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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve volbách do obecního zastupitelstva jste si zvolili svoje zastupitele. Chtěl bych poděkovat
všem, kdo k volbám přišli a doufám, že vás nezklameme.
Přeji Vám hezké a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku všem hodně
štěstí, zdraví a ať se Vám daří doma i v práci.

Ing. Milan Bílek
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…..
…… pokračování z minulého čísla zpravodaje …….
Přišel rok 1944 a s ním se neodvratně přiblížil Hitlerův pád.
Lesy se naplňovaly partyzány a rostla sabotážní činnost. Právě
v tomto roce byla na práci verbována mládež rozená roku 1924.
Večer před tím, co měl být z Pelhřimova odvezen první
transport, byl vyhozen železniční most na trati mezi Novou
Cerekví a Vlásenicemi. Toto bylo příčinou pro další opatření,
se kterým okupanti neotáleli. Bylo nařízeno občanům hlídati
železniční mosty. Leskovickými byl hlídán nadjezd v
„Navážkách“ mezi Leskovicemi a Novou Cerekví. Jak
nepříjemné to bylo v zimních fujavicích, to snad není třeba
zvlášť zdůrazňovat. Takto se hlídalo do doby, kdy sál hostince
u Doubků zabrali Němci, ubytovali tam asi třicetičlennou posádku, jejímž úkolem bylo
hlídkovat na trati.
V této době fašistická armáda ustupovala a blížila se den ze dne k našim hranicím. Ve
Slovenských horách se již bojovalo a v zázemí se stále více a odvážněji stupňovala sabotážní
činnost. Nervozita okupantů rostla, neboť měli oprávněný strach z porážky. Byli si příliš
dobře vědomi zla, které napáchali všude tam, kam vkročila jejich okovaná bota a právem
očekávali tentýž osud. Někdejší nadlidé se houfně stěhovali a usazovali se v našich školách a
všude, kde jaké místo bylo. Přitom se chovali povýšeně, schopni všeho zla.
S tímto přicházel začátek roku 1945. To již byla doba, kdy se tvořily revoluční Národní
Výbory a síť podzemních skupin rostla jako houby po dešti. V nedalekých lesích kolem
Kamenice nad Lipou se usadila skupina partyzánů, která byla omylem vysazena u Ledče nad
Sázavou, ač její skupina byla určena na kamenicko. Přes pronásledování se přesun na místo
podařil a ihned byl navázán styk se zdejšími občany. Na všechny strany byly rozprostřeny sítě
této skupiny, která den ze dne mohutněla. I v samotných Leskovicích zapustila své kořeny a
to v měsíci únoru 1945.
Vzpomínám si, jak v pozdních nočních hodinách sešla se tato nevelká skupina poprvé
v úvozové cestě k lesu Poženovu. Hustá tma dodávala této schůzce vážnost a důležitost.
Účelem byla společná porada o nastávající situaci a podána informace o hlavní skupině. Sama
Leskovská skupina neměla vyvíjet řádnou činnost a jen čekat na vhodný okamžik, kdy další
pokyny budou dány. Po této schůzce se však již další neuskutečnila a jen někteří její členové
byli pověřováni výzvědnými akcemi.
Jaro 1945 přineslo úplné vyjasnění situace. Pád Berlína a smrt Hitlera potvrdila konec
fašismu. Teror však trval dál a právě naopak se zostřoval. Čím více se blížila fronta, tím více
stoupala nervozita okupantů a také rostla jejich bestialita. Až do poslední chvíle věřili tito
stoupenci fašismu v zázrak a ve vítězství.
V této napjaté době, kdy se nevědělo, co přinese zítřek, chystal se každý na to nejhorší.
V Poženovských lesích kopali občané zemní kryty, kde by ukryli své rodiny před blížící se
válečnou vřavou, jejíž příchod se očekával. Zatím, co příroda se probouzela k životu, skřivani
vesele prozpěvovali svoje písně jara, jakási tíseň tlačila duši. Každému visela na rtech otázka,

jak a kdy to skončí? Z Německa se vraceli všichni ti, kteří tam byli nasazeni na práci. Krátce všude to vypadalo jako před bouří a čekalo se jen, kdy zazní první úder hromu.

…… pokračování v příštím čísle zpravodaje …….
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Velikonoční setkání a koledování
Ve čtvrtek 17. dubna2014 jsme se společně sešli, abychom si nejen pobesedovali, ale také si
přichystali velikonoční výzdobu do
svých bytů.
Oslava svátků jara i naše vánoční
setkání se již stala tradicí, kterou si
oblíbila nejen starší generace, ale
stále více se jich účastní i mladší a
především děti.

Letošní velikonoční pondělí nebylo
tak mrazivé jako to loňské, ale naše
velmi
početná
skupinka
vykoledovala i přes rozmary dubnového počasí krásně malovaná vajíčka, sladkosti a hlavně
dobrou náladu a úsměvy na tvářích všech, kam koledníci zavítali a to je myslím to hlavní.

Konec 2. světové války – 69. výročí
V pondělí 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.
V příštím roce si připomeneme 70 let od konce 2. světové války. Chtěli
bychom Vás požádat o pomoc. Pokud máte nějaké nápady, připomínky či
náměty, jak by mohla vypadat oslava 70. výročí v Leskovicích, případně jak
pro tuto příležitost upravit park či okolí památníku, předejte je některému ze
členů zastupitelstva.
Občas si všichni zavzpomínáme na časy minulé a pomocí fotografií se vracíme na místa, která
zachycují. Pokud někdo máte ve svých rodinných albech fotografie připomínající události
konce 2. světové války, budeme velmi rádi, když je zapůjčíte.
Děkujeme.

Pouť v Leskovicích
V sobotu 26. července 2014 v den svátku Anny jsme se sešli u naší kapličky, abychom při
slavnostní mši vzdali hold naší patronce sv.
Anně, které jsme kapličku zasvětili 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 družstev dětí.
Děti se zajisté vyřádily při dětském
odpoledni. Na stanovištích si mohly
vyzkoušet své dovednosti v zatloukání
hřebíků, střílení ze vzduchovky, skákání
s pytli, navlékání kroužku na PET lahve,
slalom a házení míčků na cíl, opičí dráhu
atd.
Za své „vydělané“ penízky si mohly vybrat
spoustu krásných cen. Velmi rychle mizela
zásoba autíček, plyšáků, knížek, panenek,
skládaček, puzzle, omalovánek, magnetek,
hraček na písek, nafukovacích míčků,
rukávků a kruhů, sponek do vlasů, psacích
potřeb, ale i sladkostí. O přívěsky na klíče

a hlavně fotbalové míče, o které byl největší zájem, se jednu chvíli doslova strhla bitka. Cen
bylo opravdu mnoho a věřte mi, že dnes už si na všechny ani nevzpomínám. Jsem si ale jista,
že ti, kdož se našeho pouťového klání zúčastnili, si zakoupili vše, co chtěli. A že na někoho
nezbylo to či ono, to přece nevadí, může své štěstí zkusit příští rok znovu.
I v letošním roce byla velkým lákadlem pro děti projížďka na koních.
Samozřejmostí bylo po celé odpoledne občerstvení – pivo, káva, limonády, grilované maso či
klobásky mizely velmi rychle.
Podvečerní
vystoupení
šermířů, ukázky dobových
zbraní, tanců a zvyků
tehdejší doby a hlavně
ohňová show zaujala dospělé
i děti.
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 2014
Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení spoluobčané,
sešli jsme se opět po roce, abychom ten uplynulý zhodnotili a řekli si, co se nám povedlo a
nebo naopak co je třeba zlepšit. Rok 2014 byl dle mého názoru úspěšný a také plný akcí, které
jsme pořádali. Chtěl bych jen stručně připomenout činnost našeho
sboru v letošním roce.
Jako první akci, kterou jsme pořádali bylo okrskové cvičení. To se
uskutečnilo u nás v Leskovicích 31. května. Celou akci jsme velmi
dobře zvládli jak po stránce pořadatelské, tak i účast našich družstev
dosahovala dobré úrovně.
Zvláště je třeba vyzdvihnout výkon

našeho A. týmu mužů, kteří se jak na štafetě, tak v požárním útoku umístnili na krásném 1.
místě. Muži B. skončili na 8. Místě, ženy na 5. a děti na 6. místě. Letos poprvé cvičili za náš
sbor i veteráni s osmičkou a dosáhli krásného druhého místa. Tímto jsme dokázali obsadit
všechny kategorie, což je asi poprvé za působení hasičského sboru v Leskovicích. Za
dosažené výsledky bych chtěl všem zúčastněným poděkovat a zároveň děkuji i všem členům
sboru a jejich rodinným příslušníkům za práci na přípravě a pořádání okrskového cvičení.
Leskovické družstvo mužů a žen se zúčastnilo dalších soutěží - jako třeba v Červené Řečici,
Stříteži pod Křemešníkem, Věžné a noční soutěže v
Lesné a v Salačově Lhotě.
Dále jsme pořádali setkání zasloužilých hasičů, které se
také vydařilo. Při této příležitosti jsme uspořádali
dětskou soutěž, které se zúčastnili 3 sbory - Proseč
Obořiště, Moraveč a Leskovice. K poslechu nám hrála
malá kapela pana Mašky.
Pomáhali jsme obecnímu úřadu s organizací pouti. Pouť
začala mší u kapličky a dále následovalo posezení pod
stany s muzikou a vystoupení historických šermířů. I na
této akci ukázali naše děti své hasičské umění.
Podzimní námětové cvičení v Moravči, se proměnilo ve
skutečnost, když náš sbor také jako mnoho dalších
zasahoval v polovině listopadu při požáru kolny se
slámou v objektu VOD Nová Cerekev.
Dále se naši někteří členové zúčastňovali brigád pro obecní úřad. Bohužel musím konstatovat
jako každý rok, že zde pracuje jen několik členů, kteří se zúčastňují všech akcí a ostatní
nedělají pro sbor takřka nic.
Na závěr bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro hasiče děláte.
Chci popřát členům SDH a také všem občanům Leskovic krásné prožití vánočních svátků,
hodně pohody, zdraví a štěstí v novém roce.
František Brada
starosta SDH

Mikuláš
V pátek 5. prosince do Leskovic opětovně zavítal Mikuláš s Andělem i početným čertovským
doprovodem. Celou vsí se neslo kouzelné zvonění mikulášského zvonku, a protože Martin se

se svým bílým koněn zatoulal více po Japonsku a Americe než po zemých českých, jiskření
bylo jen od čertovských kopýtek.
Nějaké to dětské zlobeníčko bylo vykoupeno krásnou básničkou či písničkou, a tak ani letos
Peklo nezískalo z Leskovic žádnou posilu.

Vánoční čas
Jsem velmi ráda, že se nám v Leskovicích daří
společně udržet krásnou atmosféru vánoc.
Zásluhou hasičů a členů kulturní komise jsme
mohli společně rozsvítit vánoční stromeček před
budovou obecního úřadu. První adventní neděle se

v Leskovicích nesla ve znamení koled, svařáku a grilovaných klobás. Jen ten sníh nám stále
chybí.
Do štědrého dne zbývá
jen pár dnů, a tak jsme
ani letos neopomenuli
tradiční
předvánoční
setkání.
Zahájil ho pěvecký sbor
dětí ze ZŠ v Nové
Cerekvi pod vedením
paní učitelky Mgr. Ivy
Habáňové.
Pásmo
koled
a
vánočních písní nás tak
naladilo, že pozdější
výroba
svícnu
na
štědrovečerní stůl nám šla náramně od ruky. Některé z krásných výrobků dokládají fotografie.
Věříme, že se setkání
všem líbilo a těm,
kteří se podíleli na
jeho
zajištění,
děkujeme.

Společenská rubrika
Narozeniny
Leden:

Květuše Hovorková

89 let

Eva Kamírová

68 let

Únor:

Růžena Hrdoušková
Marie Jonášová

69 let
82 let

Libuše Albrechtová

87 let

Březen:

Marta Dvořáková

89 let

Duben:

Vlastimila Holakovská
Jaroslava Stupková

73 let
70 let

Jana Bělovská

73 let

Květen:

Milena Dvořáková

72 let

Červenec:

Hrdoušek Josef

83 let

Hrdoušek Miloslav

70 let

Srpen:

Stupka Miloslav

74 let

Vrbatová Marie

69 let

Září:

Balogová Terezia

69 let

Říjen:

Hrdoušková Marie
Dvořák Jaroslav

78 let
70 let

Zápotočná Jana

79 let

Listopad:

Hájková Ludmila

83 let

Prosinec:

Marie Dvořáková

65 let

Úmrtí
12. února nás ve věku nedožitých 91 let navždy opustil pan Stanislav Pech
1. března navždy odešla z tohoto světa ve věku 70 let paní Adéla Hondlová, která se před pěti
lety odstěhovala do Nové Cerekve
26. května zemřela ve věku 87 let paní Libuše Albrechtová
29. září nás ve věku 88 let opustila paní Miloslava Klausová, jež poslední měsíce strávila
v Domově pro seniory v Pacově a u své dcery v Pošné

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

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

