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Slovo starosty
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou další číslo Le-
sonického zpravodaje, který mapuje 
podstatnou část roku 2022. Vždycky 
si říkám, že každý další rok už nemů-
že být hektičtější než ten předchozí, 
ale události, které následně přijdou, 
mě z toho omylu zase vyvedou.

Co pro nás bylo velmi podstatné, 
tak byl obrovský nárůst cen ve sta-
vebnictví a službách pro obec. Proto 
jsme se snažili od konce loňského 
roku hledat dodatečné zdroje finan-
cování v  rámci dotačních titulů. Ne 
vždy to bylo úplně jednoduché, kdy 
zejména ministerstvo pro místní 
rozvoj je takovým premiantem v kla-
dení téměř nereálných podmínek. 
Nicméně jsme se snažili udržet tem-
po výstavby podobné jako v  před-
chozích letech. O  tom se můžete 
dočíst v  rámci článku věnovaného 
investičním akcím. Článek je dopl-
něn i  celkovým přehledem investic 
v  obci za poslední volební období, 
tedy za roky 2019 – 2022.

Spolu s výrazným nárůstem cen při-
šel další šok a  to energetický. Ten 
v  podstatě řešíme již od loňského 
podzimu, kdy se nám těsně před tou 
šílenou spirálou zdražování energií 
podařilo zafixovat poměrně rozum-
né ceny energií na dva roky  – tedy 
do podzimu 2023. A to nejenom pro 
všechny obecní budovy, ale i  pro 
budovu ZŠ a MŠ. Díky tomu jsme si 
uvědomili, že je potřeba být co nej-
více soběstační a  proto jsme letos 
rozjeli projekty na instalaci fotovol-
taických elektráren, které by měly 

vzniknout na střeše obou pavilonů 
MŠ, na střeše obecního úřadu a jed-
náme i  o  využití střechy hasičárny. 
Díky připravovanému zákonu o  sdí-
lení energií bychom poté mohli vy-
produkovanou energii, kterou na 
těchto budovách nespotřebujeme, 
využít v  rámci ostatních obecních 
budov namísto, abychom ji odváděli 
do sítě. Zajímavou alternativou pro 
vytápění přineslo prvotní jednání 
mezi Rolnickou společností a  Obcí 
ohledně možnosti vybudovat teplo-
vod z družstva, který by byl schopen 
vytápět obecní budovy. Toto je zatím 
pouze v  rovině úvah, nicméně tato 
alternativa se přímo nabízí s tím, že 
obec bude od podzimu 2022 do léta 
2023 rozkopaná kvůli pokládání vo-
dovodu.

Velmi nepříjemným zjištěním, které 
z  kraje roku 2022 přišlo, byla kont-
rola, kterou provedlo vedení ZŠ Le-
sonice. Kontrola zjistila další zpro-
nevěru finančních prostředků bývalé 
účetní ZŠ Lesonice - Novotné. I když 
se nám na konci roku 2021 podařilo 
získat zpět všechny prostředky, kte-
ré tato osoba zpronevěřila v  letech 
2019  – 2021, tak kontrolou, která 
se zaměřila na celou dobu působení 
této paní v pozici účetní bylo zjiště-
no, že v roce 2013 zpronevěřila cca 
70 tisíc a v roce 2016 – 2017 dalších 
200 tisíc Kč. Dotyčná na sebe vyhlá-
sila insolvenci a  naše pohledávka 
byla z důvodu velké časové prodlevy, 
která vznikla mezi spácháním a sa-
motným zjištěním škody z insolven-
ce vyřazena. Samozřejmě toto nene-
cháváme být a čekáme, jak dopadne 
náhrada škody v  rámci soudního 
řízení (obec Lesonice podala na do-
tyčnou trestní oznámení). Komplika-
ce to je nejenom pro školu, ale i pro 
nás všechny, protože prostředky, 
které zpronevěřila, pocházely z pro-
jektových financí od Ministerstva 
školství (tato období jsou víceletá) 

a v případě, že by škola nedodržela 
financování, které končilo v  červnu 
2022, škola by o dotaci přišla. Tudíž 
zastupitelstvo schválilo mimořád-
nou půjčku ZŠ Lesonice ve výši 270 
tisíc Kč na dofinancování projektu. 
Tato půjčka se bude postupně v prů-
běhu 10 let vracet do obecního roz-
počtu.

Na konci února  2022 začala válka 
na Ukrajině, která se nepřímo dotkla 
i naší obce. Obratem jsme zareago-
vali a  díky obětavosti občanů obce 
se podařila sesbírat humanitární 
pomoc, která byla následně dvěma 
plnými dodávkami (deky, spacáky, 
oblečení, trvanlivé jídlo, balená voda 
a  další) odvezena na sběrné místo 
do Brna, kde byla ještě týž den pře-
ložena na kamiony a  odvezena na 
Polsko  – Ukrajinské hranice. Další 
pomocí bylo ubytování celkem 3 ro-
din z  Ukrajiny v  naší obci, přičemž 
dvě z  nich se přestěhovali za prací 
mimo naši obec a v současné době 
u nás máme jednu rodinu. Zde bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se něja-
kým způsobem zapojili a pochopili, 
že jde o to pomoci obyčejným lidem. 
Zároveň bych chtěl poděkovat Rol-
nické společnosti za pomoc při uby-
tování uprchlíků.

Další změnou, která s  letošním 
rokem přijde bude přesun poboč-
ky České pošty. Zastupitelstvo na 
svém posledním zasedání schváli-
lo převod pobočky pod Obecní úřad 
Lesonice. Všem nám je jasné, že 
o poštu přijít nechceme, je to služba 
veřejnosti a tak to vnímají všichni za-
stupitelé. V  současné době řešíme 
detaily umístění a  samotného pro-
vozu tak, aby přechod pobočky byl 
plynulý a  občané nepocítili změnu 
ve fungování.

Na posledním zastupitelstvu byly 
rovněž uzavřeny všechny požadav-
ky občanů na změnu č. 1 územního 
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plánu obce Lesonice. Celkem bude provedeno 10 změn 
v rámci současného územního plánu. Nyní probíhá fina-
lizace podkladů ze strany firmy DISprojekt a  následně 
bude plán veřejně projednán a schválen.

Nicméně, nejenom prací je živ člověk a  jsem moc rád, 
že se začínáme i v oblasti kultury dostávat do starých 
kolejí. Zpočátku to tak sice nevypadalo, ale po zabijač-
ce, koštu slivovice, akci Čistá Vysočina a čarodějnicích 
přišly prázdniny, kde si myslím každý našel to svoje. 
Uskutečnilo se letní kino, Lesonický dřevorubec, letní 
zábava, další ročník Lesonického duatlonu, rozloučení 
s prázdninami pro děti, Lesonický kotlík, hasičské závo-
dy v disciplínách TFA a čeká nás posvícenská zábava 

v  Sokolovně. Tímto chci poděkovat všem, kteří se ně-
jakým způsobem podíleli na přípravě a průběhu těchto 
akcí.

Vážení spoluobčané, máme za sebou další volební ob-
dobí a toto současné bych chtěl ukončit poděkováním 
nejenom zastupitelům a pracovníkům obce, ale rovněž 
základní a mateřské škole, jejím zaměstnancům, všem 
spolkům za jejich činnost, všem dobrovolníkům, kteří 
ochotně pomáhají, všem, kteří přispějí radou nebo po-
mocnou rukou nebo třeba tím, že podporují to dobré, co 
v  obci je. Jenom díky Vám se naše vesnice může dál 
rozvíjet. Děkuji.

Zbyněk Nejezchleba

Zasedání zastupitelstva obce
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZÁPIS ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 10. 3. 2022 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.

Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Michala 
Cakla a zapisovatelem 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. 11
2.    Schválení změny položek v rozpočtu obce z důvodu zániku některých položkových kapitol
3. Inventury 2021
4.  Schválení návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka el. energie 

k parcele č. 21/2 a 21/3
5. Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků
6.  Schválení kupních smluv mezi obcí Lesonice a Rolnickou společností Lesonice – pozemky p.č. 357/4, k.ú. 

Babice (pozemek k výstavbě vodojemu Lesonicko) a pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice
7. Schválení pronájmu místnosti v budově bytového domu čp. 169 – zázemí promasáže
8. Projednání žádosti o dotaci – Nemocnice Třebíč
9. Projednání žádosti o dotaci – Stanice Pavlov
10. Schválení ceny stočného za rok 2021
11. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního úřadu Lesonice za rok 2021
12. Vodovod Lesonicko – informace o probíhající výstavbě
13. ZŠ a MŠ Lesonice – informace
14. Schválení příspěvku na pomoc Ukrajině
15. Schválení úpravy projektové dokumentace a podání žádosti na rekonstrukci budovy zámku čp. 2
16.  Informace o investičních akcích – dokončené – opravy sklepních prostor v MŠ Lesonice, probíhající – úpra-

vy prostor po zubní ordinaci – vybudování bytu, připravované pro rok 2022 - výměna veřejného osvětlení 
– březen–květen 2022, kanalizace HL, výstavba Re-use centra, I. etapa vybudování optické sítě v obci Leso-
nice, podané pro rok 2022 – vybudování tréninkového hřiště (NSA), rekonstrukce tříd v ZŠ Lesonice (MMR), 
oprava komunikace č. 9c (MMR), opravaa doplnění herních prvků na dětském hřišti (MMR)

17. Žádost o půjčku ZŠ a MŠ Lesonice
18. Kulturní akce 
19. Různé
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Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad1)  Paní Berková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 11. Mezi nejdůležitější úpravy patří: dotace na 
veřejně prospěšné pracovníky, dotace pro hasiče atd. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad2)   Paní Berková informovala o změnách položek v rozpočtu obce z důvodu zániku některých položkových 
kapitol. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad3)  Starosta informoval o provedených inventurách k 31. 12. 2021. Část nepotřebného majetku byla vyřazena. 
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad4)  Starosta informoval o návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcnéhobřemene – přípojka 
elektrické energie k parcele č. 21/2 a 21/3. Přípojka povede uličkou k fotbalovému hřišti, veškeré náklady 
půjdou za společností EGD. O schválení návrhu smlouvy bylo hlasováno.

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

Ad5)  Starosta informoval o dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků. Na základě rozhodnutí MÚ 
Moravské Budějovice dojde k navýšení částky za projednání přestupku a to na 2,5 tis. Kč za přestupek. O 
schválení bylo hlasováno.

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

Ad6)  Starosta informoval o kupních smlouvách mezi obcí Lesonice a Rolnickou společností Lesonice – pozem-
ky p.č. 357/4, k.ú. Babice (pozemek k výstavbě vodojemu Lesonicko) a pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice. 
Vzájemný prodej těchto pozemků za částku 6 854 Kč. O schválení těchto smluv bylo hlasováno. Záměr 
prodeje p.č. 310/43 byl schválen dne 13.12. 2021, vyvěšen 20.2. 2022.

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

Ad7)  Starosta informoval o pronájmu místnosti v budově bytového domu čp. 169 – zázemí pro masáže. Cena 20 
Kč za m2/měsíc. O schválení pronájmu bylo hlasováno. Záměr pronájmu byl vyvěšen dne 19.2. 2022.

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

Ad8)   Starosta informoval o žádosti o dotaci – Nemocnice Třebíč. Bylo navrženo 5 tis. Kč. O tomto návrhu bylo 
hlasováno.

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

Ad9)  Starosta informoval o žádosti o dotaci – záchranná Stanice Pavlov. Byla navržena částka 3 tis. Kč. O tomto 
návrhu bylo hlasováno.

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

Ad10)  Starosta informoval o ceně stočného za rok 2021. Navržená cena 30 Kč/m3 je stanovena na úrovni skuteč-
ných nákladů. O tomto návrhu bylo hlasováno.

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

Ad11)  Starosta informoval o zprávě o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního úřadu Lesonice za rok 2021. Na 
území obce byly řešeny 2 trestné činy a 19 přestupků.

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad12)  Starosta informoval o probíhající stavbě vodovodu. Hotový je přivaděč mezi Babicemi a Cidlinou, následují 
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přivaděče z Babic do Lesonic a ze směru od Šebkovic do Babic. Vše jde prozatím dle harmonogramu. Ak-
tuální informace jsou uvedeny na webových stránkách obce Lesonice.

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad13)  Starosta podal další informace o zpronevěře v ZŠ a MŠ Lesonice. Za roky 2013 – 2018 byla zjištěna zpro-
nevěra ve výši 340 tisíc Kč, v letech 2019 – 2021 zjištěna zpronevěra ve výši 570 tisíc Kč. Celkem bylo zpět 
uhrazeno 640 tisíc Kč. Obec podala na bývalou účetní ZŠ a MŠ Lesonice trestní oznámení. V současné 
době probíhají jednání o stanovení splátkového kalendáře na zbylou částku (270 tis. Kč).

 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad14)  Starosta informoval o příspěvku na pomoc ukrajinským rodinám v Lesonicích. Návrh - ubytování v domě čp. 
169 – prominutí nájmu na dobu, než bude nájem vyřešen legislativou ze strany vlády ČR, dále jednorázová 
pomoc rodinám ve výši 2 500 Kč na osobu. O této pomoci bylo hlasováno.

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

Ad15)  Starosta informoval o úpravě projektové dokumentace (změna dispozic – větší byty) a podání žádosti na 
rekonstrukci budovy zámku čp. 2., a to u Státního fondu podpory investic. O tomto bylo hlasováno.

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

Ad16)  Starosta informoval o investičních akcích

 dokončené investiční akce:

 - opravy sklepních prostor v MŠ

 probíhající investiční akce:

 - úpravy prostor po zubní ordinaci – vybudování obecního bytu

 - výstavba vodovodu

 připravované (schválené) investiční akce:

 - výměna veřejného osvětlení – březen – květen 2022

 - kanalizace Horní Lažany 

 - výstavba Re-use centra

 - I. etapa vybudování optické sítě v obci Lesonice 

 podané žádosti:

 - vybudování tréninkového hřiště (NSA)

 - rekonstrukce tříd v ZŠ Lesonice (MMR)

 - oprava komunikace č. 9c (MMR)

 - oprava a doplnění herních prvků na dětském hřišti (MMR)

  Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad17)  Starosta informoval o žádosti o půjčku ZŠ a MŠ Lesonice ve výši 270 tis. Kč. O schválení této půjčky bylo 
hlasováno.

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

Ad18) Michal Cakl informoval o kulturních akcích:

 - košt slivovice 
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 Zastupitelstvo bere na vědomí.

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

Ad18) Různé 

 

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 10. 3. 2022 v budově Obecního 
úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:

1/2022/17   návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka elektrické 
energie k parcele č. 21/2 a 21/3

2/2022/17  dodatek k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků

3/2022/17   smlouvy mezi obcí Lesonice a Rolnickou společností Lesonice – pozemky p.č. 357/4, k.ú. Babice 
(pozemek k výstavbě vodojemu Lesonicko) a pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice

4/2022/17  pronájem místnosti v budově bytového domu čp. 169 za cenu 20 Kč za m2/měsíc

5/2022/17  dotaci Nemocnic Třebíč ve výši 5 tis. Kč

6/2022/17  dotaci záchranné stanici Pavlov ve výši 3 tis. Kč

7/2022/17  cenu stočného ve výši 30 Kč/m3

8/2022/17  pomoc ukrajinským rodinám v Lesonicích

9/2022/17  úpravu projektové dokumentace a podání žádosti na rekonstrukci zámku čp. 2.

10/2022/17  půjčku ZŠ a MŠ Lesonice ve výši 270 tis. Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí:

- rozpočtové úpravy obce č. 11

- informace o změnách položek v rozpočtu obce z důvodu zániku některých položkových kapitol

- informace o provedených inventurách k 31. 12. 2021

- informace o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního úřadu Lesonice za rok 2021

- informace o probíhající stavbě vodovodu

- další informace o zpronevěře v ZŠ a MŠ Lesonice

- informace o investičních akcích

- informace o kulturních akcích

Zapsal: Ing. Pavel Bulička

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 9. 6. 2022 v budově Obecního úřadu 
v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.

Přítomni: 5 (viz. prezenční listina). Omluvena Monika Ledecká. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli 
zápisu Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem Pavla Buličku.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující program zasedání:

1. Rozpočtové úpravy obce č. 1, 2, 3
2. Žádost o odkup části pozemku p.č. 552/16 - předzahrádka
3. Žádost o odprodej pozemku p.č. 46/1 – část panské zahrady
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4.  Schválení návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka el. ener-
gie k parcele č. 127/46

5. Schválení kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v Třebíči
6. Linka bezpečí – žádost o finanční podporu
7. Lesonický dřevorubec – žádost o finanční podporu
8. Nadace Leontinka – žádost o finanční podporu
9. Schválení žádosti o výjimku z počtu žáků pro školní rok 2022/2023
10. Projednání výsledku hospodaření ZŠ za rok 2021
11. Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku hospodaření obce Lesonice za rok 2021
12. Projednání a schválení účetní závěrky obce Lesonice za rok 2021
13. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2022
14. Žádost o vyjádření k akci křižovatka I/38 – Lesonice – Martínkov
15.  Informace o investičních akcích – dokončené – úpravy prostor po zubní ordinaci – vybudování bytu, vý-

měna veřejného osvětlení, připravované na druhou polovinu roku 2022 - vodovod Lesonicko – informace, 
kanalizace HL – získány dodatečné finanční prostředky, I. etapa vybudování optické sítě v obci Lesonice, 
místní komunikace na Chmelenci

16. Kulturní akce
17. Různé

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad1)  Paní Berková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 1, 2 a 3. Mezi nejdůležitější úpravy patří: dota-
ce na veřejně prospěšné pracovníky, dotace na veřejné osvětlení atd.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad2)  Starosta informoval o žádosti o odkup části obecního pozemku p.č. 552/16 – předzahrádka, 41 m2, 
naopak obec by odkoupila část pozemku p.č. 17, 14 m2, návrh ceny 50 Kč za m2. O schválení záměru 
prodeje bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad3)  Starosta informoval o žádosti o odkup obecního pozemku p.č. 46/1 – část panské zahrady (167 m2). 
Návrh ceny 50 Kč za m2. O schválení záměru prodeje bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad4)  Starosta informoval o návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pří-
pojka elektrické energie k parcele č. 127/46. O schválení návrhu smlouvy bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad5)  Starosta informoval o kandidátovi na funkci přísedícího Okresního soudu v Třebíči na další období. Navr-
žen p. Menčík. O schválení bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad6) Starosta informoval o žádosti o finanční podporu pro Linku bezpečí. Návrh 0 Kč. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad7)  Starosta informoval o žádosti o finanční podporu na akci Lesonický dřevorubec. Navržena částka 5 tis. 
Kč. O schválení návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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Ad8)  Starosta informoval o žádosti o dotaci – Nadace Leontinka. Návrh 0 Kč.

 O tomto návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad9) Starosta informoval o žádosti o výjimku z počtu žáků pro školní rok 2022/2023. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad10)  Starosta informoval o výsledku hospodaření ZŠ za rok 2021. Budou prováděny pravidelné kontroly hospo-
daření. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad11)  Paní Berková informovala o závěrečném účtu a zprávě o výsledku hospodaření obce Lesonice za rok 
2021. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad12)  Paní Berková informovala o účetní závěrce obce Lesonice za rok 2021. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Účetní závěrka byla schválena. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad13)  Starosta informoval o stanovení počtu volených členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2022. 
Návrh - 7 členů zastupitelstva. O tomto návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad14)  Starosta informoval o žádosti o vyjádření k akci křižovatka I/38 – Lesonice – Martínkov. Bylo hlasováno 
o souhlasu s plánovaným návrhem realizace.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad15) Starosta informoval o investičních akcích

 dokončené investiční akce:

 - opravy prostor po zubní ordinaci – vybudování obecního bytu

 - výměna veřejného osvětlení

 probíhající investiční akce:

 - výstavba vodovodu

 připravované (schválené) investiční akce:

 - kanalizace Horní Lažany (dodatečná dotace ve výši 1,7 mil. Kč)

 - výstavba komunikace – Chmelenec

 - I. etapa vybudování optické sítě v obci Lesonice

podané žádosti:

 - rekonstrukce tříd v ZŠ Lesonice (MMR)

 - oprava komunikace č. 9c (MMR) – okolo parku

 - oprava a doplnění herních prvků na dětském hřišti (MMR)

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

7



Lesonický ZPRAVODAJ

Ad16) Michal Cakl informoval o kulturních akcích:

 - Lesonický dřevorubec 23. 7.
 - Letní kino 15. 7.
 - Neckyáda a zábava 6. 8.
 - Pohádková cesta – termín bude upřesněn

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad17) Různé

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 9. 6. 2022 v budově Obecního úřa-
du v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:

-  1/2022/18 záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 552/16 a nákupu části pozemku p.č. 17, za cenu 
50 Kč za m2

- 2/2022/18 záměr prodeje obecního pozemku p.č. 46/1 za cenu 50 Kč za m2
-  3/2022/18 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka elektrické energie 

k parcele č. 127/46
- 4/2022/18 pana Menčíka jako přísedícího Okresního soudu v Třebíči na další období
- 5/2022/18 návrh 0 Kč pro Linku bezpečí
- 6/2022/18 finanční podporu ve výši 5 tis. Kč na akci Lesonický dřevorubec
- 7/2022/18 návrh 0 Kč pro nadaci Leontinka
- 8/2022/18 výjimku z počtu žáků pro školní rok 2022/2023
- 9/2022/18 výsledek hospodaření ZŠ za rok 2021
- 10/2022/18 závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření obce Lesonice za rok 2021 bez výhrad
- 11/2022/18 účetní závěrku obce Lesonice za rok 2021
- 12/2022/12 počet 7 volených členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2022
- 13/2022/18 plánovaný návrh realizace k akci křižovatka I/38 – Lesonice – Martínkov

Zastupitelstvo bere na vědomí:

- rozpočtové úpravy obce č. 1, 2 a 3
- informace o investičních akcích
- informace o kulturních akcích

Zapsal: Ing. Pavel Bulička

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 8. 9. 2022 v budově Obecního úřadu 
v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.

Přítomni: 4 (viz. prezenční listina). Omluven Michal Cakl a Ing. Pavel Bulička. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje 
ověřovateli zápisu Radka Roupce a Moniku Ledeckou a zapisovatelem Rostislava Čecha.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující program zasedání:

1. Rozpočtové úpravy obce č. 4, 5 a 6
2. Prodej pozemku p.č. 46/1 – záměr vyvěšen dne 20. 8. 2022
3. Schválení Plánu financování a obnovy vodohospodářského majetku pro roky 2023 – 2032
4. Žádost o dofinancování – Oblastní charita Třebíč
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5. Změna opatrovnictví – žádost na Okresní soud Třebíč
6. Schválení konečných úprav změny č. 1 územního plánu obce Lesonice
7. Schválení změny místa a provozovatele Pošty – partner v Lesonicích
8.  Informace o investičních akcích – dokončené – úpravy prostor po zubní ordinaci – vybudování bytu, sta-

vební úpravy ZŠ Lesonice, probíhající - vodovod Lesonicko, kanalizace Horní Lažany, I. etapa vybudování 
optické sítě v obci Lesonice, rekonstrukce dětského hřiště v Lesonicích připravované - místní komunikace 
Na Chmelenci

9.  Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce Vodo-
vod Lesonicko

10. Kulturní akce
11. Různé

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad1)  Paní Berková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 4, 5 a 6. Mezi nejdůležitější úpravy patří: dota-
ce na veřejně prospěšné pracovníky, dotace na kanalizaci Horní Lažany atd.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad2)  Starosta informoval o žádosti o odkup obecního pozemku p.č. 46/1 – část panské zahrady (167 m2). 
Návrh ceny 50 Kč za m2. Záměr vyvěšen dne 20. 8. 2022. O prodeji bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad3)  Starosta informoval o Plánu financování a obnovy vodohospodářského majetku pro roky 2023 – 2032. 
O schválení návrhu smlouvy bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad4)  Starosta informoval o žádosti Oblastní charity Třebíč o dofinancování ze strany Mikroregionu Morav-
skobudějovicko. Bylo navrženo odmítnutí dofinancování služeb. O schválení odmítnutí financování bylo 
hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad5)  Starosta informoval o možnosti přenesení opatrovnictví osoby M.P., která je v současné době umístěna 
v chráněném bydlení Pucov. Vzhledem k dlouhodobému pobytu M.P. v obci Pucov bylo navrženo o podání 
žádosti k Okresnímu soudu Třebíč o převedení opatrovnictví na obec Pucov. Obec Pucov s převedením 
souhlasí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Ad6) Schválení konečných úprav změny č. 1 územního plánu obce Lesonice.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 Sproti, 0 se zdrželo hlasování

Ad7)  Schválení změny místa a provozovatele Pošty – partner v Lesonicích. Vzhledem k ukončení provozovny 
Lesanka bylo navrženo převzít pobočku Pošty partner pod Obec Lesonice. O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad8)  Informace o investičních akcích – dokončené – úpravy prostor po zubní ordinaci – vybudování bytu, sta-
vební úpravy ZŠ Lesonice, probíhající - vodovod Lesonicko, kanalizace Horní Lažany, I. etapa vybudování 
optické sítě v obci Lesonice, rekonstrukce dětského hřiště v Lesonicích, připravované - místní komunikace 
Na Chmelenci Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad9)  Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce Vodo-
vod Lesonicko. Vzhledem k získání dalších finančních prostředků byl předložen dodatek č. 1, který snižuje 
finanční podíl obce Lesonice na výstavbě Vodovodu Lesonicko. O schválení dodatku bylo hlasováno.
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Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Ad10) Kulturní akce
proběhlé: Letní kino, Letní zábava, Lesonický dřevorubec, Lesonický duatlon, Rozloučení s prázdninami – pro děti

připravované: 17. 9. - Lesonický kotlík, 24. 9.–soutěž TFA, 8. 10. - posv.zábava

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad11) Různé

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 9. 6. 2022 v budově Obecního úřa-
du v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:

 - 1/2022/19 – prodej p.č. 46/1 o výměře 167 m2 za cenu 50 Kč za m2
 - 2/2022/19 - Plánu financování a obnovy vodohospodářského majetku pro roky 2023 – 2032
 - 3/2022/19 –  odmítnutí dofinancování Oblastní Charity v Třebíči prostřednictvím Mikroregionu 

Moravskobudějovicko
 - 4/2022/19 - převedení opatrovance M.P. na obec Pucov
 - 5/2022/19 – konečné úpravy změny č. 1 ÚP Lesonice
 - 6/2022/19 - převzetí pobočky Pošty partner pod Obec Lesonice
 - 7/2022/19 -  dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční 

akce Vodovod Lesonicko

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozpočtové úpravy obce č. 4, 5 a 6
- informace o investičních akcích
- informace o kulturních akcích

Zapsal: Ing. Rostislav Čech

Volby do Zastupitelstva obce Lesonice

Letos se budou tradičně po čtyřech letech konat komunální volby, a to v termínu 23. a 24. září 2022.

V pátek 23. září:     od 14:00 do 22:00 hodin.

V sobotu 24. září:   od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby proběhnou v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Lesonice, č.p. 117.

Stočné 2022
Připomínáme občanům, kteří tak ještě neučinili, že poplatek za stočné je potřeba uhradit do 31. 10. 2022.

Dospělá osoba a první nezaopatřené dítě: 1 050 Kč

Druhé a další nezaopatřené dítě osvobozeno od poplatku.

Samostatně žijící senioři 50 % z ceny za dospělou osobu: 525 Kč

Rekreační nemovitost (chalupáři): pevná částka ve výši 650 Kč

Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím elektronického bankovnictví na účet obce Lesonice  
č. 150293224/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do textu bankovního příkazu napište svoje 
příjmení, nebo na pokladně Obecního úřadu v hotovosti nebo platební kartou.

10



Lesonický ZPRAVODAJ

Stavební a investiční akce v roce 2022 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Výměna veřejného osvětlení

V  letošním roce proběhla výměna veřejného osvětlení. Díky dotačnímu titulu Ministerstva průmyslu a obchodu 
jsme vyměnili veškeré veřejné osvětlení v obci Lesonice a Horní Lažany. Instalací úsporných zářivek se nám po-
dařilo snížit náklady na veřejné osvětlení o 65 %. Celková cena byla vysoutěžena na 540 tisíc Kč, přičemž dotace 
tvořila 270 tisíc Kč. V příštím roce bude následovat plánovaná rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení, kdy by 
mělo dojít k instalaci tzv. chytrého ovládání veřejného osvětlení, které umožní další regulaci.

Stavební úpravy učeben ZŠ Lesonice

V rámci získané dotace z Ministerstva pro místní rozvoj došlo v průběhu prázdnin 2022 (s přesahem do září 2022) 
ke kompletní rekonstrukci tříd budovy ZŠ Lesonice. Nešlo pouze o rekonstrukci, ale i o rozšíření o jednu třídu ve 
druhém patře. V rámci rekonstrukce došlo ke kompletnímu osekání omítek v přízemí, jeho vysušení, došlo k od-
vlhčení budovy (chemickou injektáží do zdiva s následným provedení sanačních omítek). Byla zrekonstruována 
elektroinstalace, položeny nové podlahy včetně konstrukčních vrstev, instalovány nové akustické stropy s novým 
vyhovujícím osvětlením a položeny nové datové kabely. Celá akce vyšla na 1.980 000 Kč, přičemž dotace činila 
1.600 000 Kč.

Kanalizace Horní Lažany

V  rámci příprav na budování vodovodu probíhala současně příprava odkanalizování Horních Lažan. V souběhu 
s vodovodem došlo k položení gravitační splaškové kanalizace s umístěním přečerpávací nádrže. Tato nádrž byla 
nezbytná a to vzhledem k nedostatečnému spádu, neboť kanalizace je směrována podél silnice směrem do Lesonic 
a odtud na ČOV Lesonice. Z přečerpávací nádrže je kal tlačen čerpadly do první šachty v Lesonicích a odtud gravi-
tačně teče do ČOV Lesonice. Na výstavbu byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 3.500 000 
Kč a z Kraje Vysočina 1.530 000 Kč. Celková částka činí 6 100 000 Kč, příspěvek obce Lesonice činí 1 070 000 Kč 
(částky jsou uváděny bez DPH, neboť obec je provozovatelem kanalizace a plátcem DPH). V souvislosti s kanaliza-
cí a vodovodem Lesonicko dojde k rekonstrukci komunikace v Horních Lažanech, přičemž částka na rekonstrukci 
je ve výši cca 3 000 000 Kč, kde většinu zaplatí Kraj Vysočina, část dotace z MŽP a část obec Lesonice.

Druhá etapa rekonstrukce hospody na hřišti (terasa, fasáda 2022)

V roce 2022 proběhla druhá etapa rekonstrukce hospody na hřišti. V rámci rekonstrukce došlo k celkové výměně 
staré dřevěné fasády (včetně instalace nového zateplení), instalaci venkovní terasy a dokončení fasády zděné části 
(říjen 2022). Celkové náklady jsou ve výši 240 tisíc Kč, z čehož 120 tisíc Kč činí dotace z Kraje Vysočina.

Přestavba ordinace na bytovou jednotku zámek čp. 1

Po uvolnění zubařské ordinace v zámku čp. 1 jsme zvažovali, co udělat s vzniklými prostorami. Volba padla na 
vybudování bytové jednotky. Prvotně jsme se museli zbavit vlhkosti, proto došlo k vykopání šachet, položení od-
větrávacích trubek s vývody, osekání a nanesení sanačních omítek, úpravě vnitřních prostor, výměně elektrických 
instalací, rozvodů vody a tepla. Samotná rekonstrukce vyšla na částku cca 700 tisíc Kč a celá byla hrazena z roz-
počtu obce Lesonice.

Doplnění herních prvků na dětském hřišti v Lesonicích

Další z plánovaných akcí, které proběhnou v měsíci říjnu 2022 je výměna a doplnění herních prvků na dětském hřišti 
v Lesonicích. Celý projekt je koncipován jako víceúčelový, kdy svoje by si zde měli najít nejenom malé děti (doplnění 
a obměna dětských herních prvků – např. o věž a další), mládež (instalace workoutové sestavy, ale i dospělí (in-
stalace venkovních protahovacích a cvičebních strojů). Zároveň bude celé prostranství upraveno, instalován nový 
mobiliář (lavičky, koše) a bude doplněna výsadba keřů a okrasných rostlin. Celková cena rekonstrukce vyjde na 1,6 
milionu Kč, přičemž dotace z MMR činí 900 tisíc Kč.
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Seznam investičních akcí za volební období 2019 - 2022
Akce Celkem Kč Podíl obce Podíl dotace

II. etapa zasíťování stavebních parcel 
v lokalitě Na Chmelenci (2019)

3 300 000 Kč 2 800 000 Kč 500 000 Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Rekonstrukce 1 patra budovy OÚ 
(2019)

550 000 Kč 430 000 Kč 120 000 Kč Kraj Vysočina

Rekonstrukce komunikace 3c (včetně 
položení vodovodu) – komunikace od 
zámku k bytovkám (2019)

850 000 Kč 300 000 Kč 550 000 Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Jedlý parčík Lesonice -úprava 
prostranství vedle prodejny Coop 
(2019)

225 000 Kč 60 000 Kč 165 000 Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Rekonstrukce pavilonu dětí MŠ 
Lesonice (2020)

960 000 Kč 95 000 Kč 865 000 Kč Ministerstvo financí

Vestavba 6 bytů v podkroví domu 
čp.169 (2020)

7 100 000 Kč 1 100 000 Kč 6 000 000 Kč Ministerstvo financí

Vybudování sběrného dvora za OÚ 
(2020)

780 000 Kč 650 000 Kč 130 000 Kč Kraj Vysočina

První etapa rekonstrukce hospody na 
hřišti (2020 – 2021)

850 000 Kč 610 000 Kč 120 000 Kraj Vysočina, 50 000 Kč 
Rolnická společnost, 70 000 Kč FK 
Podhorácko

Rekonstrukce vytápění v sokolovně 
(2021)

550 000 Kč 370 000 Kč 180 000 Kč Ministerstvo životního 
prostředí

Nákup velkoobjemových kontejnerů 
(2021)

580 000 Kč 90 000 Kč 490 000 Kč Ministerstvo životního 
prostředí

Rekonstrukce hospodářského 
pavilonu MŠ (2021)

2 600 000 Kč 260 000 Kč 2 340 000 Kč Ministerstvo financí

Rekonstrukce fasády a střechy zámku 
čp. 1 (2021)

6 800 000 Kč 1 800 000 Kč 5 000 000 Kč Ministerstvo financí

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
(2022)

540 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč Ministerstvo průmyslu 
a obchodu

Druhá etapa rekonstrukce hospody na 
hřišti (terasa, fasáda 2022)

240 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč Kraj Vysočina

Rekonstrukce učeben ZŠ Lesonice 
(2022)

1 980 000 Kč 380 000 Kč 1 600 000 Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Výstavba kanalizace v Horních 
Lažanech (2022)

6 100 000 Kč 1 070 000 Kč 3 500 000 Kč Ministerstvo životního 
prostředí, 1 530 000 Kč Kraj Vysočina

Rekonstrukce a doplnění herních 
prvků – dětské hřiště (2022)

1 600 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Celkem: 35 605 000 Kč 11 205 000 Kč 24 400 000 Kč

Seznam nedotovaných investičních akcí a nákupů 2019 - 2022
Akce: Finance obce:
Rekonstrukce autobusové zastávky a nástupní plochy 130 000 Kč
Mobiliář obce (lavičky, koše na odpadky, psí exkrementy 
a další)

150 000 Kč

Rozšíření kotelny v domě čp. 169 320 000 Kč
Nákup čtyřkolky, přívěsné vozíky a příslušenství 300 000 Kč (příspěvek 50 000 Kč Rolnická 

společnost Lesonice
Obměna obecního materiálu (nové sekačky, křovinořezy, 
zakoupení motorové pily, vybavení dílny)

150 000 Kč
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Oprava podlahy sálu v sokolovně – obroušení, oprava 
parket a lakování

100 000 Kč

Položení kabeláže veřejného osvětlení – novostavby Na 
Chmelenci

230 000 Kč

Kamenické práce – zámek čp. 1 – nové žulové sokly, 
oprava a otryskání starých soklů

200 000 Kč

Opravy sklepních prostor MŠ Lesonice 100 000 Kč
Závlaha budoucího tréninkového hřiště (za fotbalovým 
hřištěm)

120 000 Kč (příspěvek FK Podhorácko 60 000 Kč)

Přestavba ordinace na bytovou jednotku zámek čp. 1 700 000 Kč
Optická síť – průběžné pokládání chrániček 100 000 Kč
Výsadba stromů – fotbalové hřiště, cesta ke skládce, 
skládka

120 000 Kč (pouze materiál, stromy byly zasázeny 
občany Lesonic)

Rozšíření obecní knihovny 120 000 Kč
Úpravy na zámku čp. 1 – slaboproud, antény, stožár atd. 100 000 Kč
Celkem: 2 940 000 Kč

Výstavba vodovodu Lesonicko – informace

V rámci další etapy výstavby Vodovodu Lesonicko budou zahájeny stavební práce v samotné obci Lesonice.
Vodovod bude nejprve budován v místních komunikacích obce a tato část bude rozložena celkem do 4 etap:

1. etapa: říjen – listopad – Chmelenec a propojení směrem na Cidlinu
2. etapa: listopad – leden – místní komunikace pod Sokolovnou
3. etapa: leden – březen 2023 – místní komunikace ke školce a k bytovkám
4. etapa: březen – duben 2023 – zámek, komunikace okolo parku, k „hotelu“ a k ZD
Vše je rovněž patrné z přiloženého plánku.

K samotné výstavbě – tato započne dne 28. 9. 2022 (dle možností) a to výstavbou v lokalitě Chmelenec. Tato část 
bude rozdělena na 2 podetapy tak, aby byla zachována obslužnost lokality. Ještě před začátkem stavby bude pro-
vedeno jednání s majiteli jednotlivých nemovitostí s tím, že bude dohodnut přesný termín výkopových prací, budou 
vyznačeny jednotlivé přípojky a zároveň bude vyřešeno umístění vodoměru. Vodoměr lze umístit dvěma způsoby – 
buď do vodoměrné šachty, která je umístěna na pozemku vlastníka nebo přivedením vodovodu až do nemovitostí 
s tím, že vodoměr bude umístěn v nemovitosti.

Kdy lze umístit vodoměr do rodinného domu:

Délka celkové přípojky od hlavního vodovodního řadu nesmí překročit délku 30 m s tím, že se jedná o přímku maxi-
málně s jedním zalomením a délka zalomení nesmí přesáhnout 5 m. Následně musí být umístěn vodoměr za první 
obvodovou zdí domu v nezámrzném místě (např. sklep, chodba atd.)

Kdy je nutné umístit vodoměr do vodoměrné šachty:

V případě delší trasy než 30 m, dále pokud by docházelo k více než jednomu zalomení přípojky (např. obcházíte 
další stavbu), v případě, že vodoměr nelze umístit v domě v nezámrzném prostředí nebo nelze umístit vodoměr 
hned za první obvodovou zeď domu (např. procházíte dalšími sklepními místnostmi do zadní části domu). V těchto 
případech je nutné osazení vodoměrné šachty. Vodárenská a.s. nám předala typové označení šachet, které chtějí, 
aby byly použity. Šachty jsou dvojího typu – buď do suchého terénu, nebo do terénu, kde je vysoká spodní voda 
(aby nedošlo k vyplavení šachty a jejímu zvednutí nad terén). Cena šachet včetně práce a vodoměrné soustavy se 
pohybuje okolo 13 – 15 tisíc Kč. Šachty bude zajišťovat obec Lesonice s tím, že majitelé nemovitostí uhradí jejich 
cenu na pokladně OÚ.

Zároveň Vodárenská a.s. požaduje, aby šachty byly umístěny na pozemku vlastníka nemovitostí. V ojedinělých pří-
padech, kdy to nejde, lze tuto šachtu umístit na pozemku obce, přičemž umístění bude právně ošetřeno (smlouva 
o věcném břemeni), přičemž náklady hradí majitel nemovitosti.
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Vodovodní přípojky:

V rámci projektu jsou hrazeny vodovodní přípojky od hlavního řádu až po hranice mezi obecním a soukromým 
majetkem, zbytek si hradí majitel nemovitosti včetně šachty a jejího uložení (tam kde je třeba) a samozřejmě sta-
vebních prací s tím souvisejících. Vodovodní přípojku do RD si může majitel zhotovit sám popř. nabízíme kontakt 
na dvě firmy, které lze oslovit. Jedná se o firmu Jiří Hořínek, tel. 727 913 191, nebo firmu Kristýna Pavelcová, tel. 
777 628 388. V rámci vodovodní přípojky s vámi bude konzultována i samotná délka přípojky na vašem pozemku. 
Abychom se vyvarovali dalších spojů na trubkách a napojování např. pod základy plotů, bylo dohodnuto, že se 
změří celková délka přípojky, přičemž materiál (vodovodní potrubí a vytyčovací drát), které povede již na soukro-
mém pozemku zaplatí celkově obec a majitelé domů poté svoji část potrubí zaplatí na pokladně OÚ dle skutečné 
vzdálenosti.

Každá z přípojek dle nových podmínek Vodárenské a.s. bude osazena vodoměrnou soustavou a vodoměrem a to 
i v případě, že nebudete mít připojenou vodu do vnitřního systému domu. V takovém případě bude osazen vodoměr 
a následně vývod uzavřen. Za samotný vodoměr neplatíte nic, ten je v majetku Vodárenské a.s. a rovněž neplatíte 
žádný nájem. Z toho plyne, že nelze, aby někde ze země „koukala“ zaslepená vodovodní přípojka. V tom případě 
nebude přípojka ani zřízena, nebo v horším případě bude úplně odstraněna.

Organizace dopravy:

V  průběhu výstavby vzniknou logicky komplikace s  dopravou a  dopravní obslužností. Celý úsek bude označen 
dopravními značkami s omezením. V podstatě, dle veřejné vyhlášky o omezení provozu, bude celý úsek uzavřen. 
Nicméně jak nám, tak zhotovitelské firmě je jasné, že se lidé musí nějakým způsobem dostávat domů a zpět. Bu-
dou se snažit umožnit průjezd vozidlům, ale je potřeba počítat s tím, že je to na zodpovědnosti řidičů. V případě 
nehody (např. sjetí do výkopu) platí, že zodpovědnost je na řidiči vzhledem k omezení v dopravě. Je to o používání 
zdravého selského rozumu – když vidím, že stojí vedle sebe bagr s nákladním autem, tak je potřeba chvíli počkat 
na uvolnění silnice a netrvat na okamžitém průjezdu, to fungovat nebude. Proto pokud jezdíte denně a není to pro 
Vás zátěž v podobě zdravotní či jiné komplikace, tak prosím parkujte mimo Chmelenec (např. naproti přes silnici 
nebo u fotbalového hřiště). Je možné, že v určité dny nebude možné během pracovní doby přejet vůbec. V případě 
překopů komunikace vzhledem ke složitosti výkopu (vede zde již několik sítí), prostě nebude možné projet. Vím, že 
to nebude komfortní, ale tak to prostě je.

Průjezd bude samozřejmě vždy zajištěn vozidlům IZS a budeme se snažit zkoordinovat i průjezd při svozu odpad-
ků.

Na závěr:

Jedná se o velkou stavební akci, po zkušenostech z Horních Lažan chci říci jenom to, že když prší, tak se ve výko-
pech objeví voda, bude bláto, někdy se prostě autem hned nedostanete tam, kam potřebujete, budou např. částeč-
ně rozebrané chodníky, bude zde parkovat technika a další drobné komplikace spojené se stavbou. Když se staví, 
tak to prostě tak je, kdo si myslí, že ne a že musí okamžitě bagr uhnout, nebo, že musíme čerpat 10 cm vody po 
bouřce nebo že musí být okamžitě čistá silnice, tak dopředu říkám, že je to nesmysl. Řešme podstatné věci, což je 
to, že dostaneme kvalitní pitnou vodu do obce a neřešme nesmysly, které ve finále obtěžují všechny. Děkuji.

Kompletní uzavírka Horních Lažan
V  souvislosti s  tím, že probíhá výstavba vodovodu a  kanalizace na Horních Lažanech, dojde rovněž ke 
kompletní rekonstrukci komunikace v osadě Nové Dvory a komunikaci od odbočky na Horní Lažany po 
konec katastru obce Lesonice (směrem na Dolní Lažany).
Větší část bude prováděna kompletní recyklací s položením nového asfaltu. Zde bude kompletní 5 denní 
uzávěra, kdy nebude umožněn průjezd ani k nemovitostem v Horních Lažanech. Řešením je přeparkování 
vozidel obyvatel Horních Lažan na parkoviště Lesní správy. Od tohoto místa bude prováděno položení 
asfaltu směrem na Dolní Lažany, kde bude zvolena jiná technologie s omezením provozu v délce 1 den. 
Přesné datumy uzavírek budou známy počátkem října s tím, že termín bude někdy mezi 20.10 a počátkem 
listopadu 2022. Vozidlům IZS bude průjezd povolen.
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Co přinesl rok 2022 v Základní  
a mateřské škole Lesonice 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny skončily, děti si léto užily určitě krásně a začal nám nový školní rok. Do školky nyní nastoupilo 28 dětí, ve 
třídě srdíček je 14 starších dětí a ve třídě sluníček, kde jsou děti mladší, také čtrnáct.

V září na děti čekalo ve školce překvapení. Nová dotyková interaktivní tabule Touch Box, kterou budeme využívat 
v různých činnostech, individuálně a děti si na ní mohou kreslit a tím si uvolnit ruku. Z druhé strany skříňky je velká 
magnetická tabule.

Než začaly letní prázdniny, jeli jsme na výlet na dopravní hřiště do Moravských Budějovic, kde už to známe a vždy 
si to na kolech a koloběžkách užíváme. Procvičíme si zde, jak se bezpečně pohybovat na vozovce.

Po dlouhé době se pro školy otevřela i divadla, a tak jsme toho využili a vyrazili autobusem do divadla Pasáž na 
pohádku Obušku, z pytle ven.

Navštívili jsme zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou a zahráli si na prince a princezny v krásných kostýmech. A pro-
tože máme rádi zvířátka, přejeli jsme do Ratibořic na kozí farmu. Tam jsme se dozvěděli, čím se kozy a kůzlátka 
živí a mohli je hladit a krmit.

Předškoláci společně se žáky naší školy objevovali zajímavosti v Alternátoru a poté si užili radovánky v Dětském 
zábavním parku a herně ve Stříteži. Další dopoledne jsme se vyměnili. Jak? Školáci přešli do školky, kde si hráli 
a vzpomínali na svoje bezstarostné období a malé děti si vyzkoušely dopoledne v opravdové škole.

Závěrečné PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ jsme si všichni společně užili na zahradě jedno slunečné odpoledne. Celý 
program byl v rukou paní z divadla Kejkle, která děti pasovala mečem. Od nás na památku dostali šerpu a knihu. 
Loučili se básněmi, zazpívali si a zábava mohla začít. Kromě tance a různých soutěží, do kterých se zapojili i rodiče, 
mohli všichni obdivovat bubliny z velkého bublifuku… Nechybělo osvěžující pohoštění ovocnými špízy, melounem 
a dětským šampusem.

Počasí úžasně vyšlo, takže jsme si tuto zahradní slavnost užili v dobré náladě a snad všichni domů odcházeli spo-
kojení. Hlavně ti důležití… pasovaní předškoláci, kterým tohle odpoledne patřilo. Přejeme jim ještě jednou, aby se 
jim ve škole dařilo a na školku vzpomínali s láskou.

Vlaďka Foralová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začátek kalendářního roku 2022 nemálo ovlivnil Covid 19. Většina dětí a pedagogů buď covid prodělalo nebo mu-
selo být v karanténě. V březnu se začalo vše postupně uklidňovat a my jsme se mohli plně věnovat dětem, výuce 
a mnoha zajímavým akcím.

V  březnu jsme společně se žáky ZŠ Šebkovice navštívili zimní stadion v  Moravských Budějovicích. Akce byla 
úspěšná, tak doufáme, že se nám podaří bruslení zopakovat i v novém školním roce. V polovině března děti měly 
možnost vidět 3D kino – Tajemné světy pod hladinou. Nejen že se dozvěděly mnoho zajímavého z podmořského 
světa, ale viděly neskutečně krásnou hru barev, s kterou se nemají možnost běžně setkat.

Jednou z nejvydařenějších akcí byla Noc s Andersenem. S dětmi jsme strávili noc ve škole a věnovali se osobnos-
tem, které v tomto roce slavili výročí – Jaroslav Foglar, Jiří Trnka, Josef Lada a Jan Ámos Komenský.

Na jaře jsme se zapojili do akce Ukliďme si Česko. Děti prošly a uklidily část Lesonic a Oboru a naplnily 5 velkých 
pytlů a 4 igelitky odpadky. Další dvě akce byly zaměřeny na podporu čtenářství žáků. První aktivita byla podpořena 
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MAP Moravské Budějovice a měla téma: Kdo krade dětem čtení. Děti si s lektorkou vyprávěly o tom, co všechno 
je může odvádět od čtení a že čtení nemusí být nuda. Dalším zajímavým setkáním byla beseda se spisovatelkou 
a scénáristkou Klárou Smolíkovou, která za námi přijela do školy. Dětem představila vlastní knihy a přiblížila jim, jak 
vzniká komiks a na co si při jeho tvorbě dávat pozor.

V dubnu děti navštívily knihovnu v Moravských Budějovicích a potom zhlédly v kině dokumentární film o putování 
po Floridě a Havaji, kterým provázela sama cestovatelka. Poutavé vyprávění a cestovatelská vášeň Kateřiny Motani 
nás zaujala natolik, že už nyní víme, že se další besedy s ní určitě zúčastníme.

Soutěž Upovídaný budík přilákal do Moravských Budějovic všechny nadané recitátory z širokého okolí. I my jsme 
vyslali nejšikovnější žáky z 1. až 5. ročníku. Dětem se dařilo a všichni reprezentovali naši školu výborně. Mezi nej-
lepší recitátory se zařadila Eliška Machová, která se ve velké konkurenci umístila na krásném 3. místě. Nadmíru 
úspěšní byli naši žáci také na Sportovních hrách v Třebíči. Diplom si přivezla Eliška Budařová, Karolína Budařová, 
Sofie Manová, Vojta Polach a Judita Řezníčková.

Konec roku se přiblížil velice rychle a děti se kromě prázdnin těšily na školní výlet. Nečekaně se nám podařilo usku-
tečnit výlety dva. První byl na hrad Roštejn, kde byl kromě prohlídky hradu připraven pro děti zajímavý program. 
A ten druhý výlet byl finančně podpořen MAP Moravské Budějovice. Byli jsme v Alternátoru Třebíč a děti se potom 
dostatečně vydováděly v herně ve Stříteži.

O prázdninách se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce školy. V tuto chvíli máme krásné nové třídy – nové podlahy, stro-
py, světla, elektrické rozvody atd. a těšíme se na novou šatnu a družinu. Velký dík patří panu starostovi a zastupite-
lům, že už třetí prázdniny věnují svůj čas a nervy opravě školky, jídelny a školy. DĚKUJEME.

Nový školní rok se rozběhl velice rychle a já bych ráda popřála všem dětem, žákům, rodičům a kolegyním klidný 
školní rok plný krásných zážitků, spokojených dětí a vydařených akcí.

Petra Řepová

Na závěr přikládám osobní vzpomínku kolegyň na bývalou paní ředitelku Jitku Řezníčkovou, která opustila tento 
svět letos v červnu.

 „Drahá Jitko, s velkou úctou a obdivem se s Tebou loučíme a děkujeme za společně strávené roky. Vždy jsme obdivovali 
Tvoje nasazení, energii a pracovitost. Byla jsi naši oporou, ochotná naslouchat a poradit. Poslední roky jako neskutečnou 
bojovnici, která se jen tak nevzdává. A víme proč… milovala jsi život a svoji rodinu, která Ti byla velkou oporou.

V našich srdcích zůstáváš dámou, která milovala zpěv, tanec a podpatky. Nikdy na Tebe nezapomeneme.“
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Ze života hasičů
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Počátek roku 2022 se nadále nesl v covidovém duchu, kdy jsme měli stále omezené vzájemné osobní kontakty. 
Odborná příprava členů jednotky probíhala přes internet. Během roku jsme podle potřeby zasahovali při požárech 
a technických pomocí, věnovali se pomoci občanům, spolkům, školení a odborné přípravě.

5. března 2022 jsme provedli odvoz humanitární pomoci do Brna, která byla věnována občany obce pro Ukrajinu.

10. března 2022 jsme se na stanici HZS Třebíč zúčastnili zaškolení na nové přetlakové dýchací přístroje Drӓger, 
které jsou bezpečnější, komfortnější a poskytují delší ochrannou dobu.

23.-24. dubna 2022 jsme se v Outdoorovém Resortu Březová zúčastnili školení vedoucích a rozhodčích mladých 
hasičů.

25. dubna 2022 jsme se zúčastnili odborné přípravy na letišti v Kožichovicích, na plnění letadla letecké hasičské 
služby.

8.  května 2022 jsme se v  rámci okrsku zúčastnili dne otevřených hasičských zbrojnic. K vidění byla historická 
a současná technika, věcné vybavení a zázemí jednotky.

11. června 2022 jsme na dětském dni na hřišti v Římově udělali pro děti pěnu a prohlídku cisterny a jejího vybavení.

23. července 2022 jsme zajišťovali požární ochranu a pomáhali se zajištěním pilařské soutěže „Lesonický dřevo-
rubec“ v místní oboře.
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30. července 2022 jsme pomáhali se zabezpečením „Lesonického duatlonu“, kdy několik hasičů zajišťovalo bez-
pečnost závodníků na trati.

27. srpna 2022 jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení dobrovolných hasičů v Babicích, jejichž součástí bylo 
otevření přístavby hasičské zbrojnice a předání nového dopravního automobilu.

28. srpna 2022 jsme na dětském dni na hřišti v Lesonicích udělali pro děti pěnu a prohlídku cisterny a jejího vyba-
vení.

2. září 2022 jsme společně s místními zahrádkáři navštívili mezinárodní zahradnickou výstavu v Tullnu.

Během roku jsme dopravním automobilem několikrát dopravili malé fotbalisty na zápasy, či turnaje.

10. září 2022 se zúčastníme okrskové soutěže v požárním sportu, která proběhne po 40letech v Bolíkovicích.

24. září 2022 pořádáme v areálu zámku 8. ročník Hasičského víceboje v disciplínách TFA. Součástí tohoto závodu 
bude vyhodnocení krajského kola Kraje Vysočina v disciplínách TFA. Zveme všechny občany na zajímavou podí-
vanou.

V roce 2022 jsme do 4. 9. 2022 zasahovali u 33 událostí. Z toho bylo 6 požárů, 1 planý poplach, 1 únik ropných 
produktů na komunikaci, 23 technických pomocí (8x likvidace obtížného hmyzu, 7x odstranění stromů a větví z ko-
munikace, 4x čištění kanalizace, 2x provizorní oprava, 1x čerpání vody, 1x úklid komunikace) a 2 činnosti (odvoz 
humanitární pomoci a vyproštění elektrospotřebičů z kontejneru na bioodpad).

Kuriozní zásah, to nepochopíte…

13.  6.  2022, po bouřce, se na nás 
obrátil místostarosta obce s  žá-
dostí o  vytažení elektrospotřebičů 
z  kontejneru na bioodpad na míst-
ní skládce. S  rozpaky jsme vyrazili 
na místo. Po příjezdu jsme zjistili, 
že na dně zapuštěného kontejne-
ru jsou vhozeny elektrický ohřívač, 
pračka, mraznička a  čalouněné 
křeslo. U  kontejneru byly složené 
ještě 2 válendy. Jednotka elektro-
spotřebiče a křeslo z kontejneru vy-
táhla a místostarosta zajistil odvoz 
na sběrný dvůr. Je nepochopitelné, 
proč se někdo zbytečně dře a ještě 
riskuje pokutu za založení nepovo-
lené skládky, místo toho, aby odpad 
odvezl bezplatně na sběrný dvůr. 
Zřejmě…
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Fotbalový klub FK Podhorácko 2015
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ohlédnutí za fotbalem po soutěžním ročníku 2021/2022
Muži

Muži IV.třída, skupina B – tabulka výsledků po soutěžním ročníku 2021/2022

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body
1 Valeč „A“ ▲ 24 21 2 1 140:26 65
2 Litohoř 24 17 3 4 94:44 54
3 Třebelovice „B“ 24 14 1 9 65:60 43
4 Stařeč „B“ 24 12 3 9 72:55 39
5 Podhorácko 24 12 3 9 60:55 39
6 Želetava „B“ 24 12 1 11 74:81 37
7 Přibyslavice „B“ 24 11 2 11 72:82 35
8 Jakubov 24 11 2 11 72:81 35
9 Heraltice 24 10 2 12 53:62 32
10 Blatnice „B“ 24 7 1 16 42:87 22
11 Štěměchy 24 6 3 15 50:83 21
12 Domamil 24 6 2 16 42:78 20
13 Police 24 3 3 18 29:71 12

Střelci branek: Kosmák Tomáš 16x, Veselský Jaroslav 9x, Micka Lubor 6x, Sapík Aleš 6x, Ferdan Lukáš 5x, Ledec-
ký David 3x, Polický Aleš 3x, Nováček František 3x, Čejka Martin 2x, Řepa Milan 1x, Cakl Michal 1x, Bulička Pavel 
1x, Pitour Jan 1x, Roupec Jan 1x, Sláma Leoš 1x,

Mládež

Starší přípravka mužstvo A + B - tabulka výsledků po soutěžním ročníku 2021/2022

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body
1 Jemnicko 36 31 3 2 356:116 96
2 Stařeč „A“ 36 27 1 8 324:135 82
3 Moravské Budějovice „A“ 36 26 1 9 241:135 79
4 Předín/Želetava „B“ 36 22 1 13 243:158 67
5 Moravské Budějovice „B“ 36 18 5 13 237:146 59
6 Podhorácko/Domamil „A“ 36 14 5 17 199:196 47
7 Blatnice 36 11 2 23 191:258 35
8 Předín/Želetava „A“ 36 10 1 25 144:251 31
9 Podhorácko/Domamil „B“ 36 5 2 29 70:383 17

10 Jaroměřice n. R. 36 5 1 30 125:352 16

Střelci branek (mužstvo A + B): Pléha Jakub 79x, Kovářová Lucie 29x, Soukupová Eliška 25x, Řepa Ondřej 23x, 
Vyplašil Matěj 21x, Novotný Richard 21x, Kisela Lucas 17x, Bém Lukáš 7x, Štumpf Patrik 7x, Čeloudová Gabriela 
6x, Jurka Zdeněk 6x, Zach Šimon 6x, Urbánková Sára 5x, Ježek Marek 3x, Čurda Jiří 3x, Polach Vojtěch 3x, Zims 
Adam 3x, Havlíček Pavel 2x, Kovář Pavel 1x, Břinek Oldřich 1x, Šabatka Jakub 1x
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Mladší žáci - tabulka výsledků po soutěžním ročníku 2021/2022

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body
1 Okříšky/Stařeč „B“ 18 13 2 3 103:43 41
2 Blatnice 18 12 3 3 82:33 39
3 Podhorácko/Domamil 18 11 1 6 66:47 34
4 Jemnicko 18 9 2 7 69:55 29
5 Třebelovice 18 7 1 10 47:78 22
6 Moravské Budějovice 18 4 1 13 45:87 13
7 Nové Syrovice 18 1 2 15 15:84 5

Střelci branek: Řepa Štěpán 13x, Marek Jan 12x, Špinka Štěpán 12x, Lojda Filip 6x, Soukupová Eliška 5x, Řepa 
Ondřej 4x, Pléha Jakub 4x, Číhal Ondřej 4x, Choloděnko Vojtěch 3x, Kovářová Lucie 1x

Starší žáci - tabulka výsledků po soutěžním ročníku 2021/2022

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body
1 Hrotovice 18 15 0 3 66:16 45
2 Podhorácko/Domamil 18 12 2 4 72:23 38
3 Jemnicko 18 8 4 6 50:56 28
4 Čáslavice/Šebkovice 18 8 3 7 35:36 27
5 Březník 18 5 4 9 36:70 19
6 Valeč/Lipník 18 4 2 12 40:66 14
7 Moravské Budějovice 18 2 3 13 37:69 9

Střelci branek: Soukup Adam 23x, Bém Martin 16x, Špinka Štěpán 10x, Číhal Ondřej 6x, Marek Jan 5x, Jeřábek 
Dominik 4x, Vybíral Matěj 2x, Špička Zbyněk 2x, Blaško Milan 2x, Číhal Matěj 1x, Soukupová Eliška 1x

FK Podhorácko 2015 mělo v aktuální sezoně 2021/2022 celkem 78 členů, tedy fotbalistů, fotbalistek, trenérů a dal-
ších dobrovolníků, kteří se starají o chod klubu. Aktivní hráči hráli soutěžní utkání v následujících týmech: muži, 
starší přípravka mužstvo A + B, mladší žáci a starší žáci.

Za finanční podporu děkujeme hospodě na hřišti, obci Lesonice, soukromému zemědělci Ladislavovi Roupcovi, 
společnosti ADW a ostatním sponzorům.

Nový soutěžní ročník fotbalové sezóny 2022/2023 aktuálně zahájili mužstva starších žáků, mladšího dorostu 
a mužů. Mladší dorost byl letos v Lesonicích založen poprvé v historii zásluhou trenéra Jirky Ferdana.

Všechny vás srdečně zveme na utkání jednotlivých fotbalových týmů. Děkujeme vám za podporu a přejeme vám 
krásné dny.

Roman Ledecký
FK Podhorácko2015
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Lesonický duatlon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní již 17. ročník Lesonického duatlonu se uskutečnil v sobotu 30.7.2022. Běh na dva kilometry startoval  
v 16 hodin jako obvykle na fotbalovém hřišti. Následovala cyklotrasa dlouhá 21 km a zakončovalo se znovu dvěma 
kilometry běhu.

Výsledky rozdělené dle jednotlivých kategorií jsou zobrazeny v přehledu níže.

23



Lesonický ZPRAVODAJ

Kulturní akce
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lesonický dřevorubec
V letošním roce 2022 připadly dřevorubecké závody, s mezinárodní účastí, na sobotu 23. července. Lesonická Obo-
ra tak zažila spolu s návštěvníky zajímavé soupeření v dřevorubeckých disciplínách, jako kácení, výměna řetězu, 
kombinovaný řez, přesný řez a paralelní odvětvování.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 8.1.2022 proběhla v Lesonicích Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi – seniorům, sociálně slabým 
rodinám, lidem s postižením a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Podařilo se shromáždit krásných 21.410 kč. 
Jestli to nebylo tím, že letos chodili králové čtyři. :)

Všem těm, kdo přispěli, děkujeme.
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Zprávy z farnosti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V letošním roce se v Babickém kostele částečně renovovalo ozvučení. Nyní probíhá výměna klekátek kostelních 
lavic, které napadl dřevokaz. Opravu provádí pan Řezníček z Lesonic. Do konce podzimu byl měl být realizovaný 
projekt na venkovní obnovu nátěru oken kostela a žaluzií ve věži s rozpočtem 115 820,- Kč. Na projektu se spolu-
podílí obec Babice a Kraj Vysočina. 

Ve farním lese nám, díky Bohu, rostou nové stromy ve 4 nových oborách náhradou po „práci kůrovce“.  

V neděli 19. června přistoupilo při mši sv. k prvnímu svatému přijímání 16 dětí. Na tuto slavnost se děti připravovaly 
skoro celý školní rok.

V neděli 7. srpna jsme si připomněli nespravedlivou popravu babického kněze Václava Drboly před 71 lety. Součástí 
byl také memoriál cyklo - běžecké pouti Orelské jednoty z Moravských Budějovic. Tento den byly Babice zařazeny 
do celorepublikového programu letních výšlapů: „Poznáváme Česko“.   

Od letošního srpna spravuje babický duchovní správce také farnost Čáslavice namísto farnosti Jakubov. Důvodem 
změn je náhlý odchod 3 kněží z blízké oblasti Třebíčska.

Duchovní poselství:  Válka, přírodní katastrofy a jiné tragédie jsou následkem odklonu člověka od svého Stvořitele. 
Naděje však neumírá.

Za farnost R. D. Mgr. Lubomír Řihák, administrátor farností Babice, Čáslavice a Martínkov
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Lesonický dřevorubec



KONTAKTNÍ ÚDAJE OBCE LESONICE 
Adresa OÚ: 675 44 Lesonice 117

Tel.: +420 601 325 909
E-mail podatelna: obec@lesonice.cz 

STAROSTA OBCE
Mgr. Zbyněk Nejezchleba

Tel.: +420 725 101 375
E-mail: starosta@lesonice.cz

MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Rostislav Čech 

Tel.: +420 724 525 161

ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTA
Pondělí    17:00 – 19:00 
Čtvrtek     17:00 – 19:00

ÚŘEDNÍ HODINY ÚČETNÍ, OVĚŘOVÁNÍ,
CzechPOINT

     Pondělí: 8:00 - 12:00 • 13:00 -18:00
      Středa:  8:00 - 12:00 
     Čtvrtek:  8:00 - 12:00 • 13:00 - 18:00

www.lesonice.cz

Novoroční koupání
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