ZPRAVODAJ
OBCE LESKOVICE

Číslo 17
Prosinec 2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu bych chtěl připomenout, že máme za sebou rok fungování nového zastupitelstva
obce. Děkuji za práci, kterou pro obec dělá, a že jednání jsou věcná a zodpovědná. Velký dík
patří i celému sboru dobrovolných hasičů za dobrou spolupráci a za akce, které se
v Leskovicích dělají. Poděkování patří i občanům, kteří se zajímají o dění v obci a s prací
pomáhají.
Od jara tohoto roku se potýkáme s kvalitou pitné vody, a proto jsme v měsíci září ve
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů naší obce uspořádali brigádu na zkvalitnění pitné
vody. Brigáda se týkala vyčištění studní a odkyselovací nádrže. Všem, kteří se této akce
zúčastnili, děkuji. V současné době pracujeme na doplnění odkyselovací nádrže vápencovou
drtí a vybudování nové studně, která by měla posílit zdroj a mít vliv na kvalitu pitné vody.
Dále nás čeká i vyčištění a dezinfekce vodojemu. Zároveň odstavíme jednu starou studnu, kde
byly nejhorší výsledky kvality. Veškeré práce provádí a zajišťuje firma VOKA, ekologické
stavby Humpolec.
Právě se nacházíme v období, kdy už všichni myslíme na vánoce a na ukončení letošního
roku. V úterý 20. prosince se uskutečnilo tradiční vánoční
setkání a já pevně doufám, že si všichni zúčastnění tuto akci
užili.
Závěrem Vám chci popřát spokojené prožití vánočních
svátků, bohatou nadílku a veselé vykročení do nového roku.

Vladimír Hejda, starosta obce
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Vybráno z kroniky obce
Po krátké pauze znovu otevíráme stránky druhé kroniky obce Leskovice, kterou v lednu 1961
začal psát tehdejší kronikář obce pan Josef Charouzek...
Tak bývalo …
V chudobném a překrásném kraji českomoravské vysočiny leží
naše milá obec obklopena třemi kopci – Stražištěm, Svidníkem
a Křemešníkem. Ač chudý a drsný to kraj, přeci jen je těsně
spjat se slavnou minulostí, kdy husité tím nejpřesvědčivějším
způsobem dokazovali svými vlasteneckými činy celému světu,
že právě ten chudý lid jsou ti nejryzejší vlastenci. Velmi krásně
o těchto dobách vypráví náš velký spisovatel Alois Jirásek,
jehož vyprávění jen dokresluje básník Antonín Sova, který
svými verši přímo odkryl duši a srdce našeho lidu.
Sice jen málo se uchovalo z této slavné minulosti, co by
bezprostředně spjato bylo s našimi Leskovicemi, ale přeci jen
několik konkrétních údajů z roku 1654. Již v těchto letech žil
v Leskovicích rod Zavadilů, Pechů, Roubíků, Šenkýřů (později psáno Šikýřů), Hanyků,
Hovorků, Matějků, Kolářů, Nováků, Vašků a Dolejšů. Až dosud se tato jména v obci
uchovala a říká se tak dnes sice již jen po chalupě a většina těchto rodů je již vystřídána
jinými. Jediný rod dosud v obci žijící se rod Roubíků. Rod Vašků vymizel v revoluci 1945,
jak zmíním později. Příčinu častého střídání majitelů lze vysvětliti hlavně tvrdým a těžkým
životem, zvláště v dobách roboty. Výnosy chudých políček byly malé a z toho mála vyplývaly
velké povinnosti vůči vrchnosti. Uvedu jeden příklad z roku 1799, kdy tehdejší majitel gruntu
č.p. 5, Dominik Hrdoušek, který hospodařil na 30 jitrách polí, 11 jitrách pastvin a 2 jitrách
lesa, měl tyto povinnosti vůči vrchnosti: do panské pokladny odváděti 4 strychy pojela,
desátek, kantorovi k Novému roku 3 kr., týdně 3 dny potažité roboty, 13 dní pěší, na sv. Jiří 1
zl., 10 kr., 3 den – též při sv. Havlu. Za 2 slepice 14 kr., za přádlo 45 kr., nepomletého žita 1
strych a 1 věrtel, půlročního ovsa 1 strych a 1 věrtel, prodejného ječmena 1 strych. Toto nejlíp
dokresluje tvrdý život minulosti. Když robota na panském pominula, nedoznává bližší
minulost podstatných změn. Stálá starost o skývu chleba provázela zdejší občany životem.
V dobách Rakouska – Uherska chodívali zdejší mužové za prací pěšky až do Rakouska a to
hlavně v době žní. Starost o vlastní chudou úrodu ponechávali doma ženám a dětem. Tak
tomu bylo až do první světové války, která přinesla další utrpení a strádání. Mužové odešli na
vojnu a bída se usadila v obci. Obětí této války se stali tři zdejší občané a to Alois Bíba z č.p.
17, František Hrdoušek z č.p. 16 a Josef Král z č.p. 30. Ostatní se vrátili domů s očekáváním
lepšího a spravedlivějšího života. Nezměnilo se však mnoho. Chudá políčka rodila stejně a
životní úroveň se nijak nezlepšila. Ti malí zemědělci (chalupníci), aby uživili své rodiny, byli
nuceni přivydělávati, kde se dalo. Pracovních příležitostí však mnoho nebylo. V zimě se našla
práce v lese, v létě pak se vypomáhalo u větších zemědělců. Toto stačilo
jen tak na
skromné živobytí, ale na ošacení zbývalo jen velmi málo. Málo bývalo
těch
šťastných dětí, kterým rodiče mohli koupit botky na cestu do školy.
Většina jich chodila v dřevěných pantoflích a zazáplatovaných
kalhotkách. I jídlo bývalo prosté a jednoduché. Převážnou část
jídelníčku vyplňovaly brambory a podmáslí. Přestože obec naše leží na
železniční trati a je tepnou silnic spojujících okolí, jen velmi pomalu
rostla. Jediným přínosem této doby byly dva sklady hospodářského
družstva, které zde byly vystavěny…………

Velikonoční setkání
Ve čtvrtek 20. dubna 2011 jsme se znovu společně sešli, abychom si nejen pobesedovali, ale
také si přichystali velikonoční výzdobu svých obydlí. Uposlechnutím rad naší skvělé
„učitelky“ paní Ireny Macháčkové jsme
si vyrobili jarní závěs na dveře doplněný
o velikonoční látková vejce.
Některé z řady překrásných výrobků
připomínají fotografie.
Velikonoční i vánoční setkání občanů
naší obce se již stala tradicí, kterou si
oblíbila nejen starší generace, ale stále
více se jich účastní i mladší a především
děti.
Myslím si, že výroba adventních věnců,
slavnostní vánoční vazby se svíčkou či
barvení velikonočních vajec jsou vždy důkazem toho, že všichni máme ruce šikovné,
rozvíjíme tím vlastní fantazii a jsme ochotni se
stále něčemu novému učit.
Velký dík patří trpělivé paní Macháčkové, jež je
bezednou studnicí nápadů.
Lenka Kamírová

Maškarní dětské odpoledne
V sobotu 12. února 2011 se za finanční podpory OÚ a místního sboru dobrovolných hasičů
konal tradiční dětský karneval.
Zatančit a zasoutěžit si přišla spousta
hezkých masek (beruška Terezka,
myška Nelinka, kovboj Luky, šerif
Pepča, smrťák Míša, Káťa alias Pipi
dlouhá punčocha, princezna Adélka,
dědek
s babkou
z peníkové
chaloupky, čertík Bertík, americký
voják Honza a další.
Maskované bytosti si zasoutěžily
v chytání lahví za víčko – obdoba
magnetických rybiček, hod míčkem
na terč, židličkované, tančily
s balónky a nezapomněli jsme ani na
oblíbenou
soutěž
o nejrychleji
snědený koláč. Po každé soutěži získal vítěz sladkou odměnu.
Připravena byla také tombola, kterou si mohli všichni zakoupit za symbolickou cenu 10,- Kč
za 1 lístek. K vyprodání všech 37
lístků – každý byl výherní - stačilo
pouhých pár minut. Radost měli
určitě všichni, neboť již v průběhu
odpoledne si vyhrané ceny děti
vyměňovali...
Aby
malí
tanečníci
nepadli
vyčerpáním z tančení a připravených
soutěží, měli jsme pro ně po celé
odpoledne připraveno občerstvení, o
jehož přípravu se postaral pan Pavel
Holakovský se svou dcerou
Kristýnkou. Na stolech samozřejmě
nechyběli zákusky, řezy, buchty, ale
i soletky či brambůrky.
Doufám, že se bavili nejen děti, ale i maminky, tatínkové a babičky – zkrátka všichni, kteří
své ratolesti v soutěžení přišli
podpořit.
Těm, kteří přispěli pověstnou
troškou do mlýna, ať už svými
dobrotami či podporou soutěžících
nebo mi pomáhali se zajištěním,
mnohokrát děkuji.

Lenka Kamírová

Úklid obce
V sobotu 16. dubna proběhl jarní úklid parku a okolí obecního úřadu, kterého se letos
zúčastnilo více než 20 brigádníků včetně dosti početné skupinky mladých hasičů. „Úklidové
čety“ posekali trávu, prořezali zarostlé keře na rohu pod zahradou pana Vorla, jiní zase
pohrabali spadané loňské listí či propleli záhonek před památníkem. Odpad se tentokrát
z větší části pálil, ale také jsme něco odvezli ke kompostu u rybníka.
Všem, kteří se úklidu této části obce zúčastnili, velmi děkujeme.

Konec 2. světové války – 66. výročí
Ve čtvrtek 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 Vladimír Hejda.

Den dětí
V sobotu 25. června jsme se znovu společně sešli na tradiční akci pořádané u příležitosti
mezinárodní dne dětí. I když obecní úřad a místní
hasiči přispěli na akci obvyklou částku, velkou část
nesla na svých bedrech paní Hanka Ondrušová (roz.
Hudcová). Dala dohromady nejen spousty odměn
do našeho „obchůdku“, ale i dostatečný počet
pořadatelů na stanoviště.
I když se dětí schází stále méně, dokáží si svůj den
opravdu užít. S vysoutěženými penězi braly doslova
útokem krámek s připravenými odměnami. Před
očima mizeli plyšový kamarádi, svítící kočičky,
pejsci a prasátka, bagry i tatry. Pozadu nezůstaly ani
omalovánky, panenky, sponečky do vlasů, tužky, pastelky, fixy, mazací tabulky, puzzle,
přívěšky na klíče, bonbónky, lízátka, čokolády atd.
Samozřejmostí bylo po celé odpoledne i občerstvení – pivo, limonády, grilované klobásky a
špekáčky s hořčicí či kečupem…
Doufáme, že se sobotní odpoledne na hřišti všem
líbilo a že nelitují času, který s námi strávili. Na
atmosféru poslední červnové soboty můžete
zavzpomínat i díky přiloženým fotografiím.
Hance, jejím kamarádům, rodinným příslušníkům i
všem ostatním, kteří přiložili ruce k dílu, patří velký
dík.
Lenka Kamírová

Pouť v Leskovicích
Právě v den konání slavnostní mše a oslav svátku svaté Anny, počasí moc nepřálo. Spíše než
letní pohodové dny, připomínalo deštivý podzim. I přesto jsme se nevzdali a za pomoci sboru
dobrovolných hasičů jsme uspořádali pouťové oslavy.
Na úvod proběhla mše a po krátkém
sousedském posezení, jsme se trochu
zahřáli při soutěžení dětí z SDH Moraveč a
Leskovice. Jejich snaha byla nakonec
odměněna vítězstvím malých hasičů
z Moravče. Všichni účastníci dostali
občerstvení v podobě teplého nápoje, párku
či klobásy a samozřejmě velkého sladkého
koláče.
Večerní program jsme kvůli velmi
nepříznivému počasí, které spíše než léto
připomínalo podzim, odvolali. Již nyní se
ale těšíme na příští rok a doufáme, že nám
počasí bude přát a k tanci nám zazáří letní nebe plné hvězd.

Kvalita pitné vody
Již ve svém úvodním slovu zmínil starosta
obce, že se letos hodně potýkáme s kvalitou
pitné vody. Proto se v září konala první
z několika brigád – viz foto, které mají
přinést její zkvalitnění.

Hasiči hodnotili rok 2011
Vážení spoluobčané,
za týden tu máme opět konec roku a tak jsme se v pátek 2. prosince znovu sešli, abychom
právě ten končící rok zhodnotili.
Náš hasičský sbor, tak jak se
v minulých letech stalo dobrým
zvykem, měl snahu pracovat a pevně
doufám, že je naše činnost i vidět.
U příležitosti 120. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Moravči se
letošní okrskové cvičení konalo právě
tam. Naši mladí tam stáli před velkým
úkolem – obhájit první místo z loňské a
předloňské okrskové soutěže. Bohužel
se jim to nepodařilo a skončili na 5.
místě. Naše druhé družstvo se sice
neumístilo na předních příčkách, ale
útok dokončilo, a o to myslím jde především. Děti jako každý rok získaly pohár i medaile za
účast.
Na začátku léta jsme pomáhali spolupořádat dětský den a na sv. Annu pouť. Na podzim se
konalo námětové cvičení v Markvarci, kterého jsme se také úspěšně zúčastnili, i přestože naše
účast byla velmi skromná, neboť k výjezdu se dostavili pouze 3 členové sboru. Sedm členů
našeho sboru pomohlo v říjnu při hledání ztraceného seniora z domova důchodců v Proseči u
Pošné. Po celý rok jsme se v hojném počtu zúčastňovali různých obecních brigád.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům, kteří se aktivně podílejí na chodu sboru.
Vám všem, vážení spoluobčané, bych chtěl popřát mnoho zdraví a
úspěchů v příštím roce a hlavně krásné prožití vánočních svátků.
František Brada, starosta SDH

Mikuláš
V pondělí 5. prosince k nám do Leskovic zavítal také Mikuláš se svým andělským i
čertovským doprovodem. Celou vsí se neslo
kouzelné zvonění mikulášského zvonku.
Peklo ani letos nezískalo z Leskovic žádnou
posilu. Můžeme si být tedy jisti, že máme
hodné ratolesti.

Vánoční setkání
V úterý 20. prosince 2011 proběhlo již tradiční vánoční setkání. Na úvod jsme si poslechli
pásmo koled v podání žáků ZŠ v Nové Cerekvi pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy
Habáňové. Ke sboru se přidala i Terezka
Kamírová.
Letošní vánoční setkání se neslo i v duchu
oslav. O den později, tedy ve středu 21.
Prosince 2011, oslavila své 85. narozeniny
paní Miloslava Klausová, která nyní žije
v domově důchodců v Pacově. Předání
dárků i přání všech přítomných paní
Klausovou dojalo k slzám. Ještě jednou si
dovolujeme za všechny paní Milušce
Klausové popřát hodně zdravíčka a nadále
tolik elánu, lásky a radosti, kterou kolem
sebe stále rozdává.
Stejně jako v předchozích letech jsme si i letos za pomoci paní Macháčkové vyrobili hezké
vánoční dekorace.
Věříme, že se setkání všem líbilo a těm,
kteří se podíleli na jeho zajištění, děkujeme.
Celé pěvecké vystoupení, stejně jako
mnoho ostatních fotografií z úterního
odpoledne si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách.

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Marie Charouzková
Eva Kamírová

89 let
65 let

Květuše Hovorková

86 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

66 let
79 let

Libuše Albrechtová

83 let

Březen:

Oldřich Dvořák

83 let

Marta Dvořáková

86 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Stanislav Pech

70 let
88 let

Jana Bělovská
Jaroslava Stupková

70 let
67 let

Květen:

Milena Dvořáková

69 let

Marie Pechová

82 let

Červenec:

Hrdoušek Josef

80 let

Hrdoušek Miloslav

67 let

Srpen:

Stupka Miloslav
Žmolek Otto

71 let
62 let

Vrbatová Marie

66 let

Září:

Balogová Terezia

66 let

Hojsáková Vlastimila

89 let

Říjen:

Hrdoušková Marie
Dvořák Jaroslav

75 let
67 let

Zápotočná Jana

76 let

Listopad:

Hájková Ludmila

80 let

Prosinec:

Klausová Miloslava

85 let

Dvořáková Marie

62 let

Dne 39. 12. 2011 nás navždy opustil ve věku xx pan Oldřich Dvořák, který již delší čas
pobýval v domově důchodců v Proseči u Pošné.

PŘEJEME VÁM
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKY

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová.

