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Nová spisovna obecního úřadu

Opravy sálu v Sokolovně

Zateplení budovy Sokolovny

Zateplení budovy obecního úřadu

 

 

 

 

 

Strategický rozvojový 
dokument obce 

:Strategický rozvojový 
dokument obce je systematický 
způsob, jak organizovat změny 
a vytvářet v celé místní 
společnosti široký konsenzus na 
společné vizi pro lepší, a to 
nejenom ekonomickou 
budoucnost“. (citace Fakulta 
ekonomicko správní Univerzity 
Pardubice) 

Strategický rozvojový 
dokument obce je jeden ze 
základních dokumentů obce, 
který určuje, jakým směrem by 
se měla obec ubírat a co jsou 
její priority v následujících 
letech. Tento dokument by měl 
být společnou prací 
zastupitelstva a obyvatel obce 
a měl by odrážet potřeby co 
největšího počtu obyvatel obce. 
Zároveň tento dokument slouží 
jako podklad pro žádosti o 
přidělení dotací, neboť většina 
poskytovatelů vyžaduje soulad 
projektu s rozvojovým 
dokumentem obce. 

V roce 2011 obec zpracovala 
strategický rozvojový 
dokument obce na roky 2011 -
2014. V roce 2014 došlo k jeho 
aktualizaci, nicméně v 
současné době jsou oba výše 
uvedené dokumenty pro 
potřeby obce nevyhovující. 

Proto byl vypracován návrh 
nového dokumentu pro roky 
2018 – 2022, který by měl určit 
podobu obce na další 4 roky a 
měl by být vodítkem pro 
nadcházející zastupitelstvo a 
jeho činnost. 

Strategický rozvojový dokument obce Lesonice 

Obec Lesonice zve  občany na 
projednání strategického rozvojového 

dokumentu obce Lesonice na roky 
2018 – 2022, které se uskuteční ve 

čtvrtek 3.5. 2018 v 18:00 hod.  
v budově OÚ Lesonice. 



 

Vážení spoluobčané, 
do schránek dostáváte první číslo Zpravodaje 

roku 2018 a na úvod bych chtěl zrekapitulovat činnost 
v naší obci za první měsíce letošního roku. 

Velkou stavební akcí je rekonstrukce Sokolovny, 
kdy od prosince 2017 do začátku února proběhla  
II. etapa, která se týkala stavebních úprav chodby  
a „šenku“. Stávající výčep byl stavebně rozšířen, došlo 
k položení nových podlah, byla vyměněna elektro-
instalace včetně rozvaděčů, položeny nové odpady, 
provedena výměna topení, obkladů, dlažeb a „šenk“ byl 
vybaven novým nábytkem.  Tato část rekonstrukce byla 
z poloviny kryta dotací Kraje Vysočina.  

Od 11. 2. 2018 byla započata díky dotaci 
z Operačního programu životního prostředí III. Etapa 
rekonstrukce sokolovny, spočívající v kompletním 
zateplení budovy včetně výměny oken a dveří. 
V souvislosti s poslední etapou celkové rekonstrukce 
došlo k demolici jedné z galerek. Díky této úpravě se 
zvětšil užitný prostor sokolovny. Společně s těmito 
pracemi dochází k dokončení „pekla“, kde byl vyřezán 
starý kotel na naftu, vybourána místnost, čímž se nám 
zvětšil prostor nejenom pro obsluhu, ale i pro návš-
těvníky, došlo k výměně elektroinstalace a odpadů 
(stejně jako v případě kdy jsme opravovaly záchody, tak 
jsme zjistili, že je porušený odpad a tento namísto do 
kanalizace odtékal částečně do základů budovy) a byly 
provedeny zednické práce. Je téměř pravidlem, že když 
se přestavuje starý dům, vyjdou najevo další závady, což 
se nevyhnulo ani sokolovně. Při demolici galerie jsme 
zjistili havarijní stav otopné soustavy, proto bylo 
sundáno celé obložení a dojde k výměně celého topení 
na sále včetně radiátorů. Dále byly vyspraveny nejhorší 
části střešní krytiny a provedeno vymazání hřebenů. 
V případě kotelny a nářaďovny dojde k výměně celé 
střechy (jedná se o eternitovou část, která má svoji 
životnost za sebou a do budovy zatéká). V rámci střechy 
došlo k výměně klempířských prvků s instalací překapů 
tak, aby již nedocházelo k zatékání do fasády a na půdě 
byly osekány trámy napadené dřevokazným hmyzem, 
chemicky ošetřeny a některé byly částečně zpevněny.  
Všechny tyto práce samozřejmě prodražují rekonstrukci 
(jedná se o tzv. neuznatelné výdaje v rámci dotace), ale 

jsou nutné proto, abychom 
sokolovnu zachovali našim 
dětem a nestihl ji stejný osud 
jako sokolovny v jiných obcích, 
kde nezbývá, než je kompletně 
zbourat.  

Ve druhé polovině 
března dále započaly stavební 
práce na opravě hasičské zbrojnice.  Tyto práce 
probíhají za dotační podpory Ministerstva zemědělství 
a týkají se výměny podlahy v garáži, kde je umístěna 
CAS, dále výměna střešního pláště se zateplením  
a snížení stropu ve společenské místnosti s instalací 
akustických desek. Zároveň dojde k položení nové 
vodovodní přípojky, která bude umístěna v garáži  
a bude sloužit k přímému napouštění cisterny v případě 
požáru s hodinovou kapacitou 43 m3.  

Do poloviny května dojde k dokončení zateplení 
budovy Obecního úřadu (rovněž za podpory Operačního 
programu životní prostředí), kdy zbývá zhotovení fasády 
a drobné stavební úpravy. 

V prostorách Obecního úřadu proběhla v zim-
ních měsících oprava místností po bývalé poště, kdy 
z jedné části vznikly obecní sklady a do další byly 
nainstalovány dřevěné regály a byly vytvořeny nové 
archivní prostory, které nahradí nevyhovující místnost 
v 1. patře. Touto úpravou jsme zároveň splnili jednu 
z podmínek nového nařízení na ochranu osobních 
údajů, která začíná platit od 25. 5. 2018. 

V březnu došlo rovněž k výběrovému řízení na 
dodavatele rekonstrukce travnatého hřiště. Vzhledem 
k tomu, že jaro mělo zpoždění, tak práce budou 
zahájeny od 9. 4. 2018 s termínem dokončení  
31. 8. 2018, kdy by měla být plocha připravena k užívání 
pro FK Podhorácko 2015. Myslím si, že tuto podporu si 
FK Podhorácko 2015 zaslouží, protože spolek aktivně  
a systematicky pracuje s dětmi a dosahuje v mládež-
nickém fotbalu velmi dobrých výsledků.  

V rámci rekonstrukce hřiště byl zkolaudován 
vrt, který bude sloužit jako automatická závlaha pro 
hřiště a který je dle kontrolních měření vodním zdrojem 
s dostatečnou kapacitou pro tento účel. 

Slovo starosty … 



V současné době dochází k terénním úpravám 
vjezdu na obecní skládku v Hluboké, kam je svážen 
bioodpad a zároveň bude skládka sloužit občanům 
k odkládání větví a zahradního odpadu. 

Z projekční činnosti bych rád vyzdvihnul 
pokračující práci na přípravě výstavby vodovodu, 
kterému je samostatně věnován článek uvnitř 
zpravodaje, dále dokončující práce na projektu výstavby 
rodinných domů v lokalitě Na Chmelenci, kde by mělo 
dojít do konce léta ke kompletnímu zasíťování prvních  
4 parcel. Dále je projekčně dokončen a připraven 
k podání o dotaci projekt na výstavbu dalších 6 bytů 
v Domu s pečovatelskou službou. Ve fázi přípravy  
a posuzování je projekt na opravu budovy zámku čp. 1 
včetně výměny střešní krytiny, projekt na výměnu 
starých kotlů v Sokolovně, projekt výměny střešní 
krytiny v Sokolovně, projekt na instalaci rekuperace 
vzduchu v Mateřské školce, projekty na dobudování 
chodníků a opravy dalších místních komunikací. Tyto 
projekty jsou dlouhodobé, kdy naším cílem je mít 
připravenou dokumentaci tzv. „v šuplíku“ a ve chvíli, kdy 
dojde k vyhlášení dotační výzvy mít dostatek času  
a žádosti včas a v pořádku podat, aby šance na přidělení 
financí byla co největší. 

Z podaných žádostí o dotaci pro letošní rok je 
v běhu dotace na opravu místní komunikace okolo 
Mateřské školy (navazuje na již opravený úsek k Záhu-

mennému rybníku a končí u budovy Domu s pečova-
telskou službou), dále dotace na realizační projektovou 
dokumentaci k výstavbě Vodovodu Lesonicko, dále 
dotace na dofinancování Rekonstrukce fotbalového 
hřiště, dotace na Pohádkovou cestu a Lesonickou 40  
a dotace na výsadbu ovocných stromů. 

V rámci spolkové činnosti proběhla od ledna 
řada akcí. V polovině ledna se uskutečnila Tříkrálová 
sbírka, kdy se koledníkům podařilo vybrat částku ve výši 
12 605 Kč. V prostorách hasičárny byla připravena další 
Obecní zabijačka, která byla spojena s II. ročníkem 
koštu pálenek. Následoval Školní ples, Masopustní 
průvod, kdy výtěžek bude použit na instalaci herních 
prvků k fotbalovému hřišti, dále výroční schůze SDH  
a Českého zahrádkářského svazu a s příchodem jara 
naše seniorky uspořádaly opět velice kvalitně 
zpracovanou velikonoční výstavu. Ze sportovních výs-
ledků je třeba vyzdvihnout 2. místo HC Sokol Lesonice 
(2. liga Městské ligy Moravské Budějovice)  
a výsledky našich mladých fotbalistů FK Podhorácko 
2015 v zimních halových turnajích – třikrát 2. místo  
a jedenkrát 3. místo.   

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
pracují pro obec, spolkům za jejich činnost a vzornou 
reprezentaci Lesonic a do jarních měsíců Vám popřát 
hodně prosluněných dnů plných pohody. 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

 

ZÁPIS 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 7. 12. 2017 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce. Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). 
Omluven Michal Cakl a Rostislav Čech. V průběhu 
druhého bodu přišla Ing. Bastlová. Zastupitelstvo obce 
Lesonice určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce 
a Miroslava Zikmunda a zapisovatelem Ing. Pavla 
Buličku. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 
program zasedání: 

1. Rozpočtové úpravy obce č. 8, 9, 10 
2. Provedení kontroly plnění usnesení ZO – kontrolní 

výbor 
3. Schválení návrhu rozpočtu obce Lesonice pro rok 

2018 – příjmy a výdaje 
4. Projednání nabídky na možnost spuštění aplikace 

Česká Obec – informace prostřednictvím mobilních 
telefonů 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce … 
 



5. Schválení koupě části pozemku p. č. 325/2,  
k. ú. Lesonice (celkem 20m2), za účelem výstavby 
tlakové přečerpávací stanice pro akci Kanalizace 
Horní Lažany 

6. Schválení komise pro výběrové řízení – Oprava 
havarijního stavu střešní krytiny a podlahy objektu 
hasičské zbrojnice v Lesonicích 

7. Schválení prodeje stavebních parcel zájemcům  
o stavební místa (lokalita Chmelenec) a určení výše 
prodejní ceny 

8. GDPR – informace o novém zákonu o ochraně 
osobních údajů – schválení pověřence pro ochranu 
osobních údajů v rámci Sdružení místních samo-
správ ČR 

9. Informace o dotačních projektech v rámci obce 
včetně nákladů – proběhlé Prodloužení stoky AB, 
Oprava budovy pro spolkové sklady, Rekonstrukce 
komunikace k Záhumennému rybníku, Výsadba 
stromořadí za hřištěm, probíhající – Zateplení 
budovy OÚ, vrt k závlaze hřiště, oprava obecního 
bytu v areálu zámku, připravované – Zateplení 
obvodového pláště objektu Sokolovny a vnitřní 
úpravy v Sokolovně, Oprava havarijního stavu 
střešní krytiny a podlahy objektu hasičské 
zbrojnice v Lesonicích 

10. Informace o projektové přípravě na akci Vodovod 
Lesonicko – probíhající územní řízení, odkana-
lizování obce Horní Lažany – územní a stavební 
řízení dle nového zákona, projekt na dostavbu 
sociálních bytů, Program rozvoje venkova – oprava 
místní komunikace – 2c – značení dle nového 
pasportu komunikací (od MŠ po dům s pečova-
telskými byty), oprava povrchu fotbalového hřiště 

11. Kulturní akce – kulturní komise, informace  
o proběhlých a připravovaných akcích 

12. Schválení záměru p. č. 127/34 o výměře 1 516m2, 
druh pozemku orná půda nacházejícího se 
v katastrálním území Lesonice, který je zapsán na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště M. Budějovice. 
Parcela vznikla oddělením z p. č. 127/31, k. ú. Leso-
nice. 

13. Kanalizace Horní Lažany – schválení komise pro 
výběrové řízení 

14. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku 
obce k 31. 12. 2017 

15. Různé 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových 
úpravách obce č. 8, 9, 10 – nejdůležitější úpravy: 
8. dotace na Lesonickou „40“, dar od rolnické 
společnosti na fotbalové střídačky, mzdy na 
veřejně prospěšné práce, 9. dotace na volby, na 
kontejnery, dotace pro ZŠ, 10. dotace pro hasiče, 
dotace na sportoviště atd. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad2)  Provedení kontroly plnění usnesení ZO – 
kontrolní výbor – přesunuto na příští zastu-
pitelstvo. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad3) Starosta informoval o návrhu rozpočtu obce 
Lesonice pro rok 2018, o jednotlivých příjmech  
a výdajích. Bylo hlasováno o schválení tohoto 
rozpočtu. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

 Ad4) Projednání nabídky na možnost spuštění aplikace 
Česká Obec – informace prostřednictvím 
mobilních telefonů. Bylo hlasováno o odmítnutí 
nákupu.  

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad5) Starosta informoval o koupi pozemku p. č. 325/2, 
k. ú. Lesonice (celkem 20 m2), za účelem výstavby 
tlakové přečerpávací stanice pro akci Kanalizace 
Horní Lažany za částku 50 Kč za m. O této koupi 
bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad6) Starosta informoval o návrhu na komisi pro 
výběrové řízení – Oprava havarijního stavu 
střešní krytiny a podlahy objektu hasičské 
zbrojnice v Lesonicích. Do komise byli navrženi 



M. Dohnal, Z. Nejezchleba, R. Čech. O tomto 
složení komise bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželi hlasování. 

Ad7) Starosta informoval o plánovaném prodeji 
stavebních parcel zájemcům o stavební místa 
(lokalita Chmelenec) a o určení výše prodejní 
ceny. Cena byla navržena ve výši 181,5 Kč včetně 
DPH za m2. O této částce bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad8) Starosta informoval o GDPR – informace o novém 
zákonu o ochraně osobních údajů – schválení 
pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci 
Sdružení místních samospráv ČR. Bylo hlasováno 
o tom, zda budeme ve Sdružení místních 
samospráv za cenu cca 600 Kč měsíčně. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad9) Starosta informoval jednotlivých o dotačních 
projektech: 

 Prodloužení stoky AB, zrušena přečerpávací 
stanice, stoka je nyní gravitační 

 Oprava budovy vedle fotbalových kabin (sklad 
pro FK Podhorácko 2015, Sokol Lesonice a SDH) 

 Rekonstrukce komunikace k Záhumenskému ryb-
níku 

 Výsadba stromořadí za hřištěm 
 Zateplení obecního úřadu 
 Vrt k závlaze na fotbalovém hřišti 
 Oprava obecního bytu v zámku 

Připravované projekty: 

 Zateplení sokolovny 
 Oprava střechy a podlah hasičské zbrojnice 
 Oprava místní komunikace – od MŠ k domu  

č. p. 169 
 Oprava fotbalového hřiště – nový povrch 
 Projekt na kanalizaci Horní Lažany 
 Vodovod Lesonicko 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad10) Starosta informoval o projektové přípravě na akci 
Vodovod Lesonicko. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad11) Starosta informoval o jednotlivých kulturních 
akcích, které se uskuteční ke konci roku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad12) Starosta informoval o záměru prodeje pozemku 
p. č. 127/34 o výměře 1 516m2, druh pozemku 
orná půda nacházejícího se v katastrálním území 
Lesonice, který je zapsán na listu vlastnictví  
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště M. Budějovice. Parcela 
vznikla oddělením z p. č. 127/31, k. ú. Lesonice. 
Bylo hlasováno o tomto záměru. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad13) Starosta informoval o akci kanalizace Horní 
Lažany – výběrové řízení. Do komise byli navrženi 
M. Dohnal, Z. Nejezchleba, R. Čech. O této komisi 
bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad14) Paní Hrdličková informovala o příkazu starosty 
k provedení inventarizace majetku obce  
k 31. 12. 2017. Byly stanoveny jednotlivé 
inventarizační komise. Bylo hlasováno o schvá-
lení tohoto příkazu. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Různé: 

 Stížnost na zápach z ADW – bude řešeno 
s představiteli ADW, kteří budou pozváni na další 
zastupitelstvo obce Lesonice 

 Zápach a situace zvěře p. Fejty na Horních 
Lažanech – přes upozornění ze strany obce 
nedošlo k nápravě, bude řešeno odboru životního 
prostředí v Moravských Budějovicích  

 Propusti v H. Lažanech – řešeno – bude vyčištěno 
při zlepšeném počasí, zároveň Obec Lesonice 



nebude nadále tyto propustky čistit a to z toho 
důvodu, že jsou v majetku soukromých osob 
 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.  

USNESENÍ 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 7. 12. 2017 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- rozpočet obce Lesonice pro rok 2018 
- zamítnutí nákupu aplikace Česká obec 
- koupi pozemku p. č. 325/2, k. ú. Lesonice (celkem 

20 m2), za účelem výstavby tlakové přečerpávací 
stanice pro akci Kanalizace Horní Lažany za částku 
50 Kč za m 

- komisi pro výběrové řízení – Oprava havarijního 
stavu střešní krytiny a podlahy objektu hasičské 
zbrojnice v Lesonicích, a to ve složení M. Dohnal, 
Z. Nejezchleba, R. Čech 

- prodej stavebních parcel zájemcům o stavební 
místa (lokalita Chmelenec) za cenu 181,5 Kč včetně 
DPH za m2 

- pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci 
Sdružení místních samospráv 

- záměr prodeje pozemku p. č. 127/34 o výměře 
1 516m2, druh pozemku orná půda nacházejícího se 
v katastrálním území Lesonice, který je zapsán na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště M. Budějovice. 
Parcela vznikla oddělením z p. č. 127/31,  
k. ú. Lesonice. 

- komisi pro výběrové řízení – Kanalizace Horní 
Lažany, a to ve složení M. Dohnal, Z. Nejezchleba, 
R. Čech 

- příkaz k provedení inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- rozpočtové úpravy obce 8, 9 a 10 
- provedení kontroly plnění usnesení ZO – kontrolní 

výbor – přesunuto na příští zastupitelstvo 
- informace o jednotlivých dotačních projektech 

- informace o jednotlivých kulturních akcích 
- různé: 

- stížnost na zápach z ADW  
- zápach a situace zvěře p. Fejty na Horních 

Lažanech   
- čištění propustí v H. Lažanech 

 

ZÁPIS 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 8. 2. 2018 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce. Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). 
Omluven Rostislav Čech, Pavel Bulička a Květoslava 
Bastlová. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřo-
vateli zápisu Radka Roupce a Miroslava Zikmunda 
a zapisovatelem Michala Cakla. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 
program zasedání: 

1. Rozpočtové úpravy obce č. 11 
2. Provedení kontroly plnění usnesení ZO – kontrolní 

výbor 
3. Stanovisko ADW k zápachu ze Zemědělského 

družstva 
4. Schválení komise pro výběrové řízení – Závlaha  

a zatravnění fotbalového hřiště 
5. Schválení prodeje stavebních parcel zájemcům  

o stavební místa lokalita Chmelenec – záměr 
vyvěšen dne 18. 9. 2017 

6. Schválení prodeje stavební parcely zájemci o sta-
vební místo – p. č. 127/34, k. ú. Lesonice, záměr 
vyvěšen dne 28. 12. 2017 

7. Schválení ceny stočného za rok 2017 
8. Schválení Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky  

č. 01/2012 – stanovení poplatku za svoz komu-
nálního odpadu pro rok 2018 

9. Projednání možnosti vstupu do Svazku vodovodů  
a kanalizací obcí se sídlem v Třebíči 

10. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Lesonice za rok 2017 



11. Volby přísedících Okresního soudu v Třebíči na léta 
2018 – 2022 

12. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 – Linka 
důvěry STŘED 

13. Žádost o poskytnutí finančního daru na nákup 
polohovatelných lůžek – Nemocnice Třebíč 

14. Žádost o finanční dar na nákup automobilu – 
DIANA Třebíč 

15. Žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro 
handicapované živočichy – stanice Pavlov 

16. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního 
úřadu Lesonice v roce 2017 

17. Informace o dotačních projektech v rámci obce – 
připravované - Oprava místní komunikace 2c - 
MMR, Splašková kanalizace Horní Lažany – Kraj 
Vysočina, realizované - Oprava vnitřních prostor 
Sokolovny – POVV, oprava vnitřních prostor OÚ 
(prostory po bývalé poště), Zateplení budovy 
Sokolovny – OPŽP – 12. 2. 2018 

18. Kulturní akce – kulturní komise, informace  
o proběhlých a připravovaných akcích  

19. Různé  
 

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových 
úpravách obce č. 11 – nejdůležitější úpravy: 
dotace na místní komunikaci k Záhumennému 
rybníku, dotace na výsadbu stromořadí za 
fotbalovým hřištěm, dotace na Pohádkovou 
cestu, dotace na Prodloužení stoky AB, úprava 
rozpočtu na příjmové straně daní. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad2)  Provedení kontroly plnění usnesení ZO – kontrola 
provedena, usnesení splněna bez závad. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad3) Bylo projednáno stanovisko Rolnické společnosti 
Lesonice k obtěžujícímu zápachu. K celé věci se 
vyjádřil ředitel Rolnické a.s. – Ing. Kuba, který 
sdělil, že v listopadu došlo k poruše bioplynové 
stanice, kdy byl obsah bioplynové stanice 
vyvážen, což byl pravděpodobně původce 
zápachu. K zápachu z nově zbudovaných kravínů 

uvedl, že nová technologie praní písku, který 
slouží jako podestýlka by tento problém měla 
vyřešit. Zároveň bylo dohodnuto, že v případě 
zjištění zápachu dojde neprodleně k informování 
Ing. Kuby na tel. č. – 602 533 261 a budou 
provedena nápravná opatření. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

 Ad4) Schválení komise pro výběrové řízení – Závlaha  
a zatravnění fotbalového hřiště. Navrženi byli 
Miroslav Dohnal, Michal Cakl a Zbyněk 
Nejezchleba. 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad5) Schválení prodeje stavebních parcel zájemcům  
o stavební místa lokalita Chmelenec – záměr 
vyvěšen dne 18. 9. 2017. Cena k prodeji je 181,5 Kč 
za 1m2. Hlasováno o prodeji p. č. 127/38,  
k. ú. Lesonice o výměře 1107 m2  (v plánu zástavby 
vedena pod. č. 1) a to zájemcům: Miroslava 
Vitovská, Na Kopcích 365, Třebíč za celkovou 
částku 200 921 Kč. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

 Hlasováno o prodeji p. č. 127/37 o výměře 1091 m2 

(v plánu zástavby vedena pod č. 7) a to zájemci: 
Šárka Glodiaková, kpt. Jaroše 178/26, Ivančice za 
celkovou částku 198 017 Kč. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad6) Schválení prodeje stavební parcely zájemci  
o stavební místo – p. č. 127/34, k. ú. Lesonice, 
záměr vyvěšen dne 28. 12. 2017. Cena k prodeji 
byla stanovena na částku 60,50 Kč za 1m2 a to 
z důvodu, kdy obec nebude investovat do 
přivedení inženýrských sítí k pozemku. 
Hlasováno o prodeji výše uvedené parcely  
o výměře 1516 m2 a to zájemcům: Iva Novotná  
a David Novotný, Rokytnice nad Rokytnou 244 za 
celkovou částku 91 718 Kč. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželi hlasování. 



Ad7) Schválení ceny stočného za rok 2017 ve výši 24 Kč 
za 1m3 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad8) Schválení Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky  
č. 01/2012 – stanovení poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2018 a to za částky 
– měsíční svoz nádoba do 120 l – 555 Kč, 
čtrnáctidenní svoz nádoba do 120 l - 1110 Kč  
a čtrnáctidenní nádoba 240 l – 1680 Kč. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad9) Projednání možnosti vstupu do Svazku vodovodů 
a kanalizací obcí se sídlem v Třebíči v rámci 
výstavby a užívání Vodovodu Lesonicko. Po 
projednání bylo navrženo přistoupení ke svazku 
a o tomto bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad10) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Lesonice za rok 2017. V rámci předauditu ze 
strany Kraje Vysočina nebyla zjištěna žádná 
závada. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad11) Volby přísedících Okresního soudu v Třebíči na 
léta 2018 – 2022. Starosta osloví stávajícího 
přísedícího – p. Drahoslava Menčíka, zda-li by 
chtěl v této funkci i nadále pokračovat. Hlasování 
o tomto bodě bylo přesunuto na další zastu-
pitelstvo. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad12) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 – Linka 
důvěry STŘED. Na základě zjištění, že obec 
Lesonice se podílí na financování sociálních 
služeb organizace Střed částkou, kterou odvádí 
do rozpočtu Mikroregionu (v rámci dofinancování 
sociálních služeb se příspěvek do Mikroregionu 
zvedl 20 násobně – z částky 2 500 Kč v roce 2016 
na částku 53 900 Kč v roce 2018), bylo navrženo 
zamítnutí žádosti. O tomto bylo hlasováno. 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad13) Žádost o poskytnutí finančního daru na nákup 
polohovatelných lůžek – Nemocnice Třebíč, 
navržen byl příspěvek ve výši 5 000 Kč. O tomto 
bylo hlasováno. 

.Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad14) Žádost o finanční dar na nákup automobilu – 
DIANA Třebíč. Vzhledem ke stejné situaci jako 
v bodě 12 bylo navrženo zamítnutí žádosti.  
O tomto bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad15) Žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro 
handicapované živočichy – stanice Pavlov. Byla 
navržena částka 1 000 Kč. O tomto bylo hlaso-
váno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. 

Ad16) Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu 
Obecního úřadu Lesonice v roce 2017. Byla 
přednesena zpráva o bezpečnostní situaci – 
celkem 3 trestné činy, 4 přestupky v rámci 
občanského soužití, 14 přestupků v dopravě  
a 1 přestupek požití alkoholu před jízdou. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad17) Informace o dotačních projektech v rámci obce  

Podané žádosti: Oprava místní komunikace 2c – 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Splašková kanalizace 
Horní Lažany – Kraj Vysočina 

Realizované: Oprava vnitřních prostor Sokolovny – 
Kraj Vysočina, Oprava vnitřních prostor OÚ (prostory 
po bývalé poště) – z rozpočtu obce Lesonice 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad18) Kulturní akce 
– v rámci spolků proběhl Masopust (celkem 
vybráno 13 tisíc Kč, po odečtení nákladů bylo 
vloženo na účet 10 tisíc Kč, které budou použity 
na instalaci dětských prvků k fotbalovému hřišti.  



- Na konec března je plánováno vítání občánků 
v budově OÚ Lesonice a na duben akce Čistá 
Vysočina 2018. 

Ad19) Různé. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.  

USNESENÍ 
 
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Leso-
nice, konaného dne 8. 2. 2018 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1/2018/18 - komisi pro výběrové řízení – Závlaha  
a zatravnění fotbalového hřiště  

2/2018/18 - prodeje stavebních parcel zájemcům  
o stavební místa lokalita Chmelenec a to zájemcům  

 Miroslava Vitovská, Na Kopcích 365, Třebíč za 
celkovou částku 200 921 Kč (stavební pozemek 
č. 1 – p. č. 127/38) 

 Šárka Glodiaková, kpt. Jaroše 178/26, Ivančice 
za celkovou částku 198 017 Kč (stavební 
pozemek č. 7 – p. č. 127/37) 

3/2018/18 - prodej stavební parcely zájemci o stavební 
místo – p. č. 127/34, k. ú. Lesonice zájemci  

 Iva Novotná a David Novotný, Rokytnice nad 
Rokytnou 244 za celkovou částku 91 718 Kč 

4/2018/18 - cenu stočného za rok 2017 ve výši 24 Kč za 
1m3 

5/2018/18 – Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky  
č. 01/2012 – stanovení poplatku za svoz komunálního 
odpadu pro rok 2018 

6/2018/18 – vstup obce Lesonice do Svazku vodovodů 
a kanalizací obcí se sídlem v Třebíči  

7/2018/18 – neposkytnutí finančního daru na provoz 
Linka důvěry STŘED 

8/2018/18 – poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 
Kč subjektu Nemocnice Třebíč p. o. na zakoupení 
polohovatelných lůžek 

9/2018/18 – neposkytnutí finančního daru na nákup 
automobilu společnosti DIANA Třebíč 

10/2018/18 – poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 
Kč Záchranné stanici pro handicapované živočichy – 
stanice Pavlov 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- rozpočtové úpravy obce 11 
- provedení kontroly plnění usnesení ZO   
- vyjádření zástupců Rolnické a.s. k zápachu 
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Leso-

nice za rok 2017 
- Volby přísedících Okresního soudu v Třebíči na léta 

2018 – 2022 – přesunuto na příští zastupitelstvo 
- Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního 

úřadu Lesonice v roce 2017 
- informace o jednotlivých dotačních projektech 
- informace o jednotlivých kulturních akcích

 

Vodovod Lesonicko 
Vzhledem k častým dotazům bychom Vás chtěli informovat o pokračující práci na projektu Vodovod 

Lesonicko. 
Od doby, kdy zastupitelstvo po společném jednání s občany rozhodlo o investičním záměru výstavby 

Vodovodu Lesonicko uběhla již nějaká chvíle. První částí bylo zajištění finančních prostředků na samotnou 
projektovou dokumentaci. Jedná se o poměrně náročnou a nákladnou stavbu (částka na výstavbu se pohybuje okolo 
38 milionů Kč), která má za cíl dovézt kvalitní pitnou vodu nejenom do obce Lesonice, ale rovněž do Cidliny, kdy 
bude také vybudována přípojka pro napojení obce Babice. 

Zprávy z obecního úřadu … 



Na samotný projekt se nám podařilo zajistit v roce 2017 dotaci ve výši 200 000 Kč z Kraje Vysočina, kdy 
stejnou částkou přispívají obce Lesonice a Cidlina (samozřejmě pouze poměrnou částí a to na základě velikosti obce). 
Kromě samotného projektu bylo třeba zajistit souhlasy vlastníků, vyjádření všech dotčených orgánů a zajistit 
smlouvy o služebnosti s organizacemi, které vlastní nemalé pozemky, po kterých povede vodovod (např. Lesy ČR, 
Správa a údržba silnic a další).  

V současné situaci probíhá posouzení veškerých materiálů na odboru výstavby v Moravských Budějovicích 
a běží nám lhůta pro vydání územního rozhodnutí. Vše je podřízeno vyhlášení dotace na výstavbu vodovodů 
z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, které je plánováno na červenec. Do té doby musíme mít jednak územní 
a stavební povolení, ale rovněž musí být také zpracován realizační projekt (jedná se o přesné a podrobné vymezení 
jednotlivých postupů v rámci výstavby, uvedení technologií, materiálů, vyřešení přípojek k jednotlivým 
nemovitostem atd.). Realizační projekt je poslední projektovou částí před samotnou výstavbou, kdy cena projektu 
je předběžně vyčíslena na částku 460 000 Kč, přičemž jsme koncem března 2018 podali žádost o dotaci na Kraj 
Vysočina ve výši 230 000 Kč. 

V souvislosti s výstavbou vodovodu proběhla rovněž řada jednání se Svazkem VAS (Vodovody a kanalizace 
– svazek obcí se sídlem v Třebíči). Cílem bylo zjištění možného finančního příspěvku na výstavbu vodovodu 
Lesonicko.  Zároveň jsme provedli finanční analýzu, která nám měla odpovědět na otázku, zda-li je pro nás vhodnější 
být členem svazku nebo provozovat vodovod vlastními silami. 

Jedním z hlavních kritérií byla samozřejmě cena vody pro koncového spotřebitele a také případný závazek 
odběru množství vody pro obec. Výsledkem bylo zjištění, že pokud by vodovod provozovala a spravovala obec, byl 
by 1m3  vody dražší o více než 10 korun než v případě, když celé dílo bude součástí Svazku.  Cena byla vypočtena jako 
součet všech povinných vstupních nákladů na provozování vodovodu – tedy elektrická energie na provozování 
čerpadel, údržba vodojemů a tlakových stanic a jejich opravy, odběry a následné rozbory, povinné odpisy majetku 
dle zákona, administrativní zpracování a další, kdy k těmto nákladům jsme přičetli částku, za kterou by nám VAK 
prodával vodu na přípojném bodě. Celková částka přesáhla 60 Kč za 1 m3. Cena svazkové vody je v současné době 
50,38 Kč za 1 m3 včetně DPH.  

Zároveň jsme byli ujištěni, že ve stanovách není a ani se nepřipravuje jakékoliv omezení v tom smyslu, že 
každá obec musí odebrat určité množství vody, tedy neexistuje žádná povinná platba, kterou bychom museli odvádět 
v případě, že bychom odebírali málo vody. 

Možná se cena zdá někomu příliš vysoká, ale ono si to stačí porovnat. Jestliže za 50 korun odeberu 1000 
litrů vody, tak mě 1 litr vody vychází na 5 haléřů, a jak trefně poznamenal jeden ze starostů – budeme se trápit tím, 
že za litr kvalitní vody dáme 5 haléřů, ale už nás nenapadne přemýšlet nad tím, že za 1,5 litru slazené vody dáme 
v obchodě 10 korun … což si myslím, že mluví za vše. 

Ke kladům vstupu do Svazku je dále třeba připočíst samotnou investici Svazku do společného vodovodu.  
V rámci schválených svazkových pravidel svazek přispívá na výstavbu hlavních řadů a vodojemů, které slouží 
minimálně 2 obcím částku do výše 90% uznatelných výdajů projektu a v rámci staveb, které slouží pro jednu obec, 
svazek dofinancovává dalších 5 procent. Díky tomuto dofinancování se sníží náklady obce Lesonice o zhruba  
2,7 milionu Kč, což je úspora zhruba 40 % z původních výdajů, které měla investovat naše obec. 

Na základě výše uvedeného zastupitelstvo na svém 18. zasedání schválilo podání žádosti o vstup do Svazku. 
Společně s obcí Cidlina jsme tedy podali žádost a zúčastnili jsme se zasedání představenstva Svazku v Třebíči, které 
vyhodnotilo záměr vybudování další části vodovodu kladně a všemi hlasy doporučilo Valné hromadě Svazku, která 
se koná 13. 4. 2018, přijmutí jak obce Lesonice, tak obce Cidlina do Svazku Vodovody a Kanalizace. 

V souvislosti s vybudováním vodovodu jsme se pustili do záměru odkanalizovat Horní Lažany. Byla 
vypracována projektová dokumentace, která řeší částečně kanalizaci jako gravitační a částečně jako tlakovou 
s následným napojením do stávající kanalizace v Lesonicích. Získali jsme veškerá povolení včetně souhlasů 
s odkoupením části pozemků a proběhlo územní a stavební řízení, kdy bylo v lednu vydáno stavební povolení. 
Následně jsme vysoutěžili  veřejnou zakázku na vybudování kanalizace, což bylo podmínkou dokumentace k podání 
žádosti o dotaci. Poté jsme podali žádost o dotaci, nicméně bohužel tato žádost byla zamítnuta z důvodu nesplnění 



jedné z podmínek. Tou podmínkou je nedostatečná ochrana životního prostředí, respektive dle názoru úředníků 
odboru životního prostředí v Jihlavě, odkanalizováním Horních Lažan nedojde k tak významné ochraně životního 
prostředí, která by byla adekvátní k výši finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace (u takto malých 
územních sídel je ochrana životního prostředí jednou z podstatných podmínek a Horní Lažany neleží v místech žádné 
chráněné oblasti a ani nezasahují do systému Natura 2000 řeky Rokytné a ani jinak nedochází k dalšímu znečištění, 
které by zasahovalo do některé z chráněných lokalit, např. odtokem znečištěné vody do potoků). S tím nesouhlasíme 
a žádost budeme podávat opětovně. Zároveň začátkem dubna je naplánováno společné jednání právě s odborem 
zemědělství a životního prostředí na Kraji Vysočina, kde chceme docílit změny jejich stanoviska. Současně podáme 
žádost o dotaci na odkanalizování Horních Lažan v rámci výzvy Ministerstva zemědělství, kde by práce byly spojeny 
s výstavbou vodovodu. 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba 

Kam s odpady? 
V obci provozujeme systém tříděného odpadu, kdy k dispozici je celkem 36 kontejnerů na různý 

separovaný odpad. Ačkoliv je přesně na kontejneru uvedeno na co slouží, tak nezřídka se setkáváme 
s odpadem, který v těchto kontejnerech nemá co dělat a takto nevhodný odpad snižuje výtěžnost 
separovaného odpadu a tudíž snižuje poskytovanou finanční částku. Díky smlouvě s e společností  EKO-KOM 
jsou obci vypláceny finanční prostředky, které jsou zpětně použity na úhradu uložení odpadů občany obce 
ve Sběrných dvorech, dále na investice do nových kontejnerů, do zpevněných ploch pod kontejnery, do 
odvozu suti a úpravy skládky. Proto Vás chci požádat, abyste ukládali do kontejnerů jenom to, co tam patří.  
 

Ostatní odpad 
Ostatní odpad lze rozdělit do několika kategorií, kdy u některých obec má povinnost zajišťovat pro občany 

jejich uložení a to buď sama, nebo prostřednictvím nasmlouvaných sběrných dvorů (Moravské Budějovice, Želetava 
– v případě uložení do sběrného dvora občan neplatí žádné poplatky, tyto jsou přeúčtovány na Obec Lesonice, která 
tyto poplatky hradí ze získaných prostředků za sběr separovaného odpadu). 

 

Bioodpad 
Ke sběru bioodpadu v naší obci slouží traktorové vlečky a do budoucna jeden velkoobjemový kontejner, 

který bude stabilně umístěn za areálem fotbalového hřiště. Do nich lze ukládat – trávu, listí, slupky, ovoce a zelenina, 
NEPATŘÍ SEM – maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá 
zvířata, kůže ze zvířat. 

Bioodpad je odvážen na obecní skládku v Hluboké a odtud do kompostárny v Olšanech (v případě velkého 
kontejneru bude tento odvážen přímo do kompostárny). 

 

Ukládání větví 
Od letošního roku došlo ke změně v ukládání větví – tyto se již nebudou odvážet na prostranství za fotbalové 

hřiště, kde docházelo k jejich pálení, ale od dubna 2018 bude v provozu nové místo – jedná se o obecní skládku 
v Hluboké, kde bude upravena přístupová komunikace a vyčleněno místo na vyvážení větví. Větve poté skončí rovněž 
v kompostárně. Větve na skládku je možné odvážet každou sobotu a neděli v době od 8:00 do 19:00 hod. popř., po 
domluvě s místostarostou – Miroslavem Dohnalem, tel. 603 853 566. 
 

Objemný odpad 
V případě potřeby lze odvézt objemný odpad v průběhu celého roku na sběrný dvůr v Moravských 

Budějovicích nebo Želetavě. 
 

Elektrotechnika 
Lze odvézt do sběrného dvora v Moravských Budějovicích. Menší věci (televizory, mikrovlnky, rádia, 

počítače a další drobný materiál) je možno uložit do skladu za obecním úřadem, který slouží k přechodnému 



uskladnění elektrotechniky a nebezpečného odpadu. Ostatní velké spotřebiče – trouby, pračky, ledničky, mrazáky 
atd. odvážejte rovnou do sběrných dvorů (uvědomte si, že pokud uložíte objemnou elektrotechniku do obecního 
skladu, tak po vás musí přijít další lidé a stěhovat tyto věci do sběrného dvora. Vy tím sice ušetříte cestu do 
Moravských Budějovic, ale nesmyslně přiděláte spoustu práce dalším lidem.). Sklad slouží pouze pro menší věci, 
abyste s každou drobností nemuseli jezdit do sběrného dvora. 
 

Stavební suť a demoliční odpad 
Stavební suť a demoliční odpad patří do kategorie odpadů, který nepatří do tzv. komunálního odpadu a obec 

ze zákona nezajišťuje jejich likvidaci. Jejich likvidace je možná pouze zákonným způsobem a na svoje náklady na 
legální skládce. I přes to se snaží obec vycházet občanům vstříc a poskytuje na odvoz malého množství stavebního 
odpadu kontejner, který je umístěný za fotbalovým hřištěm. Je třeba si uvědomit, že kontejner slouží opravdu na 
odpad z drobných bouracích prací a ne na uložení „bouračky“ z poloviny stavby, což někteří občané nechápou  
a sobecky znemožňují uložení odpadu ostatním.   
 

Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad lze uložit ve skladu za obecním úřadem nebo jej odvézt na sběrné dvory. Co lze uložit – 

obaly znečištěné oleji a chemikáliemi, barvy, ředidla, použité štětce, upotřebené motorové oleje a filtry, akumulátory, 
čistící tkaniny apod. Rovněž sem patří nekompletní elektrozařízení. 
 

Pneumatiky 
Od roku 2018 začal platit nový systém zpětného odběru pneumatik. Tyto lze odevzdat v místech zpětného 

odběru a to zdarma. Seznam míst najdete na stránkách obce Lesonice pod odkazem 
http://www.lesonice.cz/resources/upload/data/U718_201801151757.pdf nebo na vývěsce obce Lesonice nebo na 
hlavní stránce obce pod odkazem – užitečné informace – odpady. Jinak z nejbližších provozoven je to: SVAMAB 
s.r.o., K Ráji 399, Jaroměřice n. R., Radek Jíra, K Ráji 399, Jaroměřice n. R., Z Trans, Chelčického 264, M. Budějovice, 
Jaroslav Hotař, Kollárova 421, M. Budějovice, Pavel Drapač Pneuservis, Okružní 1659, M. Budějovice, Miroslav Petr 
– Autobazar-pneuservis, Partyzánská, M. Budějovice. 

V případě, že pneumatiky uložíte na sběrném dvoře, tak obec za tento odpad musí zbytečně platit, ačkoliv 
jej lze zdarma odevzdat ve výše uvedených sběrných místech. 

V souvislosti s odpady bych ještě chtěl zmínit dvě věci. Jednou je čistírna odpadních vod v Lesonicích. 
Jak víte, tak tato prošla kompletní rekonstrukcí, kdy se podstatně zlepšil systém čištění odpadních vod. Co 
ale dělá obsluze problémy je množství odpadků, které přitékají na čistírnu. Odpadky se zde hromadí na 
česlech a ucpávají nátok do čistírny. Jedná se zejména o dětské jednorázové pleny, dámské hygienické 
potřeby a rovněž i o odpad z domácností. Veškerý vyjmenovaný odpad patří do popelnice, ne do kanalizační 
stoky. Jednak nám vznikají problémy na čistírně, ale co je horší, tak může dojít k ucpání buď samotné 
kanalizační stoky, nebo přípojky ke kanalizaci. 

Další věcí, která souvisí s odpadem je množství psích výkalů, které jsou viditelné zejména teď po 
skončení zimy. Je naprosto jiná situace, pokud psa venčím někde v lese nebo na loukách, kde si nikdo 
nevšimne, že pes vykonal svoji potřebu, nicméně pokud jdete se psem přes obec nebo v zastavěné části obce 
(do které mimo jiné spadá i cesta k Oboře, kde bychom chtěli instalovat odpadkové koše na psí výkaly) a zde 
psa venčíte, tak jste povinni po svém psu uklidit, protože za psa je zodpovědný jeho majitel. Ono všechno je 
jenom o výchově, pokud je někdo sobec a ještě ke všemu se neumí chovat, tak se předělat nedá, ale zkusme 
alespoň my ostatní se chovat tak, aby se nám společně dobře žilo. A trestat za to všechny slušné tím, že 
zavedeme poplatek ze psů (abychom platili pracovníka na sběr výkalů) mě nepřijde jako úplně dobré řešení. 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba 
 



 
 

Kolo volby 2 
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu 
voličů 

393 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 270 
Počet odevzdaných úředních obálek 270 
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 270 

 
Číslo kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů 
7. Miloš Zeman 163 
9. Jiří Drahoš 107 

 

 

Mateřská škola - Jak jsme se měli v zimě…. 
Vánoční besídkou jsme se snažili potěšit  

a vánočně naladit všechny, kdo se na nás přišel podívat 
do sokolovny. Jako mrazíci a ledové královny jsme 
zazpívali a zatančili zimní písně.  

V zimním období jsme si povídali o zimě a volně 
žijících zvířátkách. Protože rádi pomáháme, nosili jsme 
do školky z domovů suché pečivo a jablka. Až jsme měli 
plný košík, vydali jsme se do lesa ke krmelcům zvířátkům 
pomoci přečkat zimu. Zvířátka jsme také navštívili 
v ADW Lesonice, kde jsme si mohli projít kravíny  
a pozorovat telátka ve svých ohrádkách. 

Prezidentské volby 2018 – výsledky, II. kolo 

Od našich dopisovatelů … 



Také jsme si hráli na prince a princezny, seznámili jsme s některými pohádkami. Dokonce jsme si vyjeli do 
třebíčského zámku na výukový program - Jak se žilo na zámku. Bílá paní nás zámkem provedla a přiblížila život 
zámeckých pánů a dám. Zatančili jsme si v kamenném sále mazurku, skládali erby lva nebo se učili pravidlům 
slušného chování z té doby. 

Maškarní karneval je v naší školce každoroční tradicí. I tentokrát si s princeznami, vílami, hasiči, kovboji, 
spidermany … hráli dva klauni. Užili jsme si spoustu legrace, tančili jsme, závodili a skotačili v barevných míčcích, 
které jeden z klaunů neustále vyhazoval z kouzelné krabice. 

Také nás do školky přijel navštívit maňásek Zdravík a pohádkovou formou jsme se dozvěděli, proč je pro 
každého člověka, zdravý pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. V pohádkovém příběhu jsme si zopakovali názvy 
domácích a volně žijících zvířat, což bylo milým zakončením našeho tématu. Paní učitelka z Brna, která program 
vedla, nás pochválila za dobré znalosti.  

Zdravým životním stylem a péčí o svoje tělo jsme však pokračovali. Vše jsme si zopakovali při programu 
Zdravá 5, který se týkal právě zdravého stravování. V barevných zástěrkách jsme se rozdělili na dvě skupiny - na 
zdravé a nezdravé potraviny. Se zeleninou jsme si pohráli a na závěr si na ní pochutnali.  

V divadle Pasáž v Třebíči jsme shlédli pohádku Káťa a Škubánek a již máme objednaná v jarních měsících 
dvě představení. 

Nyní se těšíme na společné jarní tvoření se seniorkami a jejich velikonoční výstavu. V tomto roce jsme je 
požádali o krátké návštěvy ve školce. Jednou za čtrnáct dní nás jedna "babička" navštíví a přečte nebo povypráví 
pohádku dětem před spaním. Předem všem děkujeme a těšíme se na setkání. 

Předškoláčci si prožijí společné nocování se školáky v knihovně v Moravských Budějovicích, kde mají 
připravený bohatý program. My je do Budějovic doprovodíme pouze na dopoledne, podíváme se za budějovickými 
hasiči. 

Koncem měsíce března máme ve školce akci s rodiči a veřejností s názvem POHÁDKOVÉ KRESLENÍ. Jedná 
se o malířskou show, kterou povede malíř Adolf Dudek. 

UŽÍVEJME SI VŠICHNI KRÁSNÉ JARO. 
Vlaďka Foralová 

Základní škola Lesonice 
Letošní zima s námi tedy laškovala, zpočátku se jevila jako podprůměrná zima. Tudíž jsme dětem o zimním 

počasí a bílých svátcích pouze vyprávěli, přesto jsme si vánoční atmosféru společně s diváky v sokolovně na Vánoční 
besídce pěkně užili. A po Vánocích byl ten správný čas zpátky se vrátit ke zdravému stravování, které nám svým 
programem připomněla lektorka o. s. Zkus to zdravě. 

Na konci 1. pololetí jsme prožili ve škole Mezinárodní týden, kdy jsme měli celý týden hosty – z Indonésie, 
z Brazílie a z Číny. Byla to zajímavá zkušenost jak pro žáky, tak i rodiče a veřejnost. V říjnu se projektu zase 
zúčastníme a už teď jsme zvědaví, kdo k nám tentokrát přijede.  



Koncem ledna jsme ukončili plavecký výcvik a vyměnili plavání za bruslení na zimním stadionu v Moravských 
Budějovicích, protože zimním sportům zima opravdu nepřála. V polovině února jsme vyrazili na exkurzi do ADW, kde 
nás provázel p. Hanák, který nám vše ukázal a pěkně vysvětlil. Ještě jednou mu děkujeme a určitě přijdeme znovu.  

V únoru jsme navštívili divadelní představení Káťa a Škubánek v divadle Pasáž v Třebíči. Tato známá 
pohádka byla pro nás inspirací svým zpracováním, protože my sami pohádky také hrajeme. Povzbudit děti ke čtení 
přijela v březnu pí spisovatelka p. Braunová, která dětem velice poutavě předčítala ze svých knížek a zaujala děti 
svým vyprávěním a ráda zodpověděla otázky dětí.  

U knížek zůstaneme dále, protože již tradičně se zapojíme do Noci s Andersenem koncem března, kterou 
letos strávíme v knihovně v Moravských Budějovicích. Program tohoto dne bude dále ještě zpestřen návštěvou ZZS 
a HZS v Moravských Budějovicích. Do této akce se zapojí také předškoláci z MŠ, kteří se tímto pěkně adaptují na 
naše žáky a jejich nástup do 1. třídy bude tedy snadnější.  

A všichni už se těšíme na jaro. Kdo nevěří, ať se podívá na fotku z tvoření se seniorkami. Proběhlo  
v pá 16. března. Celkové nadšení je na fotce vidět. Jen se mi těžko určuje, kdo se na tvoření těší více, jestli děti nebo 
seniorky? Se seniorkami vždy prožijeme krásné a pohodové dopoledne. Každý je na tvoření zván, určitě budete 
spokojeni, když přijdete. Kdo nevěří, ať tam běží…. 

Mgr. Jitka Řezníčková 

 
Den otevřených dveří knihovny 

Jaro už nám pomalu ťuká na dveře, začínají práce na 
zahrádce  
a na čtení už nám tolik času nezbývá. Přesto bych vás ráda do 
knihovny nalákala.  Nakoupili jsme nové knihy pro děti i dospělé  
a brzy dorazí také nové knihy z výměnného fondu z Třebíče. Přijďte 
se do knihovny podívat na Den otevřených dveří ve středu  
18. 4. 2018 od 16:00 – 18:00, kdy bude možnost prohlédnout si 
prostory knihovny, nové knihy, registrovat se. Nebojte se vzít sebou 
i menší děti, máme tu koberec, sedačku a hračky. A na jaké nové 
knihy se můžete těšit? 

 
 



Detektivky:  
 Noční lov - jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová přivolána k brutální vraždě. 

Oběť, vážený praktický lékař, je nalezen ve své posteli udušený… 
 Temné hlubiny – některá tajemství mají raději zůstat hluboko skryta…Další fascinující případ sympatické 

vyšetřovatelky Eriky Fosterové. 
 Anděl smrti - hlavní hrdinka Bo, žena s hodně divokou minulostí a výcvikem ve speciálních jednotkách 

ministerstva vnitra, znovu rozjíždí šokující pátrání plné napětí a nečekaných zvratů… 
 Poslední nádech - Eva několik měsíců po svatbě zjišťuje, že její manžel Jackson nebyl tím, kým tvrdil, že je, 

a uvědomuje si, že se zamilovala do muže, kterého vlastně vůbec neznala… 
 Historické romány: 

- Dopisy, které nikdo nečetl – Dan a Stella. On americký válečný pilot, ona nešťastně vdaná mladá 
žena. Oba se do sebe bezhlavě zamilují. Při dlouhém odloučení je oba při životě drží zamilované 
dopisy, které si posílají… 

- Hotel Sacher - Vídeň 1892. Anna Sacherová chce po nenadálé manželově smrti pokračovat ve vedení 
hotelu. 

- Panský dům - začátek 20. století před válkou, Německo, dům jednoho bohatého továrníka a příběh 
jeho obyvatel – těch, kteří spí v peřinách ve druhém patře, i těch, kteří drhnou hrnce v kuchyni. 

- Zimní palác - román o mládí carevny Kateřiny II. Veliké, jedné z nejvýznačnějších postav nejen 
ruských, ale i světových dějin. 

Knihy pro děti:  
 Pohádkové uspávanky – nádherné příběhy na dobrou noc. 
 Nejveselejší kniha o autech – veselá knížka se spoustou obrázků nejen pro kluky. 
 Staré řecké báje a pověsti pro děti – citlivě převyprávěné báje tak, aby jim rozuměly i děti. 

Ostatní: 
 Fatwa: život pod hrozbou smrti – příběh o Angličance, která se provdala z velké lásky za okouzlujícího 

Egypťana… 
 Kdo jinému jámu kopá, sám do manželství padá – moderní, vtipná kniha od Aleny Jakoubkové o vztazích, 

lásce, rozchodech a jídle. 

Mezi další nové knihy patří: Zabavte malé neposedy, říkadla a jednoduchá cvičení, U domácího krbu, Lovci hlav, 
Mít pro koho žít, O život Princezny, Tvář mojí dcery, Než milenec na střeše, lepší manžel v hrsti a další… 
 

Lesoničtí zahrádkáři hodnotili 
          V polovině února 2018 se sešli Lesoničtí zahrádkáři  na výroční členské schůzi,  kde hodnotili úspěchy i nezdary 
roku 2017. Námaha, trpělivost a obětavost při pěstování ovoce, zeleniny či květin na zahrádkách byla i v hodno-
ceném roce vystavena vlivu přírodních sil jak v dobrém, tak i negativním. Vliv jarních mrazů zapříčinil neúrodu ovoce 
v celé oblasti,  sucho a horka  v letních měsících ovlivnily výnosy ostatních pěstovaných plodin.  Přes tento 
trvalý  souboj s přírodou se nám podařily i výpěstky kvalitní,  hodné veřejné prezentace. 
          V naší spolkové  činnosti začíná  rok  tradičně okresní degustací jablek a brambor. V polovině ledna r. 2018  se 
v Třebíči v Domě zahrádkářů  sešlo 60 hodnotitelů,  kteří   posuzovali  a bodově  hodnotili  úrodu minulého roku - 43 
odrůd jablek a 23 odrůd brambor (9 bylo vypěstováno v Lesonicích). Výsledky jsou k dohledání na internetových 
stránkách www.zahrádkáři.cz. V měsíci dubnu 2017 jsme uspořádali dvě přednášky o kvalitě potravin v obchodní 
síti.  Inspektoři Státní potravinářské inspekce a inspektoři Státní veterinární  správy osvětlili systém značení potravin 
na etiketách výrobků,  kvalitu a složení potravin a uvedli spoustu postřehů z prováděných kontrol. Během jara a léta 
jsme navštívili několik specializovaných pěstitelů květin v jejich království.  Velice inspirativní byly dvě návštěvy 



FLORY Olomouc: letní - téma květiny, podzimní - téma ovoce, 
zelenina, spojená s 1. ročníkem mezinárodní výstavy 
EUROPOM (mezinárodní výstava ovoce). 

Naše základní organizace dlouhodobě spolupracuje  
s několika stanicemi šlechtícími brambory na Vysoči-
ně.  Získáváme tak  poznatky o  nových odrůdách  
i agrotechnice. 

Vybrané odrůdy testujeme v našich podmínkách  
a obohacujeme tak i pravidelnou oblastní výstavu ovoce, 
zeleniny ad. výpěstků v polovině měsíce října v Třebíči.  Tato 
oblastní výstava je i hojně zásobena různými  výpěstky členů 

ZO ČZS z Lesonic.  Organizace spolupracuje s Obecním úřadem v Lesonicích  při výsadbě nových ovocných alejí  
v k. ú. Lesonice a jejich následné  údržbě.   Závěr roku je spojen s osobní návštěvou členů  a  vánočním  
a novoročním přáním.          
           Jsme na prahu nového roku, nové pěstitelské sezony, nové naděje pro vše živé v přírodě i nové 
naděje v nás. Každá rostlinka má svůj život a umí s námi čile komunikovat. 

Poslechněme si při tom koncert znějící z korun stromů, vychutnejme si první kedlubnu z vlastního 
skleníku, v tichosti vnímejme a nasávejme sílu, jež kolem nás proudí všemi směry. Jaro je plné úžasu!  

Všem pěstitelům přejeme  hodně  vytrvalosti a úspěchů! 
Jaroslav Marek 

Velikonoční výstava 
Ve dnech 22.3 až 25. 3. se uskutečnila Veliko-

noční výstava. Zúčastnilo se jí 37 vystavovatelek  

a 3 vystavovatelé muži. Výstavu zpestřily výrobky dětí 

z MŠ a ZŠ.  Přišlo ji shlédnout 298 návštěvníků z Lesonic, 

ale i Třebíče, Lipníka, M. Budějovic a dalších obcí.  

za pořadatele Mirka Podrazká 

 

 

 
 



Obecní zabijačka a košt slivovice v Lesonicích 
Dne 20. 1. 2018 se uskutečnila další Obecní zabíjačka v hasičské 

zbrojnici. Pod vedením zkušených řezníků Michala a Jardy, byl poražen 
Pepík, z kterého jsme vyrobili zabíjačkové speciality, na kterých si 
pochutnali všichni ti, kteří přišli ochutnat naše výrobky. Po ukončení 
zabíjačky proběhl již druhý ročník koštu Lesonické slivovice. Bylo 
degustováno ze 14-ti vzorků, kdy vítězem se stal Jan Zach, na druhém 
místě se umístil Miroslav Zadražil a na třetím místě skončil Bohumil 
Nahodil. 

Stanislav Šťáva 
 

 

 

 
Mladí fotbalisté Podhorácka sbírali medaile na turnaji Zimní ligy v Třebíči 

Zima byla studená a dlouhá. Někteří věnovali svůj volný čas lyžování, jiní bruslení. Naši mladí fotbalisté, 
starší žáci a starší přípravka, ale nezaháleli a trénovali to, co je nejvíce baví – fotbal. A aby nastoupili do jarní části 
sezóny 2017/2018 dostatečně motivovaní a nabuzení, s touhou vyhrávat, účastnili se zimních turnajů pořádaných 
OFS Třebíč. 

Starší žáci se rozhodli pro účast v Zimní lize 2018. Turnaj se odehrál v sobotu 17. 2. 2018 a účast potvrdilo  
7 týmů: Stařeč – Okříšky, Želetava, Budišov-Nárameč, Jaroměřice n Rok., Podhorácko, Valeč a Rokytnice nad 
Rokytnou. Hrát mohli fotbalisté narození po 1. 1. 2003  
a mladší. Hráčům Podhorácka se dařilo velmi dobře. Do 
turnaje vstoupili sice „jen“ remízou s týmem Želetavy, ale 
následoval vyhraný zápas s hráči Rokytnice nad 
Rokytnou. Další zápas, tentokrát s hráči Valče, opět 
remizovali.  Pak ale dvakrát za sebou vyhráli. První 
výhrou nad fotbalisty z Budišova-Náramče se nabudili 
k tomu, aby porazili také hráče z Jaroměřic nad 
Rokytnou. Rozehráno to měli starší žáci nádherně… Další 
zápas s hráči Starče-Okříšek rozhodl o tom, jaké se 
budou mezi fotbalisty Starče-Okříšek a Podhorácka 
rozdávat medaile. Náš první smolně prohraný zápas 



v tomto turnaji nám přisoudil druhé místo a stříbrné medaile. Nádherné a napínavé chvilky přinesl tento turnaj našim 
starším žákům v době, kdy zima byla v plném proudu. Všichni jsme si turnaj užili a se smíchem na rtech jsme si hrdě 
odváželi stříbrné medaile. Tréninky pokračují dále střídavě v sokolovně v Jakubově a Martínkově a v hale 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Hráči se těší na jaro, stejně jako my všichni. Jarní sezóna je za dveřmi, a tak popřejme 
mladým fotbalistům hodně štěstí a přesnou trefu v zápasech. 

Hráči starší přípravky se účastnili turnaje Zimní ligy 2018 také. Prvně se ale museli probojovat kvalifikačními 
utkáními základní části, kde bylo celkem 21 fotbalových týmů. Klukům se podařilo postoupit ze základní skupiny, 
která se hrála v Želetavě, mezi sedm nejlepších. Ti se pak utkali mezi sebou v neděli 18. 2. 2018 v Třebíči. Už účast 
na tomto finálovém turnaji pro nás byla velkou odměnou za celoroční práci. Hráči starší přípravky zakončili zimní 
halovou sezonu velmi úspěšně, když se celkově umístili na nádherném třetím místě. Zájem, nadšení a radost, se 
kterou kluci hráli, byly zúročeny a do jarní sezóny tak můžeme vstoupit se vztyčenou hlavou a touhou po vítězství 
v každém zápase. Držme tak společně palce ať se klukům daří!!! 

FK Podhorácko 2015 (Roman Ledecký, Jiří Ferdan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HC Sokol Lesonice 
Lesonický hokejový tým HC Sokol Lesonice se i v letošní sezoně 2017/2018 účastnil soutěže Městská liga 

Moravské Budějovice. V letošním roce tým bojoval v 2. lize této soutěže, ve které celkem odehrál 20 zápasů, kdy  
11 z nich bylo vítězných, 1 výhra na samostatné nájezdy, 1 remíza a bohužel i 7 proher. Výsledkem této snahy všech 
hráčů HC Sokol Lesonice bylo  je nejlepší umístění za posledních několik sezon a tím je 2. místo v 2. lize této soutěže. 
Poslední zápas tým odehrál v neděli dne 4. 3. 2018, který bohužel nebyl vítězný, ale předešlé vynikající výsledky nám 
i tak zajistily obdržení poháru soutěže za uvedené druhé místo, ke kterému došlo téhož dne večer. Jelikož se 
samotného předání poháru účastnila jen skupinka našich nejvěrnějších fanoušků, přikládáme i fotografii z tohoto 
předání.  

Nejlepším střelcem týmu se stal Jan Novák s 25 vstřelenými brankami. Nechvalnou statistiku 
nejtrestanějšího hráče letos „vyhrál“ Martin Barták s 30 trestnými minutami.   

Na závěr bychom chtěli 
poděkovat Obci Lesonice  
a Rolnické společnosti Lesonice 
za podporu našeho týmu a také 
všem našim věrným fanoušků, 
kterým jsme doufám letošním 
umístěním udělali radost. Také 
doufáme, že letošní umístění je 
pro ně dostatečnou pozvánkou 
na příští sezonu, která bude 
začínat na konci září 2018.  

Těšíme se na Vás na 
zimním stadionu v Moravských 
Budějovicích.  

Tým HC Sokol Lesonice 

 



 
Sokol Lesonice 


	zpravodaj_obalka_2strany
	1. verze zpravodaje - tisková verze

