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Co se bude dít v obci Lesonice v této sezóně? Jaké kulturní akce na Vás čekají? Co se
děje? To se dozvíte v tomto informačním zpravodaji obce.
ZO Lesonice
Návštěva poslance
V pondělí 1.června 2009 navštíví naši obec v rámci svých poslaneckých dnů poslanec PS
PČR za ČSSD pan František Bublan, kterého by měl doprovázet člen rady kraje Vysočina
(pan Ryšavý nebo Ing. Matějek). Programem návštěvy bude seznámení s obcí, beseda se
starosty okolních obcí a na závěr beseda pana poslance a radního kraje s občany, na kterou
zveme všechny zájemce o současné společensko-politické dění.
Pozvánka
na besedu s poslancem Parlamentu České republiky
panem Františkem Bublanem,
která se uskuteční u příležitosti jeho návštěvy obce Lesonice dne 1.6.2009 v 18.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lesonicích
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Úprava bývalé skládky
V uplynulých dnech jste mohli sledovat zvýšený pohyb nákladních vozidel v dolní části
obce. Využitím přebytečné jílovité zeminy ze stavby obchvatu M.B. se podařilo zajistit
asanaci bývalé skládky v Hluboké. Přesypáním a rozprostřením zeminy přes těleso bývalé
skládky se vytvořil uzavírací příkrov, na který plánujeme rozprostřít tenkou vrstvu ornice
a návazně tento prostor ozelenit. Tím by se nám mělo podařit s minimem nákladů zbavit
staré ekologické zátěže a nevzhledného místa našeho katastru.
V této souvislosti důrazně upozorňuji, že do prostoru Hluboké ani na jiná místa v katastru
obce podle zákona o odpadech a zákona o ochraně přírody a krajiny nelze vyvážet žádný
odpad. V případě vzniku malého množství inertního stavebního odpadu je možné na
obecním úřadě projednat možnost jeho využití a uložení. Ostatní odpad je nutné třídit a
ukládat na určená místa v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.2/2007 Obce Lesonice
o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních a
stavebních odpadů.
Nerespektováním těchto zákonných opatření se původce odpadu vystavuje citelnému
postihu České inspekce životního prostředí.
Jiří Šálek
Investiční akce
Naší obci se podařilo získat dotaci z Evropských fondů Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci komunikačních ploch a související úpravy návsi ve výši přes 4 mil. Kč.
V současné době probíhá výběr dodavatele, vlastní stavební práce předpokládáme zahájit
v letních měsících. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí ležících při hlavní komunikaci
(mimo úsek s novým povrchem u OÚ a parku), aby si ověřili, že jsou řádně napojeni na
splaškovou kanalizaci. Pokud nemáte řádnou a funkční přípojku, je nutné bezodkladně si
zajistit její zhotovení. Před zahájením stavby budou vlastníci těchto nemovitostí
kontaktováni pověřenými osobami obce, aby prokázali, že vypouštějí odpadní vody
v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a uzavřenou smlouvou s obcí.
13. a 14. zasedání zastupitelstva obce Lesonice konaná dne 16.2.2009 a 23.3.2009
v kanceláři obecního úřadu v Lesonicích
zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce na rok 2009 tak, jak byl navržen
- plán financování obnovy vodohospodářského majetku a akumulaci pro opravu
VaK ve výši 10% z vypočtené částky
- úhradu ztráty hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lesonice v roce
2008 ve výši 38.676,65 Kč z rezervního fondu
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Moravské Budějovice a Obcí
Lesonice na služby eGON centra
- zpracování projektové dokumentace bývalé (lesnické) školy – č.p. 169, na
výstavbu podporovaných bytů
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zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci pozemní komunikacesilnice III/36071 v obci Lesonice, vedoucí k Horním Lažanům
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade kontaktního místa Czech
POINT
bezplatné užívání části obecního pozemku p.č. 86/19 vlastníky bytového domu
č.p. 159

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- požadavek KSÚS na úpravu veřejných prostranství pro následnou rekonstrukci
povrchu pozemní komunikace
- informaci o získání dotace na úpravu webových stránek obce Lesonice
- zprávu o bezpečnostní situaci Policie ČR v teritoriu obce Lesonice
- informaci o připravovaných akcích Moravskobudějovického mikroregionu
Veřejně prospěšné práce:
Obec Lesonice přijala tři pracovníky registrované na Úřadu práce pro vykonávání veřejně
prospěšných prací v obci na období duben – listopad 2009. Z šesti přihlášených uchazečů
byli vybráni: L. Hrušková, Ž. Kandrová a L. Fašina. Přejeme jim hodně sil a věříme, že
svou činností budou prospěšni vzhledu naší obce.
Miroslav Dohnal
Deratizace
Z důvodů zvýšeného výskytu potkanů bude v následujících dnech provedena pověřenou
společností deratizace v obecní kanalizaci a sklepních prostorách zámku speciálními
návnadami pro toto prostředí.
Žádáme vlastníky a uživatele nemovitostí v obci, aby nevytvářeli podmínky vhodné pro
další šíření těchto hlodavců. To by mohlo vyvolat nutnost nákladné podzimní celoplošné
deratizace obce.
Svoz popelnic
Pro připomenutí uvádíme termíny svozu pro další část roku 2009:
čtrnáctidenní svoz
měsíční svoz
květen
8., 22.
květen
8.
červen
5., 19.
červen
5.
červenec
3., 17., 31.
červenec
3.
srpen
14., 28.
srpen
14.
září
11., 25.
září
11.
říjen
9., 23.
říjen
9.
listopad
6., 20.
listopad
6.
prosinec
4., 18.
prosinec
4.
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Informace sportovního klubu:
V Lesonicích se v letošním roce bude zakládat fotbalové mužstvo mladších žáků.
Trénovat bude Pavel Klíma a Michal Cakl. Tréninky budou probíhat každý týden
v pondělí na fotbalovém hřišti v Lesonicích.
Přihlásit se mohou chlapci i dívky od 5 let věku. Děti si osvojí základy fotbalu.
První trénink bude 4. května 2009 od 17:00 hodin. Prosíme děti, aby si na trénink donesly
kopačky, sportovní oblečení, ručník a mýdlo, pití. Trénink bude trvat zhruba 1,5 hodiny.
V případě zájmu se rodiče mohou na zahajovací trénink dostavit s dětmi.
Další informace sdělí přímo na místě Pavel Klíma.
Pavel Klíma
Úspěch lesonických florbalistů:
Po zakončené sezóně 2008-2009 můžeme mluvit o dalších úspěších lesonických
florbalistů. Na základě přihlášky na „Turnaj župní florbalové ligy“ se započalo na konci
léta 2008 s tréninkem. Ten probíhal dvakrát týdně v místní sokolovně. Po téměř
dvouměsíční snaze se vyjelo na první z pěti turnajů, který se uskutečnil 8.11. v Náměšti
nad Oslavou. Dále následovaly turnaje v Moravských Budějovicích, Kněžicích a Třebíči.
Poslední turnaj sezóny proběhl opět v Kněžicích dne 28.3.2009. Zde došlo i k vyhlášení
konečných výsledků. Těší nás, že se můžeme pochlubit vítězstvím v kategorii JUNIOŘI.
Další úspěch následoval při vyhlášení nejlepšího hráče a brankáře, kdy byli z našeho
oddílu vyhlášeni Michal Zikmund, Martin Barták, Jan Roupec. Splnil se tak vytoužený cíl
– postup do Prahy, stejně jako v loňském roce. Nyní nás čeká ještě pár přátelských zápasů
a pak hurá na oblastní přebor do Prahy. Tento se uskuteční v sobotu 16.5.2009. Pro
příznivce sportu je zajištěn autobus. Přihlásit se je možné u pana Mácy.
Sportu zdar!!!
Zdeněk Máca
O dalších úspěších florbalistů se dozvíme třeba v příštím čísle. Na vlastní oči můžeme
turnaj vidět v Praze, pokud využijeme pozvání zástupců. Pojeďme proto podpořit náš tým,
který zviditelní naši obec v hlavním městě.
Děkujeme florbalistům i fanouškům.
Monika Ledecká
Kulturní akce
Sportovní klub:
Jako každoročně se ve čtvrtek dne 30. dubna uskuteční na místním hřišti stavění máje
v 19:00 hodin a „pálení čarodějnic“ ve 20:30. Všichni jste srdečně zváni ke společné akci,
která bude provázena diskotékou. Občerstvení je zajištěno. Přijďte se všichni pobavit…
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Florbalisté:
Jak již bylo výše zmíněno jste všichni srdečně zváni na florbalový turnaj do Prahy a to
v sobotu dne 16. května 2009. Autobus je zajištěn a bližší informace podá Zdeněk Máca.
Tým florbalistů zároveň pořádá zábavu se skupinou Extáze, která se uskuteční v místní
sokolovně v sobotu dne 23. května 2009.
Besídka Základní a mateřské školy Lesonice:
Po několika měsících jste srdečně zváni na besídku ZŠ a MŠ Lesonice, která se uskuteční
u příležitosti Dne matek. Akce bude tentokrát až třetí květnovou neděli, tedy 17.5.2009 od
13:30 v místní sokolovně. Těšíme se na Vaši účast a společnou podporu dětí i
pedagogického sboru.
Dětský den Lesonice:
Letošní rok je z hlediska rozpočtu částečně věnován dětem. Ze získané dotace se vybuduje
dětské hřiště za budovou zámku. U příležitosti otevření tohoto hřiště bude uspořádána
oslava dětského dne. Protože byla objednávka na zkonstruování atrakcí teprve zadána,
přesný termín této události bude sdělen později v souvislosti s plánovaným dokončením.
Pro děti budou připraveny soutěže a odměny.
Sportovní den pro děti mikroregionu - Jakubov:
V sobotu dne 20. června se ve sportovním areálu obce Jakubov uskuteční další ročník
sportovního dne pro děti mikroregionu. Půjde o podobnou událost, která byla v loňském
roce na podzim pořádána obcí Litohoř a byla nazvána „Obec našim dětem“. Úkolem obcí
Moravskobudějovického mikroregionu je zajistit družstvo dětí, které budou soutěžit
v daných disciplínách. Disciplíny budou navrhovány zástupci jednotlivých obcí. Srdečně
zveme všechny k účasti a podpoře našeho týmu i obce.
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