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Slovo starosty obce 
Rok 2019 je za námi a zdá se, že čas stále rychleji ubíhá. V roce 2019 jsme splnili, 

co jsme se zastupitelstvem naplánovali. Také na rok 2020 máme naplánováno 

zahájit stavbu čp. 17 a začít s revitalizací zeleně. Zatím to vypadá, že se nám 

povede tyto akce odstartovat.  

Chtěl bych vám všem poděkovat za spolupráci a myslím, že se obec Leskovice 

nemá za co stydět. Všechna zastupitelstva v Leskovicích odvedla dobrou práci. 

Pokud máte nějaké připomínky k naší práci (co byste chtěli zlepšit atp.) víte, že 

jsou všechna zasedání zastupitelstva veřejná. Můžete kdykoliv zajít, nebo zavolat 

mně a zastupitelům.  

V novém roce vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Ing. Milan Bílek 

  



Slovo bývalého starosty SDH 
Vážení spoluobčané, sousedé, 

byl jsem požádán starostou obce, abych jako končící starosta napsal příspěvek 

do našeho obecního zpravodaje a rád tak činím. V prosinci minulého roku se 

konala valná hromada našeho hasičského sboru. Ve své výroční zprávě jsem 

mimo jiné řekl, že dle mého názoru je potřeba zvolit nové vedení sboru, protože 

svou práci děláme již dlouho, neposouváme vpřed, ale zůstáváme stát na místě. 

Proběhly volby a bylo zvoleno nové, mladší vedení. Dnes vám tedy píši již jako 

bývalý starosta sboru dobrovolných hasičů.  

Rád bych pouze shrnul, co se v letech, kdy jsem byl starostou v našem sboru dělo. 

Poprvé v historii sboru a byla to hlavně zásluha velitele Pavla Holakovského jsme 

postavili dětské hasičské družstvo. Je vidět, že to byl dobrý krok, protože nejenže 

si nevedli špatně jako děti, ale časem z nich vyrostli mladí hasiči a hasičky, kteří 

několikrát vyhráli okrskovou soutěž a dnes jsou hlavní silou našeho sboru.  

Náš sbor začal v minulých letech pořádat spolu s obecním úřadem kulturní akce. 

Abych dlouho nezdržoval, připomenu třeba pouťové posezení po mši svaté 

u kapličky spojené s dětským dnem, což je již dnes tradiční záležitost.  

Před pár lety se nám podařilo získat na dotaci od státu, Kraje Vysočina a obce 

nový hasičský dopravní automobil, který slouží nejen hasičům ale i potřebám 

obce.  

Doufám, že v příštích letech náš sbor pod novým vedením získá nový rozhled a že 

se posune zase o kus vpřed, jako se to tehdy povedlo nám.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi při výkonu mé funkce pomáhali, 

protože bez nich by se to nepovedlo. Děkuji i vám, kteří se sborem pořádaných 

kulturních akcí zúčastňujete a přeji Vám všem občanům naší obce mnoho zdraví 

a sil v novém roce, a hlavně abyste naší hasičskou pomoc potřebovali co 

nejméně. 

S pozdravem František Brada 

 

  



Slovo starosty SDH 
Vážení spoluobčané, 

úvodem přeji všem v novém roce stálé a pevné zdraví, 

štěstí a spokojenost. 

Jako nový starosta SHD Leskovice jsem dostal úkol Vás 

seznámit s činností SDH Leskovice v letošním roce. 

Nejprve trochu statistických údajů. Náš sbor má 37 členů. 

Z toho 28 mužů, 7 žen a 2 děti. Rádi uvítáme další zájemce, zejména mladší 

generace, kteří se chtějí zapojit do činnosti sboru (cvičení, nebo akce pořádané 

naším sborem). 

Plán činnosti letošního roku: 

• 29. 2. 2020 Masopustní průvod v doprovodu živé kapely a zabijačkové 

hodování 

• Únor/březen Sběr železného šrotu 

• 30. 4. 2020 Pálení čarodějnic 

• 30. 5. 2020 Okrskové cvičení – Proseč Obořiště 

• Červenec 202 Dětský den a pouťová zábava 

• Září 2020 Železný hasič okrsku 

• Listopad 2020 Svatomartinské posvícení 

• Prosinec 2020 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku 

    Silvestrovské posezení 

Všechny akce jsou pořádány ve spolupráci s obecním úřadem. 

Závěrem děkuji panu Františkovi Bradovi staršímu a Ing. Luďkovi Holakovskému 

za skvěle odvedenou práci pro SHD Leskovice. Děkuji také ostatním členům, který 

se každoročně podílejí na akcích a reprezentaci našeho SHD a obce.  

Starosta SDH Petr Vorel 

   



Kultura v obci 
Jako každý rok, tak i v roce 2019, se nám povedlo připravit pár akcí pro občany. 

 Začátkem roku jsme se dohodli, že bychom mohli zkusit udělat zabíjačku a 

masopust. Společnými silami se nám akce podařila. Udělali jsme jitrnice, 

tlačenku, řízky i vyškvařili škvarky. Na masopust se dokonce sešlo pár masek. Kdo 

si našel chvilku a přišel se podívat, mohl vše ochutnat. 

Dne 18. dubna se konalo velikonoční setkání, kde se vyráběly různé jarní 

dekorace.  

Na 27. července vyšla pouť a dětský den. Počasí nám přálo, a tak se sešli občané 

v hojném počtu.  

V listopadu následovalo Martinské posvícení, upekli jsme husy, uvařili knedlíky, 

zelí bílé a červené a mohl si každý vybrat dle své chuti.  

Rok nám utekl jako voda, najednou jsme tu měli advent a 30. listopadu jsme se 

sešli u rozsvícení stromku. Podávalo se svařené víno a opečené klobásy.  

Na závěr roku jsme se viděli na předvánočním posezení, které bylo zpestřeno 

vystoupením žáků ze školy z Nové Cerekve. 

Jaroslava Kubešová 

 



Společenská kronika rok 2019 
Leden       

Eva Kamírová 73 let     

Únor        

Marie Jonášová 87 let    

Jindřich Charouzek 68 let   Červenec 

Žmolková Jana 66 let    Miloslav Hrdoušek 75 let 

Březen      Srpen 

Marie Matušková 69 let    Marie Vrbatová 74 let 

Karel Sklenář 80 let    Otto Žmolek 70 let 

Duben      Miloslav Stupka 79 let 

Vlasta Holakovská 78 let    Září 

Jana Bělovská 78 let    Elena Sklenářová 79 let 

Jaroslava Stupková 75 let  Terezia Balogová 74 let 

Květen      Říjen 

Ing. Zdeněk Dvořák 69 let  Marie Hrdoušková 83 let 

Milena Dvořáková 77 let   Jaroslav Dvořák 75 let 

Červen     Prosinec 

Václav Hudec 66 let   Marie Dvořáková 70 let 

 

V roce 2019 se do naší obce narodil nový občánek Štěpán Tošer. 

  

  



 


