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Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
v rukou držíte první číslo Lesonického zpravodaje roku 2020. Zpravodaj vychází v době, kdy současná
situace v souvislosti s nouzovým
stavem přináší mnoho omezení
v našich životech. Asi nejvíce to pociťují předškoláci a školáci, tedy zejména jejich rodiče, kteří se stali nedobrovolnými učiteli svých dětí, ale
důsledky tohoto stavu pociťujeme
samozřejmě všichni. Ať už se jedná
o povinné nošení roušek, omezení
nákupů, omezení pracovních činností a celá řada dalších opatření,
která zasáhla do našich každodenních životů. Nicméně i ta omezení
mají svá pozitiva. Pro mě osobně to
bylo zjištění, kolik lidí je ochotných
pomoci ostatním v nouzi. V době,
kdy stát vyhlásil všeobecnou povinnost nosit roušky a kdy na toto
opatření nebyl nikdo z nás připraven
a neměli jsme k dispozici žádné respirátory ani ústenky, které bychom
mohli zakoupit a rozdat, jsme se
rozhodli vybavit každého občana
v obci bavlněnou rouškou. Nabídlo
se nám několik spoluobčanů, kteří začali vyrábět roušky pro ostatní,
další přinesli bavlněná prostěradla,
někdo dodal tkanice, někdo gumičky nebo se ozval, že nám pomůže
s distribucí popř. s tím, co by obec
potřebovala. Všem těmto lidem chci
poděkovat, protože všichni přispěli
k tomu, že se vyrobilo celkem 500
ks bavlněných roušek, které byly postupně rozdány lidem.
Nezůstali jsme jen u roušek, ale

postupně jsme namíchali a rozdali kolem 200 litrů antibakteriálního
roztoku, který byl namíchán z lihu,
glycerínu a peroxidu. Dalších 30 litrů
bylo uloženo do skladu pro případ,
že dojde k otevření školky a školy
a část je pro využití v rámci Obecního úřadu. V souvislosti s tím byly
pořízeny do výše uvedených institucí automatické bezdotykové dávkovače antibakteriálního roztoku na
ruce, které jsou volně přístupné tak,
aby měli možnost dezinfekce rukou
i rodiče dětí ve škole a školce nebo
lidé přicházející na jednání na OÚ.
Dále byl zakoupen generátor ozonu,
který ničí v místnostech viry, bakterie a plísně a pravidelně jím jsou
společné místnosti dezinfikovány.
Rovněž jsme nabídli všem, kteří by
se dostali do karantény, že jim zprostředkujeme nákup potravin popř.
i další služby s tím spojené.
Myslím si, že je to maximum toho,
co jsme mohli udělat a teď už je to
jenom na každém z nás, abychom
dodržováním jasně daných pravidel
umožnili co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.
Nicméně, i přes daná omezení obec
pokračovala a pokračuje dále ve své
práci. Podzimní a zimní období je
nejvíce charakterizováno přípravou
projektů na další rok. Nejinak tomu
bylo i letos.
Již od července 2019 jsme začali
připravovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci zámku. Podařilo
se nám dotáhnout celou dokumentaci do fáze stavebního povolení
a do konce ledna 2020 jsme podali
na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na vybudování komunitního bydlení pro seniory, kdy by
mělo vzniknout 21 malometrážních
bytů.
Dále byla na konci ledna podána
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žádost na Ministerstvo životního
prostředí na rekonstrukci kotelny
a části otopné soustavy v prostorách Sokolovny.
V průběhu ledna vyhlásilo neočekávaně Ministerstvo financí výzvy na
výstavbu sociálních bytů a opravy
mateřských škol. Vzhledem k tomu,
že jsme měli připravené projekty,
které jsme plánovali realizovat v budoucnu, využili jsme této možnosti
a podali žádost o dostavbu celkem 6
sociálních bytů v podkroví domu čp.
169. O tuto dotaci jsme již dvakrát
neúspěšně žádali na Ministerstvu
pro místní rozvoj. Zároveň jsme podali žádost na opravu vnitřní části
pavilonu dětí v mateřské škole, kdy
v případě poskytnutí dotace dojde
k výměně stropů, osvětlení a podlah.
V rámci projektové dokumentace
jsme připravili opravu komunikace
okolo parku na návsi, nicméně v lednu došlo ze strany Ministerstva pro
místní rozvoj k oznámení, že pro
rok 2020 neotevře dotační titul pro
opravy místních komunikací. Projekt nicméně zůstává tzv. „v šuplíku“
a použijeme jej ihned v dalším kole
vyhlášených výzev na opravy komunikací.
V lednu jsme dále podali další žádosti na vybudování kanalizace v lokalitě Horní Lažany – jedna žádost byla
podána na Kraj Vysočina a jedna na
Ministerstvo životního prostředí.
Projekčně byla zpracována rekonstrukce zadní části obecního úřadu,
kde by měl vzniknout malý sběrný
dvůr, kdy v dubnu započaly zemní
práce s tím, že dokončení je plánováno v měsíci květnu.
Společně se Svazkem Vodovody
a Kanalizace jsme spolupracovali
na podání žádostí o dotace na vodovod, ale o tom si můžete podrobněji
přečíst uvnitř zpravodaje.

Lesonický ZPRAVODAJ
V rámci drobných prací byla upravena další část skládky v Hluboké, kde
bylo vybudováno stání pro kontejner
na bioodpad, který bude umístěn
tak, aby bylo možno odpad házet
ze shora do kontejneru. Na nádvoří
zámku byla provedena vysprávka výtluků, kdy bylo spotřebováno celkem
10 tun asfaltové směsi s drtí. Jedná
se o provizorní opravu a to vzhledem
k tomu, že zde budou v rámci vodovodu a rekonstrukce zámku probíhat
zemní práce. Počátkem roku jsme
rovněž rozšířily technické vybavení obecního úřadu. Byla zakoupena
čtyřkolka s příslušenstvím, kdy se
jedná o sněhovou radlici, posypový
vůz, 2 přívěsné vozíky a vozík na zalévání s tisícilitrovou nádrží. Zároveň
bylo k požární nádrži u autobusové
čekárny dovedeno kabelové elektrické vedení a napojeno menší čerpadlo na tankování zálivky. V budoucnu je doplní ještě velké čerpadlo,
které bude sloužit na plnění hasičské cisterny v rámci potřeby obce.
V průběhu února došlo rovněž k položení poslední ze síti v rámci obytného souboru Chmelenec I a II.
Jednalo se o připojení elektriky ke
všem parcelám včetně natažení budoucího veřejného osvětlení v celé
lokalitě.
V rámci kulturního dění v obci proběhlo na konci roku několik tradičních akcí. Předvánoční čas jsme si

poprvé připomněli rozsvícením vánočního stromu na návsi tentokrát
spojené s možností odeslání dopisu
pro Ježíška. Těsně před Vánocemi
proběhl další ročník Běhu o vánočního kapříka, kdy výtěžek byl věnován
na dostavbu dětského zázemí v areálu fotbalového hřiště. Kdo chtěl,
mohl se zúčastnit několika výšlapů,
turnaje ve střelbě ze vzduchovky, přivítat Nový rok na fotbalovém hřišti
nebo podpořit jedenáct statečných
při jejich Novoročním koupání.
Počátkem roku 2020 proběhla
Tříkrálová sbírka, kde se vybralo necelých 15 tisíc Kč. Uskutečnil se další ze školních plesů a po něm následoval Masopustní průvod, kdy byla
vybrána částka 16 tisíc Kč a výtěžek
opět putoval na dostavbu dětského
koutku na hřišti. Obec i spolky připravovaly na jaro celou řadu dalších
akcí pro občany, nicméně díky situaci, která nastala byly všechny akce
odvolány s tím, že uvidíme, jak moc
omezení zasáhnou i do plánovaných
letních akcí.
V rámci zastupitelstva obce Lesonice došlo na posledním – březnovém zasedání ke změně na postu
místostarosty obce. Dlouholetý místostarosta Miroslav Dohnal rezignoval ze zdravotních důvodů a požádal
o uvolnění z pozice místostarosty,
kdy na jeho místo byl zvolen Rostislav Čech. V rámci volby nového
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místostarosty došlo ke změně i ve
funkci předsedy finančního výboru,
kterým byl zvolen Radek Roupec
a členem finančního výboru Miroslav Dohnal.
Chtěl bych touto cestou Mirkovi
moc poděkovat za jeho dlouholetou
a obětavou práci na pozici místostarosty obce Lesonice. Neznám mnoho takových lidí, kteří by plnili tak
svědomitě svoje povinnosti a byli
zapálení do práce pro ostatní tak,
jako Mirek.
Na závěr bych se rád ještě zmínil
o nově zřízené sekci důležitých informací, které najdete na webových
stránkách obce po pravé straně.
Zde jsou nově umístěny odkazy na
informace pro občany týkající se
stočného, odpadů, plateb a další informace. Zároveň veškeré informace související se současným omezením a nouzovým stavem včetně
všech nařízení vlády jsou průběžně
aktualizovány na úřední desce před
OÚ a na elektronické úřední desce
na webových stránkách.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby
se Vás současná situace dotkla co
nejméně a abychom se mohli zase
v klidu a co nejdříve sejít na nějaké
společné kulturní akci v rámci naší
obce.
Zbyněk Nejezchleba
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Stavební akce
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Sběrný dvůr za OÚ
V současnosti probíhá budování sběrného dvora za obecním úřadem. Dokončení je plánováno v měsíci květnu
2020.

Soubor rodinných domů na Chmelenci
V únoru 2020 byla vybudována poslední inženýrská sít pro obytný soubor Chmelenec I a II. Jednalo se o elektrické
přípojky ke všem zbývajícím parcelám. Zároveň byly zabudovány rozvody pro budoucí veřejné osvětlení v celé této
lokalitě.
Pro případné zájemce sdělujeme, že na Chmelenci je volné už pouze poslední jedno stavební místo.

Vodovod
Vzhledem k tomu, že poměrně často dostávám dotazy ohledně výstavby vodovodu, kdy občas jsou s tím spojené
dezinformace o tom, proč se vlastně ještě nebuduje a proč to všechno tak trvá, tak bych chtěl touto cestou
chronologicky seřadit samotný vývoj projektu a jeho následné pokračování.
Samotná myšlenka na vybudování vodovodu padla v roce 2016, kdy proběhlo sezení s občany, kde drtivá většina
souhlasila s vybudováním vodovodu. Následně poté zastupitelstvo na svém zasedání ze dne 27. 10. 2016 s ohledem
na vyjádření občanů odsouhlasilo studii výstavby vodovodu Lesonicko.
Od samotného nápadu až po realizaci nás čekala dlouhá cesta. Nejdříve bylo třeba zajistit studii, která by
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odpovídala schválenému plánu na rozvoj vodovodů
a kanalizací v Kraji Vysočina, poté zajistit financování
samotné projektové dokumentace a to jak pro územní
řízení, tak i pro stavební řízení. Samotná projektová
dokumentace vyšla na částku 1 milion Kč, kdy polovinu
nákladů pokryla dotace z Kraje Vysočina. V létě 2017
došlo k zadání projektové dokumentace, kdy v prosinci
2018 bylo získáno stavební povolení. Samotný vodovod
měří něco přes 15 km včetně přípojek, je zde počítáno
s rekonstrukcí vodojemu u Šebkovic a výstavbou
nového vodojemu v k.ú. Babice. Celkové náklady na
vybudování činí cca 62 milionů Kč. Celý vodovod vede
přes 4 katastrální území obcí a prochází celkem přes
150 pozemků soukromých vlastníků.

tlakové stanice atd.) přispěje 10 % Svazek a o zbylých
15 % se podělí obce. Co se týče vedení, které slouží
pro jednotlivé dotčené obce – tedy pro Lesonice
a Cidlinu, zde Svazek přispěje celkem 5 % a zbylých
20 % si musí obce dofinancovat sami. Svazek zároveň
bude hradit rekonstrukci vodojemu Šebkovice, která je
neuznatelným nákladem projektu.
Co se týče samotné výstavby, tak podle plánu i podle
připravované smlouvy s ministerstvem by práce měly
začít na podzim 2020 s předpokládaným dokončením
v roce 2022. I přes to, že investorství je předáno
Svazku, tak obě obce úzce spolupracují se Svazkem
na realizační fázi projektu a na řešení všech detailů
výstavby vodovodu.

Již v roce 2017 si zastupitelstvo uvědomovalo, že
musí rozhodnout o tom, zda-li bude provozovatelem
vodovodu a bude tzv. „překupovat“ vodu od Svazku, nebo
vstoupí obec Lesonice do Svazku. Po zjištění všech pro
a proti bylo rozhodnuto vstoupit do Svazku Vodovody
a Kanalizace, kdy valná hromada Svazku na jaře 2018
přijala obce Lesonice a Cidlina za členské obce Svazku.
Obě obce následně souhlasili s tím, že vloží celý projekt
v hodnotě 1 milionu Kč do majetku Svazku a Svazek
převezme investorství a další fázi realizace projektu.

Poslední překážkou, která zásadně brzdila realizační
projekt a kterou jsme odstranili v březnu 2020 bylo
umístění vodojemu v k.ú. Babice, kde ve spolupráci
s Rolnickou společností došlo ke směně pozemků
a obec získala místo pro samotný vodojem, který vloží
rovněž do majetku Svazku.
Zároveň došlo k úpravě, kdy vodovod je navržen
i s ohledem na budoucnost. V rámci výstavby budou
zvětšeny průměry vodovodu směrem na Cidlinu a tato
část bude připravena na možné propojení s vodárenskou
soustavou z přehrady Nová Říše. Tím by došlo k posílení
obou vodárenských soustav (jedná se o Vranovskou
přehradu a přehradu Nová Říše).

To, že jsme získali v zimě 2018 stavební povolení na
výstavbu vodovodu ale neznamená, že se začne ihned
stavět. Tady nastává asi ta nejdůležitější fáze a to je,
že to musí někdo zaplatit. Všichni, jak obce, města,
tak i svazky žádají o dotace, neboť výstavba ze svých
zdrojů není ekonomicky únosná ani pro jednoho. Tedy
se muselo čekat na vyhlášení některé z dotačních výzev.
Na jaře 2019 bylo požádáno o poskytnutí dotace ze
strany Ministerstva zemědělství.

Závěrem bych chtěl říci, že každý, kdo v životě řešil
nějakou stavbu ví, že dotáhnout projekt z myšlenky až
k samotné výstavbě stojí nějaký čas a úsilí, zejména
jedná-li se o stavbu protínající 4 katastrální území
a množství soukromých pozemků. Taky chci říci, že ne
všechna jednání probíhala tak, jak jsme si představovali.
Museli jsme hledat alternativní řešení, měnit trasu
z důvodu finančních nároků druhé strany, třikrát měnit
umístění vodojemu a další problémy. Chtěl bych
poděkovat všem těm, kteří pochopili vážnost situace
a zajistili hladké pokračování projektu poskytnutím
souhlasu s vedením vodovodu v pozemcích vlastníků.
Zároveň bych chtěl poděkovat Ing. Luďkovi Kotrbovi za
jeho práci nejenom na projektu, ale rovněž za poskytnutí
podkladů, které vedly k získání dotace, dále Ing. arch.
Zdeňku Svobodovi z odboru výstavby MěÚ Moravské
Budějovice, Bc. Petře Outolná z odboru životního
prostředí MěÚ Moravské Budějovice a Ing. Karlu
Nedvědickému ze Svazku Vodovody a Kanalizace.

V průběhu roku 2019 nám bylo oznámeno, že
Ministerstvo zemědělství akceptovalo projekt a přislíbilo
cca 29 milionů Kč, což nebyla ani polovina požadované
částky. Nevýhodou této dotace bylo, že nezahrnovala
přípojky na hranice majitelů nemovitostí a celková cena
dotace nesměla překročit předem vypočtenou částku
na jednoho obyvatele dotčených obcí. Nicméně na
základě tohoto oznámení probíhala příprava výstavby –
tzv. realizační fáze projektu s tím, že na podzim 2019
byla podána další žádost, tentokrát na Ministerstvo
životního prostředí, kde byla možnost získat vyšší
dotaci. Na začátku dubna 2020 zaslal ministr životního
prostředí rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu
Vodovodu Lesonicko ve výši 40 milionů Kč, což je 63 %
celkových nákladů. O dalších cca 12 % budeme v rámci
dofinancování žádat Kraj Vysočina a zbytek nákladů
si mezi sebe rozdělí Svazek a obce Lesonice a Cidlina
podle předem daného klíče. Tento klíč spočívá v tom,
že na společné vedení (trasa od vodojemu Šebkovice
k vodojemu Babice) a společné vodní stavby (vodojem,

Zbyněk Nejezchleba
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Zasedání zastupitelstva obce
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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 20. 12. 2019 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.
Přítomni: 6 (viz. prezenční listina). Omluven: Miroslav Dohnal. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli
zápisu Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem Ing. Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozpočtové úpravy obce č. 9, 10 a 11
Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2020 – příjmy a výdaje
Schválení zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lesonice
Schválení žádosti o poskytnutí dotace za rok 2019 – SDH Lesonice
Schválení smlouvy na uzavření smlouvy o věcném břemeni – „Lesonice – pí. Novotná: NN kab. příp. RD“
Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Lesonice
Schválení žádosti o odkup pozemku o velikosti 87 m2 z důvodu digitalizace – p. č. 556/3
Stavební úpravy zámku – projekt vytvoření komunitního bydlení – seznámení s projektem
Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny v sokolovně
Projednání záměru změny č. 1 územního plánu obce Lesonice
Jmenování inventarizačních komisí
Kulturní akce
Různé

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad1)	Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 9, 10 a 11. Mezi nejdůležitější úpravy patří
dotace na potravinovou pomoc, dotace pro hasiče, atd.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad2)	Starosta informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2020, o jednotlivých položkách příjmů a výdajů. O návrhu
rozpočtu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad3)	Starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesonice. Při přezkoumání nebyly zjištěny
žádné nedostatky. O zápisu z dílčího přezkoumání bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad4)	Starosta informoval o poskytnutí dotace za rok 2019 – SDH Lesonice. O schválení této dotace ve výši 20
tis. Kč bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad5)	Starosta informoval o smlouvě na uzavření smlouvy o věcném břemeni – „Lesonice – pí. Novotná: NN kab.
příp. RD“. O schválení této smlouvy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad6)

Starosta informoval o výroční zprávě ZŠ a MŠ Lesonice. O schválení této výroční zprávy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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Ad7)	Starosta informoval o žádosti o odkup pozemku o velikosti 87 m2 z důvodu digitalizace – p. č. 556/3.
V rámci úprav majetkových poměrů v rámci digitalizace bylo navrženo vypořádání se bez nutnosti zajišťovat
odhad dané části pozemku a to za pevnou částku ve výši 50 Kč za 1 m2. Jedná se pouze o úpravy v rámci
digitalizace, tedy o pozemky, které historicky tvoří součást domu, zahrady či pozemku majitele a v rámci
zpřesnění hranic pozemků došlo ke zjištění, že tyto zasahují do obecních pozemků. Záměr prodeje
částí pozemků zůstane zachován a vyvěšen obvyklou cestou. Úprava byla před návrhem projednána na
majetkoprávním odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina. O schválení žádosti a jednotného postupu při
prodeji částí pozemku v rámci digitalizace bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad8)	Starosta informoval o projektu vytvoření komunitního bydlení v zámku – podrobné seznámení s projektem,
který obsahuje 21 malometrážních bytů pro aktivní seniory 60+ a další příslušenství.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad9)	Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny v sokolovně. O schválení této žádosti
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad10)	Starosta informoval o projednání záměru změny č. 1 územního plánu obce Lesonice, kvůli žádosti změny
pozemku na stavební.
Hlasování o tom, zda provést změnu v územním plánu.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Hlasování o tom, že by poplatky související se změnou v územním plánu zaplatil žadatel.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad11)	Paní Hrdličková seznámila zastupitelstvo se jmenováním jednotlivých inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad12)	Michal Cakl informoval o proběhlých i plánovaných kulturních akcích:
Proběhlé:
- Sázení stromků u fotbalového hřiště
- Mikuláš
Plánované:
- viz lesonické webové stránky
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
2)
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 12. 2019
zapsal: Ing. Pavel Bulička
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 20. 12. 2019 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2019/7 - rozpočet na rok 2020
2/2019/7 - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lesonice (nebyly zjištěny nedostatky)
3/2019/7 - dotaci za rok 2019 pro SDH Lesonice ve výši 20 tis. Kč
4/2019/7 - smlouvu na uzavření smlouvy o věcném břemeni – „Lesonice – pí. Novotná: NN kab. příp. RD“
5/2019/7 - výroční zprávu ZŠ a MŠ Lesonice
6/2019/7 - žádost

o odkupu pozemku o velikosti 87 m2 z důvodu digitalizace – p. č. 556/3 a pravidla pro prodej
pozemků v rámci digitalizace bez nutnosti vyhotovení odhadu ceny pozemku a to za pevnou částku ve
výši 50 Kč za 1 m2, přičemž povinnost vyvěšení záměru zůstává. Toto se týká pouze pozemků, které
historicky tvoří součást domu, zahrady či pozemku majitele a v rámci zpřesnění hranic pozemků došlo
ke zjištění, že tyto zasahují do obecních pozemků.
7/2019/7 - žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny v sokolovně
8/2019/7 - záměr změny č. 1 územního plánu obce Lesonice, kvůli žádosti změny pozemku na stavební
9/2019/8 - návrh, že poplatky související se změnou v územním plánu zaplatí žadatel
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

rozpočtové úpravy obce č. 9, 10 a 11
informace o projektu vytvoření komunitního bydlení v zámku
jmenování jednotlivých inventarizačních komisí
proběhlé i plánované kulturní akce
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 5. 3. 2020 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.
Přítomni: 5 (viz. prezenční listina). Omluven: Miroslav Dohnal a Michal Cakl. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje
ověřovateli zápisu Radka Roupce a Moniku Ledeckou a zapisovatelem Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující program zasedání:
1.
Rozpočtové úpravy obce č. 12 a 13
2.
Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2019
3.
Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Lesonice za rok 2019
4.
Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2019
5.
Projednání provedení inventur za rok 2019
6.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace za rok 2020 – Sokol Lesonice 1. část
7.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 – Český zahrádkářský svaz Lesonice
8.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 – FK Podhorácko 2015
9.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro Nemocnici Třebíč, p. o.
10.	Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko
v Myslibořicích – Domov pro seniory
11.
Projednání žádosti o příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů v Pavlově
12.
Schválení prodeje části pozemku p.č. 557/2, k.ú. Lesonice – 1 m2, záměr vyvěšen dne 5. 2. 2020
13.
Schválení prodeje části pozemku p.č. 556/3, k.ú. Lesonice – 87 m2, záměr vyvěšen dne 5. 2. 2020
14.
Schválení vzdání se funkce místostarosty Miroslava Dohnala ze zdravotních důvodů ke dni 5. 3. 2020
15.
Volba nového místostarosty obce Lesonice od 5. 3. 2020
16.	Projednání výše odměny pro starostu a místostarostu obce Lesonice v souvislosti se změnou na funkci
místostarosty obce Lesonice
17.
Volba nového předsedy finančního výboru a člena finančního výboru
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18.
Projednání vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Lesonice s nástupem od 1. 8. 2020
19.	Projednání schválení změny územního plánu – p.č. 298/9, k.ú. Lesonice z důvodu legalizace stavby dřevěné
chaty
20.
Projednání a schválení ceny stočného za rok 2019
21.	Projednání a schválení přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad – výše
komunálního poplatku
22.
Projednání zprávy o bezpečnostní situaci v k.ú. Lesonice – zpráva OOP Moravské Budějovice
23.	Projednání schválení záměru směny pozemku části pozemku p.č. 357/3, k.ú. Babice – majitel Rolnická
společnost Lesonice za pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice – majitel Obec Lesonice a to z důvodu výstavby
vodojemu v rámci výstavby Vodovodu Lesonicko
24.	Schválení investičních akcí – vybudování 6 sociálních bytů v domě čp. 169 – dotace z Ministerstva financí,
oprava vnitřní části pavilonu dětí v Mateřské školce – dotace z Ministerstva financí, vybudování rekuperace
v objektu Mateřské školy – dotace z MMR
25.	Informace o investičních akcích – probíhající – vybudování veřejného osvětlení a položení kabelů NN
v lokalitě Chmelenec I. a II., nákup komunální techniky, podané žádosti – 21 bytů - Komunitní bydlení v obci
Lesonice – MMR, rekonstrukce kotelny v objektu Sokolovny – MŽP, úprava prostranství za OÚ – POVV,
odkanalizování Horních Lažan – Kraj Vysočina, MŽP, připravované – výstavba sociálních bytů – MF, oprava
vnitřní části pavilonu dětí MŠ Lesonice – MF, rekonstrukce hospody na hřišti – MAS
26.
Kulturní akce
27.
Různé
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad1)	Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 12 a 13. Mezi nejdůležitější úpravy patří
dotace na inženýrské sítě (Chmelenec) 800 tis. Kč, dotace na opravu komunikace 519 tis. Kč, dotace na
jedlý parčík 150 tis. Kč, příspěvek od Rolnické společnosti atd.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad2)	Starosta informoval o závěrečném účtu obce Lesonice za rok 2019. O schválení závěrečného účtu – bez
výhrad - bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad3)	Starosta informoval o zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2019. Při
přezkoumání (auditu) nebyly zjištěny žádné nedostatky. O schválení zprávy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad4)	Starosta informoval o hospodaření ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2019. Výsledek hospodaření ve výši 943,70 Kč
byl převeden do rezervního fondu. O schválení hospodaření bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad5)	Starosta informoval o provedení inventur k 31. 12. 2019. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad6)	Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Sokol Lesonice ve výši 7 500 Kč.
O schválení této dotace bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad7)	Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Český zahrádkářský svaz Lesonice ve
výši 9 000 Kč. O schválení této dotace bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad8)	Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 pro FK Podhorácko ve výši 32 000 Kč.
O schválení této dotace bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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Ad9)	Starosta informoval o žádosti o poskytnutí daru pro Nemocnici Třebíč, p. o. Byla navržena jako každý rok
částka 5 000 Kč. O schválení této žádosti bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad10)	Starosta informoval o žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz Diakonie Českobratrské církve evangelické –
středisko v Myslibořicích – Domov pro seniory. Byla navržena částka 5 000 Kč. O schválení této žádosti
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad11)	Starosta informoval o žádosti o příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů v Pavlově. Byla navržena částka
3 000 Kč. O schválení této žádosti bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad12)	Starosta informoval o prodeji části pozemku p. č. 557/2, k. ú. Lesonice – 1 m2 (pod budovou Rolnické
společnosti) záměr vyvěšen dne 5. 2. 2020. Cena 50 Kč za 1 m2. O schválení prodeje bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad13)	Starosta informoval o prodeji části pozemku p. č. 556/3, k. ú. Lesonice – 87 m2 (Mejzlíkovi), záměr vyvěšen
dne 5. 2. 2020. Cena navržena 50 Kč za 1 m2. O schválení prodeje bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad14)	Starosta informoval o tom, že Miroslav Dohnal se ze zdravotních důvodů ke dni 5. 3. 2020 vzdává funkce
místostarosty.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad15)	Starosta informoval o volbě nového místostarosty obce Lesonice od 5. 3. 2020. Navržen byl Ing. Rostislav
Čech. O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Ad16)	Starosta informoval o návrhu výše odměny pro starostu a místostarostu obce Lesonice v souvislosti se
změnou na funkci místostarosty obce Lesonice. A to z důvodu změny rozdělení kompetencí:
Místostarosta – snížení platu z 16 100 Kč na 13 000 Kč
Starosta – navýšení platu z 23 345 Kč na 26 445 Kč
O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad17)	Starosta informoval o volbě nového předsedy finančního výboru a člena finančního výboru. Vzhledem
k tomu, že místostarosta obce nemůže být předsedou ani členem výborů, do funkcí byli navrženi:
Předseda finančního výboru: Radek Roupec
O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Člen finančního výboru: Miroslav Dohnal
O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad18)	Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Lesonice s nástupem od 		
1. 8. 2020. O vyhlášení výběrového řízení bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad19)	Starosta informoval o změně územního plánu – p.č. 298/9, k.ú. Lesonice z důvodu legalizace stavby
dřevěné chaty. O schválení změny územního plánu bylo hlasováno, přičemž náklady na změnu územního
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plánu nese žadatel o změnu.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad20)	Starosta informoval o ceně za stočné za rok 2019. Dle vyúčtování činí cena 26,42 Kč/m3. Návrh na cenu
za rok 2019 (stejná cena jako v roce 2018) – 26 Kč za 1m3. O schválení ceny za rok 2019 bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad21)	Starosta informoval o příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky o ročním poplatku za komunální odpad.
Navržené ceny ročních poplatků na rok 2020 jsou ve stejné výši jako v roce 2019:
Nádoba do 120 l – měsíční svoz – 588 Kč za popelnici
Nádoba do 120 l – čtrnáctidenní svoz – 1 176 Kč za popelnici
Nádoba do 240 l – čtrnáctidenní svoz – 1 780 Kč za popelnici
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad22) Starosta informoval o zprávě o bezpečnostní situaci v k. ú. Lesonice – zpráva OOP Moravské Budějovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad23)	Starosta informoval o záměru směny pozemku části pozemku p.č. 357/3, k.ú. Babice – majitel Rolnická
společnost Lesonice za pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice – majitel Obec Lesonice, a to z důvodu výstavby
vodojemu v rámci výstavby Vodovodu Lesonicko. O schválení záměru směny pozemku bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad24) Starosta informoval o podání žádostí o dotace na investiční akce:
vybudování 6 sociálních bytů v domě čp. 169 – dotace z Ministerstva financí,
oprava vnitřní části pavilonu dětí v Mateřské školce – dotace z Ministerstva financí,
vybudování rekuperace v objektu Mateřské školy – dotace z MMR
O schválení investičních akcí bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad25) Starosta informoval o investičních akcích:
probíhající investiční akce:
vybudování veřejného osvětlení a položení kabelů NN v lokalitě Chmelenec I. a II.
-	nákup komunální techniky – čtyřkolka + příslušenství (sněhová radlice, posypový vůz, multifunkční
přívěs, přívěsný vozík)
podané žádosti o dotaci (leden, únor):
21 bytů - Komunitní bydlení v obci Lesonice (zámek) – MMR
rekonstrukce kotelny v objektu Sokolovny – MŽP
úprava prostranství za OÚ – POVV
odkanalizování Horních Lažan – Kraj Vysočina, MŽP
připravované investiční akce:
výstavba sociálních bytů – MF
oprava vnitřní části pavilonu dětí MŠ Lesonice – MF
rekonstrukce hospody na hřišti – MAS
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad26) Starosta informoval o kulturních akcích:
Proběhlé akce:
Školní ples
Masopust 2020
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Plánované akce:
Velikonoční výstava
Vítání občánků
Čistá Vysočina
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Ad27) Různé
-	Nástup obecního pracovníka od 1. 3. 2020 na plný úvazek (85 % financování je pokryt ze zdrojů
Úřadu práce))
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
2)
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 3. 2020
zapsal: Ing. Pavel Bulička
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 5. 3. 2020 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2020/8 – závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019
2/2020/8 – zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2019
3/2020/8 – hospodaření ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2019
4/2020/8 – dotaci na rok 2020 pro Sokol Lesonice ve výši 7 500 Kč
5/2020/8 – dotaci na rok 2020 pro Český zahrádkářský svaz Lesonice ve výši 9 000 Kč
6/2020/8 – poskytnutí dotace na rok 2020 pro FK Podhorácko ve výši 32 000 Kč
7/2020/8 – poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Třebíč ve výši 5 000 Kč
8/2020/8 – příspěvek na provoz Domova pro seniory v Myslibořicích ve výši 5 000 Kč
9/2020/8 – příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů v Pavlově ve výši 3 000 Kč
10/2020/8 – prodej části pozemku p. č. 557/2, k. ú. Lesonice – 1 m2 (50 Kč)
11/2020/8 – prodej části pozemku p. č. 556/3, k. ú. Lesonice – 87 m2 (4 350 Kč)
12/2020/8 – nového místostarostu obce Lesonice od 5. 3. 2020 Ing. Rostislava Čecha
13/2020/8 – změny výši odměn pro starostu a místostarostu obce Lesonice
14/2020/8 – nového předsedu finančního výboru Radka Roupce
15/2020/8 – nového člena finančního výboru Miroslava Dohnala
16/2020/8 – vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Lesonice
17/2020/8 – změnu územního plánu – p.č. 298/9, k.ú. Lesonice
18/2020/8 – cenu stočného za rok 2019 ve výši 26 Kč/m3
19/2020/8 – ceny ročních poplatků za komunální odpad na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019
20/2020/8 – z áměr směny pozemku části pozemku p.č. 357/3, k.ú. Babice – majitel Rolnická společnost Lesonice
za pozemek p.č. 310/43, k.ú. Lesonice – majitel Obec Lesonice
21/2020/8 – investiční akce:
		
- vybudování 6 sociálních bytů v domě čp. 169
		
- oprava vnitřní části pavilonu dětí v Mateřské školce
		
- vybudování rekuperace v objektu Mateřské školy
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

rozpočtové úpravy obce č. 12 a 13
provedení inventur k 31. 12. 2019
zprávu o bezpečnostní situaci v k. ú. Lesonice
vzdání se funkce místostarosty ze strany Miroslava Dohnala ze zdravotních důvodů
informace o investičních akcích
proběhlé i plánované kulturní akce
nástup obecního pracovníka od 1. 3. 2020 na plný úvazek

Trochu jiné jaro ve školce

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jaro je v plné parádě tady, i když v letošním roce je
trávíme všichni úplně jinak, než bychom si přáli. Ve
školce je nyní pusto a prázdno. Dobu bez dětí jsme využili
na opravy hraček, třídění stavebnic, výtvarných potřeb,
úklid skladů a přesazování květin. Dětské štěbetání zde
ale chybí a moc se na děti těšíme.
S rodiči komunikujeme prostřednictvím emailu, zasíláme
dětem nabídku vzdělávacích aktivit. Také jsme pro ně
připravili venkovní stezku s úkoly. Ještě plánujeme pro
děti připravit a nahrát pohádku. Na jarní měsíce bylo
připraveno mnoho výletů a akcí, ale situace nám je letos
nedovolí. Myslíme, že rádi přivítáme možnost být spolu
ve třídě a na zahradě.
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V krátkosti si připomeňme, co jsme ještě stihli v zimních
měsících. Hned zkraje ledna jsme jeli na výlet společně
s dětmi z MŠ Čáslavice a Kojetice do Alternátoru a DDM
v Třebíči Borovině. V DDM se konal Den otevřených dveří,
tudíž jsme si mohli prohlédnout celou budovu. Děti byly
seznámeny s nabídkou zájmových činností, které DDM
nabízí. Vyrobily si panáčka na lyžích a prohlédly si živá
zvířátka, o které se tam děti mohou starat.
V Alternátoru nám promítli naučný program – Vesmír
a Sluneční soustava. Podívali jsme se, jak každá planeta
vypadá a co je pro každou specifické. Nakonec si děti ve
skupinkách planety vykreslili.

Lesonický ZPRAVODAJ

V čase masopustu jsme si tradičně zařádili v maskách,
tančili, závodili a hráli hry. Do školky za námi přijela Divadelní společnost Koník s pohádkou o masopustních
zvycích. Opět nezklamala. Legrace a veselá nálada nechyběla. Děti si nakonec společně zazpívaly a zatančily
Kalamajku a společně se vyfotily s krásnými plstěnými
loutkami.

dejme něco dobrého… V tomto případě jsme měli jedinečnou příležitost trávit čas s rodinou a věnovat se sami
sobě. Pevné zdraví přejí
V. Foralová a M. Růžičková

Doufejme, že tato doba brzy skončí a všichni se zde sejdeme ve zdraví a dobré náladě. Na všem špatném hle-

Základní škola

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Náš školní kalendář je zaplněn akcemi tradičními i novými, ale z důvodu
zavření škol a zákazu shromažďování
se odkládají na dobu neurčitou. Proto
vás, čtenáře, můžeme seznámit neobvykle krátce s tím, co jsme zatím zažili.
Jendou z nových akcí během školního
roku byla Merkur soutěž, která vyplynula z přestávkových a odpoledních
aktivit chlapců. Dobrovolníci bohužel
neměli možnost více než třikrát postavit jakýkoliv model z kovové stavebnice Merkur, kterou mají ve škole
k dispozici. Při stavbě je samozřejmě
nejdůležitější představivost, fantazie,
trpělivost a pečlivost, ale také spolupráce a komunikace s ostatními montéry a s dalšími dětmi ve škole. Dařilo
se všem zúčastněným a modely byly
stále dokonalejší. Porota byla vždy
jiná, ale vždy spravedlivá.
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Jako každý rok jsme se zúčastnili veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú. a Srdíčkových dnů. Výnos ze sbírek je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Děkujeme
ještě jednou všem, kteří se s námi na sbírce podíleli.
Od listopadu do ledna jsme v rámci tělesné výchovy absolvovali plavecký výcvik. Tradičně jezdíme i s předškoláky z MŠ do Laguny do Třebíče. Výcvik má vysokou úroveň
a děti si ho náležitě užívají. Všichni se zdokonalí v plavání
nebo aspoň ztratí ostych, a zároveň získají respekt k vodě.
Závěrečné lekce jsou nejoblíbenější, protože se po etapách
chodí do divoké řeky a whirlpoolky. Výkony každého plavce
i neplavce jsou zaznamenávány a předány formou „mokrého vysvědčení“. Nezbývá, než plavecké návyky udržovat
a dále rozvíjet i po ukončení kurzu.
Po ukončení plaveckého výcviku jsme se v rámci hodin TV
zdokonalovali v bruslení. K tomuto účelu využíváme zimní
stadion v Moravských Budějovicích. Letos jsme ho navštívili dvakrát. Ledovou plochu si užili začátečníci i zkušenější
bruslaři. Výhodou pro děti je, že spolu s další školou pronajmeme a zaplatíme celý stadion, i když je nás málo. Trénovat by bylo třeba více, naše výkony nejsou příliš sebejisté.
Sotva se na konci ledna rozdalo pololetní vysvědčení, už
bylo vše v přípravách na tradiční Školní ples, který se 1. února konal v lesonické sokolovně. Sál nabitý rekordním počtem účastníků se bavil a tančil při vynikající hudbě dua Los
Valos. Každý mohl utišit žízeň vybranými nápoji a pochutnat si na výborném guláši. Půlnoční vydávání bohaté tomboly zpestřilo zatmění ve stylu Hoří, má panenko. Děkujeme
všem, kteří jakkoliv přispěli. Výtěžek školního plesu bude
jako v minulých letech použit na akce dětí ZŠ a MŠ.
V rámci školní družiny se 24. února konal Karneval masek.
Žáci se najednou proměnili v piráty, rytíře, námořníky, Zlobu,
motýla, želvu, ale i iron mana, baletku, eskymáka či strážce
parku. Masky byly nádherné! Skoro jsme se nepoznali. Po
slavnostní přehlídce masek jsme si zasoutěžili a prošli několik stanovišť s různými zajímavými disciplínami. Nechybělo lákavé občerstvení. Na konci všichni odcházeli nejen
z pěknými zážitky, ale i s dárkem z tomboly. A už se těšíme
na další karneval!
Před jarními prázdninami, a tím pádem i před epidemií koronaviru, jsme vyjeli spolu s předškoláky na exkurzi do mléčné farmy v Zašovicích. Lektoři z ekocentra Chaloupky si pro
nás připravili program. V útulné kuchyňce u rozehřáté pece
jsme se naučili péct chleba a k němu jsme si utloukli máslo.
Než se bochánky upekly, šli jsme nakrmit zvířátka. Devítiletou prasnici, kravičky, telátko, ovce a jehňátka, kachny, kozy
a kůzlata, pejsky a kočky. Po návratu do kuchyňky už na
nás čekaly talíře s teplými bochánky a máslem k natírání.
Exkurzi jsme si užili a moc děkujeme.
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Naši předškoláci se každoročně účastní Školy na nečisto. Začínáme na jaře, a proto se ani tato aktivita nemohla
letos rozběhnout na „plný plyn“. Děti z MŠ nás ve škole navštívily jen párkrát. Vždy to bylo veliké vítání a ještě větší
loučení se sourozenci a kamarády. Věříme, že v novém školním roce se budeme moci již setkávat pravidelně a bez
jakýchkoli omezení.
Z důvodu současných opatření jsme nuceni mnoho akcí, včetně školního výletu, zrušit. Velice nás to mrzí, ale pevně
doufáme, že některé plány se podaří uskutečnit v příštím školním roce. Už teď se na ně těšíme a připravujeme, jak
si je užijeme. :-)
Jana Mertlová a Jitka Šebková

Ze života hasičů

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Během loňského roku zasahovali členové JSDHO
Lesonice u 23 událostí: Z toho bylo 8 požárů, 2x planý
poplach, 13x technická pomoc (5x čištění kanalizace,
4x likvidace nebezpečného hmyzu, 2x planý poplach, 2x
tlakování vodovodu, 1x odstranění stromu, 1x čerpání
vody). Dále probíhala odborná příprava členů jednotky,
údržba techniky, věcného vybavení a spolupráce s obcí
a ostatními spolky při pořádání různých akcí. S novým
dopravním automobilem byly provedeny jízdy pro
cyklisty, zahrádkáře, důchodce a několikrát pro malé
fotbalisty na turnaje a zápasy.

Jednotka i v letošním roce bude provádět likvidaci
obtížného hmyzu (vosy, sršně). Likvidace se provádí
zpravidla po západu slunce, když se hmyz vrátí do
hnízda. Požadavky uplatňujte u velitele jednotky na tel.
607661029.

V letošním roce jsme k 15. 4. 2020 zasahovali u 23
událostí: z toho byly 2 požáry, 1x dopravní nehoda, 20x
technická pomoc (12x odstranění větví, stromů nebo
drátů ze silnice, 5x čištění kanalizace, 1x provizorní
oprava střechy, 1x čerpání vody a 1x dovoz lihu pro
výrobu dezinfekce).

Sbor dobrovolných hasičů Lesonice se přihlásil do
projektu „Recyklujte s hasiči“, čímž dojde ke snížení
nákladů obce za uložení vyřazených elektrospotřebičů
ve sběrném dvoře a hasiči získají drobnou odměnu.
Proto prosíme, aby občané vyřazené kompletní
elektrospotřebiče prozatím nevyhazovali, a po pominutí
možnosti nákazy koronavirem bude proveden svoz
elektrospotřebičů (termín svozu bude vyhlášen obecním
rozhlasem). Po rekonstrukci prostor za obecním úřadem
zde bude zřízeno sběrné místo pro tento elektroodpad.

V rámci snížení rizika nákazou koronavirem jsou v rámci
jednotky prováděna různá opatření: nákup ochranných
pomůcek, prostředků a dezinfekce, probíhá dezinfekce
techniky, věcného vybavení, byl zredukován přístup
osob do hasičské zbrojnice, došlo ke snížení počtu
členů na zásah, došlo ke snížení požadavků na výjezdy
dobrovolných jednotek ze strany operačního střediska
HZS.
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Obec Lesonice příjme do jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Lesonice z řad občanů nové hasiče.
Podmínkou je minimálně 18 let, dobrý zdravotní, fyzický
a psychický stav. Bližší informace u velitele jednotky na
tel. 607661029.

S omezeními, která vznikla s nemocí COVID-19, byly
veškeré společenské a kulturní akce hasičů do konce
června zrušeny.

Lesonický ZPRAVODAJ

Fotbalový klub FK Podhorácko 2015

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zimní příprava
Fotbalová sezona 2019/2020 pokračovala zimní
přípravou mužů i fotbalistů v mládežnických kategoriích
– mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci a starší
žáci. Hráči mladší a starší přípravky trénovali pod vedením
Marka Veselého, mladší žáci pod vedením Jirky Ferdana
a starší žáci pod vedením Zdeňka Řepy. Zimní přípravu
nevynechali ani muži pod vedením Michala Cakla a úplně
nejmladší fotbalisté, kteří trénovali pod vedením Lukáše
Ferdana a připravují se tak na vstup do mládežnických
kategorií. Trenéři děkují za umožnění tréninkových aktivit
v sokolovně v Lesonicích.

Horácké noviny Zimní liga 2020
V zimním období vůbec nelenili hráči některých
mládežnických kategorií, kteří se zúčastnili Zimní ligy.
Tohoto turnaje se zúčastnili také hráči mladších žáků.
Turnaje se účastní 3 skupiny – zlatá, stříbrná a bronzová.
Turnaj se hrál ve čtyřech kolech. V prvním, základním kole,
si jednotlivá mužstva vybojovala postavení v jednotlivých
skupinách pro další kola. Naši mladší žáci se ze základní
skupiny A dostali do zlaté skupiny, ve které hráli až do
konce turnaje. V dalších dvou kolech hráči týmů, kteří
skončili na posledních dvou místech zlaté a stříbrné
skupiny sestoupili do stříbrné a bronzové skupiny a hráči
týmů, kteří se umístili na prvních dvou místech stříbrné a
bronzové skupiny postoupili do zlaté a stříbrné skupiny. V posledním, finálovém kole se hrálo o konečné umístění
turnaje. Finále, které se uskutečnilo 22.2.2020 se hráči mladších žáků Podhorácka /Domamil umístili na skvělém 4.
místě. Za to patří velké poděkování nejen jim, ale také trenérovi Jirkovi Ferdanovi. Níže vám nabízíme podrobnější
výsledky jednotlivých kol turnaje.

Základní skupina A – Třebíč 9.11.2019
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Okříšky
Nové Syrovice
Podhorácko / Domamil
Náměšť n.O.-Vícenice
Březník
Budišov-Nárameč

Zápasy
5
5
5
5
5
5

16

+
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

Skóre
23:9
16:9
17:5
15:12
8:11
2:35

Body
15
12
9
6
3
0
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Zlatá skupina – Třebíč 15.12.2019
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Rokytnice / Želetava
Podhorácko / Domamil
Jemnicko
Okříšky B
Čáslavice-Sádek
Nové Syrovice

Zápasy
5
5
5
5
5
5

+
5
4
3
1
0
0

0
0
0
0
1
2
1

0
1
2
3
3
4

Skóre
20:5
15:6
12:11
8:16
6:18
8:13

Body
15
12
9
4
2
1

+
5
4
2
2
1
0

0
0
0
1
1
0
0

0
1
2
2
4
5

Skóre
17:7
20:6
15:8
14:16
6:14
7:28

Body
15
12
7
7
3
0

+
5
2
2
1
1
1

0
0
1
1
2
1
1

0
2
2
2
3
3

Skóre
33:5
12:5
8:14
10:13
11:22
9:24

Body
15
7
7
5
4
4

Zlatá skupina – Třebíč 25.1.2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Jemnicko
Rokytnice / Želetava
Rapotice
Podhorácko / Domamil
Okříšky B
Březník

Zápasy
5
5
5
5
5
5

Finále – Třebíč 22.2.2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Rokytnice / Želetava
Rapotice
Nové Syrovice
Podhorácko / Domamil
Čáslavice-Sádek
Jemnicko

Zápasy
5
5
5
5
5
5

Jarní část fotbalové sezóny ročníku 2019/2020
Na základě rozhodnutí VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7.4.2020 jsme
obdrželi od Okresního fotbalového svazu (OFS) Třebíč následující informace:
-

veškeré mistrovské a pohárové soutěže OFS Třebíč se ukončují ke dni 8.4.2020 (konečné tabulky zůstávají ke dni 8.4.2020)

-

kluby nepostupují ani nesestupují

-

v průběhu května budou do klubů odeslány přihlášky do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021

Vyhodnocení fotbalové sezóny předčasně ukončeného ročníku
2019/2020
V následujících tabulkách jsou uvedeny konečné výsledky jednotlivých mužstev různých kategorií.
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Muži
Muži – konečná tabulka výsledků předčasně ukončeného ročníku 2019/2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Předín
Stařeč „B“
Želetava „B“
Litohoř
Podhorácko
Přibyslavice „B“
Jakubov
Heraltice
Blatnice „B“
Štěměchy
Police
Domamil

Zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
10
9
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2

0
1
1
2
1
3
0
2
1
1
2
1
1

0
1
3
4
3
6
5
6
7
7
8
8

Skóre
58:11
54:19
50:24
34:28
38:24
34:24
35:38
20:42
30:37
19:60
17:37
13:58

Body
31
28
20
19
18
15
14
13
10
8
7
7

Střelci branek: Přibil Vladimír 9x, Hakl Filip 6x, Kosmák Tomáš 5x, Sapík Aleš 5x, Ferdan Lukáš 3x, Hybner David
2x, Lojda Martin 1x, Hybner Michal 1x, Řepa Milan 1x, Veselský Jaroslav 1x, Trojan Vojtěch 1x, Totek Martin 1x

Mládež
Mladší přípravka - konečná tabulka výsledků předčasně ukončeného ročníku 2019/2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
Jemnicko
Podhorácko/Domamil
Moravské Budějovice
Výčapy
Nové Syrovice
Stará Říše
Želetava/Rokytnice
Předín/Opatov
Blatnice

Zápasy
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
12
11
11
10
9
7
3
2
1

0
1
2
1
2
0
1
2
2
1

3
3
4
4
7
8
11
12
14

Skóre
72:43
44:26
74:47
58:27
46:43
42:42
33:62
39:75
18:61

Body
37
35
34
32
27
22
11
8
4

Střelci branek: Veselý Marek 26x, Pléha Jakub 8x, Vyplašil Matěj 4x, Soukupová Eliška 2x, Řepa Ondřej 2x, Kisela
Lucas 2x
Starší přípravka - konečná tabulka výsledků předčasně ukončeného ročníku 2019/2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Blatnice
Moravské Budějovice
Jemnicko
Lipník
Výčapy
Třebelovice
Podhorácko/Domamil
Nové Syrovice

Zápasy
14
14
14
14
14
14
14
14

18

+
12
9
8
7
7
5
3
0

0
1
3
1
3
1
0
1
0

1
2
5
4
6
9
10
14

Skóre
94:37
93:39
93:83
81:54
65:64
56:92
47:100
26:86

Body
37
30
25
24
22
15
10
0
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Střelci branek: Marek Jan 16x, Číhal Ondřej 13x, Řepa Štěpán 8x, Lojda Filip 3x, Pléha Jakub 2x, Špinka Štěpán 2x,
Veselý Marek 1x, Jelínek Štěpán 1x, Nedvědický Arnošt 1x
Mladší žáci - konečná tabulka výsledků předčasně ukončeného ročníku 2019/2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Rokytnice/Želetava
Náměšť - Vícenice
Rapotice
Podhorácko/Domamil
Jemnicko
Čáslavice-Sádek
Okříšky/Stařeč „B“
Březník
Nové Syrovice
Valeč
Lipník
Budišov - Nárameč

Zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
8
6
6
5
5
5
4
4
2
2
0

0
3
1
5
4
2
2
1
1
1
2
0
0

0
2
0
1
4
4
5
6
6
7
9
11

Skóre
86:4
70:20
60:9
45:14
47:37
32:40
46:50
26:34
17:22
20:65
24:70
4:112

Body
27
25
23
22
17
17
16
13
13
8
6
0

Střelci branek: Bém Martin 11x, Soukup Adam 8x, Polák Petr 6x, Čech Jakub 6x, Číhal Matěj 3x, Marek Jan 2x, Lojda Filip 2x, Špinka Štěpán 2x, Urbánek Milan 1x, Pátková Adéla 1x, Pachr Matyáš 1x, Jeřábek Dominik 1x, Hanák
Michael 1x,
Starší žáci - konečná tabulka výsledků předčasně ukončeného ročníku 2019/2020
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Rokytnice/Želetava
Jemnicko
Moravské Budějovice
Předín/Opatov
Třebelovice
Podhorácko/Domamil
Nové Syrovice
Blatnice

Zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11

+
11
7
6
5
5
2
2
0

0
0
1
1
3
2
4
1
0

0
3
4
3
4
5
8
11

Skóre
87:14
64:36
36:27
30:21
42:35
30:20
18:53
4:105

Body
33
22
19
18
17
10
7
0

Střelci branek: Špinka Adam 8x, Micka Lubor 6x, Urbánek Milan 3x, Turek Julián 3x, Košáková Julie 3x, Sláma
Leoš 2x, Řepa David 2x, Menčík David 1x, Štýbr Jakub 1x, Soukup Adam 1x
Dovolte nám poděkovat všem trenérům jednotlivých kategorií, hráčům, fanouškům fotbalu a příznivcům fotbalového klubu.
Za finanční podporu děkujeme Obci Lesonice a ostatním sponzorům.
Závěrem bychom chtěli všem občanům, známým, přátelům, hráčům, trenérům, fanouškům,… popřát hodně zdraví,
radosti a pozitivní nálady v této nelehké době.
Pevně věříme, že se potkáme na hřištích v podzimní části sezóny ročníku 2020/2021.
Roman Ledecký
FK Podhorácko2015
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HC Sokol Lesonice

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lesonický hokejový tým HC Sokol Lesonice se i v letošní
sezóně 2019/2020 účastnil soutěže Městská liga
Moravské Budějovice. I v letošní sezoně bojoval náš
tým v 2. lize této soutěže spolu s dalšími 10soupeři.
Celkem jsme odehráli 20 zápasů, ze kterých bylo
celkem 9 vítězných v základní hrací době, 2 vítězné po
samostatných nájezdech, 1 remíza a 8 zápasů jsme

hráč HC Sokol Lesonice je Stanislav Šťáva, který na
trestné lavici strávil 24 trestných minut. Kompletní
statistiky celé soutěže a naší 2. ligy jsou dostupné na
internetových stránkách www.mestska-liga.cz.

bohužel i prohráli. Díky takto úspěšně odehraným
zápasům jsme se nakonec umístili na 6. místě této
ligy. Je pravdou, že v první polovině soutěže jsme byli
dlouhou dobu na špičce této soutěže, ale i tak bereme
6. místo jako úspěch. To zejména z toho důvodu, že
většina našich soupeřů nabrala v polovině soutěže nové
hráče. Kdežto náš tým hraje soutěž již více jak 10 let
skoro ve stejné sestavě.

Lesonice a Rolnická společnost Lesonice a.s. Tímto
bychom chtěli všem těmto poděkovat za podporu
a přízeň a také je pozvat na další sezónu, která nám začne
na konci září 2020. Můžeme slíbit, že se i v nadcházející
sezóně budeme snažit udržet nejméně naše současné
umístění a nejlépe ho o nějakou tu příčku vylepšit.

Pár údajů ze statistik: Nejlepší střelec HC Sokol Lesonice
je Jan Novák, který vstřelil 23 branek. Nejtrestanější

Tým HC Sokol Lesonice

Doufáme, že letošními výsledky jsme udělali radost
našim fanouškům a také sponzorům, kterými jsou Obec

Těšíme se na Vás na zimním stadionu v Moravských
Budějovicích.

Zahrádkáři

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Podivné jaro 2020
Probouzíme se ze zlého snu? NE - prožíváme tvrdou
realitu dnešních dní, situaci, kterou si nikdo nedokázal
představit. Jsme snad na dobré cestě, ale k normálu
je ještě hodně daleko. Poškozená ekonomika státu

zasáhne celou společnost v mnoha směrech, důsledky
pocítí každý z nás.
Buďte doma! Seďte na zadku! Nikam nechoďte! Ano,
dodržujme stanovené zásady, jednejme zodpovědně
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podle doporučení našich představených a pak máme
šanci.

roku dalšího. Na výroční členské schůzi jsme vyhodnotili
nabité poznatky z uplynulé sezony a připravili záměry
na další rok. V tomto období již také probíhá výsev pro
předpěstování sadby raných zelenin pro následnou
výsadbu do skleníků a pařenišť. V současné době si již
pochutnáváme na ředkvičkách, salátu, kedlubnách. Ty

Ukazuje se, že s omezeným pohybem osob je ideální
relaxací zahrádka.
Lesoničtí zahrádkáři zahájili letošní činnost v lednu

účastí na oblastní degustaci jablek a brambor
v Třebíči. Z jablek bylo hodnoceno 40 vzorků, nejvíce
chutnaly odrůdy SIRIUS, ADMIRÁL, SHALIMAR, ORION,
GOLDSTAR, JONALORD ad. Loňská sezona byla silně
poškozena jarními mrazy v době květu jabloní. Brambor
bylo hodnoceno 22 vzorků a na předních místech
se umístily odrůdy DOMINIKA, VYSOČINA, FINKA,
ANNALENA, BERNINA, PRINCES ad.

vlastnoručně vypěstované chutnají nejlépe.
Pro Obecní úřad Lesonice pečujeme o vysazené aleje
ovocných stromků. Některé však trpí… Např. z vysazených 40 kusů jsme již 8 ks dosazovali a dnes chybí další.
Příčin je vícero.
Příroda je právě plná květů, jen doufáme že nás
nepostihnou pozdní jarní mrazy - jako tomu bylo
v minulém roce. Celou přírodu, lesy, všechny pěstitele
trápí čím dál víc nedostatek vodních srážek. Všeobecně
klesá hladina spodních vod. Podívejme se do své studny.

Zimní měsíce vždy slouží ke studiu, vzdělávání. Zdrojů
informací je dnes mnoho, přesto je velice užitečné
slyšet odborníky na slovo vzaté o novinkách z výzkumu
a v diskuzi projednat vlastní poznatky zahradnické
problematiky. Navštívili jsme proto přednášku největšího
šlechtitele osiv zeleniny, aromatických a léčivých rostlin,
koření, květin --letniček, dvouletek i trvalek ad. v ČR firmy
SEMO Smržice. Základem úspěchu je vysít včas a ta
správná semínka, která zajistí hodnotnou úrodu.

Po dvou měsících zdravotnických opatření v souvislosti
s pandemií snad vidíme v dálce světélko. Svou
zodpovědností k přírodě, i jeden ke druhému, máme
šanci zvítězit!
Hezké májové dny a hezkou pohodu, nejen na zahrádce

Jak nejlépe zpracovat, zhodnotit případně uchovat
sklizené produkty jsme se zájmem vyslechli na
přednášce Doc.Ing.Heleny Uhrové, CSc z VŠCHT Praha.
Přednáška byla široce pojatá a přinesla neocenitelné
informace, nejen o zahradních produktech.

přejí zahrádkáři!
Jaroslav Marek

V únoru probíhá bilancování uplynulého roku a plánování
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Obec Lesonice tímto děkuje zahrádkářům za to, že každý rok pečují o naše ovocné stromy vysázené
v minulosti. Jedná se o ovocnou alej
na Stráňkách, na skládce v Hluboké
a o tři stromořadí kolem fotbalového
hřiště.
Zbyněk Nejezchleba

Kulturní akce v Lesonicích

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obecní zabíjačka a košt slivovice 2020
Dne 11. ledna 2020 se v areálu hasičské zbrojnice uskutečnila obecní zabíjačka. Po prodeji masa a zabíjačkových
pochutin následoval již IV. ročník degustace slivovice. Nejlépe se umístily vzorky slivovice pana Tomana, na druhém
místě pana Nahodila a třetí nejlepší slivovici měl pan Marek.

Běh o kapříka
O posledním předvánočním víkendu se uskutečnil další ročník Běhu o kapříka, který i přes nepřízeň počasí
přilákal řadu běžců. Současně se startovním výstřelem začalo hustě pršet, ale všichni nakonec nástrahy zhruba
pětikilometrové trati zvládli a poté se mohli usušit a občerstvit v hospůdce na hřišti. Poukaz na kapříka za vítězství
si tentokrát odnesl Martin Barták.

Výšlap na vysílač
Jako každý Štědrý den jsme se i tentokrát sešli, abychom vyrazili na výšlap k vysílači nad Cidlinou a ukrátili si
tak čekání na Ježíška. Provázelo nás na tuto dobu výjimečně krásné počasí, kůň s povozem pro děti a také něco
málo na zahřátí. Po krátkém „rozjímání“ na vrcholu jsme se vydali zpět. Podařenou procházku kalily jen výhledy na
kůrovcem napadené lesy.

Vánoční turnaj ve střelbě ze vzduchovky
V pátek 27. 12. 2019 se od 17 hod. uskutečnil v místní sokolovně vánoční turnaj
ve střelbě ze vzduchovky. Turnaj, do kterého se nahlásilo 21 účastníků, byl ze dvou
disciplín. A to střelba na terč a střelba na cíl v nejkratším možném čase. Střelba na
terč byla opravdu hodně vyrovnaná, každý bod navíc byl vzácný. Vítězem se stal
Ondřej Jordánek před Radkem Zachem a Jiřím Šálkem.
V druhé soutěži na čas byl jasným vítězem Ondra Jordánek. Pro všechny zůčastněné
bylo zajištěno občerstvení a pro vítěze věcné ceny.

Novoroční koupání
Ve středu odpoledne 1. 1. 2020 se již čtrnáctým rokem na hrázi rybníka Utopenec v Lesonicích sešlo jedenáct
odvážlivců, kteří přivítají nový rok novoroční koupelí.
Nejdéle držící tradici v otužování si pro letošní rok připravili župany s vlastním logem a novým názvem lesonických
otužilců: „Zmrzlí Jeleni Lesonice.“
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Otužilci v ledové vodě pobyli krátce, ale pro nadšený dav se ještě vyhecovali ke druhému ponoření.K poslechu hrála
hudba a bylo připraveno pár teplých nápojů pro zahřátí jak otužilců, tak i přihlížejícího davu.Budeme se těšit zase
za rok s otužilci i s podporou místních obyvatel.

Masopustní průvod v Lesonicích
V sobotu 8. 2. 2020 se uskutečnil Masopustní průvod obcí, který patří mezi tradiční akce obce.
Počasí přálo, a tak sluníčko již od rána krásně hřálo.
Mezi maskami nechyběl Maxi pes Fík, vetešník Roubíček, pojízdná První pomoc, chodící toaleta, Pepek námořník,
Jamajský bob s osádkou a z divokého západu Vinnetou a Old Shatterhand.
Také občané se zapojili a pro masky nachystali různé dobroty k snědku i pití. K pobavení a rozveselení masek
i občanů doprovázela průvod hudba.
Bavili jsme se všichni. Doufáme, že příští rok se sejdeme v podobném počtu a dlouholetá tradice i nadále přetrvala
v naší obci.

Jarní práce v Rolnické společnosti

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S příchodem jara se probudila příroda, a tak Rolnická
společnost po zimním odpočinku započala s polními
pracemi. Nejdříve bylo potřeba připravit půdu pro
jarní porosty a následně jsme začali na polích
s obhospodařováním již zasetých plodin. „Rostlinná
výroba v naší společnosti pomohla především plodinám,
které potřebovaly po zimě živiny. Využili jsme přitom
hlavně variabilní hnojení, jehož výhodou je, že šetří
půdu před nadměrným použitím hnojiv a také podpoří
rostliny, jež nemají zcela optimální stanoviště. Plodiny
tak lépe snášejí i nečekané prudké jarní mrazíky,“ řekl
Zbyněk Pokorný, který zodpovídá v Rolnické společnosti
Lesonice za rostlinnou výrobu.
Pracovníci dále připravili pole k setí jarních plodin.
V letošním roce se opět vyseje sója, kukuřice, hrách,
mák a svazenka s pohankou. Během nepříznivého
počasí zaměstnanci provedli sběr kamene a připravili
zemědělské stroje pro nadcházející agrotechnické
práce.
Rok 2020 přinesl opatření, se kterými se potýkali hlavně
naši agronomové. „Půdní bloky s výměrou více jak 30

hektarů začaly využívat technologii osetí biopásy, které
mají za účel podporovat druhovou pestrost rostlin na
polích. Rovněž jsme využili varianty rozdělení pozemku
na více částí, a to osetím dělícího pásu jetelotravní
směskou. Na dalších pozemcích došlo k zařazení
protierozních pásů do osevních plánů“, řekl agronom
Rolnické společnosti Lesonice Filip Daňhel.
Z loňské sklizně siláží a senáží profituje i naše živočišná
výroba. „Využíváme především kvalitní krmivo pro
stádo o velikosti 700 dojnic skotu. Zootechnikové
odvádí výbornou práci jak v produkci kvalitního mléka,
tak v odchovu telat pro obnovu stáda jak mléčného,
tak masného skotu,“ vysvětlil Daniel Šustek, hlavní
zootechnik.
Rolnická společnost začlenila do provozu i nový pásový
traktor, který se používá při zpracování půdy. Díky
moderní mechanizaci a nejnovějším technologiím tak
zaměstnanci mohou odvádět preciznější práci jak na
polích, tak ve stájích.
Bc. Martina Novotná
Rolnická společnost Lesonice a.s.
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Možnosti uložení odpadu

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vážení spoluobčané,
níže uvádíme informace o tom, kam lze ukládat jednotlivé
druhy odpadu. Co se týče ukládání materiálu – hlína,
suť, větve a bioodpad na skládku v Hluboké, tak bych
Vás chtěl požádat, aby jste dodržovali vymezená místa
pro jednotlivé odpady.
Snažíme se Vám poskytnout místo pro ukládání
veškerého odpadu tak, aby jste nemuseli jezdit např.
se stavební sutí nebo s hlínou na skládku do Petrůvek
a tam za to ještě platit. Bohužel se občas stane, že
někdo vysype něco kam nemá, např. kamení nebo
hlínu do bioodpadu, čímž znehodnotí celý kontejner
nebo vysype nebezpečný odpad – azbest na hromadu
sutě atd. Je potřeba si uvědomit, že možnost ukládat
materiál na skládku není povinností obce, ale snažíme
se Vám vycházet vstříc. V případě dalšího porušování
budeme muset skládku uzavřít úplně a bude fungovat
pouze na vývoz kontejnerů s bioodpadem.
Komunální odpad – popelnice, v případě naplnění
popelnice lze na OÚ Lesonice zakoupit svozový pytel
firmy AVE za 56 Kč
Stavební suť – malé množství je možno ukládat do
kontejneru za fotbalovým hřištěm, větší množství po
dohodě s obcí Lesonice (kontakt 725 101 375) je možné
uložit na bývalé skládce v Hluboké
Bioodpad – možno ukládat do kontejneru za fotbalovým
hřištěm, do kontejneru na bývalé skládce v Hluboké
nebo do přistavených traktorových vleček
Větve – možno ukládat na vyhrazeném místě v bývalé
skládce v Hluboké

Zemina – po dohodě s obcí Lesonice (kontakt
725 101 375) lze ukládat na bývalé skládce v Hluboké
Velkoobjemový odpad – lze uložit na skládce v Petrůvkách
nebo ve sběrném dvoře v Moravských Budějovicích.
Veškeré uložení (nejenom velkoobjemového odpadu,
ale i dalšího odpadu na skládce a na sběrném dvoře) je
pro trvale bydlící občany obce zdarma.
Elektroodpad – lze uložit do vyhrazeného prostoru za
obecním úřadem. Spotřebiče musí být kompletní. Tyto
jsou posléze odváženy svozovou firmou a výtěžek za
svoz je převeden na účet SDH Lesonice. Na stránkách
obce – hlavní stránka po pravé straně v sekci Důležité
informace – najdete návod, jak má vypadat elektroodpad,
aby mohl být uznán za kompletní.
Tříděný odpad – papír, plast, sklo a kov – lze uložit do
plastových kontejnerů na tříděný odpad
Kuchyňské oleje (rostlinné i živočišné) – je možno uložit
do označených popelnic na ZŠ Lesonice a za budovou
OÚ Lesonice. Olej musí být uzavřený v plastové láhvi
a nesmí obsahovat pevné znečišťující látky (po použití
je třeba olej do láhve nalít přes sítko). V případě, že olej
obsahuje nečistoty, je tento vyřazen a náklady jsou poté
účtovány obci.
V současné době dochází ke stavebním úpravám za
obecním úřadem, kde vznikne malý sběrný dvůr. Do
odvolání je proto uzavřeno ukládání veškerého odpadu
v technické místnosti za obecním úřadem. To samé se
týká ukládání rostlinných a živočišných olejů. Děkujeme
za pochopení.
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Běh o vánočního kapříka

Košt slivovice – vítězové

Masopust 2020

Turnaj v badmintonu

Výšlap k vysílači

Obecní zabijačka

Výšlap na Mařenku - mikroregion

Novoroční koupání 1.1.2020
KONTAKTNÍ ÚDAJE OBCE LESONICE
Adresa OÚ: 675 44 Lesonice 117
Tel.: +420 568 446 239
E-mail podatelna: obec@lesonice.cz
STAROSTA OBCE
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Tel.: +420 725 101 375
E-mail: starosta@lesonice.cz
MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Rostislav Čech
Tel.: +420 724 525 161

Úřední hodiny starosta
Pondělí 17:00 – 19:00
Čtvrtek

17:00 – 19:00

ÚŘEDNÍ HODINY ÚČETNÍ, OVĚŘOVÁNÍ,
CzechPOINT
Pondělí: 8:00 - 12:00 • 13:00 -18:00
Středa: 8:00 - 12:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 • 13:00 - 18:00

www.lesonice.cz

