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Slovo starosty obce
Vážení občané,

2.3.2020  jsme  podepsali  s  firmou  TaN  stav  z  Pelhřimova  smlouvu
na výstavbu dvou sociálních bytů v podkroví a v přízemí klubovny SDH
a společenské místnosti na místě čp 17.

20.10.2022  jsme  obdrželi  od  Městského  úřadu  Pelhřimov  kolaudační
souhlas  s  užíváním  stavby.  Tato  stavba  byla  v  létech  2020  a  2021
nejdůležitější  akcí,  které  jsme  ještě  dělali  –  Úprava  polních  cest
I. a II. fáze,  Výměna  potrubí  z  azbestocementu,  Napojení  3RD
na vodovod  a kanalizaci  a  Revitalizace  zeleně  v  Leskovicích,  kterou
dokončíme v tomto roce.
Zastupitelstvo obce Leskovice se rozhodlo instalovat vodoměry do vašich
částí našeho vodovodu z  důvodu spravedlivějšího účtování  spotřeby a
úspory  vody.  Příprava  a  provedení  by  mělo  proběhnout  tento  rok.
Montáž základního vybavení bude platit obec.

Přeji Vám všem do roku 2022 hodně štěstí, zdraví, a hlavně spokojenosti.
Ing. Milan Bílek

20.4.2022



Slovo starosty SDH
Vážení spoluobčané,

vydává  se  nový  zpravodaj  obce
Leskovice.  Což  je  znamením  toho,
že nastalo jaro a uběhl další rok.

Doufám, že poslední ovlivněný covidovou pandemií. Každého z nás toto
období  buď  poznamenalo  nebo  nás  připravilo  o  někoho  blízkého.
Proto úvodem  věnujme  vzpomínku  těm,  kteří  nás  opustili.  Lásku,
přátelství a toleranci těm, kteří s námi sdílejí společný domov, společné
sny, plány, žijí ve stejné vesnici a mají k Leskovicím nějaký vztah.

V loňském roce se i  přes  různá měnící  se  covidová opatření  podařilo
hasičům  společně  s  obecním  úřadem  uspořádat  tradiční  pouťové
posezení s večerní zábavou. Velkým úspěchem byla pěnová párty, která
zakončila dětský den.

Hurá!! Máme novou klubovnu hasičů.

Výjezdová jednotka se podílela na likvidaci jednoho požáru.

Děkuji všem členům SDH, kteří se různými způsoby zapojili do organizace
akce a vybavení, úklidu a zútulnění naší klubovny.

Ostatní plánované aktivity byly bohužel v důsledku covidových opatření
zrušeny. 

Věřím, že letošní rok bude lépe a žádné mimořádně události nenaruší
plán činnosti sboru.

Již se uskutečnilo: 
Únor 2022 – Masopust s večerní zábavou, 
duben 2022– sběr železa – čarodějnice



Čeká nás:
4.6.2022 Okrsková soutěž SDH v Proseči Obořiště. 

 Zveme i nečleny jako podporu našich           
3 soutěžních družstev.

 Začátek 13:00 hod.

30.7.2022 Mše svatá, dětský den, pouťové posezení

 K poslechu zahraje živá kapela.

Listopad 2022 – Svatomartinské hodování

Prosinec 2022 – Slavnostní rozsvícení stromku, Silvestr

Za  finanční  příspěvek  obecního  úřadu  bude  zakoupeno  plovoucí
čerpadlo pro potřebu výjezdové jednotky. Doplníme výstroj stávajících
i nových členů.

Závěrem…Ať hasíme jen žízeň…Děkuji členům SDH za odvedenou práci,
těším se na spolupráci v letošním roce…

Děkuji obecnímu úřadu za podporu a spolupráci.

Přeji nám všem hlavně zdraví, a protože veselá mysl je půl zdraví
„Každý den bychom si měli najít důvod k úsměvu.“

Starosta SDH Petr Vorel



Společenská kronika rok 2021
Leden

Antonín Kubeš 66 let

Štefan Matušek 67 let

Eva Kamírová 75 let

Únor

Jindřich Charouzek 70 let

Ing. Milan Bílek 65 let

Březen Srpen

Marie Matušková 71 let Marie Vrbatová 76 let

Karel Sklenář 82 let Otto Žmolek 72 let

Duben Září

Vlastimila Holakovská 80 let Elena Sklenářová 81 let

Jana Bělovská 80 let

Jaroslava Stupková 77 let

Květen Říjen

Ing. Zdeněk Dvořák 81 let Marie Hrdoušková 85 let

Milena Dvořáková 79 let Jaroslav Dvořák 77 let

Marcela Rösslerová 65 let Miroslav Rössler 66 let

Červen Prosinec

Václav Hudec 68 let Eva Kamírová 66 let

Marie Dvořáková 72 le

Narození nových občánků Úmrtí v roce 2020
Deniel Brada Stupka Miloslav
Anna Marie Kulhánková Hrdoušek Miloslav

Balogová Terezia
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