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Zpravodaj obce Leskovice

Úvodní slovo starosty
Vážení občané.
Rok utekl jako voda a máme zde rok 2018. Přeji vám všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho profesních a životních úspěchů. V roce
2017 nám opravil pan Pamětický z Nové Cerekve rampu u parkoviště. VoKa
Humpolec napojila vrt č. 2 na náš vodovod a v současnosti už funguje i
odstraňování železa a manganu. O výsledcích rozborů vás budeme, jako vždy,
ihned informovat. V roce 2018 začneme s přestavbou a opravou čp. 17.
Ať se daří. Milan Bílek.

Vybráno z kroniky obce
Tenkrát v tom květnu
Tenkrát v tom květnu smutno bylo.
Žádné okýnko nesvítilo.
Ohnivý kohout střechy lízal,
všude jen smutek, bolest a žal.

Dnes už je jinak, střechy nové,
veselejší jsou dnešní dnové,
jen zbytek trosek připomíná,
jaká zde vládla rota bídná.

Tam pod střechami mnoho chybí
dvacet těl dobrých našich lidí.
Ty ruka mnoha zavraždila
a černá zem je pohltila.
Josef Charouzek

Setkání občanů
První setkání občanů se uskutečnilo 12. dubna a účastníci si mohli vyrobit
proutěné jarní dekorace. V předvánočním čase jsme se sešli 12.prosince u
rozsvěcení vánočního stromečku a poté 20.prosince u vánočního tvoření.
Příjemnou atmosféru u posezení dotvořilo vystoupení dětského sboru z ZŠ v
Nové Cerekvi.

Pouť a dětský den
Pouťové oslavy 29. července byly již
tradičně zahájeny mší svatou u kapličky
sv. Anny.
Dalším bodem programu bylo požehnání
novému hasičskému automobilu.
Následovalo dětské odpoledne zaměřené
na naše nejmenší. Děti si mohly ověřit své
dovednosti v mnoha disciplínách.
Rychlost a hbitost prověřilo skákání v
pytli a přenášení vody, přesnost a mušku
zase střelba ze vzduchovky a hod míčkem,
sílu prověřilo zatloukání hřebíků a bystré
hlavičky ocenily hru založenou na paměti.
Za své úsilí pak získaly mnoho hezkých
cen.
Kdo se neúčastnil soutěžního klání si mohl
užít sousedského posezení, které
probíhalo až do večerních hodin.

Společenská rubrika 2017
Narozeniny
Leden:
Eva Kamírová

71 let

Únor:
Marie Jonášová
Jindřich Charouzek

85 let
66 let

Březen:
Marie Matušková
Karel Sklenář
Duben:
Vlastimila Holakovská
Jana Bělovská
Jaroslava Stupková
Květen:
Milena Dvořáková
Ing. Zdeněk Dvořák
Červenec:
Miloslav Hrdoušek

Srpen:
Miloslav Stupka
Marie Vrbatová
Otto Žmolek

77 let
72 let
68 let

Září:
Terezia Balogová
Elena Sklenářová

72 let
77 let

75 let
67 let

Říjen:
Marie Hrdoušková
Jana Zápotočná
Jaroslav Dvořák

81 let
82 let
73 let

73 let

Prosinec:
Marie Dvořáková

68 let

67 let
78 let

76 let
76 let
73 let

Úmrtí
Dne 12.1. nás opustil pan Zdeněk Charouzek ve věku 60 let.
Dne 26.4. nás opustila paní Růžena Hrdoušková ve věku 72 let.
Dne 5.10. nás opustila paní Květuše Hovorková ve věku 92 let.

