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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2012, a proto mi dovolte, abych tento rok malinko zhodnotil.
Neustále se potýkáme s kvalitou pitné vody. Zastupitelstvo obce rozhodlo tento problém řešit
posílením vodních zdrojů s kvalitní vodou vybudováním nových pramenišť. Jak se nám bude
dařit, uvidíme příští rok.
Jistě jste si všichni všimli, že jsme nechali nasvítit památník padlých. Světla se spínají spolu
s veřejným osvětlením. Tímto způsobem bychom chtěli nasvítit i kapličku. V příštím roce se
chceme věnovat celému areálu kolem památníku a okolí budovy obecního úřadu. Úpravy se
budou týkat hlavně keřů, zeleně a kruhu pod památníkem.
Během roku se obecní úřad podílel společně se sborem dobrovolných hasičů na řadě akcí,
které se pořádaly v naší obci pro Vás, naše občany. Chtěl bych poděkovat SDH za dobrou
spolupráci a organizaci.
Dále bych chtěl poděkovat paní Lence Kamírové, která několik let provozovala prodejnu
potravin. Před několika měsíci se bohužel rozhodla tuto činnost ukončit. Po zvážení všech
možností, rozhodlo zastupitelstvo obce provozovat prodejnu pod obecním úřadem. Po
vzájemné dohodě zůstala paní Eva Kamírová nadále pracovat v naší prodejně. Zastupitelstvo
obce pověřilo pana Pavla Holakovského a paní Jaroslavu Kubešovou kontrolou a hlavně
pomocí při chodu prodejny. Na rozjezdu prodeje se aktivně podílela paní Ing. Marie
Trefilová, která byla i při akcích, které se uskutečnily v měsíci listopadu na podporu prodeje.
Nyní záleží už jen na náš všech, zda se prodejna v naší obci udrží nebo budeme nuceni provoz
ukončit.
Závěrem děkuji všem, kteří nám
pomáhají při různých akcích a
brigádách, děkuji také zastupitelstvu za
podporu a dobrou spolupráci.
Přeji Vám radostné a spokojené svátky
vánoční a do nového roku hodně zdraví
a štěstí

Vladimír Hejda, starosta obce

Vybráno z kroniky obce
Znovu po roce se začteme do druhé kroniky obce Leskovice, kterou v lednu 1961 začal psát
tehdejší kronikář obce pan Josef Charouzek, abychom prostřednictvím jeho myšlenek
vzpomněli roky minulé….
…….…
Kulturní život v obci se omezoval na nějakou taneční zábavu a
hlavně místní ochotníci sdružení v Národní jednotě
Pošumavské hrávali tak 2 – 3 divadelní hry v roce. Ostatní
kulturní život byl pro Leskovické vzdálen a nedostupný.
Těžká doba dotkla se zdejších rodin v době nezaměstnanosti.
Děti byly propouštěny z práce a v bídě utrácely svůj mladý
život, který chtěli alespoň trochu žít. Spolu s nezaměstnaností
se přiostřovala i mezinárodní situace a Hitlerovské Německo
hrozilo světu nenáviděnou a hroznou válkou. To působilo
chaos i ve vnitřní politice státu, který se rozštěpil na řadu
politických stran, které svými programy nebyly jednotné a
každá sledovala jiný cíl. Národ a hlavně pak prostý lid si byl
velmi dobře vědom vážnosti doby a nebezpečí, a proto byl
odhodlán hájit svobodu za každou cenu. To nejlíp dokazovala
mobilizace vyhlášená v roce 1938, kdy každý voják s pevným odhodláním bránit svoji vlast
nastupoval svoji vlasteneckou povinnost. S jakým nadšením nastupovali tito vlastenci,
s takovým zklamáním se navraceli domů. Vlast byla prodána!!! Rozkaz jim uložil odevzdat
zbraně a vyklidit naše krásné pohraničí, které bylo dáno Hitlerovi a rovněž bylo od republiky
odtrženo bratrské Slovensko. Z celé republiky zbyla jen oloupená země Česká, o jejímž osudu
tím bylo již stejně rozhodnuto. Čekalo se jen na den, kdy Hitler dá rozkaz k pochodu na
Prahu, aby tak znovu pokořil náš národ. A tato smutná doba nedala na sebe dlouho čekat.
Pak končí dvacet let naší samostatnosti, která byla vyhlášena 28. 10.
1918. Krátké trvání naší předmnichovské republiky, která se stala
jednou z prvních obětí hrůzného a tolik nenáviděného fašismu.
Prodáni
J. Charouzek
Nad námi se blýská, hromy do nás bijí –
Smutný lid prožívá tuto historii.
Třista let jsme byli v okovech sepjati,
Prabídně jsme žili v otroctví zajati.
I po třista lech slunko se usmálo,
Naší drahé zemi svoboděnku dalo.
Svobodně jsme žili v naší republice,
Jíž jsme položili základ v politice.
Chybu tu viděli naši sousedové –
Samopovýšení nad světem Vládcové.
Přišli proto sami dělat k nám „pořádek“.
Území nám vzali bez všelikých hádek.
My kloníme hlavy, ohýbáme hřbety,
A hledíme na ně, jak berou Sudety.
Nemáme již ani „Nad Tatrou sa blýská“,
Z republiky zbyla chudá česká víska.

Velikonoční setkání a koleda
Ve čtvrtek 5. dubna 2012 jsme se znovu společně sešli, abychom si nejen pobesedovali, ale
také si přichystali velikonoční výzdobu svých obydlí. Paní Irena Macháčková nám jako dárek

přinesla hezké velikonoční stromečky a my jsme si poté vyrobili barvami na sklo jarní
dekorace. Některé z řady krásných výrobků připomínají fotografie.

Velikonoční
pondělí bylo
letos velmi
mrazivé, ale
ani
spíše
zimní počasí
neodradilo
velkou
skupinku
koledníků,
kteří
koledovali
doslova
v každém
stavení.

Úklid obce
Jako každoročně jsme se na konci dubna sešli k jarnímu úklidu parku a okolí obecního úřadu,
kterého se letos hojně zúčastnili nejmladší hasiči. Všem, kteří se úklidu této části obce
zúčastnili, velmi děkujeme.

67. výročí konce 2. světové války
V sobotu 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 a pouť
V sobotu 28. července jsme pouťové oslavy začali slavnostní mší u místní kapličky sv. Anny.
Na rozdíl od loňského roku nám po celé odpoledne krásně svítilo sluníčko a tak se děti
dosytnosti vyřádily. Za své úspěšné soutěžení dostávaly „Leskovické koruny“, za které si
mohly nakoupit ve stánku odměny v podobě míčků, pexesa, kšiltovek, puzzle, kalendářů
s pohlednicemi, omalovánek, odznaků, propisovaček, sponek, gumiček a prstýnků, autíček či
traktorů, nafukovacích kruhů, rukávků, plyšáků atd. Samozřejmostí bylo po celé odpoledne i
občerstvení –
pivo,
limonády,
koláčky,
sladké i slané
záviny,
grilované
klobásky a
špekáčky
s hořčicí či
kečupem…
I když závěr
odpoledne
nám pokazila
bouřka
a
prudký déšť,
místní
ani
přespolní
návštěvníky
to neodradilo
od
večerní
zábavy. Pod strany nás sešlo přes osmdesát a všichni jsme se dobře pobavili při písničkách
pánů Martina Nováka a Zdendy Jirků.

Hasiči hodnotí rok 2012
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem schází a rád bych se ohlédl za vším, co se vše událo a jak
jsme pracovali v našem sboru.
Z útulných prostor naší klubovny jsme na jaře vyrazili na pomoc
s pracemi na místním vodovodu. Čištění jímání a odsání zkušebních sond, aby se vyčistily
prameny a bylo možno odebrat vzorky k posouzení jejich kvality. K další pracovní činnosti
jara patří tradiční sběr železného šrotu a připojili jsme k tomu i svoz vysloužilých
elektrospotřebičů. Tato služba platí celoročně. Postačí pouze oslovit některého člena místního
sboru. K jaru neodmyslitelně patří také úklid parku a přilehlého okolí, na kterém se členové
sboru také podíleli. Hlavně bych chtěl vyzvednout práci mládežnic Martiny Stupkové a
Kristýny Holakovské, na vyčištění pomníku padlých v první světové válce.

V sobotu 2. června jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Markvarci se dvěma družstvy
mládeže a 2 družstvy mužů. Rozhodně jsme se neztratili a reprezentovali s velice slušným
umístěním, za což všem děkuji.

Na přelomu prázdnin jsme uspořádali dětský den a spolupořádali pouťové setkání u kapličky,
kde se konala mše. Večer bylo posezení s písničkou. Večer nevadila ani nepřízeň počasí a
sešlo se na osmdesát lidiček. Koncem prázdnin jsme uskutečnili výlet do Westernového
městečka.

Na podzim proběhlo námětové cvičení v Nové Cerekvi. Sice v malém počtu, ale přesto jsme
vyjeli a úkol splnili, za což zasahujícím děkuji.
Začátkem prosince proběhla výroční členské schůze, kde jsme zhodnotili končící rok.
Závěrem si dovoluji poděkovat členům sboru za jejich dosavadní práci a popřát jim i ostatním
spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, pohody do nového roku.

Za SHD
František Brada
Pavel Holakovský

Mikuláš
Ve středu 5. prosince do Leskovic zavítal také Mikuláš se svým andělským i čertovským
doprovodem. Celou vsí se neslo kouzelné zvonění mikulášského zvonku. I když peklo prý
mělo na některé naše dětské spoluobčany políčeno, ani letos nebylo úspěšné. Můžeme tedy
opět říci, že máme hodné ratolesti a společně s nimi očekávat Ježíška.

Adventní čas
Ve středu 28. listopadu, tedy v čase skoro adventním, jsme se sešli v zasedací místnosti OÚ,
abychom nejen pobesedovali, ale také si vyrobili krásné vánoční dekorace a ozdobili
perníčky.
A v sobotu 2. prosince jsme si prožili první adventní večer před budovou obecního úřad, kde
jsme za zpěvu koled rozsvítili vánoční stromeček. Příjemná vůně vánočního punče, perníku,
koláče či klobásek jen podtrhla sváteční atmosféru.

Společenská rubrika
Narozeniny
12. února 2012 se z narození syna Ondřeje radovali
Veronika Hejdová a Ondřej Bína. Malému Ondrovi
přejeme v životě jen to dobré, hodné rodiče, spoustu
lásky a hlavně zdravíčko, které je nade všechno na světě. Rodičům pak při výchově synka
pevné nervy, hodně zdaru a radosti.

Leden:

Marie Charouzková
Marie Hodíková
Marie Bradová

90 let
93 let
84 let

Květuše Hovorková
Eva Kamírová

87 let
66 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

67 let
80 let

Libuše Albrechtová
Jindřich Charouzek

85 let
61 let

Březen:

Marta Dvořáková

87 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Stanislav Pech

71 let
89 let

Jana Bělovská
Jaroslava Stupková

71 let
68 let

Květen:

Milena Dvořáková
Marie Pechová

70 let
83 let

Ing. Zdeněk Dvořák

60 let

Červenec:

Josef Hrdoušek

81 let

Miloslav Hrdoušek

68 let

Srpen:

Miloslav Stupka
Otto Žmolek

72 let
63 let

Marie Vrbatová

67 let

Září:

Terezia Balogová

67 let

Říjen:

Marie Hrdoušková
Jaroslav Dvořák

76 let
68 let

Jana Zápotočná

77 let

Listopad:

Ludmila Hájková

81 let

Prosinec:

Miloslava Klausová

86 let

Marie Dvořáková

63 let

Dne 1. srpna 2012 nás navždy opustila ve věku nedožitých 90 let paní Vlastimila Hojsáková.

Krásné svátky vánoční
a
šťastný rok 2013

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová. Tisk 14. června 2015

