
 

 

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

 BĚH O VÁNOČNÍHO KAPŘÍKA 

 NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ 

 MINISTRANSKÝ TURNAJ P. VÁCLAVA DRBOLY 

 NOVÉ FOTBALOVÉ KABINY 

 JARO V MŠ LESONICE 
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Č. 1/2016  



 

 

 V sobotu 19. 12. 2015 se 
uskutečnil znovuobnovený 
"závod" o vánočního kapříka. 
Akce se vydařila, na start se 
postavilo i přes nepříznivé poča-
sí17 běžců a sešla se i řada divá-
ků. Mezi muži vyhrál Tomáš 
Vejtasa, mezi ženami Anna 
Roupcová. 



 

 

máme za sebou první čtyři měsíce roku 2016 a k Vám se do-
stává první číslo letošního Zpravodaje obce Lesonice. 

Úvodem zpravodaje bych rád zmínil několik slov ohledně roz-
voje obce a akcí, které proběhly popř. se aktuálně chystají. 

V první řadě se chci zmínit o stavebních akcích a dotacích.  

Třetí víkend v měsíci březnu byl ve znamení otevření kabin 
pro naše fotbalisty a s tím spojený přátelský zápas s obcí Doma-
mil. Fotbalistům byly předány nové šatny, kde najdou zázemí 
domácí, hosté, žáci a rozhodčí, to vše s odpovídajícím sociálním 
zázemím. Nově bylo ještě dokončeno parkoviště před kabinami 
a připravena betonová plocha na přístřešek pro diváky, který 
by měl být instalován v polovině května 2016. V rámci dalšího 
zlepšení zázemí na hřišti jsme zakoupili budovu sousedící 
s kabinami, kde došlo k opravě studny a terénním úpravám. 
Tato budova by měla od příštího roku sloužit jako sklad neje-
nom pro  FK Podhorácko,  ale rovněž pro SDH Lesonice, neboť 
v sousedství hřiště dojde k vybudování běžecké dráhy pro 
hasičský sport. 

 V průběhu jarních prázdnin proběhla druhá etapa zateplení 
Mateřské školky v Lesonicích a to výměnou oken a stavebními 
úpravami v hospodářském pavilonu a ve spojovacím krčku mezi 
pavilony, kdy v současné době byla započata výměna střešních 
plášťů a samotné zateplení budovy. 

Začátkem jara došlo k rekonstrukci chodníku vedoucího od 
Obecního úřadu směrem k Mateřské školce a chodníku, který 
je v areálu Mateřské školy. Po dohodě se ZŠ a MŠ byl tento 
chodník upraven tak, aby vznikl bezbariérový přístup do MŠ. 
Tyto úpravy byly realizovány prostřednictvím dotace z POVV, 
kdy ze stejného dotačního titulu bude vybudována v areálu MŠ 
přírodní zahrada.  

Částečné omezení se dotklo v měsíci únoru a březnu rovněž 
obyvatel Horních Lažan. V únoru došlo ke kompletní výměně 
vystrojení studny v Horních Lažanech a v březnu bylo za pomo-
ci obce položeno v jedné polovině nové vodovodní vedení včet-
ně přípojek do domů.  

Začátek roku 2016 byl ve znamení podávání dotací na vyhlá-
šené dotační tituly. V rámci Kraje Vysočina jsem se již zmínil o 
POVV, dále byla ve spolupráci s SDH Lesonice rovněž podána 
žádost o dotaci na dopravní automobil. Tato  žádost byla 
úspěšná, tudíž v letošním roce dojde k nákupu nového vozidla, 
které nahradí vysloužilou Avii. Náklady na celou akci jsou ve 
výši 900 tisíc Kč, kdy samotná dotace činí 750 tisíc Kč.  

V rámci kulturních a sportovních aktivit byly podány žádosti 
na Jednorázové akce, konkrétně na Pohádkovou cestu a cyklis-
tický závod Lesonická  40. 

 Ze stavebních akcí byla podána žádost o dotaci na moderni-
zaci ČOV v naší obci, kdy tato byla dne 29.3. 2016 schválena 
zastupitelstvem Kraje Vysočina a to ve výši cca 2,2 milionu Kč 
(krom toho se snažíme navýšit dotaci ze strany Ministerstva 

životního prostředí ČR o dalších 10 % z celkových nákladů na 
modernizaci). Samotná modernizace ČOV Lesonice byla zahá-
jena dne 27.4. 2016 a měla by být dokončena v měsíci srpnu 
2016. Modernizace bude probíhat za plného provozu, tudíž 
jediným omezením, které v souvislosti se stavbou nastane, je 
zvýšený pohyb techniky u ČOV a stavební činnost i v průběhu 
víkendů. 

V dubnu byla zahájena rekonstrukce víceúčelového hřiště, 
na kterém se bude finančně podílet obec Lesonice, Kraj Vyso-
čina, Nadace ČEZ a Rolnická společnost Lesonice. Finální plo-
cha bude provedena z povrchu švédské firmy Bergo, kdy tento 
povrch je v současné době nejvíce variabilní pro širokou škálu 
sportů včetně kolečkových bruslí a tříkolek pro předškoláky. 
Zároveň je tento povrch bezúdržbový s životností okolo 20 let.  

V rámci přípravy dalšího rozvoje obce byla podána žádost na 
Ministerstvo zemědělství ohledně poskytnutí dotace na úpra-
vu parku na návsi.  V rámci projektové přípravy  proběhla dis-
kuze s občany Lesonic, které se zúčastnil rovněž tvůrce projek-
tu pan Vladimír Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou. Cílem revi-
talizace parku je vytvořit pěkné a vzdušné místo, které oživí 
centrum obce. 

Kromě projektu na park byla odevzdána žádost na Minister-
stvo životního prostředí v rámci zateplení budovy Obecního 
úřadu v Lesonicích a také byla podána žádost na Ministerstvo 
kultury ohledně restaurování sochy sv. Floriána, která je umís-
těna na návsi. 

Během jara mělo rovněž dojít k první fázi rekonstrukce Soko-
lovny včetně podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu 
oken. Proto pro mě osobně bylo velkým zklamáním přístup ze 
strany předsednictva ČOS v Praze, které na poslední chvíli za-
mítlo převod sokolovny do majetku obce (viz. dopis předsed-
nictvu ČOS uvnitř zpravodaje). V současné době probíhají další 
intenzivní jednání na revokaci tohoto rozhodnutí, kdy o výstu-
pu z tohoto jednání Vás budeme informovat.  

Další a neméně významnou kapitolou v dění obce jsou kul-
turní a sportovní aktivity, které proběhly na konci roku 2015 a 
počátkem roku 2016. Za připomenutí stojí vánoční a novoroční 
aktivity našich obyvatel jako je např. Výstup na Mařenku, Stře-
lecká soutěž, Novoroční koupání a další. Na tyto plynule navá-
zal Školní a Hokejový ples a rovněž Masopustní průvod. 
V Sokolovně proběhlo divadelní vystoupení ochotníků 
z Okříšek a vše korunovaly naše seniorky velikonoční výzdobou 
v obci a zejména jejich Velikonoční výstavou, kterou zhlédli 
nejenom občané Lesonic, ale obyvatelé širokého okolí. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se nějakým způ-
sobem podíleli na organizaci akcí pro veřejnost v naší obci a 
popřál nejenom jim, ale všem hodně síly a tvůrčího elánu do 
dalších měsíců letošního roku.   

 

    Mgr. Zbyněk Nejezchleba  
        starosta 

Vážení spoluobčané, 
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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Leso-
nice, konaného dne 17. 12. 2015 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích.  

 Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 
hodin starostou obce. Přítomni:8 (viz. prezenční listina) 
Omluveni—Miloš Václavek. Zastupitelstvo obce Lesonice 
určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Michala Cakla 
a zapisovatelem Ing. Pavla Buličku. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování  

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 

program zasedání: 

1. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 
2. Rozpočtové úpravy obce 
3. Schválení darovací smlouvy – Mikroregion Moravsko-

budějovicko 
4. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-

ní věcného břemene – p. č. 127/31 a 127/30 – fa 
ZMES, s.r.o. 

5. Schválení znění Darovací smlouvy a Smlouvy o 
smlouvě budoucí – Sokolovna Lesonice 

6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lesoni-
ce 

7. Výroční zpráva Základní a Mateřské školy Lesonice 
8. Schválení strategického plánu rozvoje obce na období 

2016 – 2020 
9. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce 
10. Žádost Diecézní charity Brno – Oblastní charita Třebíč 

o příspěvek 
11. Pojištění odpovědnosti zastupitelů 
12. Informace o projektech, dotacích, veřejnoprávních 

smlouvách - spolky 
13. Průběžná zpráva o evidenci a vymáhání pohledávek 

obce 
14. Rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2020 
15. Zpráva finančního výboru 
16. Zpráva kontrolního výboru 
17. Žádost o odkup části pozemku p. č. 127/31 
18. Kulturní akce 
19. Různé 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování 

Ad1)  Starosta informoval o návrhu rozpočtu obce na rok 2016, 
resp. o jednotlivých položkách příjmů a výdajů. Bylo hlaso-
váno o schválení tohoto rozpočtu. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad2) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách č. 8, 

9 a 10 (dotace na POV, dotace pro hasiče, nadace ČEZ, ÚP 
atd.) Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

  
Ad3) Starosta informoval o darovací smlouvě s Mikroregionem 

Moravskobudějovicko týkající se movitého majetku. Bylo 
hlasováno o schválení této smlouvy 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
hlasování 

  
Ad4) Starosta informoval o návrhu na uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene – p. č. 127/31 a 

127/30 – fa ZMES, s.r.o. Bylo hlasováno o schválení návr-
hu této smlouvy Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad5) Starosta informoval o návrhu Darovací smlouvy a 

Smlouvy o smlouvě budoucí – Sokolovna Lesonice. Tyto 
smlouvy řeší převod sokolovny do majetku obce Lesonice 
na období 15 let, a poté následný převod zpět pod Sokol. 
Bylo hlasováno o schválení návrhů těchto smluv. Výsle-
dek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
hlasování 

 
Ad6) Starosta informoval o přezkoumání hospodaření obce 

Lesonice od Kraje Vysočina. Dle zápisu z tohoto přezkou-
mání vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastu-
pitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLE-
NO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad7) Starosta informoval o Výroční zprávě Základní a Mateř-

ské školy Lesonice. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr-
žel hlasování 

 
Ad8) Starosta informoval o aktualizaci strategického plánu 

rozvoje obce na období 2016 – 2020, který řeší plánova-
né stavební a hospodářské aktivity, jednotlivé akce stra-
tegického rozvoje, úpravy a obnovu kulturní krajiny 
v katastru obce. Bylo hlasováno o schválení tohoto stra-
tegického plánu. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad9) Paní Hrdličková informovala o příkazu starosty 

k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015. 
Byly stanoveny jednotlivé inventarizační komise. Bylo 
hlasováno o schválení tohoto příkazu. Výsledek hlasová-
ní: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování  

 
Ad10) Starosta informoval o žádosti Diecézní charity Brno – 

Oblastní charita Třebíč o finanční příspěvek. Po diskuzi 
byl navržen příspěvek ve výši 5 000 Kč a o schválení toho-
to příspěvku bylo také hlasováno. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad11) Starosta informoval o možnosti pojištění odpovědnosti 

zastupitelů. Bylo rozhodnuto o tom, že pojištění odpo-
vědnosti zastupitelstva bude zřízeno a o tomto bylo také 
hlasováno. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 
proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad12) Starosta informoval o projektech, dotacích, veřejno-

právních smlouvách – spolky 
  - Čistírna odpadních vod - rekonstrukce 
  - Zateplení mateřské školy 
  - Silnice k mateřské škole 
  - Víceúčelové hřiště u zámku 
  - Sokolovna - rekonstrukce 
 Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 

SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
 
Ad13) Ing. Bastlová informovala o průběžné zprávě o evidenci 

a vymáhání pohledávek obce. Ke dni zastupitelstva měla 
obec následující pohledávky: 9 x nezaplacené stočné, 1 x 
nezaplacený svoz odpadu. Pohledávky se daří vymáhat 
lépe než v minulosti Zastupitelstvo bere na vědomí. Vý-
sledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
hlasování 

 
Ad14) Starosta informoval o zpracování rozpočtového výhle-

du obce Lesonice na období 2016 – 2020. O schválení 
tohoto výhledu bylo hlasováno. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad15) Ing. Bulička informoval o kontrolách finančního výboru. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo bere na 



 

 

vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 
se zdržel hlasování 

 
Ad16) Ing. Bastlová informovala o zprávách kontrolního výboru. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo bere na 
vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 
se zdržel hlasování 

 
Ad17) Starosta informoval o žádosti o prodej pozemku obce p. 

č. 127/31 . Po diskuzi bylo hlasováno o odložení prodeje 
tohoto pozemku. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 
proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad18) M. Cakl provedl zhodnocení kulturních akcí za rok 2015 a 

informoval o plánu kulturních akcí na rok 2016. Zastupitel-
stvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 
pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad19) Starosta informoval o možnosti zvýšení odměn členů za-

stupitelstva. Odměny nebudou na  rok 2016 zvyšovány – 
o tomto bylo také hlasováno. Výsledek hlasování: SCHVÁ-
LENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hodin.  
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 17.12. 2015 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 1/2015/7 - rozpočet obce na rok 2016 

 2/2015/7 - návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene – p. č. 127/31 a 127/30 – fa ZMES, 
s.r.o. 

 3/2015/7 - darovací smlouvu s Mikroregionem Moravskobu-
dějovicko týkající se movitého majetku 

 4/2015/7 - návrh Darovací smlouvy a Smlouvy o smlouvě 
budoucí – Sokolovna Lesonice 

 5/2015/7 - strategický plán rozvoje obce na období 2016 – 
2020 

 6/2015/7 - příkaz starosty k provedení inventarizace majet-
ku obce k 31. 12. 2015 

 7/2015/7 - finanční příspěvek 5 tis. Kč Diecézní charitě Brno 
– Oblastní charitě Třebíč 

 8/2015/7 - zřízení pojištění odpovědnosti zastupitelstva 

 9/2015/7 - rozpočtový výhled obce Lesonice na období 2016 
– 2020 

 10/2015/7 - odložení žádosti o prodeji pozemku p. č. 127/31 

 11/2015/7 - nezvyšování odměn členů zastupitelstva na rok 
2016 

 rozpočtové úpravy č. 8, 9 a 10 

 zápis o přezkoumání hospodaření obce Lesonice od Kraje 
Vysočina 

 výroční zprávu Základní a Mateřské školy Lesonice 

 informace o projektech, dotacích, veřejnoprávních smlou-
vách atd. 

 informace o průběžné zprávě o evidenci a vymáhání pohle-
dávek obce 

 informace o kontrolách finančního výboru 

 informace o zprávách kontrolního výboru 

 informace o kulturních akcích v roce 2015 a 2016 

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesoni-
ce, konaného dne 17. 3. 2016 v budově Obecní-
ho úřadu v Lesonicích.  

 Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 
hodin starostou obce. Přítomni:8 (viz. prezenční listina) 
Omluveni—Rostislav Čech. Zastupitelstvo obce Lesonice 
určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Michala Cakla 
a zapisovatelem Ing. Pavla Buličku. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr-

želo hlasování 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 

program zasedání: 

1. Schválení Přílohy č. 1 OZV č. 01/2012 (ročního poplatku 
za komunální odpad na rok 2016) 

2. Schválení vyúčtování stočného za rok 2015 
3. Rozpočtové úpravy obce 
4. Projednání převodu 1/12 poz. č. st. 56/16 panu Tittlerovi 

– dle Kupní smlouvy ze dne 17. 7. 1989 
5. Schválení plánu financování a obnovy vodohospodář-

ského majetku na roky 2016 – 2020 v teritoriu OÚ Leso-
nice za rok 2015 

6. Schválení zprávy o bezpečnostní situaci v teritoriu OÚ 
Lesonice za rok 2015 

7. Projednání možnosti přemístění elektrického vedení 
v lokalitě na Chmelenci 

8. Projednání žádosti manželů Hanákových o odkup po-
zemku v lokalitě na Chmelenci 

9. Projednání záměru odkoupení části pozemku p. č. 20, 
k.ú. Lesonice včetně studny zásobující kabiny a budovu 
občerstvení na hřišti 

10. Projednání žádosti pana Zdeňka Václavka o odkup části 
pozemku p. č. st. 30, k. ú. Lesonice 

11. Projednání možnosti úpravy cest – cesta k „hotelu“, k 
hřišti a ke skládce 

12. Průběžná zpráva o evidenci a vymáhání pohledávek 
obce 

13. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku – Nemocnice 
Třebíč 

14. Informace o provedené inventarizaci 
15. Stavební akce – oprava chodníků, vestavba sociálních 

zařízení v sokolovně, parkoviště u hřiště, informace o 
probíhající rekonstrukci mateřské školy 

16. Informace o dotacích – ČOV včetně výběrového řízení, 
oprava Sokolovny, víceúčelové hřiště, POVV 2016, Čis-
tá voda 2016, rekonstrukce parku, dopravní automobil 
pro hasiče, obnova sochy sv. Floriána 

17. Informace o výsledku jednání s občany Horních Lažan – 
odběr vody z obecní studny 

18. Kulturní akce 
19. Schválení odkupu části pozemku p. č. 368/65, k. ú. Le-

sonice  
20. Schválení odkupu části parcely pod stávající ČOV - p. č. 

226/20 a to dle stávajícího stavu oplocení ČOV 
21. Schválení záměru směny pozemku o výměře 46 m2 - v 

současné době p. č. 610 - ostatní plocha - v majetku 
obce Lesonice za 46 m2 z p. č. 86/10  

22. Různé 
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domluvě s SDH Lesonice a FK Podhorácko o možném 
využití této budovy – žádost byla odložena. Zastupitel-
stvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad11) Starosta informoval o možnosti úpravy cest recyklá-

tem: 
 - cesta k „hotelu“, k hřišti, ke skládce a část cesty na 
Horních Lažanech. Proběhla diskuze o tom, zda tyto 
úpravy provádět. O tom bylo schvalováno Výsledek 
hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlaso-
vání 
 

Ad12) Ing. Bastlová informovala o evidenci a vymáhání pohle-
dávek obce. Pohledávka obce vůči občanům je pouze 
za stočné, a to 10 300 Kč. Při přetrvávajícím závazku 
bude řešeno exekucí. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

 
Ad13) Starosta informoval o žádosti o poskytnutí příspěvku 

Nemocnici Třebíč. Bylo navrženo darovat 5 tis. Kč. O 
této výši bylo hlasováno. Výsledek hlasování: SCHVÁLE-
NO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad14) Paní Hrdličková informovala o provedené inventarizaci 

k 31. 12. 2015. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné 
rozdíly. Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlaso-
vání: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
 

Ad15) Starosta informoval o jednotlivých stavebních akcích – 
oprava chodníků, vestavba sociálních zařízení 
v sokolovně, parkoviště u hřiště - dokončeno, informa-
ce o probíhající rekonstrukci mateřské školy – okna, 
atd. Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad16) Informace o dotacích: 

ČOV včetně výběrového řízení – vyhrála firma Ekomo-
nitor Chrudim 

rekonstrukce Sokolovny, víceúčelové hřiště u zámku, 
POVV 2016 – MŠ a okolí (zahrada), Čistá voda 
2016, rekonstrukce parku, dopravní automobil pro 
SDH Lesonice, obnova sochy sv. Floriána Zastupi-
telstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad17) Starosta informoval o výsledku jednání s občany Hor-

ních Lažan – bude zpoplatněn odběr vody z obecní 
studny, budou platit náklady za provoz čerpadla – el. 
Energie, rozbory vody a částku na amortizaci nového 
čerpadla a to dle skutečně odebrané vody, dojde 
k instalaci vodoměrů, kdy vždy na konci kalendářního 
roku dojde k odečtu vodoměrů  Zastupitelstvo bere na 
vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 
proti, 0 se zdržel hlasování 
 

Ad18) M. Cakl provedl zhodnocení kulturních akcí 
v uplynulém období a informoval o plánu kulturních 
akcí na jaro 2016 (velikonoční výstava, ochotnické 
divadlo, akce Čistá Vysočina, atd.) Zastupitelstvo bere 
na vědomí. Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 
proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad19) Starosta informoval o možnosti odkupu části pozemku p. 

č. 368/65, k. ú. Lesonice – jednání o nákupu pozemku 
od pí Sedlákové (cca 1 100 m2). Bylo rozhodnuto vejít 
do jednání ve věci odkupu tohoto pozemku. Výsledek 
hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlaso-
vání 

 
Ad20) Starosta informoval o odkupu části parcely pod stávající 

ČOV - p. č. 226/20 a to dle stávajícího stavu oplocení 
ČOV. O tomto bylo hlasováno. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování 

Ad1)  Starosta informoval o příloze č. 1 OZV č. 01/2012 
(ročního poplatku za komunální odpad na rok 2016). 
Byly navrženy stejné ceny jako v roce 2015, tzn.: 
Do 120 l (měsíční) – 533 Kč 
Do 120 l (čtrnáctidenní) – 1066 Kč 
240 l (čtrnáctidenní) – 1613 Kč. 
O těchto cenách bylo hlasováno. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad2) Starosta informoval o vyúčtování stočného za rok 2015 

a o návrhu ceny na rok 2016. Návrh je 27 Kč na m3 
vyčištěné vody. O tomto návrhu bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

  
Ad3) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách 

obce č. 11 a 1 – dotace pro hasiče, nadace ČEZ, dotace 
od ÚP atd. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

  
Ad4) Starosta informoval o projednání převodu 1/12 poz. č. 

st. 56/16 panu Tittlerovi – v roce 1989 byla pod č. j. 
N352/89 na Státním notářství v Třebíči podepsána kup-
ní smlouva mezi obcí Lesonice a paní Anastázií Tittlero-
vou o prodeji 1/12 pozemku na LV č. 16, k. ú. Lesonice, 
pozemek však nebyl ze strany obce převeden na paní 
Tittlerovou a do současné doby je veden na Obec Leso-
nice. O tomto převodu bylo hlasováno. 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

 
Ad5) Starosta informoval o plánu financování a obnovy vo-

dohospodářského majetku na roky 2016 – 2020 
v teritoriu OÚ Lesonice za rok 2015. Ročně by měla 
obec investovat 178 tis. Na údržbu čov a kanalizace. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 
Ad6) Starosta informoval o zprávě o bezpečnostní situaci 

v teritoriu OÚ Lesonice za rok 2015, tzn. o jednotlivých 
trestných činech, přestupcích atd. v obci Lesonice za 
rok 2015. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 
 

Ad7) Starosta informoval o možnosti přemístění elektrické-
ho vedení v lokalitě na Chmelenci. Návrh je nepřemís-
ťovat el. vedení z důvodu vysoké finanční náročnosti 
(cca 380 tis. Kč). O tomto návrhu bylo hlasováno Výsle-
dek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
hlasování 
 

Ad8) Starosta informoval o projednání žádosti manželů Ha-
nákových o odkup pozemku parcely č. 127/31 v lokalitě 
na Chmelenci o výměře 458,3 m3. Bylo hlasováno o 
schválení záměru o prodeji tohoto pozemku. Výsledek 
hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlaso-
vání 

 
Ad9) Projednání záměru odkoupení části pozemku p. č. 20, 

k. ú. Lesonice včetně studny zásobující kabiny a budovu 
občerstvení na hřišti (jedná se o polovinu budovy stojící 
na pozemcích p. č. 30 - majitelem je obec Lesonice a p. 
č. 20 - majitelem je paní Vrbková a paní Říhová včetně 
přilehlé studny) Bylo hlasováno o schválení záměru o 
odkoupení tohoto pozemku. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování  

 
Ad10) Projednání žádosti pana Zdeňka Václavka o odkup části 

pozemku p. č. st. 30, k. ú. Lesonice. Bude řešeno po 
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 17. 3  2016 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 1/2016/8 - roční poplatek za komunální odpad na rok 2016 
ve stejné výši jako v roce 2015 

 2/2016/8 - stočné na rok 2016 ve výši 27 Kč na m3  

 3/2016/8 - převod 1/12 poz. č. st. 56/16 panu Tittlerovi 

 4/2016/8 - zamítnutí přemístění elektrického vedení 
v lokalitě na Chmelenci 

 5/2016/8 - záměr prodeje parcely č. 127/31 v lokalitě na 
Chmelenci o výměře 458,3 m3.  

 6/2016/8 - záměr o odkoupení pozemku. p.č. 20, k.ú. Lesoni-
ce 

 7/2016/8 - realizaci úpravy místních komunikací recyklátem 
(cestky: k „hotelu“, k hřišti, ke skládce a část cesty na Hor-
ních Lažanech) 

 8/2016/8 - dar ve výši 5 tis. Kč Nemocnici Třebíč 

 9/2016/8 - zahájit jednání ve věci odkupu pozemku p.č. 
368/65, k.ú. Lesonice 

 10/2016/8 - odkup části parcely pod stávající ČOV - p.č. 
226/20 

 11/2016/8 - směnu pozemku o výměře 46 m2 - v současné 
době p.č. 610 - ostatní plocha - v majetku obce Lesonice za 
46 m2 z p.č. 86/10 

 rozpočtové úpravy č. 11 a 1 

 informace o plánu financování a obnovy vodohospodářské-
ho majetku na roky 2016 – 2020 v teritoriu OÚ Lesonice 

 zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu OÚ Lesonice za rok 
2015 

 odložení žádosti pana Zdeňka Václavka o odkup části po-
zemku p.č. st. 30, k.ú. Lesonice 

 informace o evidenci a vymáhání pohledávek obce. Přetrvá-
vající závazky budou řešeny pomocí exekucí 

 informace o provedené inventarizaci k 31. 12. 2015. Při 
inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly 

 informace o jednotlivých stavebních akcích – oprava chod-
níků, vestavba sociálních zařízení v sokolovně, parkoviště u 
hřiště, informace o probíhající rekonstrukci mateřské školy 
– okna, atd. 

 informace o jednotlivých dotacích 

 zpoplatnění odběr vody z obecní studny na Horních Laža-
nech 

 informace o kulturních akcích 

 elektroosmóza v ZŠ – sledovat stav a změny v budově ZŠ 

 
Ad21) Starosta informoval o záměru směny pozemku o 

výměře 46 m2 - v současné době p. č. 610 - ostat-
ní plocha - v majetku obce Lesonice za 46 m2 z p. 
č. 86/10. O této záměně bylo hlasováno. Výsledek 
hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
hlasování 

 

Ad 22) Různé – elektroosmóza v ZŠ – sledovat stav a změ
 ny v budově ZŠ. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 
 se zdržel hlasování 

MAJETEK 
Název majetkového 

účtu 

Počáteční       

stav k 1.1. 
Obrat Konečný stav 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Drobný dlouhodobý ne-
hmotný majetek 

112 085,80   112 085,80  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 56 592 654,35 5 830 516,00 62 423 170,35 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

2 563 524,26 412 879,20 2 976 403,46 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

2 036 628,44 76 163,30 2 112 791,74 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 3 099 676,20 6 507,67- 3 093 168,53 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodo-
bý hmotný majetek 

5 125 853,00 3 617 758,00- 1 508 095,00 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LESONICE ZA ROK 2015 

 Jedná se o výtah. Detailní výpis položek dle druho-
vého třídění rozpočtové skladby naleznete na lesonických 
webových stánkách na úřední desce. 

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název        

bankovního 

účtu 

Počáteční 

stav k 1. 1. 
Obrat 

Konečný stav 

k 31.12. 

Změna stavu 
bankovních 

účtů 

Základní běžný 
účet ÚSC 

2 240 331,50 1 494 473,13 3 734 804,63 1 494 473,13- 

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 

Text 
Schválený    

rozpočet 

Rozpočet po   

změnách 
Skutečnost 

Daňové příjmy 4 470 000,00 5 420 691,00  5 414 730,90 

Nedaňové příjmy 1 109 500,00  2 292 798,00  2 215 019,80 

Kapitálové příjmy 75 000,00  175 000,00  162 950,00 

Přijaté transfery 84 000,00  1 125 896,69  2 294 396,69 

Příjmy celkem 5 738 500,00  9 014 385,69 10 087 097,39  

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 

Text 
Schválený    

rozpočet 

Rozpočet po    

změnách 
Skutečnost 

Běžné výdaje 4 228 195,00 6 846 304,69 6 347 052,01 

Kapitálové výdaje 2 060 305,00 5 127 590,00 3 782 984,00 

Výdaje celkem 6 280 500,00  11 973 894,69 10 130 036,01 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Příjmy-Výdaje 550 000,00   2 959 509,00  42 938,62 



 

 

 Se zimou jsme se ve školce rozloučili maso-
pustním karnevalem, při kterém jsme se vystrojili do 
různých masek připravených od rodičů z domova. 
V rytmu hudby jsme se vyřádili jako princezny, víly, 
kovbojové, hasiči, ninjové, policisté, piráti… Hráli 
jsme hry, soutěžili a tančili. 

V dalších týdnech už jsme si školku zdobili do jar-
ního kabátku. Vyráběli jsme kuřátka, slepičky, oveč-
ky, čápy, kytičky…. Malou ukázku  našich výrobků a 
obrázků jsme vystavili v muzeu zámku. 

Nyní se těšíme na dvě divadelní představení, kte-
rá nás čekají, na plavecký kurs v Laguně v Třebíči a 
také budeme pomáhat s úklidem okolní přírody 
v akci Čistá Vysočina. V Moravských Budějovicích 
navštívíme dopravní hřiště, abychom si zopakovali 
pravidla na silnici. Maminkám k svátku letos popře-
jeme ve školce při srdíčkovém tvoření, protože so-
kolovna je v rekonstrukci. A samozřejmě na závěr 
školního roku nemůže chybět výlet, tentokrát na 
hrad Roštejn. 
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 V  jarních a letních měsících čeká naši 
školku výrazná proměna. Už nyní máme na vět-
šině budovy vyměněná okna. V nastávajícím 
období se výměna oken dokončí a poté bude 
následovat zateplení budovy a nová venkovní 
fasáda. 

 Také se nemůžeme dočkat naší školní za-
hrady. Kromě nových herních prvků a houpaček, 
se můžeme těšit i na úpravu travnaté plochy 
v přírodním stylu. Společně se žáky ZŠ se bude-
me starat o nové záhonky, bylinkovou zahrádku, 
hmyzí hotel, motýlí záhonek… Mezi stromy bu-
deme mít různé lanové prvky, hrací oblázkovou 
jámu nebo vrbový domeček s tunelem. 

 Musíme být trpěliví, protože vše dá moc a 
moc práce. Všem, kteří se budou podílet na zve-
lebování mateřské školy  už nyní předem děku-
jeme.                                                                                
      V.Foralová 
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2. podzimní vycházka 11. 11. 2015 

 Druhá podzimní vycházka pro nás zname-
nala upevnění informací k místní lokalitě – oboře 
formou zábavného kvízu, kterým jsme odpovědě-
li na dané otázky. Nejvíce času jsme věnovali ur-
čování lesních pater a celkově ochraně přírody. 
Uvědomili jsme si, že bez znalostí škůdců, ošetřo-
vání stromů a celkové péče o lesy by po nás jed-
nou zbyla zarostlá mýtina zavalená nerozložitel-
ným odpadem. 

 

Dopravní výchova 

 „Vyzkoušet“ z dopravní výchovy nás přišla 
ve čtvrtek 12. 11. 2015 paní z dopravního odboru 
MU  z Moravských Budějovic. Vůbec to nebylo 
zkoušení, povídali jsme si o situacích na silnicích, 
o tom, jak jezdíme na kolech, kolečkových brus-
lích, koloběžkách a spoustě zajímavých věcích. Paní nás moc chválila, že si toho spoustu pamatujeme a že jsme ši-
kovné děti.  

Tak si přečtěte, co všechno víme: 
 

 musíme jezdit po pravé straně 

 musíme nosit reflexní pásky, od roku 2016 budou povinné 

 černé oblečené je vidět na 18 metrů, bílé na 55 metrů a reflexní pásky na oblečení na 200 metrů 

 od 10 let mohou děti jezdit samy na kole 

 nesmíme jezdit vedle sebe, ale za sebou 

 cyklista je chodec, když vede kolo 

 jezdí se na zelenou 

 musíš mít na kole odrazky 

 musíš mít na kole vpředu bílé světlo 

 vzadu musí být červené světlo 

 musíme stát na červenou 

 na křižovatce musíme dát přednost 

 chodíme po levé straně 

 u stopky vždy zastavíme 

 na kole musíme mít odrazky 

 dáváme přednost zprava 

 když odbočujeme na kole, ukážeme rukou 

 na kolech jezdíme na cyklistických stezkách 

 



 

 

Blíží se Vánoce 

 Přípravu na Vánoce jsme místním obyva-
telům zpříjemnili vystoupením na 1. neděli ad-
ventní a začátkem prosince jsme předvedli 
v sokolovně Vánoční besídku. Děti ukázaly, jak 
jsou šikovné. Věříme, že každý odcházel 
s úsměvem. 

 

Vánoční dopoledne se seniorkami 

 Krásné vánoční dopoledne nám připravily naše se-
niorky. Přišly za námi, měly pro nás připravené vánoční 
tvoření -  vyrobili jsme si sněhuláčka ze skleničky, papíro-
vé andílky, nápaditý stromeček, vánoční šišku a další vý-
robky např. z překližky. Při všem nám pomáhaly, radily 
nám a také nám donesly cukroví, bábovku, jablíčka... no, 
tento den jsme donesli domů svačinu a maminky se ne-
mohly zlobit. Paní seniorky to měly tak dobré, že jsme 
museli vše sníst.  

 Taky jsme jim dali prostor, aby si mohly vypít kávu a 
čaj a my jsme si mezitím rozdali dárečky. Každý něco do-
stal, tak jsme byli všichni spokojení. Se seniorkami se nám 
moc líbilo, tak budeme rádi, když za námi zase přijdou. 

Stránka 10 



 

 

Stránka 11 

 

16. ledna 2016 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada lesonických 

hasičů. Starostka hasičů Ing. Jarmila Machová přivítala všechny přítomné hasiče 

včetně starosty obce Mgr. Zbyňka Nejezchleby a místostarosty obce Miroslava Dohnala. Následně byla zhod-

nocena činnost sboru dobrovolných hasičů i jednotky SDH obce Lesonice.  

 

 Duben – září soutěže v požárním sportu a krajské kolo soutěže v disciplínách TFA, 

 8. května - Den otevřených dveří od 9:00 do 12:00 (ukázka repasované cisterny), 

 28. května -  okresní kolo hry Plamen mladých hasičů v Petrovicích, 

 29. května - okresní kolo dorostu v Petrovicích, 

 11. června se budeme účastnit oslav 80. výročí založení SDH v Cidlině, 

 25. června se budeme účastnit oslav 120. výročí založení SDH v Čáslavicích, 

 24. září - soutěž „Hasičský víceboj 2016“ na nádvoří zámku od 10:00 hod. 
 

 

  V letošním roce se podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra a Kraje Vysočina ve výši 

750.000,- Kč na nový dopravní automobil, který nahradí 26 let starou dosluhující Avii.  

 

    Velikonoční tvoření se seniorkami 

 Velikonoce se blíží, slyšíme a vidíme to všude kolem nás. Proto naše milé seniorky přišly za námi do 
školy, za dětmi. Děti se na ně moc těšily a nadšeně vyráběly a tvořily pod jejich vedením. Udělaly si krásné 
výrobky, proto byly také odměněni - různými dobrotami. Když k nám do školy seniorky jdou, vždy mají plné 
ruce - nesou vše potřebné pro tvoření a i něco dobrého, sladkého, co samy upečou. Děti se vždy olizují až za 
ušima... 

     EU přednáška 

 V úterý po Velikonocích jsme měli ve škole besedu na téma 
„Evropská unie“. Hlavními tématy byla: 

 Historie založeni EU, symboly, měna 

 Spolupráce států 

 Pohyb osob 

 Cenné kulturní bohatství velikonočních zvyků a tradic jednotli-
vých států 

 Během přednášky jsme měli možnost zapojit se do rozho-
voru s panem lektorem, a využít tak svých znalostí. 
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 Minulý rok byl zakončen výstupem na Mařenku a Tašky. Na Mařenku šly tři z nás pěšky již z Lesonic. 
Výšlap začínal, jako vždy, panáčkem slivovice u Nahodilů. Opečený buřtík u rozhledny moc chutnal. 

 Na Silvestra jdeme na Tašky, scházíme se u zastávky. Na Taškách si připíjíme na zdraví a spokojenost 
v Novém roce. Cestou zpět zavítáme do kulturáku v Babicích, kde dostáváme občerstvení, děkujeme. 

 Letošní první akcí je MDŽ, konané u 
Máchalů. K tanci nám hraje pan Nosek. Tan-
číme, zpíváme, večer si moc užíváme. 

 V pátek, 11. 3. máme v ZŠ velikonoční 
tvoření s dětmi. Je nachystáno několik deko-
rací, děti to moc baví a nás taky. Po skončení 
neseme výrobky do muzea, kde jsou již na-
chystány stoly na výstavu. 

 V pondělí 14. 3., za krásného, slunečného počasí, 
dáváme na náš ostrůvek a k lihovaru velikonoční deko-
race. 

Ve dnech 17. 3. až 20. 3., se koná již 4. velikonoční 
výstava. Bylo našito 44 slepiček a jeden kohout. Vy-
stavovatelek se zúčastnilo 25, návštěvníků bylo 
305. Věříme, že příští rok se počet návštěvníků ješ-
tě zvýší.     

 Všechny akce se povedly, těšíme se na další.      

                                      Za seniorky Mirka Podrazká 
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1. Šaman Jiří 

2. Máca Zdeněk 

3. Čeloud Michal 

 

1. Jordánek Ondřej 

2. Hokuf Antonín  

3. Bulička Pavel 
 

1. Blažková Martina 

2.  Marie  

3. Stejskalová Stáňa 

 

1. Zach Jan 

2. Cakl Mirek  

3. Máca Zdeněk 



 

 

 Fotbalový klub FK Podhorácko 2015 má 
v současnosti 68 aktivních členů, z nichž většina je při-
pravena nastoupit do utkání a to hned ve třech růz-
ných soutěžích. Nejmladší fotbalisté nastupují 
v okresním přeboru skupiny C mladších přípravek. Na 
podzim se vedlo našim nejmladším nadějím velice 
dobře a přezimovali na krásném druhém místě. Jarní 
část začíná domácí mladší přípravce zápasem hraným 
v Lesonicích 15. 4. 2016 v 16 hodin proti Novým Syro-
vicím.  
 

 O něco starší fotbalisté hrají taktéž okresní soutěž, ale skupi-
nu A starších žáků, po čtyřech vyhraných zápasech v podzimní části 
soutěže přezimovali na devátém místě tabulky.  
 

 V průběhu zimní přípravy starší žáci využívali tělocvičnu 
v Jakubově, kde pravidelně trénovali. Několikrát si také v rámci pří-
pravy zahráli v pronajaté jaroměřické hale.  
 

 Starším žákům už jarní klání začala a v prvním zápase si pora-
dili s fotbalisty z Opatova v poměru 3:2. Další kolo proběhne 10. 4. 
2016 v 10 hodin na hřišti v Lesonicích proti Hartvíkovicím. Třetím, 

posledním družstvem, je družstvo mužů, kteří soupeří se svými pro-
tivníky v rámci III. třídy skupiny B okresu Třebíč. Muži přezimovali na 11. místě tabulky se ziskem 12 bodů 
a na jaře mají tedy co dohánět. První jarní zápas s Přibyslavicemi skončil po divoké přestřelce remízou 4:4. 
V nejbližším zápase se muži utkají s Heralticemi, a to v neděli 10. 4. 2016 od 15:30 hodin na místním hřišti. 
Všechny zápasy mužů v jarní sezóně proběhnou každou neděli na domácí půdě. Jedinou výjimkou je utká-
ní proti Hornímu Újezdu, které proběhne na hřišti soupeře v sobotu 16. 4. 2016 od 16 hodin.  

 
 20. března 2016 došlo k slavnostnímu otevření no-
vých kabin na hřišti v Lesonicích, které byly vystavěny 
z rozpočtu obce Lesonice. Výstavba probíhala během pod-
zimní části soutěží a až na výjimky všechna družstva FK 
Podhorácka 2015 musela zápasy odehrát na hřištích soupe-
řů. V jarní části soutěží tomu bude právě naopak a každý 
víkend až do 12. 6. 2016 se na lesonickém hřišti odehraje 
minimálně jeden fotbalový zápas. Přesné rozpisy je možné 
si vyzvednout v hospodě na hřišti. Pro fanoušky nabízíme i 
možnost zakoupit si za 10,- Kč pohlednici týmu FK Podho-
rácka 2015 oddílu mužů, na požádání obsluhy v hospodě 
na hřišti. Chtěli bychom tímto všechny fotbalové příznivce 
pozvat k návštěvně fotbalových klání našich družstev.      
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Občerstvení v průběhu všech domácích 
utkání bude zajištěno. Budeme se Vám, 
fanouškům a divákům, snažit zpříjemnit 
víkendové dny co nejlepšími sportovními 
výkony. Proto nás přijďte podpořit, ať má-
me větší motivaci k více gólům v brankách 
soupeře. 
 

 Za tým FK Podhorácko 2015 Pavla 
Šálková a Martin Totek 

 Po podzimní části naše přípravka 

byla na průběžném 2. místě. Ani v zimě 

jsme nezahálely a zúčastnili jsme se 

okresního kola halových turnajů mladších 

přípravek, kde si naši nejmenší počínali 

velice dobře. Takže se dá říci, že pro jarní 

část sezony jsme dostatečně nachystaný. 

Pro některé naše kluky, je tato sezóna 

poslední, protože od podzimu přestupují 

do starších přípravek. 

Michal Čeloud 
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 Tak tu máme zase jaro a je čas bilancovat hokejovou sezónu týmu HC Sokol Lesonice, a to sezónu 2015 – 
2016. V této sezóně hrálo naše mužstvo opět druhou ligu Městské ligy v Moravských Budějovicích. Uplynulá sezóna 
byla poměrně dlouhá a náročná. Ve druhé lize nás čekalo celkem třináct soupeřů, se kterými jsme hráli s každým 
vždy dvakrát. Celkem jsme tedy odehráli 24 utkání, i když je pravdou, že druhý duel s týmem HC Kobry byl pouze 
přátelský, neboť soupeř nenastoupil 
s dostatečným počtem hráčů a proto byl zá-
pas kontumován v náš prospěch. Další kaňkou 
druhé ligy v této sezóně bylo vyloučení týmu 
HC Červený Hrádek, který byl ze soutěže vy-
loučen pro napadení rozhodčího (což bohužel 
nebylo ojedinělé), a to i proto, že již od podzi-
mu měl tento tým podmínku za podobný ex-
ces. Zajímavé na tom je to, že právě s tímto 
vyloučeným soupeřem jsme jednou vyhráli a 
jednou remizovali. Takže poté, co byly všech-
ny zápasy týmu HC Červený Hrádek kontumo-
vány, nám byly připočteny pouze dva body. 
Tolik tedy na úvod a teď již trošku statistiky. 

  V ukončené sezóně za HC Sokol Lesonice nastoupili, minimálně alespoň k jednomu zápasu tito hráči: 

Brankáři: Zbyněk Konfršt, Martin Rygl 

Obránci: Jan Hanzal, Václav Kacetl, Marian Machovec, Tomáš Pospíchal, Stanislav Šťáva, Martin Večeřa, 
Martin Zachoval, 

Útočníci: Martin Barták, Jiří Čurda, Lukáš Hotový, Pavel Klíma (kapitán mužstva), Josef Mochar, František 
Nováček, Ondřej Šulc, David Talpa, Oldřich Tomek, Radek Zach, Miroslav Zikmund 

Managerka týmu: Lucie Jelínková 

 Jak jistě víte tradiční opora a vedoucí mužstva Radek Zach v této sezóně 
chyběl převážnou část z důvodu služebních povinností mimo naši vlast.  

 Další pravdou je, že někteří z hráčů nastoupili jak v útoku tak i v obraně, 
takže výše uvedené je pouze orientační složení obran a útoků. 

 Jak jsem již zmínil, odehráli jsme 23 zápasů a jeden byl kontumován. 
Z tohoto počtu jsme 8 utkání vyhráli, jednou remizovali a 15 utkání jsme pro-
hráli při zisku 25 bodů a skóre 88:121 a tudíž konečné 10. místo v tabulce. 

 Mezi střelce se kromě Hanzala, 
Machovce, Tomka a Zikmunda, zapsali 
všichni hráči alespoň jednou. Nejlepším 
střelcem sezóny s počtem vstřelených 
branek 17 se stal Jiří Čurda. Druhým nej-
lepším střelcem týmu byl Martin Barták 
s 12.ti brankami a třetím nejlepším střel-
cem byl kapitán týmu Pavel Kíma s 11-ti 
přesnými zásahy.  
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 Nejtrestanějším hráčem se stal s počtem 41 odsezených minut Martin Barták a to i vinou trestu 5 minut + 
trest do konce utkání (kde se započítává 20 trestných minut). Bohužel podobný trest obdržel v sezóně ještě Tomáš 
Pospíchal, který tak obsadil nelichotivou druhou příčku v počtu trestných minut a to celkem 31. Třetím nejčastěji 
vylučovaným hráčem byl Lukáš Hotový a Standa Šťáva s 18-ti trestnými minutami, kdy však Lukáš dostal jednu desít-
ku.  

 V brance se v této sezóně 
vystřídali pouze dva brankáři a to 
naše stálá jednička Zbyněk Kon-
fršt, který až na pár výjimek od-
chytal celou sezónu a když pomi-
neme několik nevydařených zápa-
sů, kdy jsme obdrželi hojný počet 
gólů, tak musíme tomuto muži 
s maskou poděkovat za jeho exce-
lentní, někdy až famózní výkony. 
Také byl odměněn za svůj výkon 
jedním vychytaným čistým kon-
tem v zápase proti HC Zlobři Mys-
libořice, který jsme hlavně díky 
němu vyhráli 1:0.  

 Druhým mužem, který odchytal pár posledních utkání (myslím, že byly celkem tři), byl mladičký, teprve 17-ti 
letý gólman ze Šebkovic Martin Rygl, který ukázal, že by z něho mohl vyrůst velmi kvalitní gólman. Tímto mu děkuje-
me, že nám pomohl na konci sezóny při zranění naší brankářské jedničky. Díky Martine. 

 Co říci závěrem... 

 Tuto sezónu, která nedávno skončila, musíme považovat v celkovém součtu za velmi nepovedenou, protože 
upřímně mysleli jsme si na mnohem lepší umístění, než je konečné 10. místo v tabulce. Je pravdou, že jsme možná 
měli v několika zápasech smůlu, ale hlavně jsem si tyto zápasy prohráli sami neproměňováním šancí a hodně pro-
stupnou obranou. Takže do příští sezóny máme co zlepšovat a to všichni.  

 Nakonec musím ještě poděkovat našim fanouškům, a to zejména těm, kteří navštěvovali naše zápasy téměř 
vždy, i když většinou to nedopadlo podle jejich představ. Takže děkuji jménem svým i jménem celého mužstva za 
podporu těmto našim skalním fandům a doufám, že se jim příští rok předvedeme v lepším světle. 

 Děkuji za pozornost a se všemi hráči, realizačním týmem a 
fanoušky se doufám setkáme v příští hokejové sezóně 2016 – 2017. 

 Sportu zdar a lesonickému hokeji zvláště Olda Tomek 
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VÁNOČNÍ KONCERT 

Začátek nového roku nám 3.1.2016 v babickém kostele zpříjemnil koncert žesťové skupiny MW Brass Qui-
ntet a mužského pěveckého sboru z Valašské Polanky. K vystupujícím umělcům se přidala i babická schola 
a na samý závěr i všichni posluchači. Koncert se velmi vydařil, což bylo patrné nejen na tvářích přítom-
ných, ale nasvědčoval tomu i závěrečný neutuchající potlesk. Proto ještě jednou velké díky všem účinkují-
cím a organizátorům tohoto příjemného setkání.  

Videozáznam koncertu na DVD bude možné v nejbližší době v babickém kostele zakoupit. 
 

   NOTOVÁNÍ S DONEM BOSKEM 

Notování s Donem Boskem byl název setkání dětí na faře v Babicích, 
které se konalo 30. ledna 2016. Děti naší farnosti nacvičovaly písně, 
hrály si, plnily úkoly a povídaly si o osobnosti Dona Boska. Děkuje-
me všem, kteří program pro děti připravují a věnují jim svůj čas.  

 

PEČENÍ MISIJNÍCH KOLÁČŮ 

V neděli 6. března 2016 se naše farnost zapojila do pečení misijního 
koláče. Měli jsme možnost ochutnat lahodné výrobky našich farníků 
a případně i finančně „ohodnotit“ snahu zúčastněných pekařů. Vy-
brané peníze budou použity k charitativním účelům.  
 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JEDNOTLIVÝCH OBCÍ NAŠÍ FARNOSTI 

Babice 4 425,-Kč  

Bolíkovice 2 212,-Kč  

Cidlina 3 645,-Kč  

Lesonice 11 978,-Kč  

Šebkovice 12 978,-Kč  

  Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať! 

Jana Venhodová 
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 V sobotu 12. března 2016 se v moravskobudějovické základní škole na Havlíčkově ulici otřásaly obě tělocvičny 
ve svých základech. To ministranti z babické, litohořské a jakubovské farnosti zavítali na turnaj P. Václava Drboly, kde 
se spolu s nimi utkali o dva putovní poháry také ministranti z Moravských Budějovic, z Telnice a Sokolnic. Celkem de-
vět mužstev ve třech věkových kategoriích svedlo souboje ve fotbale a florbalu za mohutného povzbuzování svých 
fanoušků. Panovala velmi přátelská nálada, i když samozřejmě chtěl každý vyhrát. To se nakonec podařilo v nejstarší a 
starší kategorii Telnici, v nejmladší pak společnému týmu Jakubov-Litohoř-Babice. Příjemnou atmosféru v závěru ještě 
umocnila telnická a sokolnická děvčata, která svým vystoupením roztleskala všechny přítomné účastníky turnaje. 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje, jímž jsme si také chtěli připomenout památku 
babického faráře a mučedníka P. Václava Drboly. Poděkování patří skutečně mnoha ochotným pomocníkům, jak z řad 
domácích, tak i hostů. Bylo krásné sledovat, jak všem záleží na tom, aby se tento den povedl. Nakonec i na tvářích 
samotných hráčů a hráček byla spokojenost patrná. 
 Návštěva z Telnice a Sokolnic se po turnaji odebrala na společný oběd do zdejší orlovny a po krátkém posezení 
svůj výlet zakončila mší svatou v Šebkovicích, kterou celebroval P. Pavel Krejčí a koncelebroval P. Ladislav Kozubík. 
 

Konečné pořadí ministrantských týmů: 
mladší kategorie (I. stupeň ZŠ) 
1.  Jakubov-Litohoř-Babice A 

2.  Telnice A 

3. Moravské Budějovice A 

starší kategorie (II. stupeň ZŠ) 
1.  Telnice B 

2.  Moravské Budějovice B 

3. Jakubov-Litohoř-Babice B 

nejstarší kategorie (středoškoláci a dospělí) 
1.  Telnice C 

2.  Moravské Budějovice C 

3.  Babice-Jakubov C 
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Vážená paní inženýrko a vážení členové P ČOS,        Lesonice 18.4.2016 
 

píši Vám ohledně budovy Sokolovny v obci Lesonice, okr. Třebíč a možnosti jejího řešení, které jste svým rozhodnutím 
z březnového zasedání předsednictva zamítli. 

Dovolte mě na začátek zrekapitulovat sled událostí, které nás vedly k tomu, že jsme společně s T.J. Sokol Lesonice (dále 
„Jednota“) a s vedením Župy plk. Švece v Jihlavě  společně zasedli a začali hledat řešení pro udržení činnosti Sokola v naší obci a 
zároveň ke zlepšení podmínek pro sportovní a kulturní vyžití v naší obci. 

Zhruba před rokem nás oslovila „Jednota“ v Lesonicích s  žádostí o možnosti jednání převodu Sokolovny z vlastnictví „Jednoty“ 
na Obec Lesonice. Důvodem převodu majetku formou daru byl neuspokojivý stavební stav Sokolovny v naší obci.  

Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání ze dne 18.12. 2014 vejít v jednání s „Jednotou“ v Lesonicích. Na základě několika 
schůzek, jichž se zúčastnili  zástupci obce Lesonice, zástupci „Jednoty“ Lesonice a zástupci Sokolské Župy plk. Švece v  Jihlavě, došlo 
k dohodě, kdy Obec Lesonice souhlasila s převodem Sokolovny do svého majetku a kdy hlavním a jediným účelem byla oprava So-
kolovny tak, aby tato mohla sloužit svému určení. Tedy jako centrum sportu a kultury v obci.  

Na základě této dohody byly ze strany Župy plk. Švece vypracovány dvě smlouvy a to darovací smlouva a Smlouva o smlouvě 
budoucí. Předmětem smluv bylo darování Sokolovny do majetku Obce Lesonice na dobu 15 let s tím, že Obec zajistí opravu Soko-
lovny a zaváže se provozovat Sokolovnu pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel obce Lesonice. Tedy k tomu, k čemu byla Sokolovna 
v minulosti předurčena. Smlouva o smlouvě budoucí následně ošetřila zpětné převzetí nemovitosti do rukou „Jednoty“ a zároveň se 
„Jednota“ zavázala, že bude udržovat stejný stav – tedy využití Sokolovny ke sportu a kultuře po dobu dalších 15 let s tím, že Obec 
Lesonice nebude požadovat navrácení vložených finančních příspěvků. Zároveň byla celá smlouva ošetřena klauzulí, že v  případě, že 
by „Jednota“ zanikla (její nástupkyní by se stala Sokolská župa v Jihlavě), došlo by ze strany Obce k peněžitému plnění, tedy 
k prodeji a to za částku, kterou by stanovil odhadce v době darování Sokolovny do majetku Obce Lesonice. Znění těchto smluv bylo 
odsouhlaseno zastupitelstvem Obce Lesonice ze dne 17.12. 2015. 

Na základě výše uvedeného byl ze strany Župy plk. Švece osloven odhadce, který zpracoval odhad Sokolovny. Již tento odhad 
hradila Obec Lesonice a to na základě žádosti ze strany Župy plk. Švece s cílem co nejvíce šetřit finance Jednoty v Lesonicích. 

Vzhledem k tomu, že jsme chtěli  po převodu nemovitosti do majetku Obce začít co nejdříve se stavebními úpravami (současný 
stav v brzké době povede k uzavření Sokolovny a jejímu dalšímu chátrání), začali jsme podnikat kroky k získání dotace z OPŽP na 
zateplení budovy a výměny otvorů. K této žádosti bylo nutné předložit projektovou dokumentaci – v případě Sokolovny žádná nee-
xistovala, tudíž byl vypracován stávající stav a navržen projekt na zateplení, který měl být 15.4. 2016 odevzdán na Ministerstvu ži-
votního prostředí včetně zpracovaného energetického auditu.   V rozpočtu Obce bylo pro rok 2016 vyčleněno 800 tisíc Kč na vnitřní 
opravy Sokolovny včetně příslušného procentuálního podílu na dotaci v rámci zateplení. 

Tyto výše uvedené kroky byly prováděny na základě jednání s účastníky, kteří oficiálně zastupovali organizaci Sokol a Obec Leso-
nice k nim přistupovala se vší vážností vědoma si problému, který přináší údržba a provoz takovéto budovy pro „Jednotu“ 
v Lesonicích.  

Obec Lesonice si je zároveň vědoma přínosu práce „Jednoty“ pro děti a mládež v naší obci a proto rovněž každoročně přispívá 
na činnost organizace ve výši 40 tisíc Kč a převod majetku jsme vnímali jako pomoc a prohloubení spolupráce tak, aby se členové 
Sokola mohli věnovat svojí  činnosti  a ne se soustředit na zajištění financí na provoz budovy.  

Zde je třeba si připomenout, že v tak malé obci, jakou Lesonice jsou, je většina obyvatel, kteří aktivně organizují společenský a 
sportovní život, členy hned několika spolků a jejich volný čas plně pohlcují aktivity, které pořádají nejenom v  rámci „Jednoty“, ale 
rovněž v rámci FK Podhorácko, SDH Lesonice, v Hokejovém či Cyklistickém klubu. 

Proto nejenom mě, ale rovněž zastupitele Obce Lesonice, členy „Jednoty“ a širokou veřejnost zarazilo Vaše rozhodnutí o zamít-
nutí převodu, respektive daru Obci Lesonice, které veškeré tyto aktivity zastavilo včetně podání téměř kompletní žádosti na zateple-
ní budovy. 

 Nevím, jaká úvaha Vás vedla k tomuto rozhodnutí a už vůbec nechápu Váš bod ohledně vyžádání si zpět Vašeho majetku – 
v tomto případě Sokolovny, které má zpracovat Vaše právní oddělení. Ono totiž k žádnému podpisu bez Vašeho souhlasu nedošlo, 
tudíž nemohlo dojít ani k převodu na Katastru nemovitostí, což lze zjistit pouhou informací na stránkách Katastru nemovitostí. Rov-
něž mne zaráží fakt, že se postavíte proti rozhodnutí dvou Vámi podřízených složek – myšleno Župy plk. Švece v Jihlavě a „Jednoty“ 
v Lesonicích, aniž by jste je kontaktovali a zjistili si reálný stav situace na místě samém (ačkoliv Vám tento stav byl popsán 
v důvodové zprávě Župy plk. Švece). Toto nelze v žádném případě považovat za konstruktivní přístup v otázce záchrany budovy a 
celkového bytí či nebytí „Jednoty“ v Lesonicích.  

I přes tuto komplikaci věřím, že se podaří dosáhnout řešení a dojde buď k dohodě ohledně Sokolovny, nebo alespoň k tomu, že 
vedení Sokola dá jasný signál, jakou cestou chce nadále jít ohledně spolupráce s obcemi.  

  S pozdravem             Mgr. Zbyněk Nejezchleba 
                         starosta obce Lesonice 
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OTEVŘENÍ NOVÝCH FOTBALOVÝCH KABIN 

Dne 20.3.2016 proběhlo v Lesonicích na hřišti slavnostní otevření fotbalových kabin. Po projevu starosty Mgr. Zbyňka Neje-

zchleby, který seznámil přihlížející s provedenými stavebními úpravami budovy bývalé lisovny ovoce a po prohlídce nového in-

teriéru fotbalových kabin, sehrálo naše mužstvo – FK Podhorácko 2015 přátelské fotbalové utkání s Domamilí. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Od 10. do 13. 12. 2015 se v Muzeu lidových kapel konala vánoční výstava, kterou uspořádal klub seniorek. Byly zde k vidění 

vánoční dekorace a pečivo. V zadní místnosti potom výstavka kuriozit. Pro všechny návštěvníky byla výstava velmi inspirativní a 

přispěla k dotvoření příjemného předvánočního času. Všem seniorkám za tuto nádhernou výstavu děkujeme. 
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V neděli 20. 3. 2016 se v lesonické sokolovně usku-
tečnilo divadelní představení "Helenka je ráda aneb 
Slaměný klobouk". Tuto divadelní hru V+W sehrál 
ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Okříšky. 

6. března 2016 uspořádala obec Lesonice v místní 
sokolovně dětský karneval. Program pro děti zpes-
třilo divadlo Koráb. 



 

 

ÚŘEDNÍ HODINY 

Starosta 

Pondělí   -  17:00 - 19:00 

Místostarosta 

Čtvrtek   -  17:00 - 19:00 

Účetní, CzechPOINT, ověřování 
 

Pondělí  8:00 - 12:00  13:00 - 18:00 

 Úterý    -   -   

 Středa  8:00 - 12:00  -   

 Čtvrtek  8:00 - 12:00  13:00 - 18:00  

 Pátek   -   -   

KONTAKTNÍ ÚDAJE OBCE LESONICE 

IČ: 00289752 

Adresa obecního úřadu: 675 44 Lesonice 117 

Web: www.lesonice.cz 

E-mail podatelna: obec@lesonice.cz 

E-mail starosta: starosta@lesonice.cz 

Starosta obce: Mgr. Zbyněk Nejezchleba 

Místostarosta: Miroslav Dohnal 

Tel. OÚ: +420 601 325 909 

Tel. Starosta: +420 725 101 375 

Tel. Místostarosta: +420 603 853 566 


