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Slovo starosty 
Letošní léto nebylo pro zastupitelstvo obce „okurkovou sezónou“,  a bezstarostnou dobou 
dovolených. Kromě přípravy projektů pro žádosti o dotace z evropských fondů jsme 
hlavní pozornost věnovali posuzování záměru výstavby bioplynové stanice v obci a 
zodpovědné přípravě k vydání stanoviska obce pro územní řízení. Po úvodním seznámení 
starosty obce zástupci investora  se záměrem výstavby jsme se rozhodli uspořádat veřejné 
projednávání, které se uskutečnilo 28. července v budově OÚ. Diskuse vyvolala 
požadavek návštěvy provozu fungujících bioplynových stanic, které se 23. srpna 
zúčastnilo 23 občanů obce. Po důkladném prostudování předložené dokumentace a 
posudků se konaly dvě pracovní jednání zastupitelstva k této otázce a společné jednání se 
zástupci investora. Cílem všech těchto činností je zodpovědně posoudit přínosy a hrozby 
daného stavebního záměru. Zastupitelstvo jako celek se shoduje v tom, že kladné 
stanovisko vydáme pouze tehdy, nebudou-li zjištěny žádné negativní vlivy, které by 
mohly zhoršit životní podmínky kohokoli z nás. Na druhé straně dává každá významná 
investice v obci možnost dalšího rozvoje činností a pracovních příležitostí, moderní 
biotechnologie mohou napomoci k vhodnějšímu zpracování jinak problematických a 
prostředí zatěžujících produktů zemědělské výroby. Nezodpovězených otázek může být 
mezi vámi občany ještě řada a rozumím také jisté nedůvěře ke všemu novému a 
neznámému. Zastupitelstvo jako schvalující orgán pro vydání stanoviska obce chce znát 
vaše postoje poté, co získáte dostatek informací o problematice takovéto bioplynové 
stanice. Z těchto důvodů svoláváme další veřejné projednávání tohoto záměru a 
očekáváme Vaši aktivní účast. Jsem přesvědčen, že následně zastupitelstvo rozhodne ku 
prospěchu celé obce.  
        Jiří Šálek 
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Bioplynová stanice Lesonice 
(informativní článek poskytnutý investorem-Rolnickou společností Lesonice, a.s. ) 
 
Rolnická společnost a.s. v minulých týdnech informovala obec o záměru výstavby 
zemědělské bioplynové stanice v areálu společnosti. Bioplynová stanice bude zpracovávat 
zemědělské suroviny jako je chlévský hnůj a kukuřičnou siláž nebo senáž. Provoz 
některých bioplynových stanic mohli občané posoudit na srpnové exkurzi pořádané 
investorem. 
Rolnická společnost tak navazuje na podnikatelské aktivity společnosti ADW ve výrobě 
alternativních paliv. Samotný provoz bioplynové stanice přinese do obce stabilizaci 
zemědělského podniku, především jeho živočišné výroby, na kterou navazují pracovní 
činnosti převážné většiny zaměstnanců. V současném tržním prostředí je živočišná výroba 
nerentabilní a proto je pro její zachování nutné hledat možnosti vedlejších příjmů, které by 
pokryly ztrátu např. z výroby mléka. 
Záměr výstavby bioplynové stanice si klade za cíl zlepšit vliv zemědělské výroby na 
životní prostředí v obci. Řeší především manipulaci a skladování chlévské mrvy a s tím 
související zápach. Veškerá denní produkce hnoje bude ještě ten den zpracována 
v bioplynové stanici a skladován pak bude vyfermentovaný (vykvašený) substrát – 
digestát, u kterého je možnost zápachu snížena na minimum. Zároveň tím zmizí polní 
hnojiště z blízkosti obce. Zástupci Rolnické společnosti se navíc zastupitelstvu zavázali 
zabezpečit úklid obce po sezónních pracích jako je např. sklizeň silážní kukuřice. 
Rolnická společnost se tak snaží zapojit do dění v obci a je připravena pomoci svou 
technikou nebo podpořit společenské a sportovní aktivity v obci. Navíc je bioplynová 
stanice schopna likvidovat i některé druhy komunálního odpadu. 
A na závěr několik technických informací o bioplynové stanici, která je plánována 
v jihozápadní části stávajícího areálu: 
Jedná se o dvoustupňovou anaerobní fermentaci zemědělských surovin s průměrnou 
dobou zdržení 65 dnů. Základ technologie tvoří dva kruhové, izolované fermentory o 
průměru 24 m a výšce 6m s navazujícím skladem digestátu s kapacitou 6 měsíců. 
Vyvíjený bioplyn bude jímán v dvoumembránových stanových plynojemech, které 
zároveň tvoří plynotěsné zastřešení fermentorů. Odtud bude bioplyn tlačen do 
kogenerační jednotky (např. Tedom Quanto D700) jejímž srdcem je plynový spalovací 
motor. Kogenerační jednotka má elektrický výkon 716 kW. Vyrobená elektřina bude přes 
trafostanici dodávána do distribuční sítě EON, vyrobené teplo bude zčásti využito pro 
vytápění areálu a výrobu teplé užitkové vody pro dojírnu. Zbytek nevyužitého tepla bude 
odváděn stolovými chladiči. 
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vedení Rolnické společnosti Lesonice, 
Martina Diviše nebo manažera projektu Petra Kubu: 
martin.divis@adw.cz, 568 446 291, petr.kuba@adw.cz, 568 897 136. 
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Pozvánka 
na veřejné projednávání záměru výstavby bioplynové stanice v obci Lesonice se zástupci 
investora - Rolnické společnosti Lesonice, a.s., které se koná v úterý 16. září 2008   
v 19.00 hod. v sokolovně.  
 
 
Poplatky za rok 2008 
Měsíce září a říjen jsou u nás vymezeny pro úhradu poplatku za komunální odpad a 
stočného. 
Žádáme vás o dodržení tohoto termínu úhrady. 
 
Poplatek za komunální odpad 
zůstává stejný jako v loňském roce a domácnosti hradí pouze za zvolený režim svozu 
zbytkového odpadu a to ve výši za sběrnou nádobu (popelnici): 
čtrnáctidenní svoz (26 x)    1.066.- Kč 
měsíční svoz (12 x)       492,- Kč 
Náklady spojené s odstraňováním dalších složek odpadu (nebezpečný, tříděný, objemný a 
bioodpad ze zahrad) pokryjí výnosy z prodeje separovaného odpadu z obalů. 
 
Pro Vaši přesnou orientaci uvádíme termíny svozu pro zbytek kalendářního roku: 
čtrnáctidenní svoz   měsíční svoz 
září  12., 26.   září  12. 
říjen  10., 24.   říjen  10. 
listopad  7., 21.   listopad  7. 
prosinec 5., 19.   prosinec 5. 
leden 2009 2., 16.   leden 2009 2. 
 
Poplatek  za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 
 je tvořen : 

- vyúčtováním poplatku za rok 2007 
- úhradou zálohy na rok 2008 ve výši 500,- Kč/ osobu 

 
Výpočet sazby stočného za rok 2007:  
 
Úplné vlastní náklady na odvádění a čištění odpadních vod  285.316,- Kč 
Fakturované množství odpadních vod      18.763    m3  

Průměrná cena          15,21   Kč/m3 
Sazba stočné          15,00   Kč/m3 
 
Výpočet poplatku za odvádění a čištění odpadních vod (stočné):  
Celková částka k úhradě = množství odpadní vody za rok 2007 (dle směrných čísel) x 
stočné (15 Kč) – uhrazená záloha v roce 2007 (500,- Kč) + platba zálohy na rok 2008 
(500,- Kč) 
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Nárůst stočného souvisí s náklady spojenými s odstraňováním čistírenských kalů. 
 
Upozornění 
 Od měsíce září skončil sběr PET lahví do žoků v kůlně za OÚ. TS Mor. Budějovice 
nemají prostředky k jejich nakládání. PET láhve odkládejte pouze do označených 
kontejnerů na sběrných místech pro tříděný odpad. Z důvodů obtížného zajišťování 
odvozu plných kontejnerů mimo svozové dny, pořídí obec další velkoobjemové 
kontejnery na plast a papír. Do té doby prosím tolerujte jejich případné krátkodobé 
přeplnění. 
 
„OBEC NAŠIM DĚTEM“ 
 
Obec Litohoř a Moravskobudějovický mikroregion Vás srdečně zvou na soutěžní klání 
dětí, které se uskuteční v sobotu dne 13. záři 2008 od 10:00 hodin ve Sportlandu 
v Litohoři. Jako každá obec Moravskobudějovického regionu jsme i my utvořili družstvo 
10i dětí, které budou soutěžit za naši obec. Celkem bude 6 soutěžních disciplín. Přijeďte 
podpořit bojovníky svou účastí a povzbuzováním. V odpoledních hodinách budou pro 
všechny děti připraveny nesoutěžní disciplíny. 
 
Program je následující: 
9:30 – 10:00 registrace účastníků 
10:00 – 14:00 soutěže 
od 14:00 bude vyhrávat hudební skupina TEXAS 
14:00 – 14:30 ukázka hasičů – vyproštění z havarovaného vozidla 
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků soutěží 
15:00 – 18:00 doprovodný program (za příznivého počasí paragliding, letecká akrobacie), 
volná zábava – nesoutěžní disciplíny 
Předpokládané ukončení programu je ve 22:00 hodin. 
 
 

Pozvánka 
na 11. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 25. 9. 2008 v 19.00 hod. 
v budově OÚ v Lesonicích. Hlavním bodem programu bude vydání stanoviska obce pro 
územní řízení k záměru výstavby bioplynové stanice v obci.  
 
 
Kulturní akce 
 
- taneční zábavy sokolovna: 12. 9., 3. 10., posvícenská zábava 4. 10. 2008, 
- na listopad připravujeme tradiční setkání důchodců. 
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