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Slovo starosty 

Váţení spoluobčané, 

jaro je tu, ale nějak se mu nechce, chvílemi nám dokonce poletuje sníh. Vypadá to, ţe aprílové počasí nám nic 

neodpustí. Přesto doufám, ţe aţ se Vám tento zpravodaj dostane do ruky, nebudou Vás při čtení zahřívat 

kamna, ale právě tolik očekávané sluníčko.  

Několik málo informací o dění v naší obci: 

Byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na výměnu 30 oken včetně montáţe 

parapetů na zámku v základní škole, čímţ dojde ke sníţení nákladů na vytápění budovy. Samotná realizace 

proběhne během letošních velkých prázdnin. 

Z Programu obnovy venkova Vysočiny máme v současnosti schválenou dotaci ve výši 111 000 Kč na 

rekonstrukci hasičské zbrojnice, která bude tímto přemístěna z budovy zámku do prostor bývalých dílen 

SOUL. Práce na tomto projektu se rozběhly jiţ začátkem března a nyní jsou v plném proudu. Počítá se 

s vytvořením nové plynové přípojky a instalací otopného systému, výměnou oken, sníţením a zateplením 

stropů, s vybudováním funkčního sociálního zařízení, rekonstrukcí ostatních rozvodů a s opravou zatékající 

střechy. 

Další práce, na které budeme také ţádat dotace, by měly vypuknout na přelomu května a června na 

„hornolaţanské“ ulici. Na obou stranách komunikace budou zaloţeny obruby, provede se jednostranné osazení 

dešťových sběrných kanálů a na protější straně (na levé straně – při výjezdu z obce) je počítáno s dláţděným 

chodníkem. Během těchto prací bude silnice ještě stále průjezdná, ale s omezenou rychlostí. K úplné uzavírce 

silnice by mělo dojít následně aţ při rekonstrukci samotné vozovky. V minulém čísle zpravodaje jsem ţádal 

Vás - vlastníky přiléhajících nemovitostí o prověření vlastního napojení na obecní splaškovou kanalizaci. 

Pokud jste jiţ zjistili, či víte, ţe bude třeba v tomto smyslu provést opravu napojení nebo nové připojení 

Vašeho domu, nahlaste se prosím na obecním úřadě, aby bylo moţné dopředu kalkulovat potřebu víceprací. 

Dále vyzývám všechny občany k všímavosti vůči podezřelým osobám, protoţe v půli měsíce března došlo 

k vloupání neznámého pachatele do objektu čistírny odpadních vod obce Lesonice, při kterém došlo ke krádeţi 

věcí a k přímé škodě způsobené jednáním pachatele v celkové výši 47.000 Kč. Bylo zahájeno trestní řízení a 

přijata patřičná opatření pro zamezení opakování této situace. 

Od prvního dubna obec opět zaměstnává tři pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Jako jednu 

z prvních prací, které jste si jistě všichni všimli, prováděli ořezání lip na hlavu v okolí zámku, které je třeba 

opakovat v pravidelných, maximálně tříletých intervalech. Kromě jiného se také zapojili do sbírání odpadků 

v rámci akce „Čistá Vysočina 2011“. Obec Lesonice se totiţ letos přihlásila k této jiţ třetím rokem probíhající 

celokrajské aktivitě zaměřené na jarní úklid Vysočiny, aby vyčistila svá veřejná prostranství a dále okolí silnic 

kraje Vysočina procházející přes Lesonice. Obrovský obdiv a poděkování si ovšem zaslouţí paní učitelky a 

hlavně děti naší základní školy, které pomáhaly dva dny s úklidem. Od tohoto dobrého a příkladného skutku je 

neodradilo ani ošklivé počasí. Na závěr si dovolím touto cestou pozvat naše místní spolky, aby se v příštím 

roce také do této akce zapojily.  

A kdyţ uţ se mluví o uklízení, ještě jedna prosba směřovaná těm, kteří si ještě nezametli silnici od zimních 

posypů před svým domem. Není to nic povinného, ale bylo by hezké a přinejmenším vhodné, aby kaţdý z nás 

tímto způsobem přispíval k dobrému vzhledu obce. (Mimochodem, pan starosta ještě zameteno nemá, ale uţ se 

na to chystá).  
                                                                                                                                                                Rostislav Čech 

 

Dětské hřiště 

S jarním sluníčkem se vrátili na dětské hřiště za školou malí školáčci ze základní i mateřské školy, kde tráví 

svůj volný čas. Všichni si přejeme, aby byli v bezpečí, ale mnohdy opak je pravdou. Hřiště slouţí jako sběrna 

zátek od piva, nedopalků cigaret a občas i rozbitých lahví… 

Proto jménem dětí prosíme odrostlé návštěvníky hřiště, aby si uvědomili, komu tyto prostory mají slouţit, a 

v případě, ţe tady budou trávit volný čas, si po sobě uklidili.  

     

Děkují zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Lesonice 
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 31. 1. 2011 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- rozpočtové úpravy obce 

- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lesonice 

- sníţení odměn členům zastupitelstva obce v souladu s novelizovaným nařízením vlády, které nabylo 

platnosti 01. 01. 2011 

- prodej obecního pozemku parc. č. 99/2 v katastru nemovitostí manţelům Kochrdovým 

- koupi stavebních pozemků od p. Tomana parc. č. 369/31, parc. č. 369/32 a parc. č. 369/40 v k. ú. 

Lesonice 

- poskytnutí dotace pro HC Sokol Lesonice na sezónu 2011 / 2012 ve výši 10 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo pověřuje: 

- Ing. Bastlovou k evidenci a vymáhání pohledávek obce 

- P. Dohnala, Ing. Bastlovou a Ing. Šálka k provedení kontroly a převzetí provedených prací v zámku 

č. 2 za období do konce roku 2010 – plnění dle nájemní smlouvy uzavřené s J. Jahodou – zápočty 

oprav a investic proti nájemnému 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

- moţnost pronájmu prostředí dílny č. 2 bývalého SOU za účelem podnikatelské činnosti (kovovýroba) 

Informace o stavu obyvatelstva: 

 K 1. lednu 2011 bylo přihlášeno k trvalému pobytu na území obce Lesonice celkem 470 obyvatel. 

Během roku 2010 se 14 občanů přihlásilo k trvalému pobytu a 15 občanů se odhlásilo. V loňském roce se 

narodili 4 noví občánci. 

Loni jsme se navţdy rozloučili s 5 obyvateli obce Lesonic. 

 
Úřední hodiny na Obecním úřadě Lesonice 

                      Účetní        Starosta  Místostarosta 

Pondělí 8.00 - 12.00  13.00 - 18.00  17.00 - 19.00  ---------------- 

Úterý  ---------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

Středa  8.00 - 12.00  ----------------  ----------------  ---------------- 

Čtvrtek 8.00 - 12.00  13.00 - 18.00  ----------------  17.00 - 19.00 

Pátek  ---------------  ----------------  ----------------  ---------------- 

 

Veřejně prospěšné práce 

 Obec Lesonice přijala tři pracovníky registrované na úřadu práce pro vykonávání veřejně prospěšných 

prací pro rok 2011 s nástupem od 1. 4. 2011. Z osmi přihlášených uchazečů byli vybráni: Jana Seifertová, 

Pavla Součková a Zbyněk Šaman. 

 Přejeme jim hodně sil a věříme, ţe svou činností budou prospěšní  vzhledu naší obce. 
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Školní ples 

 V pátek 21. ledna 2011 ve 20 hodin pořádala ZŠ a MŠ školní ples. K poslechu a tanci hrála kapela LOS 

VALOS. Výtěţek z plesu bude věnován na mimoškolní vzdělávání dětí, částečné pokrytí nákladů na výlety, 

apod. 

Poděkování 

Tímto příspěvkem chci poděkovat paní ředitelce Mgr. Zdeňce Nejezchlebové a celému jejímu kolektivu 

za práci na přípravě a zajištění průběhu Školního plesu pořádaného dne 21. 01. 2011. Již několik 

plesových sezón jsme pravidelnými návštěvníky a atmosféra plesu je vždy výborná. Uklizená taneční 

plocha, výzdoba sálu, tombola, zabezpečení šatny a prodeje lístků, dobře zvolená taneční kapela, 

zajištění tepla, občerstvení a taktéž náročná práce "v pekle" jsou činnosti, za které je potřeba celý 

pracovitý kolektiv ocenit. 

Ještě jednou díky! 

 Radka a Jaroslav Bémovi   
 

 

Masopustní průvod a maškarní ples SK Lesonice 

Dne 26. února 2011 pořádal spolek SK Lesonice masopustní průvod masek obcí. Jako kaţdým rokem 

se sešlo několik masek a je nutno podotknout, ţe letošní rok byl ze strany účasti masek nejslabším rokem. 

Musíme si přát a snaţit se, aby tato krásná tradice v Lesonicích nezanikla a oslovila tak i širší veřejnost. 

Masky při průvodu obcí nejen bavily občany, ale také je i pozvaly na večerní ples, který se nesl téţ  

v duchu maškarního reje. Průvod zavítal i do přilehlé osady Horní Laţany. Téměř v kaţdé domácnosti čekalo 

na masky pohoštění i hřejivý přípitek, protoţe i kdyţ se sluníčko snaţilo průvod zahřát paprsky slunce, byla 

zima dotěrnější, a tak se snáze vkrádala pod převleky masek.  

Sportovní klub Lesonice si dovoluje poděkovat všem občanům za vřelé přijetí, bohaté pohoštění a 

příspěvek do pokladny. Masopustní průvod byl zakončen jiţ zmíněným večerním plesem, kde k tanci a 

poslechu hrála jako obvykle kapela Phoenix.  

 Ještě jednou patří všem občanům poděkování, budeme se těšit na příští rok a další masopustní průvod. 

Doufáme, ţe se zapojíte a obohatíte průvod i Vy. 

 

Dětský karneval 

 Nedělní odpoledne 6. března 2011 patřilo dětem, které si přišly zaskotačit a ukázat své povedené 

převleky na dětský karneval pořádaný ZŠ a MŠ Lesonice ve spolupráci s obcí Lesonice. Karnevalu se 

účastnilo 42 dětí v převlecích princezen, kovbojů, rytířů, kouzelníků, školaček a zvířátek. K poslechu a 

dovádění hrála paní Urbánková z hudební školy Yamaha. Pro děti byl připraven veselý program v podobě 

různých soutěţí, mezi které například patřila promenáda masek, ţidličkovaná a vystoupení na pódiu u 

mikrofonu. Zde děti dostaly příleţitost zazpívat si písničku nebo přednést básničku. Za odměnu si pak mohly 

vylosovat tombolový lístek, který ihned proměnily za výherní balíček se sladkostí, ovocem, omalovánkami, 

pastelkami a překvapením.  

 

Klub seniorek 

 Dne 1. února 2011 byl v Lesonicích zaloţen Klub seniorek. První toto setkání se uskutečnilo ve středu 

16. 2. V 17:00 hodin v Hospůdce na zámku. Dále se pak tento klub setkává kaţdou středu v lichý týden. 

 Milé seniorky, přijďte si popovídat při kávičce, pivečku nebo vínečku. Ahoj v hospůdce. 

Klub seniorek   

 

 



Zpravodaj obce Lesonice č. 2 / 2011 ze dne 7. dubna 2011                                                                               

     

  

5 

Setkání „angažovanců“ 

Ve dnech 25. - 26. 3. 2011 se na turistické chatě Čeřínek u Jihlavy uskutečnilo setkání zástupců obcí a 

neziskových organizací se zástupci samosprávy kraje Vysočina.  

Na programu byly zajímavé přednášky např. na téma komunikace obcí a neziskových organizací 

s veřejností a různé diskuze o problémech vznikajících právě mezi zástupci obcí a neziskovými organizacemi 

(hasiči, sportovci atd.). Přínosem byly zejména rady a zkušenosti starostů jednotlivých obcí s řešením různých 

situací a problémů (např. rozdělování peněz jednotlivým spolkům, pořádání kulturních akcí) i připomínky 

zástupců kraje Vysočina. 

Diskuze pokračovaly v uvolněné náladě aţ do ranních hodin, kdy se nám mimo jiné podařilo prosadit 

to, aby se příští setkání „angaţovanců“ na podzim 2011 uskutečnilo u nás v Lesonicích. 

Všichni jsme se shodli, ţe společná akce umoţnila zajímavé pohledy na rozvoj obcí, jak z pohledu 

neziskových organizací, tak z pohledu zastupitelů a přinesla tak účastníkům zajímavé podněty do budoucna. 

 

 

Vítání občánků 

V neděli 17. dubna 2011 proběhlo v obřadní 

síni obecního úřadu vítání malých občánků do 

ţivota. Pan starosta přivítal Gabrielu Čeloudovou, 

Jáchyma Procházku a Elišku Budařovou. Ještě 

jednou přejeme rodičům hodně radosti při jejich 

výchově a dětem krásné a šťastné dětství. 

 

 

Pozvánka k příležitosti Dne matek 

 Ţáci Základní školy a mateřské školy Lesonice Vás zvou na oslavu u příleţitosti Dne matek. Děti MŠ 

se představí pásmem maminkám a ţáci ZŠ sehrají divadelní pohádku „Jak se Honza dostal do pekla“. Zároveň 

se svým programem vystoupí děti ze školní druţiny a hudební školy.  

Začátek 8. května ve 13.30 hodin v místní sokolovně. 
 

 
Pozvánka na Výroční schůzi T. J. Sokol Lesonice 

Datum a místo konání: 29. 4. 2011 v místní sokolovně 
Zahájení: 18:00 
Program: 

1. Zpráva o hospodaření jednoty 

2. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období 

3. Zprávy o činnosti oddílů 

4. Plán činnosti na další období 

 

Srdečně zváni jsou nejen členové T. J. Sokol Lesonice, ale i všichni, kteří se zajímají o kulturní a 

sportovní dění v naší obci.  

 

Občerstvení zajištěno. 

Na setkání s Vámi se těší členové Výboru T. J. Sokol Lesonice 
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Ze života hasičů ... 

 
Zásahy jednotky SDH obce Lesonice 2011 

 

03. 01. 2011 Babice   Poţár sušárny květin 

22. 01. 2011 Lesonice   Poţár slámy a pneumatik u bioplynové stanice 

02. 02. 2011 Litohoř   Planý poplach (poţár) - zakouřená chodba 

05. 02. 2011   Lesonice  Čerpání vody 

27. 02. 2011  Lesonice  Čištění kanalizace 

21. 03. 2011   Martínkov  Poţár stohu 

23. 03. 2011   Babice   Poţár dřevěné verandy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv HZS 

 

Členové jednotky SDH obce Lesonice kromě zásahové činnosti se v měsíci březnu zúčastňují odborné 

přípravy na stanici HZS v Třebíči. Mezi další činnosti patří pomoc při stavebních úpravách v budově bývalých 

dílen, kde se buduje nové zázemí pro hasiče a jejich novou techniku. Pokračuje renovace vozidla CAS 25 

LIAZ. 
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Hasiči z Lesonic děkují všem, kteří přispěli do 

tomboly na hasičský ples. Výtěţek plesu byl 

pouţit na nákup soutěţních hadic pro mladé 

hasiče, čímţ všem děkujeme za podporu při této 

kulturní akci.    

 

30. dubna se koná soutěţ „Hasičský víceboj“ v Jihlavě, které se zúčastní někteří členové jednotky 

SDH. Jedná se o soutěţ, kde si hasiči vyzkouší svoji fyzickou a psychickou odolnost vůči zadaným 

úkolům, které je mohou potkat při zásahové činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V měsíci květnu začne období soutěţí pro mladé hasiče a soutěţe v poţárním sportu pro muţe a ţeny. 

Termíny některých soutěţí jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

21. května Petrovice Mladí hasiči Hra Plamen – jarní kolo 

28. května Čáslavice Mladí hasiči - muţi - ţeny Okrsková soutěţ v PS 

29. května Markvartice Muţi - ţeny Oblastní kolo v PS 

11. června Vranín Muţi - ţeny  Noční soutěţ 

19. června Petrovice Muţi - ţeny Okresní kolo v PS 

 

Pozvání na další akce: 

5. července - „Hurá prázdniny“ na nádvoří zámku v Lesonicích 

19. srpna - taneční zábava se skupinou LOS VALOS na nádvoří zámku v Lesonicích 

26. - 28. srpna - PYROCAR Přibyslav 
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Rozlosování jarní části III. třídy muži Lesonice „A“ 
 

 

Kolo  Termín              Den Domácí   Hosté          Čas       Výsledek 

 

14. kolo  27. 3. 2011 NE Litohoř  : Lesonice 10:15 hodin (jiţ se hrálo 1:1) 

15. kolo    3. 4. 2011 NE Předín  : Lesonice 15:30 hodin (jiţ se hrálo 0:2) 

16. kolo    9. 4. 2011 SO Lesonice : Třebelovice 15:30 hodin (jiţ se hrálo 0:2) 

17. kolo  16. 4. 2011 SO Čáslavice : Lesonice 16:00 hodin (jiţ se hrálo 3:0) 

18. kolo  23. 4. 2011 SO Lesonice : Heraltice 16:00 hodin 

19. kolo    1. 5. 2011 NE Police  : Lesonice 16:30 hodin 

20. kolo    7. 5. 2011 SO Lesonice : Horní Újezd 16:30 hodin 

21. kolo  15. 5. 2011 SO Jakubov  : Lesonice 16:30 hodin 

22. kolo  21. 5. 2011 SO Lesonice : Martínkov 16:30 hodin 

23. kolo  28. 5. 2011 SO Lesonice : Jemnicko 16:30 hodin 

24. kolo    5. 6. 2011 NE Šebkovice : Lesonice 16:30 hodin 

25. kolo  11. 6. 2011 SO Lesonice : Ţeletava  16:30 hodin 

26. kolo  18. 6. 2011 SO Kojetice  : Lesonice 16:30 hodin  

 

Změna termínů vyhrazena 

 

 

Termíny plánovaných kulturních akcí v Lesonicích  

13. 5. 2011  taneční zábava se skupinou Extáze   (místní sokolovna) 

18. 6. 2011   taneční zábava se skupinou Bagr   (místní sokolovna) 

16. 7. 2011   taneční zábava se skupinou Reflexy   (nádvoří zámku) 

30. 7. 2011   taneční zábava se skupinou Extáze   (nádvoří zámku) 

27. 8. 2011   taneční zábava se skupinou Extáze   (nádvoří zámku) 

16. 9. 2011   Sraz důchodců     (místní sokolovna) 

7. 10. 2011   taneční zábava se skupinou Extáze   (místní sokolovna) 

19. 11. 2011   taneční zábava se skupinou Extáze   (místní sokolovna) 

 
Změna termínů vyhrazena 

 

Hospůdka na zámku 
 

 

 

 

 

 

Pohádková cesta 

 Na den 11. 6. 2011 se chystá a za příznivého počasí se bude konat první ročník akce „Pohádková cesta.“ 

Tato cesta bude realizována díky hlavní spolupráci vesnic Lesonice, Babice a Cidlina. Trasa bude vymezena 

mezi těmito obcemi v okolí obory. Bliţší informace budou v předstihu upřesněny. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 18. 3. 2011. 

Uzávěrka příštího čísla do 25. 6. 2011.   Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu. 

 Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání. 

30. 4. 2011 pořádá Čarodějnický rej 

Zveme všechny dospělé a malé čarodějnice. 

Nejhezčí dětská čarodějnice odměněna. 

3.6. Posezení s hudbou 

 Začátek ve 20:00 hod. 

K poslechu a tanci hraje pan Nosek. 


