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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou prázdninové vydání našeho zpravodaje, kde se dozvíte, co nového se v Lesonicích 

chystá a co se událo. Bylo toho opravdu hodně. Mnohé se dočtete v usneseních zastupitelstva. 

Úspěšně jsme prošli přezkumem hospodaření obce Lesonice, který probíhá dle zákona o obcích každým 

rokem. Byl schválen závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010, jehož příjmové položky byly vylepšeny o 

získanou dotaci z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci komunikačních ploch návsi ve výši téměř 

4.400.000 Kč. V minulých vydáních lesonického zpravodaje jsem se zmiňoval o rekonstrukci výpadovky na 

Horní Lažany. Počátek realizace rekonstrukce této vozovky se nám posouvá na srpen tohoto roku, poněvadž 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny opustila své původní rozhodnutí realizovat stavební práce přímo ve 

své režii a bylo nutné připravit výběrové řízení. Zvolili jsme z více důvodů výhodnější variantu společného 

výběrového řízení dvou investorů. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny bude financovat vozovku a obec 

Lesonice zaplatí obruby a chodník. Provedení chodníku bude z důvodu získání maximální dotace rozděleno na 

dvě etapy. V současné době je zveřejněna výzva této veřejné zakázky k podávání nabídek. O termínu uzavírky 

vozovky budeme předem informovat na webových stránkách a místním rozhlasem.  

Společně s touto akcí plánujeme nutné dodělání - finální úpravu povrchu cesty do Obory, popřípadě dle 

zbývajících finančních prostředků opravu cesty pod sokolovnou. 

Na nádvoří zámku proběhla oprava havarijního stavu svodu dešťové vody, která zatékala do fasády zámku 

č.p. 2, přičemž byl zároveň proveden odkop kolem základů, a s tím spojená opatření za účelem snížení 

vlhkosti působící na budovu. Zatékající voda byla zjištěna však také do krovů zámku č.p. 2 a v nejbližší době 

bude urychleně sjednána náprava. 

Další havarijní situace vznikla u objektu mateřské školy, kde začala padat opěrná cihlová zeď u vchodu do 

sklepa. Nebezpečný prostor byl zajištěn proti vstupu, následně v krátké době odborně odbagrován a zeď byla 

vystavěna nově z železobetonu. 

Kdo si ještě nevšimnul, může se zajít podívat na zámek na nová okna a vchodové dveře naší měnící se 

základní školy. Právě v době, kdy píšu tyto řádky, probíhá jejich kompletní výměna v rámci schválené 

půlmilionové dotace z Programu rozvoje venkova. Snížení nákladů na vytápění je jeden z cílů probíhající 

komplexní modernizace ZŠ Lesonice. Snížení / zamezení vlhkosti v přízemí je další úkol, pro jehož vyřešení 

činíme již v tomto týdnu patřičné kroky prostřednictvím kvalifikované instalace přístroje na vysoušení zdiva, 

pracujícího na známém a osvědčeném elektroosmotickém jevu. V  následujících krocích se jistě nevyhneme 

snižování stropů, estetickému vylepšení interiéru a dalším stavebně technickým úpravám, včetně obnovy 

dosluhující venkovní fasády. Na pořadu dne je také úvaha přestěhování kapacitně nevyužité mateřské školy do 

zámku k základní škole, jak tomu bývalo v minulosti. Součástí modernizace školy je samozřejmě také 

zkvalitnění výuky. Před několika týdny jsme za tímto účelem zpracovali podrobný dlouhodobý projekt 

„Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice“ zaměřený na přírodní vědy, výpočetní techniku a informační 

technologie. Na tento projekt v celkové hodnotě téměř 1.000.000 Kč byla podána žádost o dotaci z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nutno neopomenout, že druhá větev humanitních výukových 

předmětů je posilována dalším už probíhajícím projektem, na který byla již přiznána dotace ve výši bezmála 

500.000 Kč. 

Dále pokračuje budování nové hasičské zbrojnice a kompletace nového hasičského auta. Na hasičskou 

zbrojnici jsme ke 111.000 Kč z Programu obnovy venkova Vysočiny obdrželi ještě od Lesů České republiky, 

s.p. sponzorský dar ve výši 90.000 Kč. 

Probíhá nadále schvalovací správní řízení změny č. 1 územního plánu obce Lesonice týkající se mj. rozšíření 

možností stavebních míst. Navrhovány do plochy k zástavbě jsou nově čtyři lokality, které budou zastavovány 

dle možností v uvedeném pořadí (u mateřské školy, výpadovka na Cidlinu, náves pod sokolovnou, 

Chmelenec). Kromě toho máme v současné době k okamžité potřebě a „zasíťovaná“ tři volná stavební místa u 

mateřské školy na pozemku odkoupeném od pana Tomana a jedno stavební místo – travnatá plocha u silnice 

na vjezdu na Chmelenec. Tato čtyři stavební místa tímto nabízíme přednostně občanům Lesonic. Potenciální 

vážní zájemci nechť prosím podají písemnou žádost na obecní úřad. Dalším postupem budou stavební místa 

přibližně od konce tohoto roku v souladu s udržitelným rozvojem území volně inzerována. 

Na závěr Vám všem přeji hodně příjemných a zajímavých zážitků z prázdnin. 

Rostislav Čech 
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 19. 4. 2011 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- rozpočtové úpravy obce 

- pověření starosty ke schvalování rozpočtových úprav 

- nákup reklamních předmětů 

- účast v soutěži „Obec našim dětem“ 

- novou obecní kronikářkou Jarmilu Machovou 

- výběr komise k posouzení nejvhodnějších nabídek u výběrových řízení ve složení: Rostislav Čech, 

Miroslav Dohnal, Květoslava Bastlová, Jiří Šálek a Pavel Bulička 

- zprávu o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Lesonice a Pokyny pro zpracování návrhu 

Změny č.1 Územního plánu sídelního útvaru Lesonice 

- prodej nepotřebného drobného majetku obce (míchačka na beton a cirkulárka) 

Poznámka: DO 30.8.2011 JE MOŽNO PODAT NA OBECNÍ ÚŘAD LESONICE V UZAVŘENÉ 

OBÁLCE NABÍDKOVOU CENU NA ODKOUPENÍ CIRKULÁRKY. MINIMÁLNÍ NABÍDKOVÁ 

CENA JE 4.000 Kč. 

 

Zastupitelstvo pověřuje: 

- kontrolní výbor obce k prověření smluv o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 

- starostu obce Ing. Rostislava Čecha ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 Územního 

plánu sídelního útvaru Lesonice 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- podepsání dohody o poskytnutí dotace na výměnu oken na zámku v ZŠ 

- přípravu na realizaci opravy silnice „Hornolažanská“ 

- provedené kontroly plnění vyplývajících z minulých usnesení Zastupitelstva obce Lesonice 

- kontrolu provedených prací v zámku č. 2 za období 5/2008 až 12/2010 dle nájemní smlouvy 

uzavřené s J. Jahodou 

- průběžnou zprávu Ing. Bastlové o vymáhání pohledávek obce 

- výběr pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci Lesonice na rok 2011 

- vloupání a krádež čerpadla a železných a litinových poklopů v objektu čistírny odpadních vod  

- zprávu policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Lesonice za rok 2010 

- přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí „Skládka TKO“  

- informace o výroční zprávě povinného subjektu o své činnosti za rok 2010 v oblasti poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle nového geometrického plánu pro RWE – 

prodloužení NTL plynovodu na Chmelenci z roku 2005 
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- záměr uspořádat ve spolupráci s obcemi Babice a Cidlina netradiční den dětí – „Pohádkovou 

cestu“ 

- informaci o pravidelném setkání důchodců obcí Lesonice a Babice 

- změny, které byly provedeny na webových stránkách obce 

- informaci o přístroji na vysoušení vlhkých zdí v budově zámku 

- informaci o setkání zástupců Kraje Vysočina se zástupci obcí a neziskových organizací 

 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 6. 5. 2011 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- doplnění plochy „U školky“ pro bytovou výstavbu do zpracování návrhu změny č. 1 Územního 

plánu sídelního útvaru Lesonice 

- dotaci pro TJ Sokol Lesonice ve výši 30 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- rozpočtové úpravy za dané období 

- výsledek výběrového řízení na výměnu oken na ZŠ Lesonice. Byla vybrána finančně nejvýhodnější 

nabídka - společnost AZ OKNA a.s. 

- závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu 

 

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 28. 6. 2011 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- Závěrečný účet obce za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice za 

rok 2010 bez výhrad 

- vyúčtování stočného za rok 2010 a stanovení sazby stočného na rok 2011 ve výši 17 Kč/m³ 

- návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů, včetně návrhu smlouvy o dílo u zakázky 

„Rekonstrukce komunikačních ploch III. etapa“ (Hornolažanská) 

- prodloužení pronájmu zemědělských pozemků obce Lesonice až po úpravě návrhů příslušných 

smluv a na nejkratší možnou dobu 

- realizaci ze 100% dotovaného projektu z Programu péče o krajinu na výsadbu stromů na parc.č. 

585 ve výši 33.458 Kč  

- dlouhodobou koncepci „ozeleňování“ intravilánu i extravilánu obce Lesonice 

- nákup přístroje na vysoušení vlhkého zdiva (elektroosmóza) do budovy zámku č.p. 1 (ZŠ 

Lesonice) za 36 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo pověřuje: 

- Ing. Čecha a pana Dohnala k zastupování obce ve sdružení „Moravskobudějovický mikroregion“ 
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Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- rozpočtové úpravy za uplynulé období 

- vydání upozornění týkající se volného pobíhání domácího zvířectva, zejména psů 

- průběžnou zprávu Ing. Bastlové o evidenci a vymáhání pohledávek obce 

- zprávu kontrolního výboru obce o prověření a aktualizaci smluv o odvádění odpadních vod 

kanalizací pro veřejnou potřebu 

- dar ve výši 90 tis. Kč od Lesů České republiky, s.p. na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

- nabídku na geografický informační systém obce a evidenci komunikací 

- zprávu M. Cakla o vyhodnocení akce pohádková cesta „Tři království“ 

- zprávu M. Zikmunda o vyhodnocení soutěže „Obec našim dětem“ 

- podání žádosti na dotaci pro ZŠ na technické vybavení pro zlepšení výuky a s tím související 

služby a mzdové náklady ve výši cca 1 mil. Kč 

- zprávu od firmy EKO-KOM o zpětném odběru a využití obecního tříděného odpadu, za které obec 

obdržela 50.837 Kč, dále Osvědčení o úspoře emisí 

- možnosti zapojení obce do soutěže „Obec přátelská rodině“ 

- jednání u kulatého stolu KrÚ kraje Vysočina ve věci sportovních a volnočasových aktivit 

- vyhodnocení webové anketní otázky – sportoviště u zámku 

 

 

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010 

 
Jedná se o výtah. Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby naleznete na 

lesonických webových stánkách na úřední desce. 

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Daňové příjmy 3 261 000,00  3 589 800,00  3 791 292,83  

Nedaňové příjmy 637 000,00  1 386 900,00  1 426 738,04  

Kapitálové příjmy 1 000,00  1 000,00   

Přijaté transfery 191 500,00  4 665 100,00  4 665 076,00  

Příjmy celkem 4 090 500,00  9 642 800,00  9 883 106,87  

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Běžné výdaje 3 415 500,00  5 767 200,00  4 754 061,18  

Kapitálové výdaje 800 000,00  387 100,00  1 700,00  

Výdaje celkem 4 215 500,00  6 154 300,00  4 755 761,18  

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)  -125 000,00 3 488 500,00  5 127 345,69  

 

MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 611,80  64 904,00  105 515,80  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 Stavby 39 766 493,67  4 867 630,00  44 634 123,67  

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 446 522,60  936 204,76  2 382 727,36  

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 512 039,84  159 930,80  1 671 970,64  

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

 Pozemky 3 257 022,90  22 721,37  3 279 744,27  
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

Přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2010 bylo provedeno odborem kontroly Krajského 

úřadu kraje Vysočina dne 29. záři 2010 jako dílčí přezkoumání a dne 6. května 2011 jako konečné 

přezkoumání. 

ZÁVĚR: Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

Nebyla zjištěna ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnosti. Obec v roce 2009 prováděla rekonstrukci komunikačních ploch a související úpravy 

návsi II. etapa. V červenci 2010 obec obdržela dotaci -  finanční prostředky ze Státního zemědělského a 

intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova, které byly použity na splátku úvěru. 

 
Poplatky 

 
Do konce října 2011 je třeba uhradit na Obecním úřadě Lesonice poplatky za komunální odpad a stočné. 

 

Poplatek za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 

 

Stočné je tvořeno vyúčtováním poplatku za rok 2010 a úhradou zálohy na rok 2011 ve výši 700 Kč/osobu. 

 

Výpočet sazby stočného za rok 2010:  

 

Materiálové náklady          22.423 Kč 

Mzdové náklady          60.695 Kč 

Ostatní přímé náklady (energie, kaly)     152.116 Kč 

Nepřímé náklady          17.000 Kč 

Opravy a udržování, ost. služby        34.374 Kč 

Financování obnovy majetku kanalizace a ČOV               52.000 Kč 

Fakturované náklady        338.608 Kč 

 

Fakturované množství odpadních vod  19.891 m³ 

Sazba stočného     17,00 Kč/m³ 

 

Výpočet poplatku za odvádění a čištění odpadních vod:  

 

Celková částka k úhradě = množství odpadní vody za rok 2010 (dle směrných čísel a karty odběratele) x sazba 

stočného (17 Kč) – uhrazená záloha v roce 2010 + platba zálohy na rok 2011 (700 Kč). 

 

Poplatek za komunální odpad 

 

Výše ročního poplatku za komunální odpad dle jednotlivých druhů nádob pro rok 2011 zůstává ve 

stejné výši jako v roce 2010: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sběrná nádoba 

v litrech 

Perioda svozů Počet svozů 

za rok 

Roční náklady 

na nádobu v Kč 

Do 120 měsíční 13 540 

Do 120 čtrnáctidenní 26 1170 

Do 240 čtrnáctidenní 26 1610  
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Odpady 

 
Harmonogram svozů komunálního 

odpadu po zbytek roku 2011: 

 

Datum Cyklus 

        

15.7.2011 14 denní / měsíční 
29.7.2011  14 denní 
12.8.2011 14 denní / měsíční 
26.8.2011  14 denní 
9.9.2011 14 denní / měsíční 

23.9.2011  14 denní 
7.10.2011 14 denní / měsíční 

21.10.2011  14 denní 
4.11.2011 14 denní / měsíční 

18.11.2011  14 denní 
2.12.2011 14 denní / měsíční 

16.12.2011  14 denní 

30.12.2011 14 denní / měsíční 

 

Nebezpečný odpad – sběrný dvůr TSMB s.r.o. nebo speciální místnost za obecním úřadem. 

- upotřebené motorové oleje, olejové filtry 

- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky 

- detergenty a odmašťovací přípravky 

- pesticidy (chemické prostředky na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů) 

- domácí kapalné i tuhé chemikálie 

- kyseliny, louhy, vývojky 

- baterie, akumulátory i s elektrolytem, suché galvanické články 

- léky, inj. stříkačky 

Nespotřebované léky a použité injekční stříkačky můžete odevzdat v lékárně. 

 

Zpětný odběr - některé výrobky, které již ztratily svou funkčnost podléhají tzv. zpětnému odběru. Jedná se 

např. o minerální oleje, baterie a akumulátory, galvanické články, výbojky a zářivky, pneumatiky, autovraky, 

elektrická a elektronická zařízení. 

Prodejci nových výrobků jsou povinni informovat zákazníka o místě, kde může použitý výrobek odevzdat.  

V současné době lze výrobky podléhající zpětnému odběru (kromě autovraků) odevzdat ve sběrném dvoře 

TSMB s.r.o. 

 

Bioodpad - je cenná složka komunálního odpadu, ze které je možné při správném zacházení získat kvalitní, 

dobře využitelný kompost. Nevytříděný bioodpad tvoří běžně bohužel více než 40% komunálního odpadu. 

Bioodpad z údržby zeleně: listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů, piliny, 

dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou. 

Bioodpad z kuchyně: zbytky zeleniny a ovoce, okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., čajové sáčky, 

kávová sedlina, skořápky z vajec. 

Bioodpadem v žádném případě není: tekuté zbytky jídel, kosti, maso, oleje, uhynulá zvířata, biologicky 

nerozložitelné látky a jiné odpady. 

 

Ukládání bioodpadu je vhodné na vlastní kompost. Kdo nemá možnost založit si vlastní kompost, může 

bioodpad ukládat na obecní komunitní kompostárně (bývalá skládka v Hluboké), která se musí bohužel díky 

některým nedisciplinovaným občanům zamykat, a proto je třeba k zpřístupnění předem kontaktovat pana 

Dohnala na tel. čísle 603 853 566. Menší množství bioodpadu lze ukládat na pravidelně přistavovanou obecní 

vlečku. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ABY NA VLEČKU S BIOODPADEM NEBYL UKLÁDÁN JINÝ DRUH 

ODPADU, JAK SE STÁVÁ DOPOSUD!!! 

Listí a trávu od vás také převezme místní zemědělský podnikatel Ladislav Roupec. 

Ukládání ostatních druhů odpadu v obci Lesonice: 

 

Plasty, papír, sklo, kovy – barevné kontejnery na separovaný 

odpad rozmístěné na čtyřech volně přístupných místech v obci. 

 

Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, 

lyže,   dveře, WC, umyvadla, plastové vany, apod.) – sběrný 

dvůr TSMB s.r.o. v Mor. Budějovicích, ul. Dopravní 1334. 

 

Pneumatiky - při výměně pneumatik prostřednictvím 

pneuservisu nechte staré pneumatiky v pneuservisu. 

Pneumatiky lze odevzdávat také ve sběrném dvoře TSMB s.r.o. 

 

Stavební odpad (stavební suť, zemina, kamení, asfaltová 

lepenka, eternit, apod.) – skládka v Petrůvkách (uložení si 

hradí dle stavebního zákona každý sám). 
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Obec našim dětem 

 

V sobotu v Domamili proběhl již čtvrtý ročník soutěže "Obec našim dětem", kterého se účastní 

všechny vesnice Moravskobudějovického mikroregionu. Pořadatelé si pro děti připravili několik zajímavých 

soutěží, lesoničtí skončili na třináctém místě z dvaceti účastníků. 

 

 

 

Fotbalová sezóna 2010/2011 

 

Dne 18. června 2011 byl 

odehrán poslední mistrovský zápas 

lesonických fotbalistů  ve třetí třídě 

okresu Třebíč v sezóně 2010/2011. 

Přes nepříznivý průběh sezóny tým 

nakonec skončil na sedmém místě 

ze čtrnácti účastníků, i když pár kol 

před koncem to vypadalo mnohem 

hůře. Tuto sezónu proto nemůžeme 

považovat za úspěšnou a věříme, že 

příští rok dokážeme potěšit 

fanoušky zlepšenou hrou i lepším 

přístupem. 
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Volkswagen maraton Praha očima lesonického běžce – 8.5.2011 

 

Po přečtení článku a rozhovoru s názvem Ironmanská anabáze jednoho Buďováka – Petra Špačka – 

zveřejněném v jednom z podzimních čísel ročníku 2010 Zpravodaje Moravskobudějovického mikroregionu 

mě napadla myšlenka návratu na maratonské tratě.  

Maraton jsem již běžel v roce 2006 v Praze a napadlo mě, že po 5 letech bych se mohl maratónského běhu 

opět zúčastnit. 

Cíle pro tento závod jsem si stanovil dva. Prvním cílem bylo závod dokončit a druhým cílem bylo vylepšit čas 

z roku 2006, kdy jsem takto dlouhý závod běžel vůbec poprvé v životě a dokončil jej v čase 3:54h. 

Ještě před koncem roku 2010 jsem tedy vyplnil přihlášku a zaplatil startovné. 

 

Volkswagen Maraton Praha nebo také Pražský mezinárodní 

maraton, známý pod anglickou zkratkou PIM (Prague 

International Marathon), je maratonský závod založený 

v roce 1995. Je pořádaný v ulicích Prahy každoročně 

v květnu. I přes svou krátkou historii se závod zařadil mezi 

nejprestižnější svého druhu na světě a Mezinárodní 

atletickou federací (IAAF) mu byla v roce 2010 udělena 

zlatá známka, kterou drží 17 nejkvalitnějších městských 

maratonů. Závod odstartoval prezident Václav Klaus a mezi 

známými osobnostmi jsme měli možnost vidět fotbalistu 

Pavla Nedvěda a lyžařku Kateřinu Neumannovou. 

Vypracoval jsem si tedy tréninkový plán s cílem úspěšně 

absolvovat výše zmíněný závod. 

Testem, zda-li jsem schopen závod o délce 42,195 km zaběhnout v předpokládaném čase pod 4 hodiny, měl 

být poprvé pořádaný maraton v Moravských Budějovicích panem Jaroslavem Scherrerem koncem února 

letošního roku. 

V tomto závodě se mi ale bohužel čtyřhodinovou hranici 

pokořit nepodařilo. Závod jsem dokončil v čase 4:15h 

s vědomím a přesvědčením, že další maratón již v životě 

nikdy nepoběžím. ( nyní smích ) 

Do cíle tohoto závodu jsem doběhl velmi unavený a 

vyčerpaný. 

Přesto jsem tento stav překonal a dále se věnoval tréninku. 

Termín startu závodu 8.5.2011 se neúprosně blížil a já se 

snažil držet se svého plánu a poctivě se na závod připravit.  

Maratónci sice tvrdí, že zdravý člověk by tuto vzdálenost 

měl bez větších potíží zvládnout, přesto Vám mohu říct, že 

absolvování takto dlouhého závodu opravdu bolí. 

Den D nastal a já se na závod opravdu těšil. Počasí vyšlo 

náramně – 12 st. Celsia, vanul mírný osvěžující vítr. 

Závodu se zúčastnilo 8.500 běžců. Praha je v květnu 

opravdu krásná a pořadatelé závodu velkou část trati naplánovali tak, aby vedla přes nejzajímavější památky 

v Praze. Ano, prvních 20 kilometrů máte dostatek sil koukat po okolí a vychutnávat si jarní Prahu. 

Pražský mezinárodní maratón je zajímavý nejenom prostředím historické Prahy, ale také velkou účastí 

zahraničních závodníků. 

Během závodu potkáte spoustu zajímavých lidí různých národností, zaslechnete mnoho cizích jazyků, vidíte 

radost, nadšení, cítíte únavu, vnímáte bolest. Podél trati hraje několik kapel, které hrají různé žánry od rocku 

přes pop, zaslechl jsem i jazz, nejvíce energie a dobré nálady a také chuti běžet dál Vám dodá zvuk bubnů. 

Zkrátka vnímáte atmosféru závodu všemi smysly, a i to byl jeden z důvodů, proč jsem se do Prahy na maratón 

rád vrátil. 

Závod jsem dokončil na 1.770. místě v čase 3:45:17h s pocitem velké radosti a chutí do dalšího tréninku. 

 

Miloš Václavek 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maratonsk%C3%BD_b%C4%9Bh
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_asociace_atletick%C3%BDch_federac%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_asociace_atletick%C3%BDch_federac%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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Ze života hasičů ... 
 

Zásahy jednotky SDH obce Lesonice 2011 
 

15.04.2011 Babice    Planý poplach (nenahlášené pálení odpadu) 

24.05.2011 Lesonice    Čerpání vody 

25.05.2011 Cidlina    Čištění kanalizace 

26.05.2011 Lesonice   Čištění kanalizace 

31.05.2011 Meziříčko   Požár nízké budovy (kůlna u rod. domku) 

04.06.2011 Lesonice   Čištění kanalizace 

06.06.2011   Cidlina    Čištění kanalizace 

21.06.2011 Lesonice – Horní Lažany Čištění kanalizace 

27.06.2011 Lesonice   Čištění kanalizace 

05.07.2011 Lesonice   Taktické cvičení – únik nebezpečné látky 

06.07.2011 Lesonice   Likvidace obtížného hmyzu  
 

30. června se naše jednotka SDH obce Lesonice zúčastnila odborné přípravy v areálu Čepra Šlapanov. 

Odborná příprava byla určena pro jednotky, které jsou předurčeny pro stavbu protipovodňových stěn.   

   
 

   

V sobotu 30. dubna 2011 se na 

jihlavském náměstí konal 3. ročník soutěže 

„Hasičský víceboj Jihlava 2011“. Této 

soutěže se zúčastnili nejen profesionální 

hasiči, ale i členové jednotek SDH obcí a 

letos podruhé i ženy. Hasičského víceboje 

se zúčastnili také hasiči z Lesonic, kteří se 

v kategorii JPO III družstev umístili na 4. 

místě (ve složení: Michal Čeloud, Petr 

Neubauer, Jaromír Vavřík) a 7. místě (ve 

složení: Rudolf Fojtík, Karel Růžička, 

Stanislav Šťáva). 

Největšího úspěchu dosáhlo 

družstvo žen, které přivezlo 1. místo  

(ve složení: Jarmila Machová, Marie 

Svobodová, Jarmila Vavříková). 
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V měsíci květnu se začaly konat soutěže, několika z nich se zúčastnila družstva mladých hasičů, žen i mužů. 

Výsledky můžete shlédnout v následující tabulce: 

21. května  Petrovice 
Mladí hasiči - mladší 6. místo 

Hra Plamen 
Mladí hasiči – starší 8. místo 

28. května Čáslavice 

Mladí hasiči – mladší 1. místo 

Okrsková soutěž 

v požárním sportu 

Mladí hasiči – starší 1. místo 

Ženy 1. místo 

Muži 1. místo 

29. května Markvartice 

Ženy 3. místo 
Oblastní kolo soutěže 

v požárním sportu 
Muži 6. místo 

Muži nad 35  7. místo 

11. června Vranín 
Ženy 8. místo  

Noční soutěž 
Muži 23. místo 

19. června  Petrovice 
Ženy 5. místo Okresní kolo soutěže 

v požárním sportu Muži 8. místo 

25. června Martínkov 
Ženy 1. místo Noční soutěž „O pohár 

firmy KLIMAIR“ Muži 13. místo 

Některá videa jsou ke shlédnutí na webových stránkách obce Lesonice, které najdete v sekci Spolky a sdružení 

/ Hasiči / Sbor dobrovolných hasičů / Činnost SDH / 2011, kde jsou odkazy. Fotky ze soutěží naleznete v sekci 

Fotogalerie / Spolky a sdružení / Hasiči. 

5. července 2011 od 14:00 hodin se v Lesonicích konala 

akce „Hurá prázdniny“. Hospůdka na Zámku společně s 

místními hasiči uspořádali nejen pro děti příjemné odpoledne. Pro 

děti byly uspořádány soutěže, které doprovázela pohádková 

postava dráčka Soptíka, který na konci každé soutěživé dítě 

odměnil taškou plnou překvapení. Dále se mohly děti „vyřádit“ 

na skákacím hradu, který do Lesonic dovezlo Rádio Region a 

trampolíně, kterou zapůjčila Obec Lesonice. 

Po pásmu soutěží následovala ukázka slanění z komína 

bývalé kotelny, kterou 

provedl profesionální 

hasič-lezec ze stanice 

HZS kraje Vysočina v Třebíči. Vyproštění osoby z havarovaného 

vozidla předvedli profesionální hasiči HZS kraje Vysočina ze stanice 

Moravské Budějovice.  

Odpoledne bylo zakončeno ukázkou jednotky SDH obce 

Lesonice zásahem na únik nebezpečné látky na místním 

volejbalovém hřišti. 

Během celého odpoledne i 

k večeru bylo zajištěno 

bohaté občerstvení z Hospůdky na Zámku, včetně rožněného prasátka 

a hudby.  

 

 

 

Pozvánka na další akci: 

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

 

Dne 12. 6. 2011 se poprvé v lesonické Oboře konala pohádková cesta „Tři království.“ Tuto akci 

určenou pro děti, rodiče, ale i další nadšence pěší turistiky a pohádkových bytostí se rozhodly společnými 

silami uspořádat obce Lesonice, Babice a Cidlina. 

Převážná část trasy pohádkové cesty vedla Oborou. Start byl nedaleko lesonické hájenky, kde všechny 

účastníky vítal s otevřenou náručí kocour Garfield. Po prezentaci čekali návštěvníky policisté z Moravských 

Budějovic, aby je seznámili s vybavením automobilu, výstrojí, a přiblížili jim tak své zaměstnání. Dále jste 

mohli potkat vodníka s vodnicí, perníkovou chaloupku, loupežníky, co loupili děti o zlaté dukáty anebo 

hejkalku s hejkalem, který se tak dobře maskoval, že někteří návštěvníci ho jen slyšeli. Na cestě mezi Cidlinou 

a Babicemi čekali šmoulové a jejich krásně upravená chaloupka, Nemo a Doris, kteří nechali děti lovit udicí 

v moři a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. „U Verunky“ (kaple sv. Veroniky) tančily víly s vodníkem a nedaleko 

od nich se snažil kutit Pat a Mat. Cesta vedla také kolem kořenářek, které děti hned vyzkoušely ze znalosti 

bylinek. Oborou zněly povely Asterixe a Obelixe. Ti hledali statečné návštěvníky, aby se mohli vydat do boje 

s obávanými Římany.  Kdo se nepřidal a unikl tak náboru, mohl potom bloudit s Mankou a Rumcajsem v lese 

Řáholci.  Na stanovišti lesonických hasičů, kde se dalo nahlédnout do zařízení jednoho z vozidel, jste mohli 

potkat Soptíka. Zde se pohádková cesta pomalu blížila ke svému konci. Ještě proběhnout kolem Šípkové 

Růženky a zlé čarodějnice a děti mohly poznávat plodiny z polí u krtečka a brouka Pytlíka, kde byl již cíl. Na 

všechny účastníky pak čekalo občerstvení a hudba v podobě dětské diskotéky. Pro nejmenší byl postaven 

velký skákací hrad a pro odvážné lanové centrum. 

Tímto děkujeme všem účastníkům za návštěvu, pořadatelům za organizaci a zvláště bych chtěl 

poděkovat partnerům pohádkové cesty „ Tři království“ za podporu. 

Sraz důchodců 

 V minulém čísle Zpravodaje obce Lesonice jsme vás informovali o chystané akci sraz důchodců, který 

byl plánován na termín 16. 9. 2011.  

 Z důvodu rekonstrukce parketové podlahy na hlavním sále místní sokolovny jsme byli požádáni 

organizací Sokol Lesonice o možnost přesunutí na jiný vhodnější termín.  

 Bylo tedy rozhodnuto vyhovět a akci tak naplánovat o měsíc později na 14. 10. 2011. 

Děkujeme za pochopení. 
 

Lesonický triatlon 2011 

Dne 23. 7. 2011 v 16 hodin se koná 7. ročník Lesonického triatlonu. Start je tradičně u rybníka 

Utopence. Kolo a běh se uskuteční na místním fotbalovém hřišti. Hudba a občerstvení zajištěno.  

Ve 13:30 hodin před hlavním závodem se uskuteční 1. Ročník závodu žen jen na kole nad 40 let. Trať 

povede Lesonice – Cidlina – Babice – Lesonice. Zveme všechny odvážné ženy a příznivce triatlonu. 

  

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. 


