci stejně jako v minulých letech. 

Začnu tím hlavním a to je naše hasičská činnost. 

Koncem května se uskutečnilo okrskové cvičení 

v Čížkově, kde jsme postavili závodní družstva 

do všech kategorií. Muži soutěžili ve dvou 

družstvech, dále cvičily ženy, které se 

mimochodem umístily na krásném 1. místě, dále 

cvičilo družstvo dětí a v poslední řadě starší 

hasiči v družstvu veteránů s  stříkačkou PS8. 

Dále se naši mladí hasiči a hasičky zúčastnili 

několika soutěží. Cvičili ve Věžné, Dolních 

Hořicích a Veselé. Ještě se zúčastnili soutěže 

jednotlivců tzv. Železný hasič. V této disciplíně 

cvičil František Brada ml. v Kamenici nad Lipou 

a v Pacově, Ladislav Brada a Michal Kubeš cvičili 

v Pacově. To by bylo ve zkratce ze soutěží vše. 

V roce 2016 jsme pomáhali při hašení požáru 

družstevního seníku v Moravči a obecní stodoly 

u nás v Leskovicích.  

Dále se náš sbor podílel s obecním úřadem 

při pořádání kulturních akcí jako je pouť, dětský 

den a rozsvěcení vánočního stromu. Dále jsme 

připravili posvícenské a silvestrovské posezení. 

 



 

V minulém roce se nám podařilo díky dobré 

spolupráci s obecním úřadem a za pomoci dotací 

z Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina koupit 

nový dopravní automobil Fiat Ducato 

s nákladním přívěsem v hodnotě 900 000 Kč. 

Věřím, že tento automobil bude dlouhá léta 

sloužit nejen hasičům, ale i potřebám naší obce. 

Závěrem chci poděkovat všem členům a našim příznivcům za práci pro náš sbor. Sice již máme 

první měsíc letošního roku za sebou, ale i tak si dovoluji vám popřát mnoho zdraví, štěstí a 

úspěchů v letošním roce. 

starosta SDH František Brada 

  



 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

Kouzelnou atmosféru vánoc jsme si přišli užít na 

tradiční rozsvěcení vánočního stromečku a 

následné sousedské posezení, které se letos 

konalo dne 26. 11. 2016.  

Stromeček krásně zářil a my jsme si mohli užít 

pohodový podvečer s poslechem vánočních 

koled a drobným občerstvením. 

Eva Holakovská ml. 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 

Dne 14. 12. proběhlo posezení občanů 

u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku. Na začátek programu zazpívaly a 

zahrály děti ze základní školy z Nové Cerekve, jejich vystoupení se přítomným líbilo a děti s paní 

učitelkou byly odměněny velkým potleskem. Účastníci setkání si mohli vyrobit vánoční dekorace 

a pro dobrou náladu hrál pan Kubeš na harmoniku. Tyto akce pořádáme pro vás naše občany 

a proto bychom vám rádi poděkovali za vaší účast na těchto setkáních. 

František Brada 



 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 2016 

NAROZENINY  
Leden: Květuše Hovorková  91 let 

 Eva Kamírová   70 let 

 

Únor: Růžena Hrdoušková  71 let 

 Marie Jonášová  84 let 

 Jindřich Charouzek   65 let 

 

Duben: Vlastimila Holakovská  75 let 

 Jana Bělovská   75 let 

 Jaroslava Stupková  72 let 

 

Květen: Milena Dvořáková  74 let 

   Ing. Zdeněk Dvořák  66 let 

 

Červenec: Miloslav Hrdoušek   72 let 

 

Srpen: Miloslav  Stupka  76 let 

 Marie Vrbatová  71 let 

 

Září: Terezia  Balogová  71 let 

 

Říjen: Marie Hrdoušková  80 let 

 Jana Zápotočná  81 let 

 Jaroslav Dvořák  72 let 

 

Listopad: Ludmila  Hájková  85 let 

 

Prosinec: Marie Dvořáková  67 let 

ÚMRTÍ 
Dne 20.2. nás opustil pan Josef Hrdoušek ve věku 85 let. 

Dne 24.2. nás opustila paní Marie Bradová ve věku 88 let. 

Letošního roku 12.1. nás také opustil pan Zdeněk Charouzek ve věku 60 let. 


