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Investice v roce 2022 • Začalo budování vodovodu 

Zámek čp. 1 v novém kabátě • Lesonický kotlík 

70. výročí babických událostí • Rozpis svozu odpadu v roce 2022



Rekonstrukce zámku



Vážení spoluobčané, 

dostáváte do rukou letošní číslo 

Lesonického zpravodaje. V roce 

2021 jsme snížili počet výtisků na 

jediný, neboť téměř celá první polo-

vina roku byla poznamenána opat-

řeními, která zabraňovala pořádání 

téměř všech kulturních a sporto-

vních aktivit. 

Pokud mám zhodnotit rok 2021, tak 

přes počáteční problémy a omezení, 

která přinesl, a kdy jsme se obávali 

výrazného propadu na straně příjmů 

obce, se tyto obavy zase až tak ne-

naplnily a mohli jsme jít téměř do 

všech připravených investičních 

akcí. O podrobnostech se dočtete 

uvnitř zpravodaje, dále přinášíme 

shrnutí připravovaných stavebních 

akcí pro rok 2022, informace z obec-

ního úřadu a samozřejmě nechybí 

příspěvky ZŠ a MŠ Lesonice a jedno-

tlivých spolků obce. 

V polovině roku 2021 došlo ke změ-

ně na pozici účetní obce. Dlouholetá 

zaměstnankyně obce paní Marie 

Hrdličková odešla do důchodu a na 

její místo nastoupila nová paní 

účetní Simona Berková. Tímto bych 

chtěl poděkovat paní Hrdličkové za 

její práci, kterou odvedla pro obec. 

Nejenom pro mě, ale i pro minulé 

starosty a zastupitelstva byla opo-

rou a člověkem, který si dokázal 

poradit v každé účetní situaci.  

V průběhu roku 2021 jsme spustili 

nové webové stránky obce, které 

jsou průběžně doplňovány nejenom 

o informace, ale rovněž o aktuální 

fotografie. Z nabídek jsme vybrali 

firmu Synetix, která v minulosti již 

naše stránky spravovala a tato nám 

vytvořila na míru stránky, kterými 

jsme nahradili původní z roku 2011. 

Obec se zároveň snaží vylepšovat 

služby, které poskytuje občanům. 

Na jaře 2021 byl instalován u budo-

vy OÚ Z-box, který slouží k vyzvedá-

vání poslaných zásilek. Od podzimu 

lze rovněž v prostorách OÚ používat 

k platbám obecních poplatků nově 

zřízený platební terminál. Úpravy se 

dočkal i sběrný dvůr, kde lze od 

poloviny roku díky velkoobjemovým 

kontejnerům odkládat již téměř veš-

kerý odpad, který je následně roztří-

děn a likvidován. Novou službou je 

rovněž zavedení pronájmu kontej-

nerů v případě provádění bouracích 

prací nebo likvidace velkého množs-

tví bioodpadu. 

Od pondělí 13. 12. započaly výkopo-

vé práce na vodovodu Lesonicko. 

Tyto práce poznamenají vzhled obce 

na další 2 roky, neboť se obec 

přeneseně „zakope do země“. Práce 

budou vyžadovat určitou dávku 

trpělivosti od každého z nás, neboť 

v souvislosti s pokládáním vodovodu 

bude pokládána i optická síť a rov-

něž i splašková kanalizace do Hor-

ních Lažan. Tyto zemní práce budou 

omezovat nejenom dopravní situaci 

v obci, čistotu obce, ale s výstavbou 

přibude zvýšení dopravy a hluku  

a omezena bude i doprava mimo 

obec. Již v lednu 2022 dojde k úplné 

uzavírce komunikace mezi Cidlinou 

a Babicemi a dopravní omezení 

budou i na silnici Lesonice – Šebko-

vice. Samotnou stavbu vodovodu 

můžete sledovat na stránkách obce 

v sekci Informace občanům – vodo-

vod Lesonicko. Zde najdete harmo-

nogram prací rozdělený na měsíce 

v roce, dále fotografie, zápisy z kon-

trolních dnů a další informace s vo-

dovodem spojené. Vím, že situace 

nebude pro nikoho z nás komfortní, 

ale jednou provždy vyřešíme záso-

bování obce pitnou vodou. 

Vážení spoluobčané, současná doba 

nepřeje většímu setkávání díky 

novým omezením, proto i letošní 

rozsvěcení vánočního stromu pro-

běhlo v tichosti a bez přátelského 

popovídání a společných koled. Nic-

méně se snažíme, aby alespoň část 

vánočního programu proběhla  

a obec přispěla svým dílem k vánoč-

ní atmosféře. Zároveň bych Vám rád 

touto cestou popřál nejenom za 

sebe, ale i za celé zastupitelstvo 

obce hezké a klidné prožití Vánoc, 

do Nového roku hodně zdraví, spo-

kojenosti a životních úspěchů. 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba 

starosta 



 
 
ZÁPIS z 12. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

 

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v
starostou obce. Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). 
Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřova
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. 10, 11 
2. Inventury 2020 - informace 
3. Projednání a schválení ceny stočného za rok 2020
4. Projednání a schválení přílohy č. 1 Obecně závazné 

vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad 
výše komunálního poplatku 

5. Schválení finanční spoluúčasti při výstavbě Vodovo
du Lesonicko 

6. Projednání zprávy o bezpečnostní situaci v
Lesonice – zpráva OOP Moravské Budějovice

7. Změna územního plánu č. 1 obce Lesonice 
informace 

8. Projednání návrhu smlouvy o zřízení Zásilkového 
místa – Z – boxu 

9. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro Nemoc
nici Třebíč, p.o. 

10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 
– Český zahrádkářský svaz Lesonice

11. Projednání žádosti o příspěvek pro Záchrannou 
stanici živočichů v Pavlově 

12. Projednání zřízení pracovního místa 
obecní pracovník 

13. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Oprava místní komunikace k. ú. Lesonice“

14. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Oprava hospodářského pavilonu MŠ Lesonice“

15. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Doplnění hracích prvků u dětského hřiště v
nicích“ 

16. Schválení strategického plánu rozvoje obce 
Lesonice na roky 2021–2025 

17. Aktualizace webových stránek – informace

Zápisy z jednání zastupitelstva obce …
 

. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 18. 2. 2021 

budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin 
Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). 

Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu 
zapisovatelem Pavla 

: 6 pro, 0 proti, 0 se 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 

 

Projednání a schválení ceny stočného za rok 2020 
Projednání a schválení přílohy č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad – 

Schválení finanční spoluúčasti při výstavbě Vodovo-

ojednání zprávy o bezpečnostní situaci v k. ú. 
zpráva OOP Moravské Budějovice 

Změna územního plánu č. 1 obce Lesonice – 

Projednání návrhu smlouvy o zřízení Zásilkového 

Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro Nemoc-

Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 
Český zahrádkářský svaz Lesonice 

Projednání žádosti o příspěvek pro Záchrannou 

Projednání zřízení pracovního místa – údržba obce, 

omise pro výběrové řízení na akci 
ú. Lesonice“ 

Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Oprava hospodářského pavilonu MŠ Lesonice“ 
Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Doplnění hracích prvků u dětského hřiště v Leso-

Schválení strategického plánu rozvoje obce 

informace 

18. Likvidace odpadů – sběrný dvůr, skládka Petrůvky, 
zvýšení ceny odpadů od roku 2021 až do roku 
2029, ukončení skládkování 

19. Informace o investičních akcích 
dování 6 bytů v budově bývalého učiliště, vestavba 
sklepů, úprava kotelny, 
rekonstrukce budovy zámku čp. 1, rekonstrukce 
objektu hospody na hřišti, nákup kontejnerů 
dodávka květen 2021, 
dotace) – oprava otopné soustavy objektu Sokolov
ny, výměna veřejného osvětlení, kanalizace HL, 
výstavba Re-use centra, 
komunikace 9c a 11c, doplnění
prvků na dětském hřišti
pavilonu dětí MŠ Lesonice

20. Kulturní akce 
21. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci „Re

use centrum“ 
22. Různé 

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

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra
vách obce č. 10 a 11. Mezi nejdůležitější úpravy 
patří: dotace na veřejně prospěšného pracovníka, 
dotace na podkrovní byty, finanční dar na čtyřkol
ku, dotace pro hasiče, 

Zastupitelstvo bere na vědomí.
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 s

Ad2)Paní Hrdličková informovala zastupitelstvo o prove
dených inventurách za rok 2020. Nebyly nalezeny 
žádné nedostatky. 

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

Ad3) Starosta informoval o návrhu ceny stočného. 
Návrh navýšit cenu o 3 Kč na 29 Kč za m3 (nárůst 
ceny energií, odvoz kalů, zvýšení odpisů). 
O navržené ceně bylo hlasováno.

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

Ad4) Starosta informoval o příloze č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad. 
Návrh navýšení ceny za odvoz o 
přijatého zákona o odpadech s
2021. Ceny za rok budou tedy následující:

 

jednání zastupitelstva obce … 

sběrný dvůr, skládka Petrůvky, 
zvýšení ceny odpadů od roku 2021 až do roku 
2029, ukončení skládkování – rok 2030 - informace 
Informace o investičních akcích – ukončené – vybu-

budově bývalého učiliště, vestavba 
sklepů, úprava kotelny, probíhající – zahájení 
rekonstrukce budovy zámku čp. 1, rekonstrukce 
objektu hospody na hřišti, nákup kontejnerů – 

a květen 2021, připravované (potvrzené 
oprava otopné soustavy objektu Sokolov-

ny, výměna veřejného osvětlení, kanalizace HL, 
use centra, podané žádosti – oprava 

komunikace 9c a 11c, doplnění a rozšíření herních 
prvků na dětském hřišti, oprava hospodářského 
pavilonu dětí MŠ Lesonice 

Jmenování komise pro výběrové řízení na akci „Re-

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

Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra-
ách obce č. 10 a 11. Mezi nejdůležitější úpravy 

patří: dotace na veřejně prospěšného pracovníka, 
dotace na podkrovní byty, finanční dar na čtyřkol-

atd. 

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

Hrdličková informovala zastupitelstvo o prove-
dených inventurách za rok 2020. Nebyly nalezeny 

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

informoval o návrhu ceny stočného. 
Návrh navýšit cenu o 3 Kč na 29 Kč za m3 (nárůst 
ceny energií, odvoz kalů, zvýšení odpisů).  
O navržené ceně bylo hlasováno. 

: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se 

příloze č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad. 
Návrh navýšení ceny za odvoz o 15 % v důsledku 
přijatého zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 
2021. Ceny za rok budou tedy následující: 



 měsíční odvoz:  do 120 l    644 Kč 
 čtrnáctidenní:  do 120 l 1 289 Kč 
 čtrnáctidenní:       240 l 1 887 Kč 

O těchto částkách bylo hlasováno. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Ad5) Starosta informoval o finanční spoluúčasti při výs-
tavbě Vodovodu Lesonicko. O schválení návrhu 
smlouvy bylo hlasováno. Dále proběhla diskuze  
o způsobu financování spoluúčasti obce, která 
bude činit cca 10,4 mil. Kč. Bude řešeno dlouho-
dobým úvěrem. 

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

Ad6) Starosta informoval o zprávě o bezpečnostní 
situaci v k. ú. Lesonice – zpráva OOP Moravské 
Budějovice. 

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

Ad7) Starosta informoval o navrhované změně územ-
ního plánu obce Lesonice. Návrh nových staveb-
ních pozemků a úprava a omezení stávajících. 
Bude řešeno na dalším zasedání zastupitelstva. 

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

Ad8) Starosta informoval o návrhu smlouvy o zřízení 
zásilkového místa – Z – boxu (firma Zásilkovna). 
Bude vybráno umístění Z-boxu. O schválení bylo 
hlasováno. 

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

Ad9) Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace 
pro Nemocnici Třebíč, p.o. Byla navržena částka  
5 tis. Kč. O této částce bylo hlasováno. 

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

Ad10) Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace 
na rok 2021 – Český zahrádkářský svaz Lesonice,  
a to ve výši 9 tis. Kč. O této částce bylo hlasováno. 

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

Ad11) Starosta informoval o žádosti o příspěvek pro 
Záchrannou stanici živočichů v Pavlově. Byla 
navržena částka 3 tis. Kč. O této částce bylo 
hlasováno. 

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

Ad12) Starosta informoval o projednání zřízení pracov-
ního místa – údržba obce, obecní pracovník. 

Návrh – E. Charvátová, spokojenost s dosavadní 
prací. O zřízení pracovního místa bylo hlasováno. 

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

Ad13) Starosta informoval o jmenování komise pro 
výběrové řízení na akci „Oprava místní komuni-
kace k. ú. Lesonice“. Navrženi byli: Monika 
Ledecká, Radek Roupec, Zbyněk Nejezchleba.  
O tomto návrhu bylo hlasováno. 

 

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

Ad14) Starosta informoval o jmenování komise pro 
výběrové řízení na akci „Oprava hospodářského 
pavilonu MŠ Lesonice“. Navrženi byli: Rostislav 
Čech, Michal Cakl, Zbyněk Nejezchleba. O tomto 
návrhu bylo hlasováno. 

 

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

Ad15) Starosta informoval o jmenování komise pro 
výběrové řízení na akci „Doplnění hracích prvků  
u dětského hřiště v Lesonicích“. Navrženi byli: 
Pavel Bulička, Rostislav Čech, Zbyněk Nejez-
chleba. O tomto návrhu bylo hlasováno. 

 

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

Ad16) Starosta informoval o strategickém plánu rozvoje 
obce Lesonice na roky 2021–2025. O schválení 
plánu bylo hlasováno. 

 

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

Ad17) R. Čech informoval o aktualizaci webových strá-
nek od firmy SYNETIX, byl promítnut prvotní 
návrh. 

 

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

Ad18) Starosta informoval o likvidaci odpadů – sběrný 
dvůr, skládka Petrůvky, zvýšení ceny odpadů od 
roku 2021 až do roku 2029, ukončení skládkování 
– rok 2030. 

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

Ad19) Starosta informoval o investičních akcích: 
 

ukončené investiční akce: 

- vybudování 6 bytů v budově bývalého učiliště  
(+ vestavba sklepů a úprava kotelny) 

 
 

probíhající investiční akce: 

- rekonstrukce budovy zámku č. 1 

- rekonstrukce objektu hospody na hřišti  



- nákup velkoobjemových kontejnerů – dodávka 
květen 2021 

 

připravované (schválené) investiční akce: 

- výměna veřejného osvětlení  

- rekonstrukce vytápění v objektu Sokolovny 

- kanalizace Horní Lažany 

- výstavba Re-use centra 
 

podané žádosti: 

- oprava komunikace 9c a 11c 

- doplnění a rozšíření herních prvků na dětském hřišti 

- oprava hospodářského pavilonu dětí MŠ Lesonice 

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

Ad20) Michal Cakl informoval o kulturních akcích: 
 

- z důvodu Covid 19 jsou zatím kulturní akce v nedoh-
lednu. 

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

Ad21) Starosta informoval o jmenování komise pro 
výběrové řízení na akci „výstavba Re-use centra“- 
Navrženi byli: Michal Cakl, Radek Roupec, Zbyněk 
Nejezchleba. 

 

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

Ad22) Různé 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin. 
 

 
 
USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 18. 2. 2021 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2021/12 - cenu stočného ve výši 29 Kč za m3 

2/2021/12 - ceny za odvoz odpadu na rok 2021 

3/2021/12 - finanční spoluúčast při stavbě vodovodu 

4/2021/12 - zřízení zásilkového místa – Z – boxu (firma 
Zásilkovna) 

5/2021/12 - poskytnutí dotace pro Nemocnici Třebíč, 
p.o. ve výši 5 tis. Kč 

6/2021/12 - poskytnutí dotace na rok 2021 pro zahrád-
kářský svaz Lesonice ve výši 9 tis. Kč 

7/2021/12 - příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů 
v Pavlově ve výši 3 tis. Kč 

8/2021/12 - zřízení pracovního místa obecního pracov-
níka 

9/2021/12 - komisi pro výběrové řízení na akci „Oprava 
místní komunikace k. ú. Lesonice“ ve složení: Monika 
Ledecká, Radek Roupec, Zbyněk Nejezchleba 

10/2021/12 - komisi pro výběrové řízení na akci 
„Oprava hospodářského pavilonu MŠ Lesonice“ ve 
složení: Rostislav Čech, Michal Cakl, Zbyněk Nejezchleba 

11/2021/12 - komisi pro výběrové řízení na akci 
„Doplnění hracích prvků u dětského hřiště v Lesonicích“ 
ve složení: Pavel Bulička, Rostislav Čech, Zbyněk Nejez-
chleba 

12/2021/12 - strategický plán rozvoje obce Lesonice na 
roky 2021–2025 

13/2021/12 - komisi pro výběrové řízení na akci „výstav-
ba Re-use centra“ ve složení: Michal Cakl, Radek 
Roupec, Zbyněk Nejezchleba 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- rozpočtové úpravy obce č. 10 a 11 
- informace o provedených inventurách 
- zprávu o bezpečnostní situaci v k. ú. Lesonice – 

zpráva OOP Moravské Budějovice 
- informace o navrhované změně územního plánu 

obce Lesonice 
- informace o možnostech aktualizace webových 

stránek obce Lesonice 
- informace o odpadech 
- informace o investičních akcích 
- kulturní akce 

 
 
 

ZÁPIS z 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 17. 5. 2021 
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. 1, 2, 3  
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce  

a zprávy o výsledku hospodaření obce Lesonice za 
rok 2020  

3. Projednání a schválení účetní závěrky obce Leso-
nice za rok 2020  

4. Projednání a schválení zprávy o výsledku hospoda-
ření ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2020  

5. Projednání žádosti o dotaci na rok 2021 – linka 
bezpečí  



6. Projednání žádosti o prominutí placení nájemného 
z důvodu přerušení provozu – provozovna Pedikúry  

7. Projednání žádosti o změnu ÚP Lesonice –  
p. č. 203/28, k. ú. Lesonice  

8. Projednání žádosti o změnu ÚP Lesonice –  
p. č. 299/14, k. ú. Lesonice  

9. Změna územního plánu č. 1 obce Lesonice – 
informace k projednávaným změnám  

10. Projednání žádosti o vybudování inženýrských sítí  
a následné napojení – p. č. 208/3  

11. Projednání vyhlášení záměru na prodej stavební 
parcely v lokalitě Na Chmelenci 

12. Projednání změny umístění Zásilkového místa –  
Z – boxu  

13. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Výměna veřejného osvětlení v obci Lesonice“  

14. Jmenování komise pro výběrové řízení na akci 
„Výstavba Re-use centra“  

15. Aktualizace webových stránek – informace  
16. Informace o investičních akcích – probíhající – 

rekonstrukce budovy zámku čp. 1, rekonstrukce 
objektu hospody na hřišti, rekonstrukce otopné 
soustavy v objektu Sokolovny, nákup kontejnerů – 
dodávka květen 2021, připravované (potvrzené 
dotace) – výměna veřejného osvětlení, kanalizace 
HL, výstavba Re-use centra, podané žádosti – 
oprava komunikace 9c a 11c, doplnění a rozšíření 
herních prvků na dětském hřišti, oprava hospo-
dářského pavilonu dětí MŠ Lesonice  

17. Kulturní akce  
18. Úprava dopravy na Chmelenci 
19. Různé 

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

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra-
vách obce č. 1, 2, 3. Mezi nejdůležitější úpravy 
patří: dotace na veřejně prospěšné pracovníky, 
transfer do nemocnice a diakonii, dotace od 
MMR na opravu zámku, dotace na Covid atd. 

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

Ad2) Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce 
Lesonice za rok 2020 bez výhrad a starosta infor-
moval o zprávě o výsledku hospodaření obce 
Lesonice za rok 2020. Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.  

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

Ad3) Starosta informoval o účetní závěrce obce 
Lesonice za rok 2020. O schválení bylo hlasováno. 

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

Ad4) Starosta informoval o zprávě o výsledku hospoda-
ření ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2020 a převedení 
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši  
468,25 Kč do rezervního fondu. O schválení bylo 
hlasováno. 

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

Ad5) Starosta informoval o žádosti o dotaci na rok 
2021 – Linka bezpečí. Návrh 0 Kč. O tomto návrhu 
bylo hlasováno. 

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

Ad6) Starosta informoval o žádosti o prominutí placení 
nájemného z důvodu přerušení provozu provo-
zovny pedikúry – z důvodu Covid19 za ½ roku.  
O prominutí nájemného bylo hlasováno.  

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

Ad7) Starosta informoval o žádosti o změnu ÚP Leso-
nice – část p. č. 203/28, k. ú. Lesonice. O této 
změně bylo hlasováno.  

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

Ad8) Starosta informoval o žádosti o změnu ÚP Leso-
nice – část p. č. 299/14, k. ú. Lesonice. O této 
změně bylo hlasováno. 

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

Ad9) Starosta informoval o změně územního plánu č. 1 
obce Lesonice – informace k projednávaným 
změnám. Proběhla diskuze o směřování budoucí 
výstavby. 

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

Ad10) Starosta informoval o žádosti na vybudování 
inženýrských sítí a následné napojení – p. č. 
208/3 a další směrem k fotbalovým kabinám.  
O schválení bylo hlasováno. 

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

Ad11) Starosta informoval o vyhlášení záměru na prodej 
stavební parcely v lokalitě Na Chmelenci – disku-
ze – rozhodnutí je odsunuto na příští zastupi-
telstvo. O tomto bylo hlasováno.  

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

Ad12) Starosta informoval o návrhu změny umístění 
Zásilkového místa – Z – boxu. Z – box bude umís-



těn do výklenku u obecního úřadu. O tomto bylo 
hlasováno. 

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

Ad13) Starosta informoval o jmenování komise pro vý-
běrové řízení na akci „Výměna veřejného osvět-
lení v obci Lesonice“. Navrženi byli: Michal Cakl, 
Pavel Bulička, Zbyněk Nejezchleba. O tomto 
návrhu bylo hlasováno. 

  

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

Ad14) Starosta informoval o jmenování komise pro 
výběrové řízení na akci „Výstavba Re-use centra“. 
Navrženi byli: Rostislav Čech, Radek Roupec, 
Zbyněk Nejezchleba. O tomto návrhu bylo 
hlasováno. 

 

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

Ad15) R. Čech informoval o aktualizaci webových strá-
nek od firmy SYNETIX, práce jsou téměř dokon-
čeny. 

 

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

Ad16) Starosta informoval o investičních akcích:  
 

probíhající investiční akce: 

- rekonstrukce budovy zámku č. 1 

- rekonstrukce objektu hospody na hřišti – před 
dokončením 

- rekonstrukce otopné soustavy v objektu Sokolovny – 
před dokončením 

- nákup velkoobjemových kontejnerů – dodávka 
červen 2021 

 

připravované (schválené) investiční akce: 

- výměna veřejného osvětlení  

- kanalizace Horní Lažany 

- výstavba Re-use centra 
 

podané žádosti: 

- oprava komunikace 9c a 11c 

- doplnění a rozšíření herních prvků na dětském hřišti 

- oprava hospodářského pavilonu dětí MŠ Lesonice 

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

Ad17) Michal Cakl informoval o kulturních akcích: 
 

- vítání občánků – termíny budou upřesněny 

- letní akce – budou plánovány dle situace 
 

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

Ad18) Starosta informoval o úpravě dopravy na 
Chmelenci – navrhovaná řešení nebyla schválena 

(Policie ČR atd..), byla zadána studie na vznik 
„Zóny 30“ 

 

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

Ad19) Různé  
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.  

 
 
USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 17. 5. 2021 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2021/13 - závěrečný účet obce Lesonice za rok 2020 
bez výhrad 

2/2021/13 - účetní závěrku obce Lesonice za rok 2020 

3/2021/13 - zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 
Lesonice za rok 2020 a převedení zlepšeného výsledku 
hospodaření do rezervního fondu 

4/2021/13 - nepřispět na Linku bezpečí 

5/2021/13 - prominutí nájemného provozovny pedikúry 
z důvodu Covid19 

6/2021/13 - žádost o změnu ÚP Lesonice – část p. č. 
203/28, k. ú. Lesonice 

7/2021/13 - žádost o změnu ÚP Lesonice – část p. č. 
299/14, k. ú. Lesonice 

8/2021/13 - žádost na vybudování inženýrských sítí  
a následné napojení – p. č. 208/3 a dále směrem 
k fotbalovým kabinám 

9/2021/13 - odsunutí rozhodnutí záměru na prodej 
stavební parcely v lokalitě Na Chmelenci na příští 
zastupitelstvo 

10/2021/13 - změnu umístění Zásilkového místa – Z – 
boxu 

11/2021/13 - komisi pro výběrové řízení na akci 
„Výměna veřejného osvětlení v obci Lesonice“ ve 
složení: Pavel Bulička, Michal, Cakl, Zbyněk Nejezchleba 

12/2021/13 - komisi pro výběrové řízení na akci 
„Výstavba Re-use centra“ ve složení: Rostislav Čech, 
Radek Roupec, Zbyněk Nejezchleba 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- rozpočtové úpravy obce č. 1, 2 a 3 
- informace o navrhovaných změnách územního 

plánu obce Lesonice 
- informace o aktualizaci webových stránek 
- informace o investičních akcích 
- informace o kulturních akcích 
- informace o úpravě dopravy na Chmelenci 



 
 
ZÁPIS ze 14. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 24. 6. 2021 
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. 4 
2. Projednání žádosti o změnu ÚP Lesonice – p. č. 

203/33 a 199/32 k. ú. Lesonice 
3. Projednání vyhlášení záměru na prodej stavební 

parcely v lokalitě na Chmelenci 
4. Projednání žádosti o povolení ke stavbě zpevně-

ných ploch na p. č. 86/18, k. ú. Lesonice 
5. Projednání zřízení platebního terminálu na obci 
6. Zprovoznění webových stránek – informace 
7. Informace o investičních akcích – dokončené – 

rekonstrukce otopné soustavy v objektu Sokolovny, 
nákup kontejnerů, probíhající – rekonstrukce 
budovy zámku čp. 1, připravované (potvrzené 
dotace) – výměna veřejného osvětlení, kanalizace 
HL, výstavba Re-use centra, oprava hospodářského 
pavilonu dětí MŠ Lesonice 

8. Kulturní akce 
9. Různé 

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

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra-
vách obce č. 4. Mezi nejdůležitější úpravy patří: 
dotace na veřejně prospěšné pracovníky, dotace 
od MMR na opravu zámku 1,7 mil. Kč atd. 

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

Ad2) Starosta informoval o žádosti o změnu ÚP - p. č. 
203/33 a 199/32, změna na stavební pozemek.  
O schválení žádosti bylo hlasováno. 

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

Ad3) Starosta informoval o projednání záměru prodeje 
stavebního pozemku na Chmelenci. O schválení 
záměru prodeje bylo hlasováno. 

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

Ad4) Starosta informoval o žádosti o vybudování zpev-
něné plochy (parkoviště) na p. č. 86/18, k. ú. 
Lesonice. Vybudování zaplatí majitelé domu.  
O schválení žádosti bylo hlasováno. 

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

Ad5) Starosta informoval o možnosti zřízení platebního 
terminálu na obci, a to prozatím zkušebně na  
1 rok. O schválení bylo hlasováno. 

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

Ad6) R. Čech informoval o nových webových stránek 
od firmy SYNETIX, které již byly spuštěny 

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

Ad7) Starosta informoval o investičních akcích: 
 

dokončené investiční akce: 

- rekonstrukce otopné soustavy v objektu Soko-
lovny  

- nákup velkoobjemových kontejnerů  
 

probíhající investiční akce: 

- rekonstrukce budovy zámku č. 1 
 

připravované (schválené) investiční akce: 

- výměna veřejného osvětlení  

- kanalizace Horní Lažany – příští rok 

- výstavba Re-use centra 

- oprava hospodářského pavilonu dětí MŠ Lesonice 

- vodovod – práce by měly začít na podzim 2021 
 

podané žádosti: 

- oprava komunikace 9c a 11c – dotace nebyla získána 

- doplnění a rozšíření herních prvků na dětském hřišti 
– dotace nebyla získána 

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

Ad8) Michal Cakl informoval o kulturních akcích: 
 

- vítání občánků – 27. 6 v 16. a 17. hod 

- letní akce – letní kino 16.7. 

- 7. 8. zábava v zámku 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Ad9) Různé  
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.  

 
 
 

 



 
USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva 
obce Lesonice, konaného dne 26. 11. 2020 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2021/14 - žádost o změnu ÚP - p. č. 203/33 a 199/32 

2/2021/14 - záměr prodeje stavebního pozemku na 
Chmelenci 

3/2021/14 - žádost o vybudování zpevněné plochy na  
p. č. 86/18 

4/2021/14 - zřízení platebního terminálu  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- rozpočtové úpravy obce č. 4 
- informace o nových webových stránkách 
- informace o investičních akcích 
- informace o kulturních akcích 

 
 

ZÁPIS z 15. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 23. 9. 2021 
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. 5, 6 a 7 
2. Projednání prodeje stavební parcely – lokalita 

Chmelenec – p. č. 127/46 (v současné době 
součástí p. č. 127/30), k. ú. Lesonice o velikosti  
1 481 m2  - záměr schválen zastupitelstvem obce 
Lesonice dne 24. 6. 2021, vyvěšen dne 6. 9. 2021 

3. Projednání pronájmu dvou místností v budově OÚ 
– celkem 24 m2 – záměr vyvěšen dne 6. 9. 2021 

4. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Lesonice o povolení 
výjimky z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 

5. Projednání prodloužení financování autobusové 
linky č. 790070 – nedělní autobus Jemnice – Třebíč 
a zpět 

6. Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření 
obce Lesonice 

7. Projednání žádosti o dotaci – linka bezpečí 
8. Projednání žádosti o finanční dar – ZO ČSV Jaromě-

řice nad Rokytnou 
9. Projednání žádosti o finanční dar – Zdravotní klaun 

o.p.s. 

10. Projednání členství ve spolku Naše odpadky 
11. Financování výstavby vodovodu a projednání 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Lesonice na výstavbu Vodovodu Lesonicko mezi 
obcí Lesonice a Svazkem Vodovody a kanalizace 
Třebíč 

12. Schválení výběrové komise pro akci Výměna VO 
v obci Lesonice 

13. Informace o investičních akcích – dokončené – 
rekonstrukce otopné soustavy v objektu Sokolovny, 
oprava hospodářského pavilonu MŠ Lesonice, 
probíhající – rekonstrukce budovy zámku čp. 1 – 
před dokončením, připravované (potvrzené 
dotace) – výměna veřejného osvětlení, kanalizace 
HL, výstavba Re-use centra, I. etapa vybudování 
optické sítě v obci Lesonice (vše s realizací v roce 
2022), podané pro rok 2022 – vybudování 
tréninkového hřiště (NSA) 

14. Kulturní akce 
15. Schválení investičních záměrů ZŠ a MŠ Lesonice 
16. Různé 

 

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

Ad1) Starosta informoval o rozpočtových úpravách 
obce č. 5, 6 a 7. Mezi nejdůležitější úpravy patří: 
dotace na kontejnery, dotace na opravu zámku, 
dotace na VPP atd. 

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

Ad2) Starosta informoval o prodeji stavební parcely – 

lokalita Chmelenec – p. č. 127/46 (v současné 

době součástí p. č. 127/30), k. ú. Lesonice o veli-

kosti 1 481 m2. Byla navržena cena 100 Kč bez 

DPH včetně dalších souvisejících poplatků s tím, 

že obec nebude investorem inženýrských sítí. 

Záměr byl schválen zastupitelstvem obce Leso-

nice dne 24. 6. 2021 a vyvěšen na úřední desku 

dne 6. 9. 2021. O schválení prodeje bylo 

hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad3) Starosta informoval o pronájmu dvou místností 

v budově OÚ – celkem 24 m2. Cena 20 Kč za m2. 

Záměr pronájmu byl vyvěšen dne 6. 9. 2021. 

O schválení pronájmu bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad4) Starosta informoval o žádosti ZŠ a MŠ Lesonice  

o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 

2021/2022. O schválení žádosti bylo hlasováno. 



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

zdrželo hlasování. 

Ad5) Starosta informoval o prodloužení financování 

autobusové linky č. 790070 – nedělní autobus 

Jemnice – Třebíč a zpět. O schválení prodloužení 

financování ze strany obce Lesonice bylo 

hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad6) Starosta informoval o dílčím přezkoumání hospo-

daření obce Lesonice. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 
  

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 

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

Ad7) Starosta informoval o žádosti o dotaci – linka 

bezpečí. Návrh 0 Kč. O tomto bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad8) Starosta informoval o žádosti o finanční dar – ZO 

ČSV Jaroměřice nad Rokytnou. Návrh 0 Kč. O 

tomto bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad9) Starosta informoval o žádosti o finanční dar – 

Zdravotní klaun o.p.s. Návrh 3 tis. Kč. O tomto 

bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad10) Starosta informoval o členství ve spolku Naše 

odpadky. Návrh – nevstoupit do spolku. O tomto 

bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad11) Starosta informoval o financování výstavby vodo-

vodu a projednání smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Lesonice na výstavbu Vodovodu 

Lesonicko mezi obcí Lesonice a Svazkem Vodo-

vody a kanalizace Třebíč. Smlouva bude upravena 

dle požadavku obce Lesonice. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad12) Starosta informoval o výběrové komisi pro akci 

Výměna VO v obci Lesonice. Navrženi byli  

P. Bulička, M. Cakl, Z. Nejezchleba. O tomto 

návrhu bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad13) Starosta informoval o investičních akcích:  
 

dokončené investiční akce: 

- rekonstrukce otopné soustavy v objektu Sokolovny  

- oprava hospodářského pavilonu dětí MŠ Lesonice 
 

probíhající investiční akce: 

- rekonstrukce budovy zámku č. 1 – před dokončením 
 

připravované (schválené) investiční akce: 

- výměna veřejného osvětlení – příští rok 

- kanalizace Horní Lažany – příští rok 

- výstavba Re-use centra – příští rok 

- I. etapa vybudování optické sítě v obci Lesonice (vše 

s realizací v roce 2022) 

- vodovod – práce by měly začít na podzim 2021 
 

podané žádosti: 

- vybudování tréninkového hřiště (NSA) 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad14) Michal Cakl informoval o kulturních akcích: 
 

- proběhlo letní kino, zábava, kotlíky 

- posvícenská zábava 9. 10. 

- 28. 10. – pokládání věnců 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad15) Starosta informoval o investičních plánech ZŠ  

a MŠ Lesonice v rámci MAS. O investičních 

plánech bylo hlasováno. 

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

zdržel hlasování. 

Ad16) Různé  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.  

 
 
USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 23. 9. 2021 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2021/15 - prodej stavební parcely – lokalita Chmele-
nec – p. č. 127/46 o výměře 1481 m2 za částku 100 Kč za 
1m2  bez DPH včetně dalších poplatků s tím, že obec 
jnebude investorem inženýrských sítí 

2/2021/15 - pronájem dvou místností v budově OÚ  
čp. 117 – celkem 24 m2 za částku 20 Kč/1m2  

3/2021/15 - žádost ZŠ a MŠ Lesonice o povolení výjimky 
z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 



4/2021/15 - prodloužení financování autobusové linky 
č. 790070 

5/2021/15 - neposkytnutí dotace pro Linku bezpečí

6/2021/16 - neposkytnutí finančního daru 
Jaroměřice nad Rokytnou 

7/2021/15 - finanční dar pro – Zdravotní klaun o.p.s. ve 
výši 3 tis. Kč 

8/2021/15 - nevstoupení do spolku Naše odpadky

9/2021/15 - výběrovou komisi pro akci Výměna VO 
v obci Lesonice ve složení: P. Bulička, M. Cakl, 
Z. Nejezchleba 
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Zprávy z obecního úřadu …

prodloužení financování autobusové linky  

neposkytnutí dotace pro Linku bezpečí 

neposkytnutí finančního daru – ZO ČSV 

Zdravotní klaun o.p.s. ve 

nevstoupení do spolku Naše odpadky 

výběrovou komisi pro akci Výměna VO 
obci Lesonice ve složení: P. Bulička, M. Cakl,  

10/2021/15 – investiční záměry ZŠ a MŠ Lesonice 
v rámci MAS 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozpočtové úpravy obce č. 5, 6 a 7

- dílčí přezkoumání hospodaření obce Lesonice 
bez nedostatků 

- informace o financování výstavby vodovodu

- informace o investičních akcích

- informace o kulturních akcích
 
 
 
 
 

BCE NA ROK 2022 – PŘÍJMY 

obecního úřadu … 

investiční záměry ZŠ a MŠ Lesonice 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
rozpočtové úpravy obce č. 5, 6 a 7 
dílčí přezkoumání hospodaření obce Lesonice – 

inancování výstavby vodovodu 
ích akcích 

informace o kulturních akcích 

 



SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE 2022 – VÝDAJE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAVEBNÍ AKCE 
Rekonstrukce budovy zámku čp. 1 
     Obec Lesonice přistoupila v roce 2021 k rekonstrukci budovy zámku čp 1. Rekonstrukce započala v únoru, a to 

výměnou střešní krytiny, kdy byla položena stejná krytina (bobrovka), jaká zde byla před rekonstrukcí. Kompletně 

byla provedena výměna střešních latí a bohužel i části trámů, které byly napadeny škůdci.  Poškození trámů bylo 

zaviněno neodbornými zásahy při instalaci různých antén a internetových připojení, kdy docházelo k zatékání do 

trámů a jejich postupné devastaci. Celá půda byla vyčištěna (celkem byly jeřábem sneseny 3 velkoobjemové 

kontejnery s různým odpadem). Dalším problémem, který jsme museli vyřešit, byl požadavek ze strany Kraje 

Vysočina ohledně hnízdění kolonie netopýrů a rorýsů. Za tímto účelem byly instalovány speciální vlety a ze strany od 

víceúčelového hřiště byly instalovány těsně pod střechou speciální budky pro kolonii rorýsů. To vše se muselo 

stihnout do konce března kvůli přípravě hnízdění. Dále došlo ke kompletní opravě fasády, byly doplněny původní 

prvky jako např. šambrány nad všemi okny, římsy, byly vytvarovány původní reliéfy ve fasádě. Zároveň jsme se snažili 

vrátit zámku původní barvu, tak jak jsme ji našli po očištění a oškrábání jednotlivých vrstev omítky. Kompletně byly 

vyměněny veškeré klempířské prvky a rovněž hromosvody. Veškeré trubky odvádějící kondenzační vlhkost byly nově 

vyvedeny nad střechu budovy. Nově byl osazen přívod elektrické energie a zároveň došlo k zapuštění plynovodu do 

země a byl zrušen starý hlavní uzávěr plynu. Z přední strany došlo k otryskání původního kamenného soklu, který byl 

poničen neodbornými zásahy, a část kamenů musela být vysekána a na jaře bude nahrazena novými. V zadní části 

směrem k dětskému hřišti jsme navrátili zpět kamenné obložení, které bylo vyrobeno komplet nové. Rovněž jsme 

nově zhotovili kompletní slaboproudou elektroinstalaci – byl osazen nový centrální stožár, kam byly vyvedeny 

antény, satelity (v barvě střechy) a připojení na internet, čímž došlo k odstranění různě visících kabelů a umístěných 

satelitů na fasádě. Budova zámku neskutečně prohlédla a po plánované opravě druhého křídla a nádvoří bude 

jednou tvořit hezkou dominantu Lesonic. Celkové náklady včetně víceprací (kamenné sokly, slaboproud atd.) se 

vyšplhaly na částku 6,4 milionu Kč, kdy dotace ze strany MMR činila 4,2 milionu Kč. Stavbu provedla Jemnická stavba 

s.r.o., která zvítězila v rámci výběrového řízení. 

 

Vnitřní rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ Lesonice 
     V roce 2020 jsme provedli rekonstrukci pavilonu dětí MŠ Lesonice. V mnohem horším stavu se nacházel hospo-

dářský pavilon, a proto jsme využili narychlo vyhlášené výzvy Ministerstva financí na opravy základních a mateřských 

škol. Na samotnou přípravu jsme měli necelé dva měsíce, kdy jsme museli stihnout projektovou dokumentaci, zajistit 

potřebné souhlasy, a vypsat a nechat proběhnout výběrové řízení. Projekt jsme odevzdali na ministerstvo financí na 

konci února, a když už jsme ani nedoufali, tak 28. 6. jsme se dozvěděli, že jsme uspěli, což byl pro nás šok. Důvodem 

byl termín, protože vše mělo být hotovo během letních prázdnin a navíc v době, kdy chyběla na trhu velká část 

materiálu a navíc docházelo ke skokovým nárůstům cen. Jednu chvíli jsme přemýšleli, že dotaci odmítneme jako 

nesplnitelnou, ale nakonec jsme po jednání se všemi subdodavateli, které proběhlo 30. 6., kdy se nám podařilo 

nejenom dohodnout dodržení plánovaných cen z počátku roku, ale i dohodnout dodávky materiálu (kromě řídící 

jednotky vzduchotechniky - ta byla dodána až v průběhu září, kdy důvodem byl nedostatek čipů na trhu), rozhodli, že 

do rekonstrukce půjdeme. 

     V rámci oprav byly vybourány a položeny nové podlahy, došlo k rekonstrukci všech sítí, rozšířena byla jídelna, 

kompletně nově obložena kuchyň a přilehlé prostory, sníženy stropy a instalovány akustické panely včetně nového 

LED osvětlení, byla instalována nová vzduchotechnika, která nejenom odvětrává kuchyň, ale i prostory jídelny a díky 

rekuperaci vrací ohřátý vzduch zpět do školky. Komplet nově byla vystrojena kuchyně, kde nechybí konvektomat, 

nová pánev, sporáky, velkokapacitní myčka a další příslušenství. Celkem vyšla rekonstrukce hospodářského pavilonu 

na částku 2,8 milionu Kč, přičemž podíl obce byl 280 tisíc Kč, zbytek byl uhrazen z dotace Ministerstva financí. Stavbu 

provedla firma Karel Fojtl z Římova. 

     Na závěr bych chtěl říct, že celá akce byla perfektně připravena a realizována díky úsilí nejenom stavební firmy  

a subdodavatelů, ale i zaměstnanců ZŠ a MŠ Lesonice a dále lidí, kteří se podíleli na přípravě a podání dotace. O tom 

svědčí počet žádostí na Ministerstvu financí – celkem jich bylo v rámci ČR podáno 770, uspělo pouze 66 žádostí, 

přičemž obec Lesonice se umístila na 21. místě. 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce otopné soustavy v Sokolovně 
     Z důvodu havarijního stavu otopné soustavy v sokolovně jsme v roce 2020 podali žádost na Ministerstvo životního 

prostředí, kdy v rámci rekonstrukce otopné soustavy jsme byli zařazeni do programu energetických úspor. Stavební 

akce proběhla v průběhu léta 2021, kdy došlo ke kompletní výměně starého vedení a starých radiátorů (přičemž část 

jich byla přidána), byl instalován nový kondenzační kotel s řídící jednotkou a s dálkovým ovládáním. Nově byl 

vystrojen komín a vytápění je řízeno elektronicky na základě vyhodnocení údajů z venkovních a vnitřních čidel. 

Stavební práce zhotovila firma TERMGAS s.r.o., kdy celkové náklady byly 550 tisíc Kč, z toho dotace z Ministerstva 

životního prostředí činila 180 tisíc Kč. 

 

Rekonstrukce hospody na hřišti 
     Začátkem roku 2021 proběhla II. etapa rekonstrukce hospody na hřišti. Byla položena nová střešní krytina, došlo  

k odstranění dřevěného pláště bývalých stavebních buněk a celý prostor byl nově vyzděn a zateplen. Došlo k instalaci 

nových stropů, vybudovány byly nové WC, rekonstrukce se dočkaly všechny sítě a vnitřní rozvody, přičemž byla 

provedena příprava na napojení nového vodovodu. Zateplena byla podlaha a na OSB desky bylo položeno nové lino. 

Rovněž byla vyměněna stará okna za nová a částečně bylo opraveno vnitřní obložení. Nově bylo instalováno chlazení 

včetně výčepu a nerezového vybavení. Z venkovní části byla přistavěna po celé délce terasa, kdy k dokončení dojde 

na jaře 2022. 

     V roce 2022 rovněž dojde k dokončení fasády, zateplení zbytku budovy z venkovní strany a k napojení na nově 

budovanou kanalizaci, plyn a vodovod. Stavební práce prováděla firma Karel Fojtl z Římova a poděkování patří 

dobrovolníkům z řad občanů, neboť spousta práce byla odpracována v rámci brigád. Celkově bylo proinvestováno  

600 tisíc Kč, z čehož činila celkem 100 tisíc Kč dotace z Kraje Vysočina a 50 tisíc Kč dotace Rolnické společnosti 

Lesonice. 

 

Nákup velkoobjemových kontejnerů 
     V průběhu roku 2021 došlo k dodávce celkem 8 ks velkoobjemových kontejnerů – z toho jsou 2 nízké určené na 

stavební suť a 6 velkých kontejnerů na bioodpad. Tyto kontejnery byly umístěny v různých částech obce pro potřeby 

občanů. Zároveň bylo z dotace zakoupeno 12 ks kontejnerů na separovaný odpad, které budou umístěny v rámci 

nových „kontejnerových hnízd“, které připravuje obec. Výběrové řízení na dodávku kontejnerů vyhrála firma 

ELKOPLAST Zlín a celý projekt vyšel celkem na 680 000 Kč, kdy podíl obce činil 70 tisíc Kč. 

 

 



PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2022 
     Pro rok 2022 jsme rozpracovali celou řadu investičních akcí, z nichž některé máme již finančně zajištěné, a některé 
jsou ve fázi podání žádostí o dotaci. Nejprve bych rád informoval o akcích, kde již máme zajištěnou spoluúčast státu. 
 

Výstavba vodovodu Lesonicko 
     Jedná se asi o největší stavební akci v novodobé historii obce. Vodovod by měl napájet nejenom obec Lesonice, 
ale i Cidlinu. V létě 2021 proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Outulný s.r.o., a to za částku necelých  
50 milionů Kč. Výkopové práce měly být zahájeny v říjnu, nicméně z důvodu nedostatku stavebního materiálu 
(zejména armatur) byl termín posunut. Dne 6. 12. 2021 proběhlo vytýčení tras vodovodu ve volném terénu a od  
13. 12. 2021 započaly výkopové práce na dvou místech. Přivaděč Babice – Cidlina a výstavba vodojemu u Babic. S tím 
souvisí dopravní omezení, kdy zhruba od ledna do dubna bude kompletně uzavřená komunikace mezi Cidlinou  
a Babicemi. Termín uzavření se může samozřejmě zkrátit, a to podle rychlosti výstavby vodovodního přivaděče. Od 
konce ledna zároveň začne výstavba přivaděče mezi vodojemem Šebkovice a budoucím vodojemem u Babic. Co se 
týče výstavby v naší obci, tak zemní práce by měly začít v dubnu 2022 a ukončeny by měly být v říjnu 2022. 
 

Výstavba kanalizace Horní Lažany 
     V souběhu s výstavbou vodovodu bude probíhat výstavba splaškové kanalizace do Horních Lažan. Zde bude umís-
těna přečerpávací nádrž, která bude splašky tlakově přečerpávat do gravitační splaškové kanalizace v Lesonicích. 
Výběrové řízení na stavbu kanalizace vyhrála firma MBM s.r.o., která již v minulosti prováděla v obci rekonstrukci 
kanalizace od bývalé přečerpávací stanice na Chmelenci až k ČOV Lesonice. Stavba byla vysoutěžena za částku  
5,5 milionu, přičemž celkem 4,3 milionu Kč tvoří získaná dotace. 
 

Výstavba optické sítě Lesonice 
     V roce 2020 a 2021 proběhla projektová příprava na vybudování optické sítě Lesonice, přičemž pro rok 2022 je 
plánováno položení I. etapy optické sítě. Na výstavbu I. etapy je vyčleněno celkem 750 tisíc Kč, kdy 250 tisíc Kč tvoří 
dotace z Kraje Vysočina. Výhodou položení sítě je výstavba vodovodu, kdy společně s vodovodními přípojkami budou 
položeny i trubky, které budou v budoucnu zafoukány optickým kabelem. Cílem je vybudování vysokorychlostního 
internetu, kdy s Krajem Vysočina je připravována smlouva na propojení optické sítě s hlavní trasou optiky, která vede 
podél silnice I/38. Majitelem sítě Lesonicko by byla obec, která by pronajímala tuto síť poskytovatelům internetu, 
přičemž rozhodujícím prvkem bude koncová cena pro občany obce. 
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
     V roce 2021 jsme získali dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. 
V průběhu jara dojde k výměně všech osvětlovacích těles s tím, že bude instalováno tzv. „chytré“ LED osvětlení, které 
si bude regulovat intenzitu osvětlení dle nastavených parametrů. Zároveň dojde k posílení o celkem dalších  
17 světelných bodů tak, aby osvětlení obce bylo rovnoměrné na všech místech. Díky výměně ušetříme zhruba 60 % 
nákladů, které v současnosti vynakládá obec na osvětlení, nemluvě o časté poruchovosti současného osvětlení. 
Celková vysoutěžená cena za rekonstrukci je 523 tisíc Kč, kdy celkem 270 tisíc Kč přispěje Ministerstvo průmyslu  
a obchodu. Kromě této částky se bude obec podílet dalšími 130 tisíci Kč na vybudování osvětlení v lokalitě nové 
výstavby RD Na Chmelenci a na osvětlení nádvoří zámku. 
 

Výstavba komunikace v lokalitě Na Chmelenci 
     V souvislosti s výstavbou RD Na Chmelenci je na podzim 2022 plánována výstavba místní komunikace. V rámci 
přípravy stavebních míst byly položeny všechny podkladní vrstvy komunikace a v rámci stavby dojde k zabetonování 
obrub a položení asfaltových koberců. Celou akci bude financovat obec Lesonice, neboť na výstavbu komunikací 
neposkytuje žádné z ministerstev finanční dotaci.  
 

Výstavba inženýrských sítí – ulice k fotbalovému hřišti 
     Vzhledem k výstavbě vodovodu, která bude pobíhat i v ulici k fotbalovému hřišti, zastupitelstvo odsouhlasilo 
záměr výstavby dalších sítí, kdy by zde měla proběhnout rekonstrukce nevyhovující splaškové kanalizace a dále 
prodloužení plynovodu, a to až k fotbalovým kabinám. Všechny sítě by měly být pokládány souběžně, abychom 
ušetřili v rámci výkopových prací. 
 
 
 
 



PROJEKTY, NA KTERÉ BUDEME V ROCE 2022 ŽÁDAT DOTACI 
Rekonstrukce komunikace č. 9c 
     Jedná se o komunikaci okolo parku, a to od autobusové zastávky po prodejnu COOP. Cílem je nejenom oprava 
celkového povrchu, ale v místech od napojení na krajskou komunikaci po vjezd do Rolnické společnosti by mělo dojít 
ke kompletní opravě včetně podloží, aby zde mohly bez problémů jezdit těžké stroje a neničily komunikaci. Ve spodní 
části bude umístěn lapač vody, který bude odveden drenáží na prostor před jedlým parčíkem. 
 

Oprava dětského hřiště a doplnění odpočinkové zóny 
     Cílem je opravit a rozšířit dětské hřiště v sousedství zámku a zároveň bychom zde chtěli instalovat venkovní 
posilovací a protahovací stroje vhodné pro všechny věkové kategorie. Odpočinkovou zónu by měla doplnit výsadba 
stromů a keřů s novými lavičkami. (Na obě výše uvedené akce jsme žádali již v roce 2021, nicméně dotace se nám 
nepodařilo získat). 
 

Rekonstrukce učeben v budově ZŠ Lesonice 
     V rámci dalších stavebních úprav ZŠ a MŠ Lesonice bychom chtěli provést opravy učeben v budově ZŠ. Zde by se 
jednalo o rekonstrukci elektriky, instalaci podhledů včetně kvalitních svítidel, která splňují požadavky hygieny, dále 
částečnou rekonstrukci podlah, odvlhčení a sanaci spodní části budovy sanační injektáží, rekonstrukce místností pro 
družinu a nově vzniklou učebnu. 
 

Výstavba tréninkového fotbalového hřiště 
     V rámci Národní sportovní agentury jsme požádali o dotaci na vybudování tréninkového sportovního hřiště 
v areálu fotbalového hřiště. Samotná tréninková plocha by měla být umístěna za současným fotbalovým hřištěm, 
měla by být oplocená sítěmi a byla by využívána nejenom k tréninkové části, ale zejména pro dětský a mládežnický 
fotbal. Tomu jsou uzpůsobeny i rozměry hřiště. 

II. etapa výstavby optické sítě 
     Vzhledem k záměru vybudování optické sítě Lesonicko budeme žádat i v roce 2022 Kraj Vysočina o dotaci na  
II. etapu budování sítě, která by měla proběhnout na podzim 2022 a v jarních měsících 2023. 
 

 
 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 
     V době státních svátků, které připadají na sobotu 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022 bude sběrný dvůr v obci Lesonice 
uzavřen. 
 

Platby platební kartou 
     Obec Lesonice nově zřídila službu občanům – platební terminál, který je umístěn na Obecním úřadě. Nově tedy 
máte možnost poplatky, nájmy atd. kromě plateb v hotovosti platit bezhotovostně kartou přímo v prostorách OÚ. 
 

Změna v platbách popelnic – nově od roku 2022 
     Vzhledem k problémům, které provázejí každoročně roznášení samolepek na popelnice (část se nedostane k obča-
nům, část požaduje výměnu za jiné svozy) a v rámci zpřehlednění plateb za odvoz odpadu dochází od roku 2022 ke 
změně v platbách a předávání samolepek na popelnice. Nově si samolepku každý zájemce o vývoz vyzvedne na 
Obecním úřadě a to v termínu od 15. 12. Vzhledem k tomu, že k prvnímu vývozu v následujícím roce dochází až 
v polovině ledna, je tato doba dostatečná. Zároveň je změna v platbě, kdy nově zaplatí občan popelnici rovnou při 
převzetí dané samolepky.   

Poplatky pro rok 2022 byly navýšeny z důvodu zvýšení plateb za ukládání odpadu, resp. spalování a dále z důvodu 
zvýšení vstupních cen surovin a energií. Nově vychází platby za popelnice následovně: 

Popelnice 120 l–14 denní svoz (celkem 26 svozů) = 1404 Kč 
Popelnice 120 l – měsíční svoz (celkem 13 svozů) = 702 Kč 
Popelnice 240 l – 14 denní svoz (celkem 26 svozů) = 2210 Kč 
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY LESONIC
     14. 6. 2021 byly spuštěny nové webové stránky obce Lesonice. Změněna byla grafická podoba i

stránek. 

     Hlavním cílem při tvorbě nových stránek bylo zlepšení pře

přizpůsobení pro zobrazení v různých zařízeních (PC, tablety, mobilní telefony). Stránky jsou vytvořeny v

s požadavky zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a

     Webdesign zajistila firma Synetix prostřednictvím svého vlastního publikačního systému.

SPUŠTĚNÍ Z-BOXU – ZÁSILKOVNA
     Informujeme občany, že 21. 6. 2021 došlo ke
firmy Zásilkovna. Tento Z-BOX je umístěn ve
úřadu. Od daného dne je možné na toto místo přijímat zásilky. 
Informace, jak to funguje a co je potřeba najdete na uvedeném 
odkazu: https://zbox.zasilkovna.cz. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
     Letos se v lednové Tříkrálové sbírce vybralo v
 

ČISTÁ VYSOČINA 
     V neděli 11. 4. 2011 proběhla od 9 hodin již tradiční úklidová akce Čistá Vysočina. Místní dobrovolníci sbírali 
odpadky v okolí obce Lesonice, především kole
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 
KONANÉ VE DNECH 8. 10. – 9.
 

     Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Kraj Vysočina
 

Okrsky 
Voliči

v seznamu
celkem zpr. v % 

1 1 100,00 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LESONICE
Podzim ve školce 
     Mateřská škola se v období letních prázdnin již druhým rokem 
přeměnila na staveniště. Tentokrát se zcela
dářská část budovy – kuchyň a jídelna pro žáky základní školy. 
     S vypětím sil mnoha řemeslníků se nakonec vše zvládlo a 1. září 
se začalo vařit. Pan starosta vynaložil mnoho svého času s
dotace a poté strávenými dny ve školce. Touto cestou mu moc 
děkujeme. Kuchyň má novou moderní výbavu a paní kuchařce se 
v ní moc dobře vaří. Zvlášť si pochvaluje tzv. konvektomat, ve 
kterém se vaří zdravěji a ještě šetří čas. 

 

Od našich dopisovatelů …

Tříkrálové sbírce vybralo v obci Lesonice rovných 5000 Kč. Děkujeme.

9 hodin již tradiční úklidová akce Čistá Vysočina. Místní dobrovolníci sbírali 
okolí obce Lesonice, především kolem komunikací. 

SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
9. 10. 2021 

Kraj: Kraj Vysočina, Okres: Třebíč, Obec: Lesonice 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

399 267 66,92 267 
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     S dětmi jsme se v září sešli opět ve dvou třídách v plném 
počtu, 28 dětí. Letos jsme třídy pojmenovali. Mladší děti 
chodí do třídy SLUNÍČEK, starší děti do třídy SRDÍČEK. 
     Několikrát jsme navštívili naše starší kamarády ve škole. 
Jednou při naučném programu, který byl zaměřen na 
prevenci bezpečnosti s Policií ČR, jindy jsme si v jejich těloc-
vičně zasportovali pod odborným vedením. Jsme zařazeni do 
projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA a je jasné, že pohyb máme 
rádi. 
     Školáci nám každé úterý čtou pohádky před odpoledním 
odpočinkem. Je to prima, jen už zřejmě přichází doba 
přísnějších hygienických podmínek. 
 
 
     S PODZIMNÍ POHÁDKOU k nám do školky zavítalo divadlo 
KONÍK. Ručně vyrobené loutky, smysl pro legraci, písničky  
a jejich společnost si vždy hezky užijeme.  
     Naše mateřská škola spolupracuje se speciálně pedagog-
gickým centrem. Paní logopedka vyšetřila výslovnost dětí  
a doporučila další kroky ke zdárnému řečovému vývoji. 
Máme naplánovaný předplavecký výcvik v Laguně, uvidíme, 
zda se zdárně uskuteční.  I přesto, že dbáme na to, aby děti 
chodily do školky zdravé, letos se bacilů a virů nemůžeme 
zbavit. Trápí to nás, ale samozřejmě nejvíc jejich rodiče. 
     Každopádně se těšíme na vánoční nadílku. Přejme si, aby 
ta naše sluníčka a srdíčka byla už pořád zdravá a naše spo-
lečné úsměvy jsme nemuseli schovávat do roušek a respi-
rátorů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co nového je ve škole? 
     Nový školní rok jsme zahájili společně se třiadvaceti žáky a rodiči prvňáčků v tělocvičně a těšili se na nové zážitky  
a zkušenosti.  
     Zásadní viditelnou změnou na začátku školního roku byla budova školy (zámku), objevila se v novém kabátě. Nijak 
jsme se o tuto změnu nezasloužili, ale máme z ní radost – cítíme se zde jako na zámku. Další výraznou změnu, o které 
se již zmiňovala p. uč. Foralová, byly stavební úpravy kuchyně a jídelny. Za pouhé dva měsíce se zvládlo velké 
množství práce, za což ještě jednou děkujeme panu starostovi a zastupitelům. Děti změnu přivítaly s nadšením. 
Prostory jídelny se zvětšily, a kromě jiného jsou vybaveny novým zařízením. 
     Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, se kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh. 
Začátkem září jsme se zapojili do celorepublikové akce také my. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to 
se hýbat, a hlavně se hýbat pro radost. Počasí nám přálo, takže myšlenkaradosti z pohybu byla splněna. Všichni byli 
odměněni medailí a ti nejlepší dostali výtvarné potřeby.  



     Konec září byl věnován bezpečnosti na silnici. Setkání s policistou je pro každého malého kluka (ale i holčičku) 
velký zážitek. Nejinak tomu bylo u nás. Děti pozorně poslouchaly výklad policisty, který upozorňoval na různá úskalí 
nejen na silnici, ale také při setkání s cizími lidmi. Na závěr byly děti pochváleny za výborné znalosti dopravních 
značek a bezpečného pohybu po silnici.  
     V polovině října jeli žáci do Moravských Budějovic na dopravní hřiště, kde si mohli ověřit svoje znalosti v praxi.  
     Další zajímavé setkání proběhlo s panem učitelem Pacholíkem z Třebíče. Potkali jsme se hned dvakrát. Poprvé 
v sokolovně a pro velký úspěch podruhé v naší tělocvičně. Pan učitel nám předvedl dvě ukázkové hodiny tělesné 
výchovy – jiný prostor, jiné hry a cvičení. Spokojené byli nejen děti, ale i učitelé, kteří získali řadu námětů pro práci 
s dětmi. 
     O týden později jsme se aktivně zapojili do projektu Tonda obal na cestách. Beseda probíhala zajímavou inter-
aktivní formou, byla velice poutavá a poučná. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o třídění a recyklaci a snažíme se 
získané poznatky aplikovat při třídění odpadu nejen ve třídách.  
 

A co se děje po vyučování v družině? 
     Ani tam děti nezahálí. První týden v září nás se svým projektem „Zachráníme les“ obohatila Zdeňka Tejralová. Byl 
to týden plný her a zajímavostí, který byl ukončen sázením stromů. 
     Dále děti navštívily ADW v Lesonicích, oslavily Halloween nebo pouštěly draky. Samozřejmě vyrábí celou řadu 
krásných výrobků, které zdobí naši školu.  
     Bohužel ani nám se nevyhnul covid. Pevně věřím, že tuto náročnou situaci společně zvládneme a budeme mít čas 
sepřipravit na vánoční svátky.  
     Chtěla bych poděkovat rodičům za důvěru, podporu a spolupráci.  
     Panu starostovi a zastupitelům za vstřícný přístup k naší škole. 
     A všem zaměstnancům školy děkuji za obětavost a trpělivost při výchově a vzdělávání malých žáčků.  

VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ VE ZDRAVÍ A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2022 

přeje kolektiv základní a mateřské školy. 
                                                                                                          V. Foralová, P. Řepová 

 

ZE ŽIVOTA HASIČŮ 
     Rok 2021 byl už od počátku poznamenán vážnou covidovou situací, kdy jsme omezili vzájemné osobní kontakty. 
Odborná příprava členů jednotky probíhala přes internet. Během roku jsme podle potřeby zasahovali při požárech  
a další pomoci občanům. Seniory, kteří projevili zájem o zajištění očkování proti Covid-19, jsme odvezli dopravním 
automobilem na očkování do třebíčské nemocnice, později do očkovacího centra.  
     Po zpřístupnění očkování pro členy kritické infrastruktury využili někteří naši členové jednotky tuto nabídku vlády 
k upřednostnění obdržení očkování. 
     21. srpna jsme pomáhali se zabezpečením lesonického duatlonu, kdy několik hasičů zajišťovalo bezpečnost 
závodníků na trati. 
     4. září jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení dobrovolných hasičů v Čáslavicích, jejichž součástí bylo otevření 
nové hasičské zbrojnice a předání nového dopravního automobilu.  
     V neděli 12. září proběhlo v Třebíči celodenní taktické cvičení na stavění mobilního protipovodňového hrazení 
kolem řeky Jihlavy. Cvičení se společně s námi zúčastnily jednotky HZS Třebíč, Mor. Budějovice, JSDHO Stařeč  
a Třebíč-Slavice. Po postavení si celý úsek prohlédli představitelé města a potom následovalo rozebrání a odvoz 
jednotlivých dílů zpět do skladu. https://tvtrebic.cz/zpravy/item/331-hasici-proverili-pripravenost-na-stoletou-vodu.  
     V neděli 19. září ve 12:00 
hod. jsme společně se všemi 
hasiči v České republice uctili 
památku dvou členů jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů 
obce Koryčany, kteří zahynuli 
při výbuchu rodinného domu 
15. 9. 2021 v Koryčanech. Pietní 
aktprobíhal minutou ticha 
nastoupených členů jednotky 
v zásahové výstroji u techniky 
s rozblikanými majáky před ha-
sičskou zbrojnicí.  



     Díky rozvolnění situace jsme 27. září pořádali plánovaný 7. ročník Hasičského víceboje v
Účastníky závodu přijel pozdravit bývalý generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav R
díky nízkému počtu závodů, nebylo vyhodnoceno krajské kolo, což se projevilo na nízkém počtu závodníků. Přesto 
všechno se díky nádhernému počasí a vytvoření závodu štafet akce vydařila.

     2. října jsme se v Čáslavicích zúčastnili
se umístili na krásném druhém místě. 
     7. října jsme společně s hasiči z Čáslavic zavítali do firmy Tatra Kopřivnice na prohlídku výroby hasičských 
podvozků. Součástí exkurze byla projížďka s
Tomečkem jeho Tatrou 6x6 balai 2 po tatrováckém polygonu, se kterou vozí soutěžní vozidla na různých 
mezinárodních soutěžích. Bylo možné si vyzkoušet jízdu po polygonu na vlastní ků
jsme si prohlédli muzeum osobních automobilů Tatra (nové muzeum nákladních vozidel ještě nebylo přístupné).
     11. listopadu jsme se v třebíčské obřadní síni rozloučili s
Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska panem Ludvíkem Svobodou.
     V roce 2021 jsme zasahovali u 32 událostí. Z
4 požáry, 25 technických pomocí (3x odstranění stromů 
a větví z komunikace, 11x čištění kanalizace, 3x likvidace 
obtížného hmyzu, 4x převoz seniora na očkování, 4x čerpání 
vody), 1 taktické cvičení – Výstavba mobilního protipovod
ňového hrazení v Třebíči a 2 činnosti (zalití zeleně a očkování 
členů jednotky). 
 

 

 

FOTBALOVÝ KLUB FK PODHORÁCKO 2015
Ohlédnutí za fotbalem v letošním roce 2021
     Kvůli pandemii koronaviru COVID-19
asociace České republiky úplně zrušena jarní sezona mistrovských soutěží okresního 
fotbalového svazu Třebíč. 
     Podařilo se však uspořádat alespoň 2. ročník
zúčastnila mužstva Podhorácka, Domamile, Jakubova a Litohoře. Naši fotbalisté získali 
bronzovou medaili. Oproti vítězství v loňském ročníku si mírně pohoršili, ale o to více snahy 
pak dali do příprav pro podzimní část soutěže.
 

2. ročník Radvanského poháru 
Pořadí Družstvo 

1. Jakubov 

2. Domamil 

3. Podhorácko 

4. Litohoř 

Díky rozvolnění situace jsme 27. září pořádali plánovaný 7. ročník Hasičského víceboje v
Účastníky závodu přijel pozdravit bývalý generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav R

nebylo vyhodnoceno krajské kolo, což se projevilo na nízkém počtu závodníků. Přesto 
všechno se díky nádhernému počasí a vytvoření závodu štafet akce vydařila. 

Čáslavicích zúčastnili posunuté okrskové soutěže v požárním sportu. V

Čáslavic zavítali do firmy Tatra Kopřivnice na prohlídku výroby hasičských 
projížďka s nejzkušenějším současně aktivním dakarským závodníkem Tomášem 

Tomečkem jeho Tatrou 6x6 balai 2 po tatrováckém polygonu, se kterou vozí soutěžní vozidla na různých 
mezinárodních soutěžích. Bylo možné si vyzkoušet jízdu po polygonu na vlastní kůži se zapůjčenými vozidly. Na závěr 
jsme si prohlédli muzeum osobních automobilů Tatra (nové muzeum nákladních vozidel ještě nebylo přístupné).

é obřadní síni rozloučili s naším kamarádem a dlouholetým funkcionářem 
sního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska panem Ludvíkem Svobodou. 
roce 2021 jsme zasahovali u 32 událostí. Z toho byly  

4 požáry, 25 technických pomocí (3x odstranění stromů  
komunikace, 11x čištění kanalizace, 3x likvidace 
hmyzu, 4x převoz seniora na očkování, 4x čerpání 

Výstavba mobilního protipovod-
Třebíči a 2 činnosti (zalití zeleně a očkování 

 

FOTBALOVÝ KLUB FK PODHORÁCKO 2015 

ním roce 2021 
19 byla na základě rozhodnutí FAČR – Fotbalové 

asociace České republiky úplně zrušena jarní sezona mistrovských soutěží okresního 

Podařilo se však uspořádat alespoň 2. ročník Radvanského poháru, kterého se tradičně 
mužstva Podhorácka, Domamile, Jakubova a Litohoře. Naši fotbalisté získali 

bronzovou medaili. Oproti vítězství v loňském ročníku si mírně pohoršili, ale o to více snahy 
st soutěže. 

Zápasy + 0 - 

5 3 1 1 

5 2 1 2 

5 2 1 2 

5 1 1 3 

Díky rozvolnění situace jsme 27. září pořádali plánovaný 7. ročník Hasičského víceboje v disciplínách TFA. 
Účastníky závodu přijel pozdravit bývalý generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba. V letošním ročníku, 

nebylo vyhodnoceno krajské kolo, což se projevilo na nízkém počtu závodníků. Přesto 

požárním sportu. V kategorii nad 35 let jsme 

Čáslavic zavítali do firmy Tatra Kopřivnice na prohlídku výroby hasičských 
nejzkušenějším současně aktivním dakarským závodníkem Tomášem 

Tomečkem jeho Tatrou 6x6 balai 2 po tatrováckém polygonu, se kterou vozí soutěžní vozidla na různých 
ži se zapůjčenými vozidly. Na závěr 

jsme si prohlédli muzeum osobních automobilů Tatra (nové muzeum nákladních vozidel ještě nebylo přístupné). 
m kamarádem a dlouholetým funkcionářem 

Radvanského poháru, kterého se tradičně 
mužstva Podhorácka, Domamile, Jakubova a Litohoře. Naši fotbalisté získali 

bronzovou medaili. Oproti vítězství v loňském ročníku si mírně pohoršili, ale o to více snahy 

Skóre Body 

16:11 10 

16:16 7 

12:12 7 

11:16 4 



Radvanský Pohár 
2. ročník 

Jakubov Domamil Podhorácko Litohoř Skóre Body Pořadí 

Jakubov 2 3:6 
2:1 
1:1 

5:1 
5:2 

16:11 10 1 

Domamil 6:3 0 
3:5 
4:2 

2:2 
1:4 

16:16 7 2 

Podhorácko 
1:2 
1:1 

5:3 
2:4 

2 3:2 12:12 7 3 

Litohoř 
1:5 
2:5 

2:2 
4:1 

2:3 1 11:16 4 4 

 

Podzimní část fotbalové sezóny ročníku 2021/2022 
     Podzimní část soutěže byla zahájena a úspěšně dokončena bez velkých omezení těsně před nástupem další vlny 
pandemie COVID-19. 
 

Muži 
Muži IV. třída, skupina B – tabulka výsledků po podzimní části 2021/2022 

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Litohoř 13 11 2 0 59:17 35 

2. Valeč "A" 13 10 2 1 70:18 32 

3. Podhorácko 13 7 3 3 36:21 24 

4. Třebelovice "B" 13 7 0 6 36:41 21 

5. Stařeč "B" 12 6 2 4 35:25 20 

6. Štěměchy 13 6 2 5 33:35 20 

7. Přibyslavice "B" 13 6 1 6 40:46 19 

8. Jakubov 12 6 1 5 33:42 19 

9. Domamil 13 5 1 7 26:36 16 

10. Želetava "B" 12 4 0 8 30:47 12 

11. Blatnice "B" 13 4 0 9 20:42 12 

12. Heraltice 13 2 2 9 23:47 8 

Střelci branek: Kosmák Tomáš 10x, Ferdan Lukáš 5x, Veselský Jaroslav 4x, Micka Lubor 3x, Sapík Aleš 2x, Řepa Milan 
2x, Čejka Martin 2x, Polický Aleš 2x, Nováček František 2x, Ledecký David 1x, Cakl Michal 1x, Bulička Pavel 1x, Pitour 
Jan 1x 

 
 
 
 
 
 
 



Mládež 
Starší přípravka mužstvo A + B – tabulka výsledků po podzimní části 2021/2022 

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Jemnicko 18 15 3 0 171:64 48 

2. Předín/Želetava "B" 18 13 1 4 139:64 40 

3. Stařeč "A" 18 13 0 5 168:75 39 

4. Moravské Budějovice "A" 18 12 0 6 106:77 36 

5. Podhorácko/Domamil "A" 18 10 3 5 134:80 33 

6. Moravské Budějovice "B" 18 7 3 8 114:77 24 

7. Předín/Želetava "A" 18 5 1 12 80:132 16 

8. Podhorácko/Domamil "B" 18 4 0 14 40:201 12 

9. Blatnice 18 3 1 14 81:145 10 

10. Jaroměřice n. R. 18 2 0 16 64:182 6 

Střelci branek (mužstvo A + B):Pléha Jakub 54x, Kovářová Lucie 21x, Soukupová Eliška 20x, Řepa Ondřej 16x, Vyplašil 
Matěj 15x, Novotný Richard 13x, Kisela Lucas 12x, Čeloudová Gabriela 6x, Jurka Zdeněk 5x, Bém Lukáš 3x, Urbánková 
Sára 3x, Havlíček Pavel 2x, Zach Šimon 2x, Ježek Marek 1x, Štumpf Patrik 1x 
 
Mladší žáci – tabulka výsledků po podzimní části 2021/2022 

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Blatnice 9 8 1 0 47:19 25 

2. Podhorácko/Domamil 8 6 0 2 38:16 18 

3. Okříšky/Stařeč "B" 8 4 2 2 45:25 14 

4. Třebelovice 8 4 1 3 32:31 13 

5. Jemnicko 9 3 1 5 33:40 10 

6. Moravské Budějovice 9 2 0 7 27:51 6 

7. Nové Syrovice 9 0 1 8 8:48 1 

Střelci branek: Marek Jan 9x, Špinka Štěpán 7x, Řepa Štěpán 7x, Řepa Ondřej 3x, Soukupová Eliška 3x, Lojda Filip 2x, 
Pléha Jakub 2x, Číhal Ondřej 2x, Choloděnko Vojtěch 1x, Kovářová Lucie 1x 
 
Starší žáci – tabulka výsledků po podzimní části 2021/2022 

Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Hrotovice 9 7 0 2 22:9 21 

2. Březník 9 5 1 3 23:19 16 

3. Čáslavice/Šebkovice 9 5 1 3 20:24 16 

4. Jemnicko 8 4 2 2 25:28 14 

5. Podhorácko/Domamil 8 4 0 4 30:15 12 

6. Moravské Budějovice 8 1 1 6 26:34 4 

7. Valeč/Lipník 9 1 1 7 17:34 4 

Střelci branek: Soukup Adam 8x, Bém Martin 7x, Špinka Štěpán 4x, Jeřábek Dominik 3x, Marek Jan 3x, Číhal Ondřej 
2x, Vybíral Matěj 1x, Špička Zbyněk 1x, Číhal Matěj 1x 

 

 



     FK Podhorácko 2015 v aktuální sezoně 2021/2022 má celkem 82 členů, tedy fotbalistů, fotbalistek, trenérů  
a dalších lidí, kteří se starají o chod klubu. Aktivní hráči hrají soutěžní utkání v následujících týmech: muži, starší 
přípravka mužstvo A + B, mladší žáci a starší žáci. 
     Hráči starší přípravky trénovali pod vedením Zdeňka Řepy a Lukáše Kisely, mladší a starší žáci pod vedením Jirky 
Ferdana a Martina Lojdy. Družstvo mužů pod vedením stratéga Michala Cakla.  
     Dovolte nám poděkovat všem trenérům jednotlivých kategorií, hráčům, fanouškům fotbalu a příznivcům 
fotbalového klubu. 
     Za finanční podporu děkujeme obci Lesonice, Ladislavu Roupcovi soukromému zemědělci, společnosti ADW  
a ostatním sponzorům.  
     Závěrem bychom chtěli všem občanům, známým, přátelům, hráčům, trenérům, fanouškům, … popřát hodně 
dobré nálady v této nelehké době. Ať prožijete krásné svátky vánoční, užijete si svých blízkých ve zdraví a radosti a ať 
do nového roku vstoupíte tak, jak si sami přejete. Na viděnou při některém z dalších fotbalových utkání! 

Roman Ledecký, FK Podhorácko2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



VÝSLEDKY LESONICKÉHO DUATLONU 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁBAVY 
Rebelka 
     V sobotu 9. 10. 2021 proběhla v sokolovně posvícenská zábava. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Rebelka. 
 

Letní zábava 
     V sobotu 7. 8. 2021 se u zámku uskutečnila letní zábava. K tanci a poslechu hrála kapela Preston. 
 

Letní kino 
     V pátek 16. 7. 2021 se po setmění od 21.30 hodin v areálu zámku promítalo jako každý rok oblíbené a hojně 

navštěvované letní kino. Letos v hlavní roli Iva Janžurová s brokovnicí v české komedii Teroristka. 

 



příprava letní zábavy 

občerstvení na letní zábavě 

občerstvení na zábavě 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

KÁCENÍ MÁJE 
     V pátek 18. 6. 2021 zorganizoval FK Podhorácko kácení máje. Součástí akce 
bylo losování o tři ceny. První cenou byla pokácená máje. K občerstvení bylo 
připraveno dobré pečené maso. K poslechu hrála harmonika pana Noska 
doprovázená bujarým zpěvem. 
 

LESONICKÝ KOTLÍK 2021 
     Dne 11. 9. 2021 pořádala obec Lesonice a Lesonická kotlíková společnost  

4. ročník Lesonického kotlíku aneb soutěž O nejlepší guláš. Stejně jako v minulých 

letech se od 13 hodin topilo pod bublajícími kotlíky v areálu fotbalového hřiště 

v Lesonicích. Samotná ochutnávka gulášů probíhala od 16:30 hod. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích – dospělí a děti do 16 let.  

     Hodnocení prováděly dvě nezávislé poroty – veřejná a tajná. Neměly vůbec 

lehké rozhodování. Nejlépe nakonec hodnotily obě poroty guláš, který uvařili 

Standa Šťáva s Jardou Jelínkem. Byl to guláš z daňka. A vyhrál proto, že byl vařený 

srdcem, dle slov vítězů. 

     V kategorii dětí do 16 let zvítězily oba soutěžící týmy, tj. Tomáš Špaček a druhý 

tým ve složení Hanák - Novotný. 

     Celkově však nutno říci, že letošní guláše všech zúčastněných byly na velmi 

vysoké úrovni. Takže vyhráli v podstatě všichni. Smyslem této akce je především 

setkání s přáteli a dobrá zábava. A to nejen mezi soutěžícími, ale samozřejmě také pro všechny hosty, kterých bývá 

rok od roku více a více. Letos přišlo za vůní gulášů 170 lidí. 

     V rámci doprovodného programu se hosté mohli navíc svézt vozem s koňským spřežením nebo zhlédnout 

vystoupení kluků dřevařů s motorovou pilou, z čehož nejzajímavější bylo odvětvování stromu na čas.  

     Poděkování patří všem organizátorům, soutěžícím, i těm, kteří zajištovali doprovodný program. 



70. VÝROČÍ BABICKÝCH UDÁLOSTÍ 
     31. července a 1. srpna 2021 proběhla v Babicích po 
70 letech připomínka babických událostí. 
     V předvečer připomenutí babické tragédie bylo 
v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích sehráno divadel-
ní představení Moc a sláva od anglického auto-
ra Grahama Greena o knězi v mnohém chybujícím, 
nakonec však neúhybném a vítězícím. Účinkoval herec 
Miroslav Gabriel Částek. 
     V neděli 1. srpna pak proběhla mše sv. v 10:30 
hodin, kterou celebroval Mons. Mgr. Jiří Mikulášek. 
     Součásti programu byla pouť Orelské jednoty 
Moravské Budějovice, výstava o životě kandidátů 
blahořečení Václava Drboly a Jana Buly, možnost 
společného setkání a promítání nejnovějšího 20timinu-
tového dokumentu o procesu blahořečení kněží 
Václava Drboly a Jana Buly a další současný dokument  
o babických událostech. Promítalo se ve stodole fary 
v Babicích. 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021 

 
Vánoční zpověď: Babice: čtvrtek 16. 12. od 16:00, neděle 19. 12. od cca 10:00 a pak po mši sv., Jakubov: pátek 
17. 12. od 15:30, Martínkov: středa 15. 12. od 15:30, Šebkovice: sobota 18. 12. od 15:30 
 
 
 
 

 Pá 24. 12. 

Štědrý den 

So 25. 12. 

Slavnost 

Narození Páně 

Ne 26. 12. 

Sv. Rodiny 

sv. Štěpán 

Pá 31. 12. 

sv. Silvestr 

So 1. 1.2022 

Slavnost Matky 

Boží Panny Marie 

Babice 15:30 11:00 11:00 17:00   11:00 

Jakubov - 9:30 9:30 15:30 9:30 

Martínkov 17:00   8:00 8:00  8:00 

Šebkovice 15:30 10:30 10:30 8:30 10:30 



Jízdní řád Lesonických Vánoc 2021 a začátek nového roku 2022

 

 DATUM DEN  KDY 

     
 11. 12. 2021       sobota                   15:00             

19. 12. 2021        neděle                   17:00 

24.12. 2021          pátek                     10:00                   

     

25. 12. 2021        sobota                    17:00             
 
31. 12. 2021         pátek                     24:00             
 
1.1. 2022             sobota                    14:00             
     

29. 1. 2022          sobota                    16:00           

29. 1. 2022          sobota                    18:00           

1. 2. 2022            sobota                    20:00              

8.2. 2022             sobota                    10:00                
 

Svatá Viktorie obráz

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.

Mráz na Boží narození 

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.

 

Jízdní řád Lesonických Vánoc 2021 a začátek nového roku 2022

  KDE  KULTURNÍ NEBO SPORTOVNÍ AKCE

    
             fotbalové hřiště Běh o vánočního kapříka

  náves  Vánoční procházka 
Tak jako v loňském roce zazní pásmo 

vánočních rozhlasových koled

V rámci obce se můžete svézt vánočním kočárem, 

k dispozici bude svařák –

fotbalovém hřišti. 

                   sokolovna Tradiční výstup k vysílači nad Ci

   Na vysílači bude podáváno občerstvení

             hospoda na hřišti  Turnaj v šipkách 

             fotbalové hřiště  Novoroční přípitek 

             rybník Utopenec tradiční Novoroční koupání
   následuje posezení v hospodě na hřišti

           hasičská zbrojnice  Obecní zabijačka 

           hasičská zbrojnice  Degustace slivovice 

Výběr vzorků se uskuteční 27.

od 17:00 do 19:00 hod. v

                  sokolovna   Školní ples 

                obecní úřad Masopustní průvod masek, sraz masek v

 

 

 

Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 

Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.

Jízdní řád Lesonických Vánoc 2021 a začátek nového roku 2022 

LTURNÍ NEBO SPORTOVNÍ AKCE 

Běh o vánočního kapříka 

loňském roce zazní pásmo  

nočních rozhlasových koled. 

rámci obce se můžete svézt vánočním kočárem, 

– u obecního úřadu a na 

Tradiční výstup k vysílači nad Cidlinou 

Na vysílači bude podáváno občerstvení.  

tradiční Novoroční koupání 
hospodě na hřišti 

Výběr vzorků se uskuteční 27. 1. a 28. 1.  

od 17:00 do 19:00 hod. v hasičské zbrojnici. 

Masopustní průvod masek, sraz masek v 09:45 

li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 

Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě. 



Lesonický duatlon 2021

Letní zábava 

Olympijský běh ZŠ

Lesonický kotlík 2021

Mateřská škola

Projíždky při adventním rozhlasovém vysílání



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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