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Závěrem roku nám dovolte několik informací z obce a k tomu také pozvání na chystané společenské akce.

NĚKOLIK VĚT OD STAROSTY:
Při přípravě další etapy úpravy dolní návsi jsme se několikrát pozorněji zadívali na přehlíženou kulturní
památku naší obce, sochu sv. Floriána. První pohled z naší strany nebyl příliš vlídný - Florián stojí v projektované trase
dešťové kanalizace, kterou nelze z důvodů polohy dalších vedení posunout. Co s tím, jak postupovat? Přenést sochu,
udělat průraz pod ní nebo postupovat úplně jinak? Podruhé se díváme na Floriána spolu s pracovníky památkové péče a
restaurátorem a slyšíme od nich informace o „nedotknutelnosti“ kulturní památky, tj. o složitém, drahém, zdlouhavém a
řadou souhlasů podmíněném postupu k povolení transferu sochy. Současně se dozvídáme zajímavosti o jedinečnosti této
sochy, dané jemným a dynamickým ztvárnění tohoto světce. Pohledy přítomných odborníků detailně sledují stav sochy.
Jsme upozorňováni na drobná poškození a mírné zvětrání povrchu a náš pohled se mění na soucitný. Zvětráváním je více
poškozen podstavec, nápis je nečitelný, ze zadní strany najdeme pouze tři čísla letopočtu 762. Za několik dní se díváme
na Floriána opět, snad povzbudivěji. Pro vedení kanalizace se našlo jiné řešení, socha zůstává stát, ale pohled na ni v nás
vyvolává otázku, zda stojí v přijatelném prostředí a na dostatečně výrazném místě. Závěry připravovaného posudku nám

snad napoví, jak bude možné postupovat dál. A názor rádi uslyšíme také od Vás.
S laskavým pohledem a přáním krásného zbytku roku Vás zdraví
Jiří Šálek

Svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.
Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý
kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. vojenským
úředníkem na území dnešních Horních Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána
bídou a četnými válečnými konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště před existenční nejistotou. Císař, ve
snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z
vojska, pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. Jedním z nich byl i
později kanonizovaný Florián. Za to, že se nechtěl vzdát své víry a snažil se osvobozovat zajaté křesťany, byl 4. května r.
304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky Enže poblíž římské osady Laureascum (dnes město Lorch v Rakousku).
V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní charakter a bylo rozšířeno
zejména mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle,
svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnicích nad Sázavou
či ve Slavonicích.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:

Ve dnech 25.6. a 20.9.2007 se konala zasedání zastupitelstva obce Lesonice
Zastupitelstvo obce schválilo:


závěrečný účet obce za rok 2006,



záměr obce odkoupit budovu lisovny za cenu stanovenou znaleckým posudkem,



odkup movitého majetku SŠ ŘS M. Budějovice po schválení Radou kraje Vysočina za dohodnutou cenu
410 497,95 Kč,



poskytnutí fin. kompenzace ČSZ ve výši 50 000,- Kč v pěti ročních splátkách za investice ČSZ do úprav
veřejných prostranství v prostoru parcely č. 30,



sazbu stočného za rok 2006 ve výši 9,50 Kč/ m3 a zálohu stočného na rok 2007 ve výši 500,- Kč,



provedení úpravy technologie čištění na ČOV,



záměr směny lesních pozemků na základě žádosti Lesní správy Telč,



OZV č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a
stavebních odpadů,



úpravy rozpočtu na rok 2007,



zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněné JMP net, s.r.o. v rozsahu dle geometrického plánu 1882562/2007,



záměr podat žádost o dotaci z POV 2008 na rekonstrukci MŠ,



návrh odpojení plynové kotelny bývalého SOU a trvalé vyřazení z provozu,



žádost ZŠ a MŠ Lesonice o zpracování dodatku ke zřizovací listině,



realizaci úpravy dolní návsi (z dotace POV) „Rekonstrukce komunikačních ploch II. Etapa 1. části v obci
Lesonice“

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


složení inventarizační komise pro předávání majetku SŠ ŘS Moravské Budějovice – Ing. Šálek, p. Dohnal, pí.
Hrdličková, p. Trojan, p. Menčík,



informaci o provozu MŠ v období školních prázdnin ve dnech 20.8.2007 – 31.8.2007 a přerušení provozu ve
dnech 2.7.2007 – 17.8.2007,



plánované umístění turistických informačních tabulí (s orientačním plánem a propagací mikroregionu) v obci,
pořízených projektem mikroregionu dotovaného z Fondu Vysočiny,



připomínky občanů ke stavu krajské komunikace III. tř. v obci ve směru na H. Lažany,



zájem JPO o prostory bývalých dílen SOU,



informace o záměrech úprav a využití budov býv. SOU, projednán záměr úpravy hřiště vedle zámku a podání
žádosti o dotaci,



informaci o podání inzerátu na prodej 2. pavilonu MŠ,



informaci o nabídce prodeje budov obce (pavilon MŠ nebo učilištní budova) zahraničnímu podnikateli,



výsledky rozborů pitné vody studní v blízkosti zámku a z důvodů potvrzení nadlimitního obsahu železa a
manganu řešit dodávku pitné vody do budovy zámku č.p. 2 úpravnou vody a vyměřením vodného odběratelům,



výroční zprávu za školní rok 2006/2007,



plánované společenské akce setkání důchodců na konci listopadu a divadelní představení vánoční pohádky pro
děti dne 9.12.2007



informaci SK o ukončení výjimky ohledně využívání prostor budovy výkupny pro vlastní účely a to v roce 2008.

KOMUNÁLNÍ ODPAD A STOČNÉ
Dne 10.7.2007 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů, která aktualizuje původní, obdobnou OZV podle
současných podmínek v obci a zákonných požadavků. Vyhláška nově přesně vymezuje kategorie komunálního odpadu,
způsoby třídění, sběrná místa, způsoby nakládání s komunálním a stavebním odpadem a používání sběrných nádob.
Upozornění


všem občanům přihlášeným k měsíčnímu svozovému cyklu, že jsou povinni umístit tuto sběrnou nádobu (se
žlutým víkem) mimo veřejné prostranství a přistavit ji pouze ve stanovený svozový den. Při nedodržení této
podmínky bude za sběrnou nádobu účtován poplatek v plné výši,



všem, kteří chtějí v roce 2008 změnit režim svozu nádob (čtrnáctidenní-měsíční), aby nahlásili změnu na OÚ do
konce kalendářního roku,



všem, u nichž došlo v domácnosti ke změně počtu osob produkujících odpadní vody, aby bezodkladně nahlásili
změnu na OÚ a vyplnili novou kartu odběratele.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE:
30. listopadu 2007 bude ukončena činnost veřejně prospěšných pracovníků, pí. Jarmily Vavříkové, pí. Lenky Fejtové a p.
Jiřího Bastla. S pí. Hanou Krajčovičovou jsme se rozloučili již v září. Pro obec pracovali od 1. dubna 2007 a hlavní
náplní jejich práce byl úklid a údržba veřejných prostranství obce a další činnosti spojené s obecními potřebami.
Děkujeme všem jmenovaným za snahu a doufáme, že se stejně dobře budou určení z nich starat o zimní údržbu obce.
KULTURNÍ AKCE:
Setkání důchodců a posezení s cimbálem:
V sobotu 24.11.2007 se uskuteční setkání s důchodci obcí Babic, Cidliny, Horních Lažan a Lesonic a to v místní
sokolovně v Lesonicích. Tento rok jsme setkání pojali trochu jinak a využili této akce k zapojení i ostatních občanů.
Samotné posezení s důchodci začíná v 16:00 hodin a bude spojeno s vystoupením žáků Základní školy Lesonice. Poté je
připraveno malé občerstvení a od 18:00 zhruba do 22:00 hodin bude program zpestřen vystoupením cimbálové muziky
RIVUS z Kyjova. Protože se jedná o netradiční událost, o kterou by mohl být zájem i mezi ostatními občany, je toto
vystoupení přístupné všem. Zveme tímto občany Babic, Cidliny, Horních Lažan a Lesonic. Přijďte s námi posedět a
zazpívat si s cimbálem. Přejeme pěknou zábavu.

Pozvánka
všichni občané jsou zváni na vystoupení cimbálové muziky
RIVUS z Kyjova
sobota 24. listopadu 2007 18.oo sokolovna
vstup volný

Myslivecké sdružení Lesonice zve všechny přátele myslivosti na tradiční

Poslední leč
sobota 8. prosince 2007 Obora – hájenka
myslivecká kuchyně, hudba a tombola jsou samozřejmou součástí tohoto setkání

„Vánoční pohádka“
V neděli 9. prosince 2007 od 15:00 hodin zahrají herci z Divadýlka Mrak pohádku s názvem „Vánoční pohádka“. Zveme
všechny děti z Babic, Cidliny, Horních Lažan a Lesonic, aby přijaly tento náš dárek a také pozvání na následnou dětskou

diskotéku. Pro ty co nezlobily bude připraveno i malé překvapení…

Vánoční besídka základní školy a mateřské školy:

Již tradiční událostí konce roku bude vánoční besídka dětí Základní školy a mateřské školy Lesonice,
která se uskuteční v neděli 16. prosince 2007 ve 13.30 hod. v sokolovně v Lesonicích. Dovolujeme si
Vás všechny pozvat na vystoupení, které bude bezpochyby tou nejpříjemnější tečkou za rokem 2007.
Držíme palce všem účinkujícím a Vám přejeme pěkné zážitky.
Sport o vánocích
Tělocvičná jednota SOKOL Lesonice zve zájemce bez rozdílu věku a pohlaví na

Vánoční sokolský turnaj
soutěží ve stolním tenise, florbalu a šipkách
turnaj je pořádán ve dnech 26. až 30. prosince 2007 v sokolovně
Podrobné informace a rozpisy soutěží budou zveřejněny na plakátech a na www. lesonice.cz

Plesová sezóna 2008
sobota 5.1.2008 Myslivecký ples, hudba Garant Hostan
pátek 1.2.2008 Školní ples, hudba Dynamic-Jiří Tržil
sobota 16.2.2008 Sportovní ples, hudba Budkovanka
Zhodnocení roku 2007:
V tomto roce se uskutečnily 4 veřejná zasedání obce Lesonice, kterých se až na výjimky účastnili opět jen
zastupitelé obce. Co se týká kulturních akcí, byla to taková každoroční klasika. I proto žádáme o pomoc všech a větší
zájem o dění v obci. Problémy, které Vás trápí nebo jiné události, o kterých byste chtěli vědět víc můžete přijít řešit na
veřejná zasedání zastupitelstva a přímo tam společně s námi diskutovat. Abychom ale zase nebyli v tomto ohledu příliš
skeptičtí, chtěla bych za celé zastupitelstvo poděkovat těm několika občanům, kteří se zasedání zúčastnili a svými
nápady podnítili zastupitelstvo k dalším úvahám.
Monika Ledecká

Zastupitelstvo obce Lesonice všem srdečně přeje radostné a ve zdraví
prožité svátky vánoční a do nového roku
2008
stálý úsměv na tváři
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