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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2013 spěchá ke svému konci a nám nezbývá, než se ohlédnout a zhodnotit, co se nám
podařilo splnit, na co jsme zapomněli nebo co jsme udělat nestihli.
Na konci minulého roku jsem se zmínil o úpravách veřejných prostranství, zeleně a kruhů pod
památníkem. Letos jsme zahájili některé práce a v příštím roce bychom chtěli pokračovat. Na
začátku roku 2014 začnou práce v terénu při budování nových pramenišť pro obecní vodovod.
Děkuji vám občanům za pomoc při různých akcích a brigádách na zlepšení vzhledu naší obce.
Za přípravu a zajištění programu patří poděkování i organizátorům akcí setkání občanů. Jako
každý rok i letos chci vyzdvihnout dobrou práci sboru dobrovolných hasičů. Děkuji sboru za
spolupráci a pomoc při brigádách, za organizaci různých kulturních akcí a dobrou
reprezentaci naší obce v celém okrsku.
Přeji vám alespoň trochu sněhu, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví,
spoustu štěstí a osobní spokojenosti v NOVÉM ROCE 2014
Hejda Vladimír
starosta obce

Vybráno z kroniky obce
Po krátké pauze znovu otevíráme stránky druhé kroniky obce Leskovice, kterou v lednu 1961
započal psát tehdejší kronikář obce pan Josef Charouzek…..

OKUPACE
Přišel 15. březen 1939. Na místo blížícího se jara dostavila se
zima a s ní haldy sněhu, které zatarasily silnice. Jako by sama
příroda bránila německým vetřelcům v cestě, kteří přicházeli
zhltnout poslední zbytek naší země. Oni však přišli a hned
s karabáčem v ruce nahnali občany naší obce na silnice
uvolňovat zavátou vozovku. Smutek se usadil do dušiček
všech, neboť každý byl přesvědčen, že to hrozné teprve přijde.
Inu, přišlo a velmi rychle. Z obchodů mizelo zboží a byly
zavedeny lístky na potraviny. Tím však ještě zdaleka nekončila
Hitlerova rozpínavost, která si chtěla podmanit a pokořit celou
Evropu. Proto továrny měnily se ve velkovýrobny zbraní a naši
lidé byli do nich nahnáni, aby tam plnili rozkazy svých mocipánů.
Nastaly zlé časy. Všichni však, jako jeden celek, cítili odpor a nenávist k okupantům. Hned
od samých začátků okupace byl každý přesvědčen v tom, že fašismus bude a musí být
poražen. Jedinou a neocenitelnou posilou v této těžké době stal se zahraniční rozhlas. Přestože
jeho poslouchání bylo přísně zakázáno, nevadilo to našim občanům. Neměl každý svůj vlastní
přijímač, proto se hromadně poslouchalo všude tam, kde přijímač byl. Nezapomenutelné
večery byly u Františka Samka v č. p. 23, který svůj přijímač dal zcela do služeb veřejnosti.
Již po šesté hodině večer přicházeli besedníci a naplňovali prostornou kuchyni. Když přišla
chvíle vysílání, tak každý napínal sluch a bedlivě sledoval události dne. Po vyslechnutí zpráv
následovala vždy živá debata a samozřejmě čekalo se na další vysílání. Tak tomu bylo denně
do pozdních nočních hodin. V obci nebylo udavačů a nebylo se třeba bát ani našich četníků,
což jistě nejlíp dokazuje častá přítomnosti vrchního četnického strážmistra Berana z Nové
Cerekve, který vždy přikrčen pod oknem u Samků napínal uši a poslouchal. Jen jeho služební
postavení dělilo jej od ostatních v kuchyni – srdce však cítila stejně. Nejednou se stalo, že
vrchní byl překvapen kolemjdoucím pod oknem. Tato příhoda končívala tím, že vrchní
strážmistr energicky zaklepal na okno a vyzýval k zatemnění okna ….. a nerad odcházel dál.
Doby však byly těžké. Němci odváděli naše mladé vlastence na práce do Německa, kde
prožívali mnohá utrpení v bombardovaných městech. Pak byli násilím naverbováni i tito
mladí občané z Leskovic: Emil Vašků, Josef Král, Jarmila Dvořáková, Jarmila Pechová,
Jindřich Charouzek, Václav Dvořák a Josef Pech. Všichni však tyto hrůzy přečkali a vrátili se
domů. Mimo jmenovaných je ještě celá řada dalších, kteří byli přikázáni na práci do továren
ve vnitrozemí nebo do zemědělství.
V koncentračním táboře byla umučená jediná občanka z Leskovic, Marie Dvořáková, jejíž
rodiče zde dožívali svůj život v obecním domku.
…… pokračování v příštím čísle zpravodaje …….
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Velikonoční setkání a koledování
Ve čtvrtek 28. března 2013 jsme
se
znovu
společně
sešli,
abychom si nejen pobesedovali,
ale
také
si
přichystali
velikonoční výzdobu svých
obydlí.
Některé
z řady
hezkých
velikonočních
zápichů
do
květináčů 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 společná výroba např. adventních věnců,
slavnostní vánoční vazby se svíčkou, barvení velikonočních
vajec, pletení ošatek či výroba jarních zápichů, jsou vždy
důkazem toho, že všichni máme ruce šikovné a hlavně, že nás to
baví.
Velikonoční pondělí nás letos přivítalo velmi mrazivě. Ale ani
sníh a mráz neodradil malé i ty starší od koledování, a tak právem byli letos koledníci
obdarováni krásně malovanými vajíčky či nějakou tou sladkostí.

Konec 2. světové války – 68. výročí
V neděli 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.

Pouť v Leskovicích
V sobotu 27. července 2013 jsme se v hojném počtu opět sešli u místní kapličky sv. Anny při
slavnostní mši a zahájili tak
pouťovou slavnost.
Počasí bylo nádherné, slunce hřálo
jako o závod, a tak některým z nás
přišlo vhod
malé
osvěžení
v podobě
ukázky
požárního
útoku družstva žen a mladších
mužů.
Děti se dosytosti vyřádily při
dětském
odpoledni.
Na
stanovištích si mohly vyzkoušet
své
dovednosti
v zatloukání
hřebíků, střílení ze vzduchovky,
foukáním do brčka přemístit míček přes káď s vodou, skákání s pytli, navlékání kroužku na
PET lahve, házení míčků na cíl, slalom na koloběžkách atd.
Za své „vydělané“ penízky si mohly vybrat spoustu krásných cen. Doslova před očima mizela
osobní i nákladní autíčka, různé plyšové hračky, svítící kočičky, pejsci a prasátka, bagry,

hračky na písek. Pozadu nezůstaly ani omalovánky, panenky, sponečky do vlasů, tužky,
pastelky, fixy, mazací tabulky, přívěsky na klíče, bonbónky, lízátka, čokolády, nafukovací
míče a další hračky do vody, kšiltovky, dřevěné skládačky či puzzle, svítící brýle, pištící

kladivo, hlavolamy. Věřte, že na všechny ceny, které jsme měli v našem improvizovaném
obchodě, si už nevzpomínám.
Velkým lákadlem pro děti byla jízda na
koni.
Samozřejmostí bylo po celé odpoledne i
občerstvení – pivo, káva, limonády,
grilované maso či klobásky mizely velmi
rychle.
I přestože odpolední účast byla hojná,
bylo i večer z čeho vybírat. K dobrému
jídlu a pití vždy patřila i dobrá muzika. O
tu se letos postaral náš kamarád Zdeněk
Jirků. Známé melodie se nesly
Leskovicemi až do pozdních nočních
hodin.
Pevně doufám, že se poslední červencová
sobota líbila nejen dětem a jejich rodičům,
ale i těm, kteří přišli na mši nebo se jen
tak podívat, a že nikdo nelituje času, který
s námi strávil.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
zajištění celého sobotního odpoledne i
večera.

Lenka Kamírová

Hasiči hodnotili rok 2013
Vážení spoluobčané, přátelé, hasiči,
v pátek 13. prosince jsme se znovu sešli, abychom s blížícím se koncem roku zhodnotili jeho
průběh.
Náš hasičský sbor měl i letos bohatou činnost, stejně tak jako v letech minulých a je to
myslím dobře.

Začali jsme na jaře okrskovým cvičením, které se letos konalo v Nové Cerekvi. Naši mladí
skončili na 4. místě a druhé družstvo mužů se umístnilo na slušném 9. místě. V letošním roce
se podařilo, historicky poprvé,
postavit za náš sbor i družstvo žen,
které skončilo na 3. místě. Je jen
škoda, že nemají stabilní sestavu
sedmi žen z vlastních zdrojů a musí
si do soutěží ženy půjčovat, ale i tak
jim děkuji. Děti získaly pohár a
medaile za účast. Naši mladí se
zúčastňují různých pohárových
soutěží po celém okrese. Jejich
soutěžní počínání vykazuje celkem
dobré výsledky.
V jarních měsících jsme se velmi
intenzivně podíleli na úklidu obce a
pomáhali při různých brigádách.
Spolupořádání tradiční pouťové
mše u kapličky, dětského dne a
odpoledního sousedského posezení,

které se protáhlo až do pozdních nočních hodin, se pro nás již stalo samozřejmostí.
První říjnovou sobotu se u nás Leskovicích konalo námětové cvičení. Byla provedena dálková
doprava vody z horního rybníka k pekárně pana Zemana (bývalá prodejna Jednoty). Nácvik
se povedl a voda byla u pekárny do 30 minut od vyhlášení poplachu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně podílejí na chodu sboru, ale
bohužel jich není mnoho.

Přeji Vám krásné a poklidné prožití vánočních svátků, v příštím roce mnoho zdraví, lásky,
radosti a úspěchů
František Brada
starosta SDH

Vánoční setkání
Ve středu 27. listopadu 2013 proběhlo již tradiční vánoční setkání. Po malém pohoštění jsme
se rozehřáli za zvuků různých nástrojů – bubnů či didgeridoo - které používali původní
obyvatelé
Austrálie
Aboridžinci.
Krátké
zamyšlení
a
zklidnění nám poskytlo
předčítání událostí roku
2003 z obecní kroniky.
Poté již nastal ten správný
čas na vyrábění adventních
věnců a také přáníček
pomocí teplé žehličky a
voskovek.

Věříme, že se setkání všem líbilo a těm, kteří se podíleli na jeho zajištění, děkujeme.

Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince do Leskovic opětovně zavítal také Mikuláš s Andělem i početným
čertovským
doprovodem.
Celou vsí se
neslo kouzelné
zvonění
mikulášského
zvonku.
Nějaké
to
dětské
zlobeníčko bylo
vykoupeno
krásnou
básničkou
či
písničkou, a tak
ani letos Peklo
nezískalo
z Leskovic
žádnou posilu.

Advent začíná
Stalo se již tradicí, že se setkáváme první adventní neděli, abychom společně pobesedovali,
ale především zažili tu krásnou atmosféru, kdy se po setmění rozsvítí vánoční stromeček.

Dobrá nálada, vánoční koledy a písničky,
se snoubí s vůní vánočního punče,
svařeného vína a slavnostní atmosféru
dotváří lahodná vůně pečených klobásek.

Takový byl obraz letošní první adventní
neděle v Leskovicích. Troufám si tvrdit, že
ten kdo přišel mezi nás a odolal tak lákavé
nabídce TV programů, zajisté nelituje.

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Marie Charouzková
Eva Kamírová

91 let
67 let

Květuše Hovorková
Marie Hodíková

88 let
95 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

68 let
81 let

Libuše Albrechtová

86 let

Březen:

Marta Dvořáková

88 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Stanislav Pech

72 let
90 let

Jana Bělovská
Jaroslava Stupková

72 let
69 let

Květen:

Milena Dvořáková

71 let

Červenec:

Hrdoušek Josef

82 let

Hrdoušek Miloslav

69 let

Srpen:

Stupka Miloslav

73 let

Vrbatová Marie

68 let

Září:

Balogová Terezia

68 let

Říjen:

Hrdoušková Marie
Dvořák Jaroslav

77 let
69 let

Zápotočná Jana

78 let

Listopad:

Hájková Ludmila

82 let

Prosinec:

Klausová Miloslava

87 let

Úmrtí
7. února nás ve věku 91 let navždy opustila paní Marie Charouzková
20. března navždy odešla z tohoto světa ve věku nedožitých 84 let paní Marie Pechová
10. května zemřela ve věku 95 let paní Marie Hodíková, nejstarší občanka Leskovic

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

Z pověření OÚ Leskovice zpracovala Lenka Kamírová.

