2019

Únor

Zpravodaj obce Leskovice

Úvodní slovo starosty
Vážení občané.
Co se nám povedlo v minulém volebním období.
2015
1. Generální oprava památníku padlých
2. příprava Rozšíření vodovodu Leskovice
Akci jsme museli rozdělit na dvě části, protože vrt č. 1 a jeho napojení nebyl dán do
„Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ a nedostali bychom na něj
dotaci. Provedla se pouze výměna některého vedení do obce a v obci. Vrt č. 1 měl
několika násobně překročené množství železa i manganu a nevyřešenou likvidaci
těchto škodlivých látek.
2016
1.
2.
3.
4.
5.

Oprava místní komunikace parc. č. 49/1
Vybudován vrt č. 2
Realizace „Rozšíření vodovodu Leskovice“
Pořízení auta s přívěsem pro SDH
Oprava pomníku padlých pohřbených v Nové Cerekvi

2017
1. Oprava tarasu u rampy
2. konečně jsme přesunuli starý kompost na náš pozemek- díky panu Bradovi a
Kubešovi
3. Připojení vrtu č. 2 a instalování vysrážování železa a manganu. Vody je dost a v
kojenecké kvalitě. Dík firmě VoKa Humpolec a místostarostovi panu Bradovi.
2018
1. Částečná oprava stodoly čp. 17
2. Rozebrání střech na čp. 17
3. Udržení naší pošty / Pošta partner / a rozšíření služeb pro naše občany v naší
prodejně
Dík slečně Sabině Svobodové a místostarostovi panu Bradovi. Dík také Františku
Bradovi mladšímu za servis pro prodejnu.
Chtěl bych poděkovat také paní Evě Holakovské a všem kdo nám pomáhali.

Co připravujeme
2019
1. Pokud dostaneme dotaci vyměníme zbytek potrubí z eternitu ve dvou fázích.
2. Částečná oprava stodoly čp. 17 – druhá část.
3. Bourání čp. 17 a začátek prací na obnově čp. 17.

2020
1.
2.
3.
4.
5.

Dokončení výměny eternitového potrubí.
Čp. 17 - dokončení
Začátek prací na „Revitalizaci zeleně“ na návsi.
Z programu obnovy venkova Vysočiny čerpat dotace dle potřeby.
Oprava polních cest

2021
1. Revitalizace zeleně
2. Program obnovy venkova Vysočiny dle potřeby

2022
1. Dokončení všech rozpracovaných akcí.
2. Ostatní dle potřeby

Pokud máte někdo nějaké nápady nebo připomínky jsme všichni ze zastupitelstva
připraveni je projednat.
Kdykoliv můžete volat na moje nebo místostarostovo číslo nebo zajít k nám domů.
Co se týká informovanosti je vše na našich www stránkách nebo vyvěšené ve
vestibulu nebo na úřední desce a budeme rádi, když zajdete.
Přeji vám všem úspěšný nový rok a hodně zdraví.

Ing. Milan Bílek

Velikonoční a vánoční setkání
Také v roce 2018 se konala dvě setkání občanů, která v naší obci už mají tradici.
28.3. se uskutečnilo Velikonoční setkání, na kterém si zúčastnění kromě
posezení a popovídání vyzdobili velikonoční dekoraci – krásně rozkvetlý petrklíč
ozdobili větvičkami břízy spletenými do kruhu, mašlemi, kuřátky a vajíčky.
18.12. se konalo setkání předvánoční, na které se pravidelní účastníci těší také
proto, že je vždy zpestřeno vystoupením žáků ZŠ z Nové Cerekve, kteří opět
zazpívali a zahráli koledy a vánoční písně. Po krátkém občerstvení si pak všichni
vyzdobili vánoční svícen na slavnostní vánoční stůl.
Posezení bylo velmi příjemné a všichni účastníci byli spokojeni. Na každém
takovém setkání se samozřejmě vždy vzpomíná i na ty, kteří už mezi námi
nejsou a většinou se stočí řeč i na události druhé světové války v naší obci.
Pamětníků této doby je čím dál méně, ale stále nám mají hodně co říci.
Jako každý rok se rozsvěcoval stromeček před adventem. Vařili jsme svařené
víno, opékali klobásy. Sešli jsme se v hojném počtu a popovídali.
Zpracovaly: Jaroslava Kubešová a Ing. Anna Bílková

Místní knihovna
Chtěla bych všem připomenout, že každou středu od 17 do 19 hodin je
otevřeno v místní knihovně. V knihovně je 500 svazků, které jsou knihovním
fondem místní knihovny a které se v současné době rozrůstají jen málo. Ale je
tam spousta knih, které nám zapůjčila knihovna v Pelhřimově. Jedná se
většinou o nové knihy nebo o knihy vycházející v posledních letech. Knihy jsou
průřezem všech žánrů včetně knih naučných a dětské knihy. Podle zájmu
čtenářů je možné výpůjčky upravit. Tento fond se obměňuje 3 krát až 4 krát
ročně. Je tam opravdu hodně zajímavých knih a i proto se těším na vaši
návštěvu.

Zpracovala Ing. Anna Bílková

Vážené sousedky, sousedé, spoluobčané
Připadl mi opět milý úkol, abych vás seznámil s činností našeho hasičského sboru. V
minulém roce náš sbor prováděl činnost podobnou jako v minulých letech. Začnu
výčet okrskovým cvičením v Nové Cerekvi dne 3.6. Postavili jsme jedno družstvo
mužů, družstvo dětí a veteránů. Muži se umístili na 7 místě s časem 32,12, děti na 6
místě s časem 50,01, máme nedostatek dětí a tak cvičili jen v šesti, veteráni skončili
na 4 místě s časem 113,18 se stařičkou osmičkou.
Na okrese se uskutečnila vícekolová soutěž TFA takzvaný železný hasič, kde jsme měli
své zástupce Františka Bradu mladšího, skončil na krásném 3 místě v celé okresní
soutěži, dále Michala Kubeše a Josefa Bradu, chtěl bych jim poděkovat za jejich práci
a reprezentaci, jak sboru, tak i naší obce.
Na závěr jsme se zúčastnili námětového cvičení v Proseči Obořišti.
Naše další činnost byla obdobná jako v jiných letech. Zúčastňujeme se brigád pro
obec a spolupracujeme s obecním úřadem na kulturních akcích. Letos jsme
spolupořádali pouť a dětský den. Pomáhali jsme s ozdobením vánočního stromu.
Dále jsme byli naším dopravním automobilem na výstavě Země Živitelka.
Rád bych poděkoval všem členům, kteří pomáhají s prací pro náš sbor, dále chci
poděkovat starostovi a zastupitelstvu obce za finanční příspěvek a podporu našeho
sboru a jsem rád, že spolupráce sboru s obecním úřadem tak dobře funguje.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a aby se Vám vše dařilo.
Starosta SDH František Brada

Společenská rubrika 2018
Narozeniny
Leden:
Eva Kamírová

72 let

Únor:
Marie Jonášová
Jindřich Charouzek

86 let
67 let

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

68 let
79 let

77 let
77 let
74 let

76 let
68 let

Srpen:
Miloslav Stupka
Marie Vrbatová
Otto Žmolek

78 let
73 let
69 let

Září:
Terezia Balogová
Elena Sklenářová

73 let
78 let

Říjen:
Marie Hrdoušková
Jaroslav Dvořák

82 let
74 let

Prosinec:
Marie Dvořáková

69 let

74 let

Do Leskovic se přistěhovali manželé Rösslerovi, pan Tomáš Kulhánek,
pan Jiří Řezáč, slečna Veronika Opicová a pan Michal Tošer.
Opustila nás paní Jana Zápotočná 17. července 2018.

