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�

� Co nového u nás ve škole?
� R ok 2012 je ve znamení

oprav komunikací a chodníků.

�O
 slavy vzniku Sportovního klubu Lesonice.
� P oplatky – změna termínu!
Už brzy vyjede nové hasičské auto na svůj první zásah.

Čeká nás slavnostní otevření nové
hasičské zbrojnice.

druhá část

�

na kole do Itálie

�

Ze života hasičů...

�

pohádková cesta 2011
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Úřední hodiny
Starosta
Pondělí
Místostarosta
Čtvrtek
Účetní, CzechPOINT, ověřování
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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dopolední

odpolední
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

č. 1/2012 ze dne 31.března 2012

Vážení spoluobčané,
obec Lesonice vydává zpravodaj
vlastními silami od roku 2003 a
od té doby spatřilo světlo světa
postupně už celkem 31 výtisků
pojednávajících o dění v obci a
okolí. Od tohoto, již 32. vydání,
se pokusíme Lesonický zpravodaj
vydávat ve zbrusu novém grafickém provedení s barevnými fotkami, s více informacemi. Co je
neméně podstatné a zároveň překvapující, za nižších nákladů než
v minulosti.
V tomto letos prvním zpravodaji se dočtete v přehledném shrnutí,
co se v obci Lesonice událo od vydání minulého čísla, ale zároveň,
co se chystá nejen v příštím čtvrtletí. To znamená, připomeneme
si v krátkém ohlédnutí vánoční čas 2011, přes novoroční ledové
koupání se přeneseme do nového roku 2012 až k dnešním teplým
rozkvétajícím jarním dnům. V ucelených samostatných kapitolách se
dozvíte, o čem jednalo zastupitelstvo, jaký je rozpočet obce na rok
2012, o stočném, o poplatku za komunální odpad, atd.
Zvláště upozorňuji na změně termínu placení poplatku za komunální
odpad. Poplatek za komunální odpad je splatný nově do 30. dubna
příslušného kalendářního roku. Díky mírně opožděnému vydání
zpravodaje se však výjimečně posouvá termín pro zaplacení do konce května 2012. Poplatek za stočné se platí stejně jako v minulosti
nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku. Dříve vybíral
obecní úřad obě platby na podzim najednou, což dělalo některým
občanům, v rámci jejich finančních možností, problémy s placením.
Proto se platby za poplatky od letošního roku rozdělují do dvou výše
uvedených platebních termínů, aby částka k uhrazení nebyla tak vysoká. Samozřejmě však lze uhradit oba poplatky najednou v prvním
termínu do konce dubna. A to v úředních hodinách.
Naši obec letos čeká poměrně hodně stavebních prací, na která
v současnosti probíhá výběrové řízení. Blíže se dočtete
níže ve zpravodaji. Nutno podotknout, že zvelebování Lesonic v takovémto rozsahu je možné
jenom proto, že se nám podařilo získat řadu
dotačních prostředků ať už z národních, či
evropských zdrojů. Jak jsem již konstatoval
v minulosti, dotace strategicky rozhodují o
možnostech rozvoje obcí, a to ve většině
oblastí hospodaření a správy obce. Proto
také neustále o další a další dotace žádáme.
V letošním roce jsme např. požádali o dotaci
na modernizaci informačních technologií
v obecní knihovně, dále o peníze na opravu
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32. vydání

pěti sakrálních objektů v Lesonicích (čtyř křížů a zvoničky).
Ze stavebních činností jsme požádali o dotaci na rekonstrukci komunikace pod sokolovnou, která se po letošní zimě ocitla v rozsáhlém
havarijním stavu, který musíme řešit ne zbytečnými vysprávkami,
ale kompletní rekonstrukcí vozovky, při které dojde navíc k nutnému ponížení nivelety komunikace. A to tak, aby okolní chodník
a stavby nebyly výškově utopeny, jak je tomu doposud a aby se
jednou provždy odstranily odtokové problémy s vodou – vlhkostí v
komunikaci, které jsou příčinou havarijního stavu. Majitele okolních
nemovitostí tímto žádám o součinnost při realizaci stavby. V nejbližší
době budou tito kontaktování z důvodu souhlasu se stavbou pro
potřeby stavebního povolení.
Ve stavu příprav k realizaci máme již dvě schválené finanční dotace:
projekt Stavba chodníku v Lesonicích – hornolažanská a projekt
Zateplení stropu ZŠ Lesonice včetně výměny svítidel.
V souvislosti s druhým uvedeným projektem se také zabýváme
potřebou rekonstrukce tělocvičny a přilehlých toalet v ZŠ včetně
modernizace vybavení.
Z nově schválených dotací musím zmínit, že k loňskému milionu pro
ZŠ, nám přibylo schválení projektu Obnova místní komunikace a
doplnění další technické infrastruktury v obci Lesonice ve výši téměř
dalších 2.000.000 Kč. Tyto prostředky budou v letošním a částečně
příštím roce použity na finální úpravu cesty do Obory, na zpevněné
plochy – stavba chodníku v uličce k fotbalovému hřišti, zpevnění
parkoviště před pilou zatravňovacími tvarovkami a vydlážděním
ploch pod kontejnery separovaného odpadu. Dále na vybavenost
– postavení zastřešeného altánu na středovém ostrůvku nádvoří,
vybudování stání pro kola u ZŠ, pořízení naučné tabule k selské rebelii
na panství lesonickém 1775, pořízení nové úřední desky a opravu
plotu nádvoří zámku. Finanční prostředky z této dotace budou dále
použity na provedení parkových úprav dotýkajících se spodní návsi
a prostor před zámkem a také na nový bezdrátový obecní rozhlas
s komfortním systémem domovních stanic umístěných
v každém bytě.
Ing. Rostislav Čech
starosta
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OBEC LESONICE
USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,konaného dne 22. prosince 2011 v budově
obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
‣ rozpočet obce Lesonice na rok 2012
‣ rozpočtový výhled obce Lesonice na období 2013 – 2017
‣ výroční zprávu ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok 2010/2011
‣ nezvyšování daně z nemovitostí v dalším období
‣ inzerci, tj. nabídnutí stavebních pozemků také zveřejněním
mimo Lesonice
‣ v yřazení dvou nedobytných pohledávek obce v celkové výši 14.000 Kč (zaniklá firma DIPROZ z Babic – z roku
2002 13.000 Kč, firma Dotace Bernaard spol. s r.o. z Brna
– 1.000 Kč)
‣ záměr prodeje 4 obecních pozemků č.125/31, 29, 99/6 a 207,
k.ú. Lesonice
‣ prodejní cenu za výše uvedené pozemky, a to 25 Kč / m2
‣ záměr směny obecních pozemků s Lesy ČR doplněný o nákup
části pozemků č.379/2 v Oboře
‣ o depisování dlouhodobého majetku obce rovnoměrným
způsobem
Zastupitelstvo bere na vědomí:
‣ informace Ing. Bastlové o evidenci a vymáhání pohledávek
obce
‣ informace o získaných dotacích a podaných žádostech v roce
2011
‣ informace Ing. Šálka o možnostech sociálního bydlení v budově
bývalého SOU lesnického
‣ rozpočtové úpravy č. 10
‣ zhodnocení uplynulého roku 2011
‣ příkaz starosty k inventarizaci majetku obce k 31. 1. 2012
‣ možnost navštěvování kurzu vzdělávání zastupitelů
‣ informace o setkání starostů v Třešti
‣ možnost změny jízdního řádu autobusového spoje 12 linky
790670, která spočívá ve vytvoření možnosti přestupu na
autobusový spoj 21 linky 790431 v zastávce Římov. Došlo by
tím k posílení odpoledního spojení z Třebíče do Lesonic.
USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, konaného dne 22. března 2012 v budově
obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
‣ zprávu o kontrole plnění úkolů z minulých zastupitelstev
‣ zprávy o kontrolách finančního výboru
‣o
 becně závaznou vyhlášku č. 01/2012 o poplatku za komunální odpad
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‣ celkové vyúčtování nákladů pro vodné a stočné v obci Lesonice
za rok 2011
‣ zprávu o provedené inventarizaci za rok 2011
‣ prodej obecních pozemků (parc.č. 125/31 – druh pozemku zahrada - výměra 626 m², č. 29 - druh pozemku zahrada - výměra
129 m², č. 99/6 - druh pozemku zahrada - výměra 214 m²
‣ parc.č. 125/31 – druh pozemku zahrada - výměra 626 m² panu Romanu Coufalovi, bytem 58601 Jihlava, Hamerníkova 2598/16,
‣ parc.č. 29 - druh pozemku zahrada - výměra 129 m² panu Jiřímu
Andělovi, bytem 67544 Lesonice 10,
‣ parc.č. 99/6 - druh pozemku zahrada - výměra 214 m²
do podílového spoluvlastní (id.1/2) panu Janu Kratochvílovi
a paní Martině Růžičkové, oba bytem 67602 Moravské Budějovice,
Chelčického 1475. Prodejní cena byla stanovena na 25 Kč za 1
m². Daň z převodu nemovitostí platí kupující.
‣ kupní smlouvu – odkoupení budovy č.p./č.e. na parcele č. 30
odkoupení budovy bez č.p./č.e. na parcele č. 30
‣ kupní smlouvu - využití předkupního práva na ½ spoluvlastnický
podíl státu - odkoupení pozemku parc.č. 30
‣ v ýroční zprávu povinného subjektu o své činnosti za rok 2011
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
‣ převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ do rezervního fondu
‣ záměr rekonstruovat komunikaci pod sokolovnou
‣ výměnu oken na zámku č.p. 1 v ordinaci MUDr. Ambrožové
a MUDr. Františkové a jejich finanční spoluúčast ve výši 50 %
nákladů.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
‣ zřízení věcného břemene pro RWE – prodloužení NTL plynovodu
na Chmelenci z roku 2005, vyrovnání finančních pohledávek
‣ zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Lesonice za rok
2011
‣ informace z jednání zástupců Moravskobudějovického mikroregionu
‣ závěrečný účet svazku obcí za rok 2011 - Svazek obcí „Skládka
TKO“ a dále krátkodobý a střednědobý rozpočet svazku obcí
‣ průběžnou zprávu o evidenci a vymáhání pohledávek obce
‣ informace o průběžném stavu jednotlivých zažádaných dotačních
titulů a již přidělených dotací
‣ informace o veřejné službě na rok 2012
‣ informace o možnostech využití budovy bývalého SOU
‣ rozpočtové úpravy
‣ informace o záměru novostavby zemědělské skladovací haly Rolnické společnosti Lesonice, a.s.
‣ informace o změně jízdního řádu – nový spoj z Třebíče
‣ nařízení starosty o zajištění rozšířené mediální informovanosti
‣ informace o akci Čistá Vysočina

č. 1/2012 ze dne 31.března 2012

Plánované stavební práce v roce 2012
•	Rekonstrukce místní komunikace pod sokolovnou
– balený asfalt
• Stavba chodníku v Lesonicích – hornolažanská
• Zateplení stropu ZŠ Lesonice včetně výměny svítidel
•	Rekonstrukce tělocvičny a přilehlých toalet v ZŠ včetně modernizace vybavení
• Nová fasáda hasičské zbrojnice
•	Obnova místní komunikace do Obory - finální úprava povrchu se zástřikem
•	Stavba chodníku v uličce k fotbalovému hřišti
– zámková dlažba
• Zpevnění parkoviště před pilou zatravňovacími tvarovkami
•	Vydláždění ploch pod kontejnery separovaného odpadu –
u mateřské školky a na Chmelenci
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 22. 03. 2012
usneslo vydat na základě § 17a odstavce 1) zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o poplatku za
komunální odpad podle počtu a objemu nádob, ze které mimo jiné
vyplývá, že poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je každý vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Roční poplatek za komunální odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem
dle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů v obci
Lesonice pro rok 2012:
Předpokládané náklady obce vyplývající z režimu
nakládání s komunálním odpadem

162 000 Kč

Počet svozů sběrných nádob

13/26

Jednotkové náklady na sběrnou nádobu do 120 l

46,74 Kč

Jednotkové náklady na sběrnou nádobu
240 l

64,52 Kč

Předpokládané roční náklady na jednotlivé druhy sběrných
nádob:
Sběrná
nádoba
v litrech

Perioda svozů

Počet svozů za rok

Výpočet
ročních
nákladů

Roční
náklady na
nádobu v Kč

Do 120

měsíční

13

13*46,74

607,62

Do 120

čtrnáctidenní

26

26*46,74

1215,24

240

čtrnáctidenní

26

26*64,52

1677,52

Výše ročního poplatku za komunální odpad dle jednotlivých
druhů sběrných nádob:
Sběrná nádo- Perioda svozů
ba v litrech

Počet svozů Roční poplatek
za rok
za nádobu v Kč

Do 120

měsíční

13

607

Do 120

čtrnáctidenní

26

1215

240

čtrnáctidenní

26

1677

Vyúčtování stočného za rok 2011
Na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích zveřejňuje vlastník a provozovatel kanalizace
v obci Lesonice celkové vyúčtování stočného za rok 2011.

Materiálové náklady
Mzdové náklady
Ostatní přímé náklady (energie, kaly)
Nepřímé náklady
Opravy a udržování, ostatní služby
Úplné vlastní náklady na odvádění
a čištění odpadních vod
Financování obnovy majetku kanaizace
a ČOV
Fakturované náklady
Fakturované množství odpadních vod
Průměrná cena
Sazba stočné (schváleno zastup. obce)

�
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1.475,- Kč
72.744,- Kč
157.320,- Kč
2.000,- Kč
24.641,- Kč
258.180,- Kč
52.000,- Kč
310.180,- Kč
17.200,- Kč
18,03 Kč/m³
18,00 Kč/m³

Veřejná služba 2012
Veřejná služba je služba, která se nově od roku 2012 nabízí dlouhodobě nezaměstnaným a osobám v hmotné nouzi. Předmětem veřejné
služby je taková činnost, která je obecně v zájmu dané obce: většinou
jde o pomoc v oblasti životního prostředí, kulturního rozvoje a sociální
péče, konkrétně se může jednat o udržování čistoty v ulicích a na
veřejných prostranstvích dané obce, sezónní práce, výpomoc v obcí
vlastněných objektech. Veřejná služba zdaleka neznamená pouze zametání chodníku, jak je mnohdy vnímáno. Mezi veřejnou službu může
patřit celá řada dalších činností, počínaje pomocí v obecní knihovně,
řízení dopravy na přechodu pro chodce před školami až po pomoc při
pořádání kulturních akcí v obci.
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012 uvádí, že
uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku
vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude
vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence uchazečů
o zaměstnání může být znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců
ode dne vyřazení. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci
hmotné nouzi. Osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bude vždy
předem upozorněna, že při odmítnutí veřejné služby, kterou může
vykonávat (pokud tomu nebude bránit vážný důvod, např. zdravotní
stav apod.), jí hrozí vyloučení z evidence ÚP ČR i ze systému pomoci
v hmotné nouzi.
Veřejná služba bude nabízena zpočátku osobám, které se nacházejí
v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude úřad práce nabízet veřejnou
službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou v hmotné nouzi a jsou
evidováni déle než jeden rok. Současně bude nabízena osobám, které
byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání
v součtu celkem déle než jeden rok.nbb
V ČR vykonává veřejnou službu asi 16.000 lidí, na konci příštího roku
by mělo být zapojeno až 50.000 lidí. Nyní se zapojují do veřejné služby
osoby v hmotné nouzi a zabezpečují ji obce. Od příštího roku ji budou
vykonávat osoby v hmotné nouzi i vybrané osoby vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání.
Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních
schopností a dovedností osob, které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením vhodného
zaměstnání. Má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování
osob, zvyšuje podíl lidí na životu obce či komunity.
Výběr pracovníků provádí příslušný úřad práce. Pro obec Lesonice byli
úřadem práce určeni tito pracovníci: Václav Seifert, František Benáček,
Zdeněk Svoboda a Marie Vavrečková. Pracovní doba byla stanovena
na 10 hodin týdně v období od 2. 4. 2012 do 31. 7. 2012. Pro období
1. 8 . 2012 – 30. 11. 2012 budou vybráni úřadem práce další adepti.
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� Informace o počtu obyvatel

V průběhu roku 2011:

v Lesonicích za rok 2011

‣ se narodily 3 děti,

Počet evidovaných osob k trvalému pobytu byl k 1.1.2011
470 osob, k 31.12.2012 474osob.

‣ přistěhovalo se 20 osob,

� A kce čistá Vysočina

‣ zemřely 3 osoby,
‣ odstěhovalo se 16 osob.

� Vítání občánků

Obec Lesonice se letos opět
připojuje k již IV. ročníku akce
ČISTÁ VYSOČINA pořádané
Krajským úřadem Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý
Kraj Vysočina. Úklid veřejného
prostranství probíhá ve dnech
13. – 20. dubna 2012. V Lesonicích se zapojují všechny spolky, základní škola, pracovníci veřejné
služby a další. Odpadky se sbírají v následujících lokalitách:

V roce 2011 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání
malých občánků do života. Panem starostou Ing. Rostislavem
Čechem byli přivítáni Gabriela Čeloudová, Jáchym Procházka,
Eliška Budařová, Mikuláš Melkus a Šimon Zach. Ještě jednou
přejeme rodičům hodně radosti při jejich výchově a dětem
krásné a šťastné dětství.

‣ Fotbalové hřiště – fotbalisté
‣ Les Obora (lesonická honitba) – myslivci
‣ Bývalá skládka v Hluboké a přístupová polní cesta – Sokol a
pracovníci veřejné služby
‣ Okolí zámku, park, náves – žáci ZŠ

� Nové autobusové spojení z Třebíče
Obci Lesonice se podařilo zajistit nové autobusové spojení z Třebíče do Lesonic s odjezdem v 16:30 hod. ze
stanoviště č. 13.
Obec Lesonice již 10.11.2011 požádala jménem svých
občanů Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Kraje Vysočina o změnu jízdního řádu autobusového
spoje 12 linky 790670, která spočívá ve vytvoření možnosti
přestupu na autobusový spoj 21 linky 790431.

Tzn. na autobus jedoucí z Třebíče v 16:30 hod. do Čáslavic
(16:57) nově navazuje s možností přestupu v 16:58 hod.
autobus jedoucí do Lesonic (17:11) a dále do Moravských
Budějovic, který dříve jezdíval o 48 minut dříve.
Od 4. 3. 2012 tak mají občané Lesonic a dotčených
obcí další možnost autobusové dopravy z Třebíče
v odpoledních hodinách.

� Zahrádkáři Lesonic
Obec Lesonice informuje o příkladném dobrém skutku, který vykonali zahrádkáři z Lesonic, konkrétně Ing. Jaroslav Marek a Antonín
Tittler. Provedli s péčí jim blízkou odborný výchovný řez korun stromů
– ovocné aleje, kterou loni 2011 vysázeli společnými silami spolky
a občané Lesonic na Stráňkách. Také ke konci letošního roku by
se měly sázet zase další stromy. Místo bude ještě upřesněno. Takže
se už pomalu můžeme zase těšit na podzimní opékání brambor
v popelu, které sázení stromů provází.
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ZŠ a MŠ Lesonice
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Lesonice děkují všem, kteří pomohli s organizací školního plesu,
přispěli do tomboly a přišli se pobavit. Výtěžek z této akce bude použit na zajišťování
sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro děti.
V současné době je pro nás dobrou zprávou úspora ve výši 142 000 Kč z důvodu změny
dodavatele plynu. Taktéž díky instalaci přístroje na odvlhčení zdiva (elektroosmózy)
dochází postupně k viditelnému snížení vlhkosti v přízemí základní školy.
Plánované akce:
13. květen – oslava Dne matek, kde se divadelní kroužek dětí ZŠ představí s pohádkou
„Lucerna“ a předškolní děti s pásmem písniček a říkanek.
Dále se žáci zúčastní sportovní olympiády malotřídních škol okresu Třebíč, recitační
soutěže mikroregionu, plavecké výuky (žáci 3. a 4. ročníků a předškolní děti MŠ).
Závěr roku bude patřit školnímu výletu, exkurzi do zrekonstruovaného objektu Na
Vískách a také návštěvě divadelní pohádky „Popelka“.
Před předáním vysvědčení se na nádvoří uskuteční tradiční diskotéka na uvítání velkých prázdnin.
Všem občanům přejí žáci sluníčkové počasí.
Dopravní výchova v Mor. Budějovicích (4. a 5. ročník).
Plavecký výcvik (3. a 4. ročník a předškolní děti) – 17. 4.
– 26. 6.
Návštěva divadla Pasáž – muzikál Popelka.
Exkurze do zrekonstruovaného objektu bývalého mlýna na
Vískách.

Školní výlet.
Exkurze do Jaroměřického zámku (ZŠ a MŠ) a do muzea básníka Otokara Březiny (4. a 5. ročník).
Výlet na kolech pro 3. – 5. ročník.
Sportovní olympiáda malotřídních škol v Třebíči.
Recitační soutěž v Mor. Budějovicích.
Diskotéka na nádvoří na závěr školního roku.

� Školní časopis – jak to vidí děti
Vánoce
Vánoce byly moc pěkné. Ráno nám Ježíšek donesl stromeček. Dopoledne
jsme obalovali kapra. Potom o půl čtvrté jsme šli do kostela na půlnoční. A
byl večer, já a sestra jsme se vykoupaly a ustrojily. Táta nachystal do kuchyně
kameru. Navečeřeli jsme se a šli jsme ke stromečku. Já jsem začala rozdávat
dárky a na okno ještě někdo zaklepal, byl to Ježíšek. A donesl nám: mamce
zvláštní bonbóny, mně a Ivči ponožky, tátovi vysočinu a babičce šampon.
Jinak jsem dostala poličky, MP 4, obraz, knížku a oblečení. Až jsme rozbalili
dárky, tak mamka udělala poháry a táta zapálil petardy.
Druhý den jsme hráli v kostele Betlém a sestřenice šla se mnou na oběd, jeli
jsme k babičce a dědovi do Kojetic. Tam jsem dostala světlo nad klávesy a
oblečení. Asi ve tři hodiny jsme jeli zase domů. Navečer jsme jeli do Komárovic. Další den k nám přijeli na oběd babička a děda, teta s bratránkem a
strejdou. Po obědě jsme jeli do Výčap a tam mi Ježíšek nechal tašku přes
rameno. V pondělí přijela mamčina sestřenice a byly u nás na návštěvě.
V pátek jsme šli k sousedům na návštěvu a oni k nám v úterý, ale to už byla
škola. Tyto Vánoce se mi moc líbily.
Michaela Černá
Byla tam fretka, také krajta americká a také tam byla jedna paní a hrála
na flétnu a také tam byla činčila a ježek a chameleon. A také písně se mi
moc líbily. Bylo to hezké.
Katka Čamachová

Dravci

V pátek 27.1.2012 byl u nás ve škole pán Hořák s fretkou, dvěma chameleony, ježkem africkým, činčilou a hadem. Nejvíce se mi líbila fretka Pipinka.

Strašně jsem se moc bála hada Lojzíčka, je to krajta tmavá. Celé se mi to
moc líbilo. A těším se, až pan Hořák přijede zase.
Anna Seifertová
Přijel k nám pán a paní, kteří chovají zvířátka. Paní hrála na flétnu a my
jsme měli uhádnout, z jaké to je pohádky. A pán měl pro nás nachystaná
zvířátka. První zvířátko byla fretka, druhé zvířátko byl had, třetí zvířátko
byla činčila, čtvrté zvířátko byl chameleon a páté zvířátko byl ježek. A to
jsou všechna zvířátka. Moc se mi to líbilo.
Natálie Jeřábková.
Dne 27.1.2012 za námi přijel pan Hořák a dovezl nám ukázat 5 zvířat. První
byla FRETKA PIPINKA, o které jsem se dozvěděla, že je moc hodná, akorát
asi ze začátku trochu kouše, a že se dá ochočit. Druhé zvíře byla KRAJTA
TMAVÁ, která měřila 2 metry (bylo to miminko a jmenoval se LOJZÍK).
Třetí byli CHAMELEONI, kteří neměli jméno, čtvrtá byla ČINČILA LUMPÍK,
a ten LUMPÍK se mi líbil nejvíce, protože byl moc hebký a měl moc pěkný
čumáček Posledním tedy pátým zvířetem byl JEŽEK AFRICKÝ, kterého
jsem si hladila, protože vůbec nepíchal, a byl moc roztomilý!!! Pokaždé
než nám pan Hořák donesl ukázat nové zvíře, tak nám manželka pana
Hořáka zapískala na flétnu nějakou písničku z pohádek a my jsme museli
uhádnout, z jaké pohádky ta písnička je. Pan Hořák nám slíbil, že za námi
zase v příštím školním roce přijede, ale sliboval, že když bude pěkné počasí,
že s sebou tentokrát vezme své ptačí kamarády. Tak se těším, až zase pan
Hořák za námi přijede… Moc se mi všechna zvířátka líbila!!!
Zuzana Radová
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Zavzpomínejme, co se událo na
přelomu roku 2011 a 2012
� Mikulášská besídka
Mikulášská besídka v Lesonicích proběhla 2. adventní neděli
4.12.2011 od 15 hodin. Programem provázela příjemně stále se
usmívající Monika Ledecká. Hrálo se, pilo (limonáda), tancovalo,
zpívalo, recitovalo a samozřejmě soutěžilo. Dokonce soutěžili i rodiče.
Besídka se velice podařila. Nakonec, když už byla tma, přišel Mikuláš
se dvěma čerty a vyptával se dětí, jestli nezlobily. Samozřejmě na
všechny čekala bohatá mikulášská nadílka.

sbor pod vedením pana Mgr. Dračky. V nádherné kostelní akustice
zaznělo 18 skladeb a písní pocházejících z různých končin celé Evropy.
Tento koncert nádherně dotvořil vánoční atmosféru našeho kraje. Lidé
si kromě pěkného zážitku odnášeli do svých domovů požehnání do
nadcházejícího nového roku 2012.

� Setkání u betlému
18.12.2011 o čtvrté adventní neděli se v lesonickém parku u vánočního stromu sešli lidé z Lesonic i okolních obcí k pokojnému rozsvícení
betléma, kterým si připomínáme narození Ježíše Krista, syna Božího.
Betlém každý rok připravuje základní škola Lesonice. Její žáci zároveň
vždy nacvičí k rozsvěcení betléma krátký program se zpíváním koled.
Letos předvedly pěkné a zajímavé, moderně pojaté, hudební pásmo
k narození Ježíška. Celým programem provázel slovem a hrou na trumpetu starosta Lesonic. A kdo se patřičně nezahřál hezkým kulturním
zážitkem, ochutnal svařené víno nebo čaj. Na závěr obdarovaly děti
přítomné milými vánočními přáníčky, které osobně samy vyráběly.

� Vánoční besídka
Dne 11.12.2011 v 15 hodin proběhla tradiční Vánoční besídka
v místní sokolovně pořádaná ZŠ a MŠ Lesonice. Děti si připravily
písně za doprovodu hudebních nástrojů, na které také samy hrály. Na
závěr následovala pohádka o Jankovi ze mlýna a princezně ze zámku.
Účast publika byla velká a každý jistě dokázal náležitě ocenit osobité
vystoupení a poděkovat dětem i učitelům za pečlivou připravenost
velkým potleskem.

� Vánoční koncert
Dne 28.12.2011 se od 17:00 hodin uskutečnil v babickém kostele tradiční vánoční benefiční koncert, který pořádají obec Lesonice, Babice a
Cidlina společně s místní farností Babice. Vystoupil Jakubovský pěvecký
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� Vánoční turnaje
Vánoční svátky byly v Lesonicích opět plné sportu. Před Štědrým
dnem se konalo pohodové hokejové utkání v Moravských Budějovicích a v dalších dnech se sportovní nadšenci přesunuli do lesonické
sokolovny, kde se postupně uskutečnily turnaje v šipkách, stolním
tenisu a florbalu.
Výsledky byly následující:
Šipky:

1. Kalina Ladislav
2. Svoboda Zdeněk
3. Cakl Miroslav

Stolní tenis: 1. Břinek Petr
2. Šuckrdle Jan
3. Aipldauer Pavel
Florbal:

1. Zikmund Michal
Vrátný Radek, Beránek
2. Šťáva Stanislav, Zikmund Miroslav, Cakl Michal
3. Barták Karel, Barták Martin, Ferdan Roman

A opět tu máme nový rok.
� Novoroční koupání
Na Nový rok se už tradičně sešli otužilci z Lesonic a okolí a koupáním
zahájili rok 2012. Tentokrát pětici odvážných počasí docela přálo,
ten nejotužilejší si mohl díky absenci ledu pořádně zaplavat. Akci
přihlíželo, jak je poslední dobou zvykem, značné množství diváků,
kteří již jistě přemýšlí nad aktivní účastí v příštím roce.

� Tříkrálová sbírka
Děkujeme občanům Lesonic za podporu letošní Tříkrálové
sbírky, bylo vybráno 8 953 Kč.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v okrese Třebíč činí 1 830 372,- Kč.

aci, jimž budeme moci díky štědrosti dárců a horlivosti
koledníků pomáhat, Vám přejeme šťastný a úspěšný rok
2012. Veškeré informace včetně výtěžků Tříkrálové sbírky
v jednotlivých obcích našeho okresu naleznete na www.
trebic.charita.cz

Za Oblastní charitu Třebíč a za všechny lidi v těžké situ-
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� Masopustní průvod a maškarní ples SK Lesonice
V sobotu 25.2. se jako každý rok konal průvod masek po vsi. Počasí tentokrát účastníkům přálo, jídla a pití bylo na cestě také spousta, jen počet masek mohl být vyšší...
Musíme si přát a snažit se aby tato krásná tradice v Lesonicích nezanikla a oslovila
tak i širší veřejnost. Sportovní klub Lesonice si dovoluje poděkovat všem občanům za
vřelé přijetí, bohaté pohoštění a příspěvek do pokladny.
Masopust neboli karnevalové období je období od Tří králů do Popeleční středy. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním
svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý
čtyřicetidenní půst – příprava na Velikonoce. V době masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se
slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice,
ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den ráno
(na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka.
Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

� Dětský karneval
Nedělní 12.2.2012se v místní sokolovně konal dětský karneval. Děti si přišly zaskotačit
a ukázat své povedené masky. Karnevalu pořádaného ZŠ a MŠ Lesonice ve spolupráci s obcí
Lesonice se účastnilo 36 dětí v převlekách. K poslechu a skotačení hrála paní Urbánková
z hudební školy Yamaha. Pro děti byl připraven veselý program. Byla připravená i drobná
dětská tombola kde si děti mohly vylosovat tombolový lístek, který ihned proměnili za
výherní balíček.

� Štrúdlování
Lesonický „Klub seniorek“ uspořádal v pátek 2. 3. 2012 v hospůdce
Na zámku 1. ročník „Lesonického štrúdlování“. Soutěž probíhala
ve dvou kategoriích: na sladko a na slano. Zúčastnilo se 21 žen,
2 muži a 5 dětí. Hodnotilo se celkem 40 vzorků. Štrúdly se po
vyhodnocení rozkrájely všem zúčastněným, kterým pro dobrou
pohodu hrál p. Nosek. Akce byla velmi zdařilá i za přispění starosty R. Čecha, který byl též členem poroty. Všichni už se těšíme na
druhý ročník našeho štrúdlování a chtěly bychom poděkovat všem
sponzorům, kterými byli: Obecní úřad, Terno Lesonice, sýrárna
Želetava, prodejna Lesanka a paní Vykopalová.
Ve variaci na sladko zvítězila paní Mrkvičková, druhou příčku
obsadila paní Nahodilová a na třetím místě se umístila paní
Tomanová. Nejchutnější vzorky v kategorii na slano byly pro
mnohé velkým překvapením. Na přední příčky se dostali hned
dva muži. První obsadil pan Jelínek, v těsném závěsu následuje
paní Zikmundová a třetí příčka patřila mladému a nadějnému
pekaři panu Hradilovi.
Dětská kategorie byla vyhodnocena v následujícím pořadí:
1. Salinka Šťávová
2. Jiří Jahoda
3. Adam Papoušek
4. Barunka Jahodová
5. Terezka Göpfertová
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Sokol Lesonice

4. ročník Vánočního florbalového turnaje v Želetavě
Lesoničtí florbalisté si zpříjemnili Vánoční svátky tradičním florbalovým turnajem v Želetavě, kterého se účastnili po čtvrté v řadě.
V minulých letech se vždy umístili na medailových pozicích a i letos odjížděli s vidinou dobrého umístění. Vstup do turnaje se jim
nepovedl a první zápas ve skupině prohráli. V dalších zápasech se hra zlepšovala zápas od zápasu a ve vyřazovací byly k nezastavení
až do finálového zápasu, kde po velmi dobrém výkonu remizovali s týmem Moravských Budějovic a v následujících nájezdech
podlehli soupeři a museli se smířit s druhým místem a stříbrnými medailemi.
Amatérská florbalová liga v Brně
Jak již jsme Vás v minulém vydání informovali o soutěži, které se naši hráči účastní. Po devíti turnajích se ocitají na čtvrtém postupovém místě tabulky. Zbývající dva turnaje odehrají 14.dubna a 12.května 2012.

sport
� Fotbal
Rozlosování jarní části III. třídy muži Lesonice „A“
Den

Domácí

Hosté

Čas

SO

Lesonice

: Opatov

15:00 hodin

NE

Předín

: Lesonice

15:30 hodin

SO

Lesonice

: Želetava

15:30 hodin

SO

Kojetice

: Lesonice

15:30 hodin

SO

Lesonice

: Litohoř

16:00 hodin

NE

Jemnicko

: Lesonice

16:00 hodin

SO

Rokytnice

: Lesonice

16:30 hodin

SO

Lesonice

: Radotice

16:30 hodin

NE

Heraltice

: Lesonice

16:30 hodin

SO

Lesonice

: Čáslavice

16:30 hodin

SO

Martínkov

: Lesonice

16:30 hodin

SO

Lesonice

: Šebkovice

16:30 hodin

Jakubov

: Lesonice

Výsledek
(již se hrálo 2:5)

� Hokej - 8 vítězství HC Lesonice
Posledním vítězným zápasem, nad HC Jaroměřice n.R. s výsledkem 10:6, dne 9.3.2012 skončila sezona pro hokejový tým HC Sokol
Lesonice v letošním ročníku Městské ligy ledního hokeje v Moravských Budějovicích.
Konečné umístění: 10. místo v I. lize této městské ligy.
I. liga zahrnuje dohromady 20 týmů a II. liga dalších 18 hokejových mužstev.
Celkem tým v sezoně odehrál 15 zápasů a z toho bylo 8 vítězných a 7 bohužel prohraných. Nejlepším střelcem se stal Radek Zach s celkovým počtem
20 nastřílených gólů a nejtrestanějším hráčem týmu byl Jaroslav Pour s 20
trestnými minutami. Všechny údaje o této soutěži jsou k nahlédnutí na
internetových stránkách ligy na www.hokej-mb.cz.
Celý tým by chtěl touto cestou poděkovat za podporu všem fanouškům,
kteří ho podporují svým fanděním nebo jen účastí na jednotlivých zápasech.
Díky patří také Sokolu Lesonice a Obecnímu úřadu Lesonice, kteří podporují chod týmu a tím možnost jeho účasti v uvedené soutěži. Ještě jednou
díky a budeme se těšit v sezoně 2012/2013, kdy očekáváme umístění do
5. místa.
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Ze života hasičů ...
Loňský rok byl velmi různorodý co se týká činnosti hasičů.
Hasiči se účastnili soutěží, porad, školení,
ale i při pořádání akcí pro veřejnost.
Největší akcí byla příprava soutěže „hra Plamen“ pro mladé hasiče okresu Třebíč, která se konala v říjnu 2011 v Oboře. Poděkování
za uspořádání této akce bylo i na shromáždění starostů SDH v Markvarticích.
Jednotka SDH obce Lesonice v loňském roce zasahovala u 30 událostí a to: 8 požárů (7 již bylo mimo katastrální území obce
Lesonice), 2 plané poplachy, 20 technických pomocí (1x čištění prostor, 5x čerpání vody, 9x čištění kanalizace, 4x likvidace nebezpečného hmyzu, 1x spolupráce se složkami IZS)a 1 taktického cvičenína únik nebezpečné látky.
V letošním roce jednotka SDH obce Lesonice již zasahovala u 4 událostí a sice: 3 požáry a 1 pátrání po pohřešované
osobě.
Největší činností v zimním období byla úprava prostor nové hasičárny (převážně vlastní silami členů jednotky
SDH obce) a rekonstrukce nového zásahového auta. Jak se nám tato činnost průběžně dařila se můžete na
vlastní oči přesvědčit 13. května 2012 na Dni otevřených dveří.
Nyní nás ještě čekají určité dodělávky vnitřních prostor a oprava venkovní fasády včetně instalace nových pojezdových vrat, tak aby dne 6. července 2012 mohlo od 14 hodin proběhnout oficiální slavnostní otevření nové
hasičské zbrojnice v rámci akce Hurá prázdniny.
		Jarka Machová
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Z Lesonic na kole
do Itálie – druhá část
Pokračování vyprávění o dalších sedmi dnech putování
lesonických nadšenců v loňském roce 2011 na kolech k moři
do Itálie:

14

č. 1/2012 ze dne 31.března 2012

�

32. vydání

8. den

10. den

V noci přišel déšť, sice jenom slabý, ale všechny nás to vzbudilo.
Ráno je teplo, dusno, ale slunce nesvítí. V 8 hod vyjíždíme a po
10 km se cesta rovná, hory máme konečně za zády. Jedeme rychle,
až průměrem 30 km/h. Ve městě Pordenone opět bloudíme.
Za velkého už slunečného tepla pokračujeme dále a k večeru
dojíždíme k moři. Je to tu samý hotel a placená pláž. Nacházíme
dvouhvězdičkový kemp Silvia, to je jeden z levnějších. Nejdřív chlapi
zajeli pro pivo a pak se hned letíme koupat. Po týdenním cestování
je ten kemp hotový luxus. Čisté WC, teplá voda, sprcha… Vyprané prádlo se suší na plotě. Lidé se na nás dívají jak na exoty kvůli
našemu cyklo opálení.
Ujeto 140 km, celkem 875.

Budíček v 7 hod, balíme a odjíždíme směr Benátky. Hned od rána je
velké teplo a provoz na cestě hrozný. Proti nám jedou nekonečné šňůry
aut, které se pohybují rychlostí o málo větší, než je ta naše. Vypadá to,
že všichni prchají na víkend na venkov a k moři. V 11:30 h dojíždíme do
Benátek. V parčíku u autobusového nádraží zamykáme kola a vyrážíme
na prohlídku. Že je to krása, nebudeme rozvádět, protože mnoho lidí
tohle známé město navštívilo. Horko je úplně hrozné a ty davy lidí
k tomu, proto nás to omrzelo a koukáme vypadnout. Jenže najít kola
není tak jednoduché. Po chvíli se nám daří a vyrážíme zpět.
Jedeme po stejné cestě a provoz je již trochu menší. Hledáme nocleh,
líbil by se nám někde na pláži. Ale ty jsou beznadějně obsazené, tak
končíme ve Svaté Doně v městském parku u řeky Piava. Zalehli jsme
bez stanů, jen pod širákem, ale moc jsme se nevyspali. Celou noc byl
v parku provoz. Ujeto 128 km, celkem 1013.

9. den
Tento den lenošíme, jen se koupeme a opalujeme. Pláž je tu nádherná a po písku se naboso nedá chodit, jak pálí. K večeru to
nevydržíme a jedeme na krátkou projížďku po okolí. Stále je modro
a teplo. Večer si pochutnáváme na stáčeném italském víně.

11. den
Ráno nás probudily kostelní zvony. Po snídani se rozhodujeme, kudy
pojedeme domů a jednohlasně vyhrává cesta přes Slovinsko.
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ochlazení přichází vhod. Koupeme se i v dresech. Od hranic je dost
ostré stoupání asi 10 km, cesta vede podél řeky Soči a krajina je
prostě nádherná. Putujeme Triglavským národním parkem. Hledáme
nocleh, ale v národním parku se bojíme stavět stany. Chtěli jsme
spát ve velkých kanalizačních plastových rourách, složených na
okraji vesnice, ale nakonec nacházíme přístřešek pro turisty u řeky
Soči. Ujeto 160 km, celkem 1173.

12. den

Vydáváme se směrem na město Udine. Cesta je rovná a provoz
malý. 35 km před městem je rovina bez jediné zatáčky. V Udine si
dáváme pizzu a jsme zklamaní kvalitou i obsluhou. Od města Cividale začíná mírné stoupání. V 15:30 h jsme na hranicích Slovinska.
Jedeme podél řeky v krásné přírodě a na jednom pěkném místě
se zastavujeme na koupání. Je velké teplo až 36 stupňů, a proto
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V noci přišla bouřka, ale bylo to jen pár kapek. Ráno je opět modro
a po snídani vyrážíme dále. Hned za vesnicí potkáváme náklaďák,
který veze roury, ve kterých jsme chtěli spát. Jedeme krásnou přírodou národního parku a cesta je 20 km z kopce do kopce
a pak 17 km do prudkého stoupání z 540 na 1611 m/n. m. na horu
Vršič. Z ní je 14 km sjezd po špatné cestě do známého lyžařského
střediska Krajska Gora. Dáváme si oběd a pivko. Odpočatí pokračujeme znovu do kopce tentokrát 18 %. Je to jenom 5 km, ale
bohatě stačilo. Nahoře jsou hranice Rakouska, kde je jen 1 jediný
obchod. Obsluhují zde páni v obleku, ale asi neumí moc obsluhovat
terminál na platbu kartou. To máme poznatek z vlastní zkušenosti.
Po krátkém odpočinku a sledování postupu bouřky nad Rakouskem

č. 1/2012 ze dne 31.března 2012

následuje prudký sjezd. Pavlovi se brzděním přehřál ráfek a má
defekt. Dojíždíme za Villach a stavíme stany v lesíku u cyklostezky.
Máme ujeto 84 km celkem 1257.
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městem Bad St. Leonhart je u cesty pár laviček, teče tu pitná voda,
a tak tu rozkládáme stany. Ujeto 132 km, celkem 1389.

14. den

13. den
Ráno je zde velký provoz běžců a lidí se psy. Je zataženo a bojíme
se deště. Trochu jsme zabloudili a vjeli zpět do hor. Na protest Petry,
že do žádného kopce už nejede, jsme hledali lepší - správnou cestu.
Po několika kilometrech jsme ji našli podél řeky Drávy. Je to pěkná
cyklotrasa a provoz kol tomu odpovídá. Počasí se vylepšilo a ve
městě Volkermarkt odbočujeme znovu do hor. Pavel má obavy ze
sjezdů, aby zas nedošlo k přehřátí ráfku. Při pohledu z kopce dolu
sprostě nadává. Radši se brzdí o Petru. Na jednom z mnoha kopců
odpočíváme v čekárně. Najednou spadne kolo Honzovi a za chvíli
i Petře. Už i naše kola jsou z té cesty unavená. Kousek za lázeňským

Ráno je porada co dále. Padá rozhodnutí, že zavoláme Míru Zikmunda, aby pro nás přijel
na smluvené místo, které mu upřesníme kolem poledne. Musíme
si spočítat, kam chceme dojet. Nasedáme na kola v 8 hod a znovu
nás čekají kopce, ale jen 8 km, pak už je to
20 km pořád dolů k řece Mur. Podél ní jedeme do města Bruck,
kde máme odbočit, ale opět jsme zabloudili. Ještě, že se našel
ochotný mladý cyklista, který nás vyvedl na správnou cestu. Po
20 km dojíždíme do města Kindberg, kde máme sraz s Mírem. Ani
jsme nestačili vypít pivko a on už je tu. Naložili jsme kola na auto
a hurá domů. Celkem máme ujeto 1510 km.

Naše hodnocení:
Výlet se nám vydařil, počasí až na začátek přálo. Nevyskytla
se žádná ponorková nemoc. Rakousko je zemí cykloturistům
zaslíbenou. Je protkáno hustou sítí cyklotras, většinou dobře
značených. Jen je škoda, že celá země všude a stále smrdí po
močce a hnoji. Itálie je na tom s cyklotrasami hůř a Slovinskem jsme projeli jenom kousek, nikde žádná cyklostezka,
ale stálo to za to.
Na závěr bych chtěl vyzvednout výkon Petry, která tuhle cestu, ze které měli obavy i zkušení cyklisté, zvládla v pohodě.
Tak příště na shledanou.
Jan Zach
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POHLED DO HISTORICKÉHO OKÉNKA
Lesonický zámek z poloviny 20. století

Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl.Uzávěrka čísla 18. 3. 2012 Uzávěrka příštího čísla do 25. 6. 2012.
Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu. Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání.
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PLÁNOVANÉ AKCE
30. 04. 2012 - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V 19 hod. se bude na fotbalovém hřišti stavět májka a bezprostředně po té proběhne tradiční pálení čarodějnic.

12. 05. 2012 - REFLEXY
Taneční zábava se skupinou Reflexi (místní sokolovna).

12. 05. 2012 – DEN MATEK
Ve 14 hod. v místní sokolovně.

13. 05. 2012 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ
ZBROJNICI
Od 14 hod. den otevřených dveří v lesonické hasičské zbrojnici.

16. 06. 2012 - POHÁDKOVÁ CESTA
Druhý ročník pohádkové cesty „Tří království“. Tato cesta bude realizována tak jako loni ve spolupráci obcí Lesonice,
Babice a Cidlina. Trasa bude vymezena mezi těmito obcemi v okolí Obory. Bližší informace budou v předstihu upřesněny.

23. 06. 2012 - 20 LET OD ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO
ODDÍLU V LESONICÍCH
V tomto termínu proběhnou oslavy vzniku Sportovního klubu Lesonice. V sobotu proběhne od 14 hod. sehrání
exkluzivního fotbalového zápasu. Večer potom taneční zábava se skupinou Extáze. Bohaté občerstvení zajištěno. Pro
místní vstup zdarma.

06. 07. 2012 – HURÁ PRÁZDNINY – SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Od 14 hod. na nádvoří zámku, zábavný program nejen pro děti zajištěn.
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