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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

nový rok má za sebou už několik prvních dní, podobně jako nové Zastupitelstvo obce Lesonice. Za tuto 

krátkou dobu se nám podařilo již zrealizovat některé nové nápady, uskutečnit důležitá jednání a během 

vánočních svátků uspořádat, či se účastnit spousty kulturních i sportovních akcí. Mám na mysli například 

instalaci vánočního osvětlení veřejného prostranství obce, umístění kontejnerů na tříděný odpad u mateřské 

školy, dále schválení rozpočtu na letošní rok, aktualizace obecně závazných vyhlášek o poplatcích dle nových 

vzorů Ministerstva vnitra ČR, nebo například pořádání novoročního vánočního koncertu v babickém kostele, 

turnaj v šipkách či ve stolním tenise a další, o kterých se dočtete v tomto zpravodaji i na nově aktualizovaných 

webových stránkách.  Mnozí z Vás si jistě všimli, že odklízení sněhu v obci se letos zjednodušilo a zkvalitnilo 

pořízením nové sněhové frézy. 

V letošním roce by měla proběhnout přislíbená rekonstrukce silnice – výpadovky na Horní 

Lažany - s vytvořením chodníku při jedné straně vozovky. Žádáme vlastníky nemovitostí ležících při této 
komunikaci, aby si prověřili řádné napojení na splaškovou kanalizaci a její funkčnost. V opačném případě je 
nutné si bezodkladně zajistit její zhotovení, či opravu. Před zahájením stavby budou vlastníci těchto 
nemovitostí kontaktováni pověřenými osobami obce, aby prokázali, že vypouští odpadní vody v souladu se 
zákonem o vodovodech a kanalizacích a uzavřenou smlouvou s obcí. 
V rámci dotací z EU, státního rozpočtu ČR nebo Kraje Vysočina jsou v jednání projekty zateplení mateřské 
školy, rekonstrukce hasičské zbrojnice, výměna oken základní školy a víceúčelové sportovní                       
hřiště u zámku. 
Na závěr Vám přeji jménem svým i všech členů Zastupitelstva obce Lesonice hodně zdraví v novém 
roce 2011. Jistě jsme všichni vykročili tou správnou nohou a na patách máme nalepeno obrovské množství 
štěstí. Pokud ne, je důležité zůstat optimistou!! ☺☺.  

                                                                                                                                                                 Rostislav Čech 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 29. 11. 2010 
Zastupitelstvo obce schválilo: 

- rozpočtové úpravy za období září a říjen 2010 
- obecně závazné vyhlášky, a to: vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhlášku o místním poplatku ze psů, 
vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vyhlášku o místním poplatku ze 
vstupného 

- jako zástupce do školní rady z řad zastupitelů Michala Cakla 
- žádost speciálního vzdělávání pro jednoho žáka ZŠ Lesonice 
- neinstalaci sklopného sloupku na komunikaci u zadní brány nádvoří zámku 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- informaci o možnosti odkupu pozemku p.č. 86/3 k.ú. od LČR a jeho podmínkách 
- návrh rozpočtu obce na rok 2011  
- výroční zprávu ZŠ a MŠ Lesonice 
- konání dětského karnevalu 5.3.2011 v místní sokolovně 
- prodloužení smlouvy o nájmu dílen v prostorách bývalého učiliště s p. Waltrem 
- příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace veškerého majetku obce 
- připomínky občanů týkající se umístění kontejnerů na tříděný odpad k  blízkosti bytovek a stížnosti na 

nevhodnost parkování kamiónů na různých místech obce 
 
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 20. 12. 2010 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- rozpočet obce na rok 2011 
- rozpočtové úpravy za listopad 2010 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- možnosti čerpání dotací v následujících obdobích 
- návrh na prodej obecního pozemku p.č. 99/2 v katastrálním území Lesonice  
- informace o působení Moravskobudějovického mikroregionu 
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Veřejně prospěšné práce 
 

Obec Lesonice upozorňuje občany registrované na Úřadu práce na možnost přihlásit se na obecním úřadě 
k veřejně prospěšným pracím na období duben – listopad 2011. V případě zájmu je nutno odevzdávat své 
žádosti včetně doporučenky z úřadu práce na obecním úřadě nejpozději do 10. března 2011. Po vyhodnocení 
zastupitelstvem obce budou vybráni a písemně vyrozuměni vhodní kandidáti. 

 

Tříkrálová sbírka 2011 

V sobotu 8. ledna proběhla v naší obci a v obci Horní Lažany 
tradiční Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Třebíč. Ve 
sbírce po odpečetění pokladničky bylo přispěno krásných 
9261,- Kč. 
Tímto chceme Vám všem, co jste přispěli, poděkovat jménem 
charity za příspěvky. 

 

 

Vánoční besídka 

Dne 12.prosince 2010 proběhla tradiční Vánoční besídka 
v místní sokolovně pořádaná ZŠ a MŠ Lesonice. Děti si 
připravily písně za doprovodu různých hudebních nástrojů, na 
které také samy hrály, dále zpívaly, tancovaly a na závěr 
sehrály divadelní představení. 
 

Rok 2010 z pohledu lesonických myslivců 

V uplynulém roce se naše Myslivecké sdružení Lesonice, které tvoří 20 členů a hospodaří na 1725 ha 
v katastru pěti obcí ( Lesonice, Cidlina, Babice, Dolní Lažany a Vícenice ), již tradičně zabývalo celoroční 
péčí o zvěř.  
V zimních měsících zvěř vyžaduje pravidelné 
přikrmování, abychom docílili požadovaného 
zdravotního stavu i kmenových počtů zvěře. 
Loňský rok nebyl pro chov zvěře vůbec příznivý. 
Chladné a deštivé počasí, hlavně v první polovině 
roku, mělo za důsledek nadprůměrný úhyn převážně 
mláďat. 
Během roku bylo v 37 stálých přikrmovacích 
zařízeních spotřebováno 60 q jadrného krmiva, přes 
20 q objemového krmiva, 6 q kamenné soli, 1q 
kaštanů, jeřábů a dalších druhů dužinatých krmiv. 
Myslivci dále zajišť ují potřebné množství 
kombinovaného léčiva proti střečkovitosti u srnčí zvěře.  
V  podzimních měsících jsme se aktivně podíleli na vyčistění naší honitby od nežádoucích a nepěkně 
vypadajících odpadků, které do lesů vyvážejí nesvědomití občané. Při těchto akcích jsme v našich lesích 
posbírali a na shromaždiště odpadů odevzdali neuvěřitelných 5 tun odpadků! 
V únoru lesoničtí myslivci uspořádali tradiční myslivecký ples a v červenci country výlet v Oboře. V měsíci 
prosinci pořádáme pro širokou veřejnost tzv. Poslední leč.  Na všech našich kulturních akcích mohli účastníci 
mimo jiné ochutnat i myslivecké speciality v podání našich členů.  
Závěrem bych chtěl připomenout všem členům Honebního společenstva Lesonice, že dne 27. 2. 2011 se koná 
pravidelná členská schůze HS. Začátek 10.30 hod. hájenka Obora. 

 
                                                                                                      Trojan Rostislav 
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Přehled zásahů jednotky SDH Lesonice v roce 2010 

Jednotka SDH obce Lesonice v roce 2010 byla u 35 událostí a 1 taktického cvičení z toho:  

7 požárů:   05. 04. 2010 Želetava   Požár autobusu  
17. 04. 2010 Babice     Požár sušárny kytek 
19. 06. 2010 Želetava, Bítovánky   Požár osobního auta 
04. 09. 2010 Domamil   Požár elektroinstalace ve sklepě RD 
23. 10. 2010   Želetava, ul. 9. května Požár autodílny 

 08. 11. 2010 Babice     Požár sušárny kytek 
31. 12. 2010 Jakubov u M. Budějovic Požár kurníku 

 
1 planý poplach: 04. 07. 2010 Babice, Bolíkovice   Planý poplach (hlášen požár lesa) 

 
27 technických pomocí - z toho:   10x čištění kanalizace 

                                            6x čerpání vody  
                                            3x shazování sněhu ze střechy 
                                            3x odchyt nebezpečného hmyzu 
                                            2x čištění komunikace 
                                            2x odstranění rozlomeného stromu 
                                            1x technická závada na vozidle (hlášen požár vozidla) 
  

1 taktické cvičení 13. 12. 2010 Lesonice    Požár oleje v bioplynové stanici 
 
 

 
Výstup na vysílač 

24. 12. 2010 ve 12:45 se sešli před místní sokolovnou 
příznivci pěších výletů a zahájili tak již III. ročník 
výstupu na vysílač V Kopcích nad Cidlinou, jak jej 
mnozí nazývají. Mezi účastníky byly i děti a starší 
generace. 
Rok od roku oblíbenost tohoto setkání stoupá a 
doufáme, že v letošním roce se konečně i počasí 
umoudří a bude místo mlhy v dálce vidět i ta naše 
vesnička. 

 
Novoroční koupání 

První den v letošním roce byl jako roky předchozí 
zahájen koupáním v rybníku Utopenci. Přes velmi 
mrazivé a větrné počasí se u rybníka sešlo asi 150 
diváků jak z Lesonic, tak i blízkého okolí. Do ledové 
vody se ponořili čtyři odvážlivci, kterým publikum 
dodávalo odvahu velkým potleskem. Pro zahřátí bylo 
připraveno pro všechny občerstvení v podobě čaje a 
svařeného vína. Návštěvnost diváků rok od roku stoupá 
a patří jim dík za podporu. „Ledoví borci“ si vysloužili 
svoji odvahou také článek a pár fotek v Horáckých 
novinách. Tímto jim děkujeme za reprezentaci obce. 
 

 
Krátké video k nahlédnutí naleznete na webovém odkazu:   http://www.youtube.com/watch?v=ZfO20REh0_Q 
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Vánoční koncert 

V neděli 2. 1. 2011 byl pořádán Novoroční vánoční koncert v babickém kostele za podpory obcí Lesonic, 
Cidliny, Babic a místní farnosti. Kostelem se krásně rozeznělo vystoupení Chrámového pěveckého sboru 
z Jaroměřic nad Rokytnou pod vedením sbormistra Mgr. Ladislava Šabackého. Dále zde vystoupilo malé 
smyčcové trio a žesť ový soubor Horanka.  Návštěvnost koncertu byla velká, sešlo se přes 140 posluchačů. Na 
závěr starostové obcí vyjádřili svůj dík předáním kytic sbormistrovi a sólistům sboru a zakončili tak nádherný 
zážitek z koncertu, který si jistě odnesl každý návštěvník. 

 

 

Lesoničtí občané v Itálii 

Jako každým rokem i letos před Vánocemi vyrazila 
skupina lesonických občanů do Itálie na hory. Letos 
zavítali do největšího lyžařského střediska v Jižním 
Tyrolsku. Po celý týden bojovali s převýšením 1450 
m.n.m až 3250 m.n.m. a krutými mrazy, které 
dosahovaly až - 27°C.  
 
Pro ilustraci přikládáme foto: 
Horní řada: Zikmund Mirek, Barták Martin, Máca Zdeněk 

Spodní řada: Zach Jan, Zach Radek, Břinek Petr 

 

 

Vánoční turnaje v sokolovně 

Celý kolotoč turnajů odstartovala v neděli na Štěpána soutěž v hodu šipek na terč. Po obědě soutěžily děti, 
navečer v 17:00 hodin startovala kategorie dospělých. V dlouhé historii této disciplíny zde padl rekord v počtu 
přihlášených. Do turnaje zasáhlo 35 soutěžících, jak z řad můžu, tak i žen. Hráči byli rozděleni do tří skupin, 
z každé postoupili 3 hráči do finálové skupiny. Zde hrál každý s každým o konečné pořadí. Celá soutěž byla 
ukončena kolem půlnoci. První tři dostali věcné ceny a vítěz jako bonus obdržel putovní pohár, který do 
soutěže věnovala obec Lesonice. 
 Dalším sportovním kláním byl v úterý 28. 12. 2010 turnaj ve stolním tenise, který dopoledne opět 
zahájily děti. Zúčastnilo se jich deset a hned v úvodu byly losem rozděleny do dvou skupin. Z každé 
postoupily dvě, které se utkaly ve finálové skupině. První tři získali zasloužené věcné ceny. Ve 14:00 hodin 
odstartovala mužská kategorie, kde bylo přihlášeno 14 účastníků. Stejně jako děti byli rozděleni do dvou 
skupin a do finále, které se hrálo systémem play off, postupovali z každé skupiny čtyři. Vítěz byl znám kolem 
18. hodiny. 
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 Poslední turnaj v roce 2010 byl již tradičně ve florbalu. Přihlásilo se 18 mužů a 4 dívky, které tento 
turnaj navštívily již po druhé. Pánové si vylosovali tříčlenné týmy a dívky vytvořily čtyřčlenný tým. Každý 
hrál s každým 2 x 5 minut. K úžasu všech zúčastněných bylo k vidění jedno historické vítězství dívčího týmu 
nad chlapeckým a dívky tak ukázaly, že ve sportu nemá nikdo nic jisté do poslední vteřiny konce zápasu. 
 
Výsledkový servis – umístění na prvních třech místech: 

 
Šipky děti: 

1. Tržil Jiří 
2. Kosmák Tomáš 
3. Roupcová Anna 

Šipky dospělí:  
1. Cakl Michal (uprostřed) 
2. Svoboda Zdeněk (zleva) 
3. Zikmund Michal (zprava) 

 
 
 
 
 
Stolní tenis děti:  

1. Svoboda Tomáš (Šašovice) 
2. Korduljak Radim (Komárovice) 
3. Pokorný Tomáš (Martínkov) 

 
Stolní tenis dospělí:  

1. Břinek Petr (zprava) 
2. Šuckrdle Jan (uprostřed) 
3. Zach Jan (zleva) 

 
 
 

 
 
 
Florbal:  
 
1. Bulička Pavel (zleva)   2. Zikmund Michal (zleva)  3. Svoboda Zdeněk (zleva) 
    Lojda Stanislav (uprostřed)      Roupec Ladislav (uprostřed)      Beránek Jan (uprostřed) 

           Barták Martin (zprava)         Barták Karel (zprava)                     Slatinský Petr (zprava) 
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                                ___________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 14. 1. 2011 

Uzávěrka příštího čísla do 15. 3. 2011.   Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu. 
 Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
LESONICE 

 

pořádá v pátek 11. února 2011 
 

HASIČSKÝ PLES 
v místní sokolovně 

K tanci a poslechu hraje: LOS VALOS 

Začátek ve 20:00 hod.                            Vstupné:60,- Kč 

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 

SRDEČNĚ ZVOU HASIČI 

Pozvánka 
 

Základní škola a mateřská škola Lesonice vás srdečně 
zve na 

 

ŠKOLNÍ PLES 
 

v pátek 21. ledna 2011 ve 20. hodin 
 

K tanci a poslechu hraje: LOS VALOS.  
Čeká vás bohatá tombola a dobré občerstvení. 

 
Výtěžek plesu bude použit na další výchovně 
vzdělávací, kulturní a sportovní činnosti dětí 

naší školy. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi v místní 
sokolovně 

 

Pozvánka na tradiční  

Maškarní ples 
 
Kdy: 26. února 2011 začátek  
Kde: v místní sokolovně 

od 20:00 hodin        
 

K tanci a poslechu hraje kapela 

Phoenix 
 

Vstupné 60,- Kč 
Masky vstup zdarma 

Občerstvení zajištěno. 
Srdečně Vás zve Sportovní klub Lesonice 

 

Průvod masek 26. února 2011.  
Sraz masek před místní sokolovnou  

v 9:00 hodin. 
 


