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KULTURNÍ AKCE V LESONICÍCH 
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CO NOVÉHO V MŠ A ZŠ LESONICE? 

VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ SDH LESONICE 

SENIORKÁM SE LOŇSKÝ ROK VYDAŘIL 
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 V neděli 18. května 2014 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání malých občánků do života. Pan sta-
rosta Ing. Rostislav Čech přivítal deset dětí: Jiřího Čurdu, Annu Čechovou, Vojtěcha Zachovala, Adama Zachova-
la, Kristýnu Zachovalovou, Juditu Řezníčkovou, Ondřeje Kalinu, Elišku Machovou, Leonu Havlovou, Karolinu 
Budařovou. Ještě jednou přejeme rodičům hodně radosti při jejich výchově a dětem krásné a šťastné dětství. 

 V sobotu 16. 8. 2014 bylo na nádvoří zámku slavnostně 
otevřeno Muzeum lidových kapel a Síň tradic obce Lesonice. 
Odpoledne začalo proslovem starosty Rostislava Čecha a iniciá-
torky vzniku muzea Gabriely Kopcové. Poté již byla slavnostně 
přestřižena páska a do muzea začali proudit první návštěvníci. 
Muzeum je rozděleno do tří částí. Hlavní část se věnuje historii 
vesnických kapel, zejména Kosmákově kapele, další historii Le-
sonic a samostatnou část tvoří odkaz na selské rebelie v roce 
1775. K příjemné náladě hrála celé odpoledne kapela Božejáci. 

 Obec Lesonice, Babice a Cidlina uspořádaly 
23. srpna 2014 již 4. ročník pohádkové cesty s názvem 
„Tři království.“ Akce proběhla v lesonické Oboře. Na 
trase byly pro děti připraveny pohádkové bytosti a sou-
těže. V cíli  na děti čekal skákací hrad, lanové cen-
trum a pro všechny příjemné občerstvení. Akce se stej-
ně jako v minulých ročnících velmi vydařila. 

 V sobotu 27. září 2014 od 18:00 se konalo tra-
diční setkání důchodců. Tentokrát se uskutečnilo v 
kulturním domě v Babicích. Po krátkých projevech 
starostů pana Vechety a pana Čecha vystoupily děti 
ZŠ a MŠ Lesonice. Zbytkem večera provázela k tanci 
i zpěvu příjemná hudba.  



 

 

 dostáváte do rukou první číslo Lesonického 

zpravodaje roku 2015, který obsahuje aktuální infor-

mace a rekapituluje celý rok 2014 .   

Na podzim 2014 proběhly komunální volby, 

kdy došlo k částečné obměně zastupitelstva obce. 

Zde bych chtěl ocenit práci předchozího zastupitelstva 

obce Lesonice v čele s Ing. Rostislavem Čechem. 

Jejich úspěšná činnost je pro mě motivací a zároveň 

výzvou pro současné volební období. Mým cílem je 

navázat na jejich práci a dále pokračovat v rozvoji 

naší obce. 

Po proběhlých komunálních volbách se usku-

tečnila dvě zasedání zastupitelstva obce Lesonice. Na 

ustavujícím zasedání byl zvolen starosta, místostaros-

ta, předsedové a členové jednotlivých komisí. 

V pořadí druhé zastupitelstvo se již neslo v pracovní 

atmosféře, s usneseními se můžete seznámit na další 

stránce zpravodaje.  

V současné době jsme se dostali v rámci čer-

pání dotací z EU do určitého „hluchého období“. V 

roce 2013 byl ukončen operační program EU pro roky 

2007 – 2013. Na tento program měl plynule navázat 

operační program EU pro roky 2014 – 2020, nicméně 

v současné době probíhají jednání o samotných pro-

gramech mezi ČR a Evropskou komisí, kdy předpo-

kládané datum, od kterého bude možné podávat pro-

jekty, je podzim 2015. Z tohoto důvodu se snažíme 

vyhledávat pro naše aktivity národní zdroje, tedy do-

tační tituly, které jsou poskytovány jednotlivými minis-

terstvy a krajským úřadem kraje Vysočina. 

Pro rok 2015 bylo stanoveno několik priorit, 

kterých bychom rádi dosáhli. Jednou 

z nejdůležitějších je rekonstrukce čistírny odpadních 

vod. Od konce prosince 2014 probíhají jednání ohled-

ně projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV. 

Vzhledem k finanční náročnosti celé investice je na-

ším cílem získat finanční podporu ze strany Minister-

stva zemědělství a kraje Vysočina. 

Další prioritou je rekonstrukce zázemí pro le-

sonický fotbalový klub. Hlavním důvodem je nejenom 

dlouhodobě neutěšený stav současných fotbalových 

kabin, ale především sloučení fotbalových klubů Leso-

nic a Martínkova. Nyní je dokončována projektová do-

kumentace k fotbalovým kabinám a v průběhu letošní-

ho roku by mělo dojít ke stavebním úpravám tak, aby 

fotbalisté měli kvalitní zázemí pro svoji činnost. 

Důležitou prioritou roku 2015 je i výstavba ví-

ceúčelového hřiště v sousedství zámku. Na tuto akci 

zpracováváme žádost o dotaci z fondů Ministerstva 

pro místí rozvoj ČR. 

V současné době probíhají finální práce u čtyř 

nových bytů ve 2. NP bývalého lesnického učiliště, kdy 

termín dokončení je stanoven na 25. 2. 2015. 

V prosinci 2014 byla vybudována nová přípojka elek-

trické energie k budově bývalého lesnického učiliště a 

v průběhu ledna bude tato přípojka zprovozněna tak, 

aby celá budova byla napojena na vlastní vedení. 

V roce 2014 Ministerstvo životního prostředí 

povolilo další část pozastavených projektů na zateple-

ní veřejných budov. Jedním z těchto projektů byla i 

žádost obce Lesonice z roku 2010, která se týkala 

zateplení Mateřské školy v obci Lesonice. V současné 

době probíhá na Státním fondu životního prostředí 

(pobočka Jihlava) kontrola podaných podkladů. 

V případě kladného vyřízení proběhne v letních měsí-

cích 2015 zateplení Mateřské školy. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se 

podíleli na akcích pořádaných v průběhu vánočních 

svátků, díky nimž mohli zájemci z řad místních občanů 

využít sportovních aktivit. 

Rovněž bych chtěl poděkovat našim hasičům 

za obětavou práci při prosincové ledové kalamitě. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám vše nejlepší 

v novém roce 2015. 

 

   Mgr. Zbyněk Nejezchleba 

Vážení spoluobčané, 
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 18. 9. 2014 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EON 
– p.č. 99/1 KÚ Lesonice  

 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene s fi. EON p.č. 610, 86/7 a stavební parcela 54 
KÚ Lesonice 

 prodej stavebního pozemku p.č. 369/58 p. Michalu 
Caklovi, 67544 Lesonice 37, za cenu 50 Kč za m2 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 zprávu o provedené kontrole plnění vyplývajícího z 
minulých usnesení zastupitelstva obce Lesonice  

 zprávu o provedené finanční kontrole za II. čtvrtletí 
2014  

 informaci o výsledcích konkursního řízení na místo 
ředitele ZŠ a MŠ Lesonice. Byly přihlášeny dvě kan-
didátky. Konkursní komise se usnesla, že vhodným 
uchazečem na místo ředitelky ZŠ a MŠ Lesonice je 
Mgr. Jitka Řezníčková, která byla následně jmeno-
vána do funkce 

 informace o stavu vymáhaných pohledávek. Výše 
pohledávek vůči občanům se výrazně snížila. 

 rozpočtové úpravy č. 5, 6 a 7 

 informace o dotacích a stavebních akcích: 

 žádost na dotaci na zateplení MŠ – předpokládá se 
schválení dotace 

 rekonstrukce chodníku pod sokolovnou – akce byla 
dokončena 

 rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ – akce byla 
dokončena 

 dokončování 1. etapy výstavby 9 bytů v bývalém 
SOU, nyní začíná výstavba dalších 4 bytů v 1. patře 

 informace o kulturních akcích, které se uskutečnily 
v roce 2014 (otevření Muzea lidových kapel, Pohád-
ková cesta atd.), a akcích které nás dále čekají 

 seznámení s výroční zprávou ZŠ a MŠ za rok 
2013/2014 

 informace o výsledku dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce Lesonice externím auditorem. Nebyly zjiš-
těny žádné nedostatky 

Usnesení z ustavujícího 1. zasedání Zastupitel-
stva obce Lesonice, konaného dne 10. 11 2014 
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 ověřovateli zápisu Radka Roupce a Miroslava Zikmun-
da a zapisovatelem Ing. Pavla Buličku. 

 program ustavujícího zasedání 

 nového starostu obce Mgr. Zbyňka Nejezchlebu 

 nového místostarostu obce Miroslava Dohnala 

 předsedu finančního výboru Ing. Pavla Buličku 

 předsedu kulturního výboru Michala Cakla 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Le-
sonice, konaného dne 18. 12. 2014 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 rozpočet obce Lesonice na rok 2015  

 rozpočtové úpravy č. 10 

 delegaci pravomocí – pověření starosty ke schvalová-
ní rozpočtových opatření 

 změnu č. 2, územního plánu sídelního útvaru Lesonice 

 zahájení jednání o smluvních podmínkách se členy 
sokolské župy Kraje Vysočina ve věci darování soko-
lovny včetně přilehlých pozemků do majetku obce Le-
sonice 

 nesnížení nájemného v provozovně Lesanka, 
v případě dohody s nájemcem bude věc řešena výmě-
nou oken  

 příspěvek na opravu oltáře v kostele v Babicích 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 informace o možnostech využití dotací v roce 2015 

 přesunutí bodu „Schválení přílohy č. 1 OZV č. 
01/2012 (ročního poplatku za komunální odpad na 
rok 2015)“ z důvodu přezkoumání výše částky na 
další zastupitelstvo 

 informace o stavu a evidenci pohledávek 

 příkaz k provedení inventarizace majetku obce Leso-
nice 

 informace o jednotlivých kulturních akcích, které se 
uskuteční koncem roku 2014 a na začátku roku 
2015. Bylo dohodnuto, že 3x ročně bude vydáván 
Lesonický zpravodaj. 

 zhodnocení roku 2014, které se týkalo zejména re-
konstrukce budovy bývalého SOU na sociální byty 

 informace o možnosti získání dalších kontejnerů na 
tříděný odpad 

 žádost MAS Rokytná o příspěvek na obnovu Čertovy 
studánky ve výši 9 000 Kč, prozatím nebylo rozhod-
nuto 

 informace o možnostech řešení zaměřených proti 
překračování rychlosti vozidel v obci Lesonice 

 informace o prověření platnosti a aktualizaci strate-
gického plánu obce Lesonice 

 diskuzi o kácení stromů, pálení nebezpečných odpa-
dů a nesečení trávy na části panské zahrady 

 předsedu kontrolního výboru Ing. Květoslavu Bastlovou 

 předsedu kulturního výboru Michala Cakla 

 členy finančního výboru Ing. Rostislava Čecha a Radka 
Roupce 

 členy kontrolního výboru Miroslava Zikmunda a Miloše 
Václavka 

 členy kulturního výboru Rostislava Čecha a Miroslava 
Zikmunda 

 veškeré funkce členů zastupitelstva jako neuvolněné 
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 Začala se pravidelně pořádat Pohádková cesta.  

 Na podzim dále Den stromů v Oboře pro cca 400 dětí 
z okolních škol. 

 O Vánocích adventní koncert v babickém kostele. 

 Fotbalové hřiště - došlo k vykoupení pozemků pod 
fotbalovým hřištěm, koupila se bývalá lisovna (dnešní 
kabiny fotbalistů), vybudovalo se zavlažování hřiště, 
vylepšil se jeho hrací povrch. 

 Hornolažanská ulice – nová silnice, nový chodník. 

 Cesta do Obory – nový povrch. 

 Ulice pod sokolovnou – nová silnice, nový chodník. 

 Ulička k fotbalovému hřišti – nový chodník. 

 Parkoviště před pilou, zpevněné plochy pod kontejne-
ry. 

 Polní cesta k Jakubovu – zpevnění novým povrchem. 

 Zbourání bývalé sýpky, asanace plochy. 

 Parkové úpravy v obci – výsadby stromů, keřů a trva-
lek. 

 Revitalizace ostrůvku na nádvoří zámku, studny se 
znakem obce a letopočtem 1190. 

 Výsadba ovocné aleje v Hluboké. 

 Oprava křížů a obecní zvoničky – nový zvon. 

 Otevření nové hasičské zbrojnice, předávka nového 
zásahového vozidla CAS 25 LIAZ. 

 Kompletní modernizace ZŠ a MŠ Lesonice – inovace 
výukových programů a výukových pomůcek, nové 
vybavení, zateplení stropu, výměna všech oken, nová 
zvětšená tělocvična, nářaďovna a sociální zařízení a 
další. V MŠ nové vybavení, rekonstrukce sociálního 

zařízení a další. 

 Výměna všech zbývajících oken na zámku č.p.1 – 
v ordinacích, v nově vybudovaném kadeřnictví a nahoře 
v obecních bytech. 

 Bývalá hasičská zbrojnice v zámku přebudována na Mu-
zeum lidových kapel a Síň tradic obce Lesonice. 

 Izolace základů obou budov zámku. 

 Modernizace vnitřních prostor obecního úřadu, výměna 
oken, izolace základů budovy. 

 Nový bezdrátový rozhlas. 

 Rekonstrukce vodárny na Horních Lažanech. 

 Přebudování budovy nevyužívaného bývalého SOU les-
nického na byty. 

 Obora - obnova 5 tůní, nový dřevěný altán, studánka, 
nová cesta se založením dubové aleje. 

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ V LESONICÍCH 

 Obec Lesonice začala od podzimu 2013 s kompletní rekonstrukcí budovy č.p. 169 - bývalé Střední odborné 
učiliště lesnické - na byty. Tyto prostory nebyly již dlouhou dobu nijak užívány a pomalu začínaly chátrat. Proto se 
zastupitelé rozhodli tento stav změnit a rekonstrukcí budovy podpořit bytovou politiku v obci Lesonice. 

 V 1. NP se z původních učeben a kabinetů vybudovalo 9 podporovaných obecních bytů o velikosti od 40 do 80 
m2, které disponují možností pečovatelské služby. Tu zajišťuje v případě potřeby Oblastní charita Třebíč na základě 
partnerské smlouvy uzavřené s obcí Lesonice. Všechny prostory budovy byly kompletně předělány a modernizová-
ny. Od nové kanalizace a zateplených podlah, všech rozvodů a omítek, přes nová okna, dveře a ostatní vybavení, až 
po novou zateplenou fasádu celé budovy tak, aby splňovaly v úspoře energie dnešní nejpřísnější kritéria. Naproti 
objektu se zároveň zbudovalo pro potřeby nájemníků parkoviště. 

 V rekordně krátké době – do jednoho roku od zahájení prací, tj. na podzim roku 2014, byly všechny byty zko-
laudovány a obsazeny novými nájemníky. Na realizaci díla přispělo v rámci dotačních prostředků částkou 5.000.000 
Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Obec doplatila ze svého 1.550.000 Kč.  Jak vyplývá z dotačních pravidel, tyto 
byty jsou primárně určeny pro seniory ve věku 70 let a více, nebo pro osoby se zhoršeným zdravotním stavem, kdy 
jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. V případě, že není takový žadatel, lze byty pronajmout komukoli. 

 Druhou fází rekonstrukce budovy SOU lesnického je výstavba dalších 4 bytů ve 2. NP. Stavební práce firmy 
Agstav Třebíč, a.s. na těchto bytových jednotkách nyní, na začátku roku 2015, finišují a do konce března předpoklá-
dáme kolaudaci a možnost nastěhování dalších nájemníků. Následně bude zbývat provést estetické úpravy v okolí, 
aby se zde všem nájemníkům dobře bydlelo. 

 Ve fázi úvah existuje ještě třetí etapa, která by znamenala v budoucnu vybudování dalších 4 bytů v podkroví 
2. NP (levá část budovy).  Je tak plánováno, že donedávna nevyužívaný objekt SOU lesnického, poskytne 
v konečném výsledku celkem 16 bytových jednotek. 

Žádosti o přidělení bytů lze zasílat na adresu OÚ Lesonice:  675 44 Lesonice 117 Rostislav Čech 
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Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího progra-

mu „Barevné putování po světě“, který je zaměřen především na 

naučení dětí k úctě k životu, svému zdraví, k ochraně přírody a 

umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti 

a barevnosti. Máme rozděleny roční období do barev a v každém 

ročním období putujeme vláčkem do cizí země.  

Únor je pro děti typický přípravou na maškarní rej, ve kterém si užívají 

spoustu legrace při soutěžích, diskotéce, hrou s padákem a židličkované.  

V březnu si mohly děti prohlédnout a pohladit různá exotická zvířátka na 

zajímavém setkání a dozvědět se tak něco o jejich životě, čím se živí a 

která z nich je možné chovat doma. 

Dokonce naši školku navštívila divadelní společnost Šikulka se třemi nauč-

nými pohádkami, ze kterých vždy plynulo nějaké poučení… proč je důleži-

té jíst zdravé potraviny, proč je lepší se dál držet od zlých lidí, proč se pý-

cha nevyplácí… 

Leden 2014 začal přípravami předškolních dětí k zápisu do první 

třídy. Procvičovali jsme vše potřebné, co budeme jako prvňáčci po-

třebovat. Zápis zvládli všichni výborně, také za to byli odměněni 

krásnými skládankami puzzle. 

Duben byl znamením ochrany naší Země. Zajímavým a citlivým projektem „Človíček a jeho maminka Země“ 
dětem ukázal spoustu zajímavostí o naší planetě, o tom, jak se chovat k přírodě, co všechno jí ubližuje a jak je 
pro nás Země důležitá a krásná. 

Také jsme se už nemohli dočkat opravdového jara a sluníčka. S rodiči jsme si jedno předvelikonoční odpoledne 
vyrobili velikonoční závěs s ptáčkem, který pak zdobil každý domov. Poslední dubnový týden jsme s dětmi na-
ším školkovským vláčkem zavítali do Austrálie. Děti se dozvěděly, co je pro tuto zemi typické, a jaká tam žijí zví-
řátka, která nikde jinde neuvidí. Zakončili jsme jej „Zeleným dnem“- všichni v zeleném oblečení.  

Květen je pro nás typický různými výlety. Tentokrát jsme jeli na výlet do ZOO do Jihlavy. Sluníčko nás hřálo a 

zvířátka zřejmě taky, proto jsme všechna viděli ve výbězích venku. Dlouho jsme pozorovali velké žirafy, líbila se 

nám australská farma nebo opičky, které nosily svoje mláďátka a vzorně se o ně staraly. 

Jarní měsíce, každé úterý v týdnu, jsme navštěvovali plavecký areál Laguna v Třebíči. Hravou formou se zde děti 
seznamují s vodou, někteří i s prvními tempy.  

V červnu nás kouzelný vláček dovezl do Ameriky za indiány. Vytvořili jsme společné ohniště s totemem bizona, 

takže se z nás stal kmen „Bizoních bojovníků“. Každý jsme měli svoje indiánské jméno, vyrobili jsme indiánské 

oblečení, čelenky, dýmky míru, tomahavky, a s vyrobenými nástroji jsme tančili indiánské tance kolem ohně. Na-

še indiánské dva týdny jsme zakončili hledáním pokladu, který jsme podle nakreslené mapy našli u babické kap-

ličky svaté Veroniky. Cestou domů jsme zavítali k jednomu malému indiánovi, který zrovna v tento den slavil na-

rozeniny. Vláček nás zavezl zpátky do školky, protože nás čekalo červnové loučení s našimi předškoláčky. Ty 

jsme slavnostně pasovali při hudbě studentské hymny šerpou a dětským šampaňským jsme oslavili jejich velký 

krok do opravdové školy.  

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 

V říjnu jsme se vypravili linko-

vým autobusem do Třebíče do 

divadla Pasáž na „Rákosníčka“ 

a ještě jedno podzimní dopoledne jsme zavítali do jiné mateřské školy na kou-

zelníka. „Den stromů“ patří už k tradici a vždy pro nás společnost Lesy ČR 

připraví v oboře další nové zajímavosti. Zasadili jsme stromky smrků, podívali 

se na živé dravce a na práci koně v lese. Do školky jsme se vraceli vymrzlí, 

ale s tvářemi od hořčice a kečupu z opečených špekáčků.  

V listopadu jsme navštívili program v základní škole ke Dni otevřených dveří – Usínání s Karafiátem. Děti spo-

lečně s rodiči plnili v každé třídě různé úkoly. Nakonec si vyslechli úryvek scénického čtení žáků z Broučků. Na 

jaře budeme zase pro změnu ve školce „broučky probouzet“. 

Adventní čas jsme prožívali nejprve tématy , které se týkaly ochrany zdraví 

a bezpečnosti své i druhých. Jeden den nás navštívila paní zubařka Eliška 

Ambrožová a poradila nám, jak se o zoubky správně starat a zkontrolovala, 

zda si je správně čistíme. 

Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční besídka už je též každoroční tradi-

cí. Také jsme pilně trénovali a jako roztomilí andílci se předvedli v plné krá-

se. K Vánocům patří i pohádky, tudíž jsme si nenechali ujít v kině v Třebíči 

pohádku Tři bratři. 

 

Našim velkým přáním je, aby se dětem ve školce vždy líbilo a 

chodily do školky s úsměvem. Zároveň je pro nás důležitá spo-

kojenost rodičů a vzájemná důvěra a spolupráce. 

V září tohoto školního roku jsme se opět sešli ve velkém počtu a 

pokračujeme v našem tříletém Školním vzdělávacím programu. 

Dlouhodobé programy „Co do popelnice nepatří“, „ Krajina mého 

života“ a „Chráním si své zdraví“, nás budou nadále provázet. 

V tomto měsíci jsme si užili Červený den v Jablíčkovém týdnu. 

S jablíčky jsme cvičili, zpívali, vymýšleli  na ně hádanky a rýmy, 

vyráběli z nich tiskátka a ježky. Dokonce jsme si nakrájeli ovocný 

salát plný vitamínů.  

Prázdniny byly ve školce zcela pracovní. Celé dva měsíce se kompletně přestavo-

valo sociální zařízení. Děti mají v umývárně vše nové, také se v šatně a chodbě 

vyměnila nová podlahová krytina. Touto cestou bych chtěla poděkovat bývalému 

panu starostovi Rostislavu Čechovi za ochotu, spolupráci a pomoc při vyřízení dota-

ce a za to, že nám vždy vyšel vstříc, například při nákupu nového dětského domku 

na zahradu. 

V. Foralová 
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 Upekli jsme pizzu 
 
 Náplní prvního kroužku vaření v roce 2014 byla 
příprava pizzy. Jako základ jsme použili hotové listové 
těsto, ze kterého jsme po rozválení vykrajovali pomocí 
hrnku malá kolečka. Ta jsme potřeli kečupem, posypali 
nastrouhaným salámem, sýrem a špetkou pizza koření. 
Po upečení byly malé pizzy krásně voňavé a křupavé. 
Přestože se do nich děti hned pustily, zbylo jim i pár 
kousků pro rodiče a sourozence. 

 
 Bruslení 
 

 Na naší škole se snažíme mimo jiné podporovat 
rozvoj pohybových dovedností. Proto jsme se rozhodli 
v pátek 21. února 2014 vyjet s dětmi zabruslit si na zim-
ní stadion do Moravských Budějovic. Ledovou plochu 
jsme měli pronajatou na jednu hodinu. Tento čas jsme 
plně využili k volnému bruslení i k hraní různých her.  
 

 

 Přijela k nám zvířátka 
 

 Ve čtvrtek 27. března 2014 měly děti možnost pro-
hlédnout si i pohladit různá exotická zvířátka a dozvědět 
se něco o jejich životě, čím se třeba živí a jak je možné 
některé schovat i doma.. 

 
 Recitační soutěž 
 

 Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se někteří žáci naší 
školy zúčastnili recitační soutěže s názvem Upovídaný 
budík v Moravských Budějovicích. Nejmladší kategorii – 
1. a 2. třídu zastupovala Kateřina Kosmáková a Jakub 
Čech, za prostřední kategorii – 3. a 4. třídu recitoval Vin-
cent Foral a Tina Nesibová a za nejstarší – 5. třídu Jola-
na Řezníčková. Žáci naší školy získali dvě medailová 
místa a to: Jakub Čech za 1. místo a Jolana Řezníčková 
za druhé místo. Dík patří všem zúčastněným dětem za 
čestnou reprezentaci školy. 

 
 Matematická olympiáda 
 

 Všichni žáci čtvrté a páté třídy se účastnili školního 
kola matematické olympiády, kterou pořádala ZŠ TGM 
Třebíč. Do okresního kola postoupili dva úspěšní řešite-
lé, Jolana Řezníčková a Roman Ledecký.  

 
 Literární soutěž 
 

 Žáci pátých tříd se zúčastnili mezinárodní soutěže 
v psaní literárního dopisu na téma „Jak hudba ovlivňuje 
můj život“. Soutěž pořádá a organizuje Česká pošta. Do-
pisy, které jsme odeslali, byly velice zdařilé. A to, jak děti 
uspěly, se dozvíme na konci školního roku. 

 
 Výtvarná soutěž 
 

 Ve škole si rádi připomínáme slavné a významné 
okamžiky nejen ryze české, ale i slovanské historie. Vý-
tvarná soutěž Cestou dvou bratří pro nás byla příjemnou 
výzvou. Vyprávěli jsme si poutavý příběh dvou bratří od 
narození do smrti. Děti kreslily obrázky ve dvou kategori-
ích a jak výtvarné práce dopadnou? To se musíme ne-
chat překvapit. 

 
 Bioplynová stanice v Lesonicích 
 

 Dne 30. dubna  se žáci naší školy zúčastnili exkur-
ze v bioplynové stanici v Lesonicích, která proběhla v 
rámci projektu Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice, který 
je spolufinancován z ESF. Nejdříve nás pan seznámil 
s jejím chodem a ukázal nám její jednotlivé součásti. Po-
té jsme si prohlédli i ostatní prostory zemědělského druž-
stva. Děvčata obdivovala malá telátka, chlapci si zase 
s nadšením prohlíželi různé zemědělské stroje.   

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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 Jeden den na Petrově 
 

 Jeden den na Petrově. Tak přesně takto byla na-
zvána akce, která se konala 29. květena 2014. Téměř 
2000 dětí nejen z okolí Brna bylo umožněno setkat se   
s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Všichni 
jsme mohli prožít den plný dobrodružství a zábavy a 
ještě se možná dozvědět něco navíc. 

 
 Školní výlet 
 

 Ve středu 11. června se vydala celá škola na ce-
lodenní výlet. Náš autobus namířil směrem na Telč, kde 
byla naše první zastávka. Prošli jsme se po náměstí. 
Protože bylo ještě moc brzy ráno, všude bylo zavřeno. 
Posilnili jsme se svačinkami z domova a jeli dál. Cílem 
výletu byl hrad Roštejn, který se nachází několik kilome-
trů za Telčí.  

 
 Divadelní představení 
 

 Druhý červnový den bylo v naší škole prázdno. 
Všichni jsme se vypravili na divadelní představení Jak 
se Honza dostal na hrad, které se hrálo na divadelních 
prknech Pasáže v Třebíči. Pohádka byla moc hezká.  

 Plavání 
 

 Škola: Od poloviny dubna probíhala každý týden 
v úterý výuka plavání. Jako každý rok jsme jezdili spolu 
se základními školami v Budkově a v Domamili do pla-
veckého areálu Laguna v Třebíči. Děti třetích a čtvrtých 
tříd se hodinu od hodiny zlepšovaly a určitě si Mokré 
vysvědčení zasloužily. 
 

Studánka u Verunky 
 

 Naše základní škola se zapojila do projektu Znám křišťálovou studánku. Tento projekt je spolufinancován  
z Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (realizace projektu „Znám 
křišťálovou studánku….” registrační číslo: 13/019/4210a/563/000054) 
 Škola se stala patronem dvou studánek v našem okolí - babické studánky u kaple svaté Veroniky a Čerto-
vy studánky v okolí Lesonic. Našim úkolem je starat se o čistotu a krásu v okolí studánek. Dále ve dvou výstu-
pech změříme pH a teplotu vody a průtok pramene. Studánky by měly být odměněny vylepšením dosavadního 
vzhledu. 
 
Čertova studánka 
 

 V pondělí 23. června jsme se vypravili na další „cyklovýlet“ tohoto školního roku. Tentokrát jely děti 3. až 5. 
ročníku, Jeli jsme se podívat k Čertově studánce, která se nachází kousek za Lesonicemi, konkrétně za hájenkou 
na Žlabech. Provedli jsme stejná měření jako u babické studánky, tedy Ph a teplotu vody. Pouze průtok vody 
jsme neměřili.Ve škole ještě 4. a 5. ročník vymýšlel pověst, která by se mohla vázat k Čertově studánce. Výsled-
kem byla spíše pohádka – ale opravdu vydařená :-) . 

Studánka u Verunky Čertova studánka 

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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 Zdravověda 
 
 Součástí všeobecných zna-
lostí a nutností v životě každého z 
nás je umět a ovládat základy po-
skytnutí první pomoci. Na pomoc 
jsme si pozvali odborníky – stu-
denty zdravotnické školy v Třebíči. 
Velice nás překvapil jejich kama-
rádský přístup, kterým předávali 
jednotlivé informace dětem. Velice 
efektní bylo i to, že si děti mohly 
spoustu věcí vyzkoušet přímo na 
figurínách, samy se zkoušely ob-
vazovat. Zajímavé bylo pozorovat 
snímky z rentgenu. 

 Mlýn Dašov 
 

 V rámci projektu Inovace 
vzdělávání na ZŠ Lesonice, který je 
spolufinancován z ESF, absolvova-
ly naše děti prohlídku vodního mlý-
na v Dašově. Dozvěděly se tak 
spoustu zajímavých informací o 
tomto starém řemesle.  

 Sportovní olympiáda 
 

 V úterý 3. června 2014 
se zúčastnili někteří žáci naší 
školy sportovní olympiády neú-
plných základních škol 
v Třebíči. O zlatou medaili se 
zasloužila Kateřina Kosmáková 
v běhu na 50 m, stříbrnou me-
daili vybojovala Tina Nesibová 
v hodu kriketovým míčkem a 
bronzovou získal Vinda Foral 
rovněž v hodu kriketovým míč-
kem. Všem zúčastněným žá-
kům patří velký dík za repre-
zentaci naší školy. 

 Tak už nám to zase začíná!!! Sešli jsme se s našimi 

kamarády, líčili si zážitky z prázdnin a přivítali naše tři nové 

spolužáky. Těšíme se na všechno nové, co se letošní rok bu-

deme učit a co zažijeme.  

JÍZDA ZRUČNOSTI 

 Jsme nejenom školáci, ale i cyklisté! A jak jsme dobří 
cyklisté, to jsme si dnes 9. 9. 2014 vyzkoušeli. Všichni jsme si 
do školy dovezli kola a po svačinové přestávce jsme na ně 
nasedli. Plnili jsme úkoly. Naše výkony paní učitelky průběžně 
hodnotily a po celkovém vyhodnocení jsme byli odměněni. 

       MLADŠÍ KATEGORIE 
 

1. místo     Michal Čeloud 
2. místo     Jakub Čech 
3. místo     Kateřina Jahodová 

       STARŠÍ KATEGORIE 
 

1. místo    Lukáš Kvapil 
2. místo    Vincent Foral 
3. místo    Iveta Černá 

 Čteme dětem  
 

 Scházíme se jednou za měsíc a vždy si 
někdo z nás připraví knihu, kterou představí 
ostatním. Velice děkujeme Kubíkovi Čechovi a 
jeho mamince, kteří měli zářijový dýchánek, v 
říjnu si knihu velice pěkně připravila Katuška 
Kosmáková se svojí maminkou a v listopadu 
jsme se pobavili s knihou Vindy Forala a jeho 
maminky. Všem velice děkujeme, že motivují 
děti ke čtení knih.  

 Setkání důchodců v Babicích 
 

 Kulturní dům v Babicích byl 20. září zaplněn důchodci 
z obcí Lesonice a Babice a na pódiu už čekaly děti ze základ-
ní a mateřské školy Lesonice, aby zatancovaly a zazpívaly 
pro radost našim babičkám a dědečkům. Celé pásmo bylo 
proloženo recitacemi dětí. Všechny děti se moc snažily, aby 
celé vystoupení předvedly co nejlépe.  

 Projekt Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice 
 

 Dostali jsme se do poslední etapy průběhu projektu Ino-
vace vzdělávání na ZŠ Lesonice, který je spolufinancován       
z ESF. Toto závěrečné období bude nejpříjemnější, protože 
vše už se "vymyslelo", prověřilo, vyzkoušelo. Pedagogové mají 
připravené vzdělávací materiály dle svých představ a prostředí 
naší školy, žáci dle vyjádření v dotazníkách při sběru zpětné 
vazby chodí rádi na vycházky a všichni přivítali další hodinu 
informatiky navíc. Jak sama vypovídá otázka jednoho žáka: 
"Paní učitelko, a budeme se letos taky učit Excel, jak se ho loni 
učili páťáci?"  

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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 Ukázka výcviku pejska 
 
 Jak se to stane, že vás váš pejsek 
poslouchá? Na to se mohli podívat děti 
ze Základní a mateřské školy Lesonice 
v úterý 2. října. Během dopoledne k nám 
na hřiště u školy přišla slečna Miroslava 
Beránková z Babic se svou fenkou Cessie, 
border colií. Ukázala nám, co všechno ta-
kový pes dokáže, když je dobře vedený a 
cvičí se.  

 

 Den stromů 
 

 Ve střední Evropě připadají oslavy Dne stromu na 20. října. 
Žáci naší školy si připomněli tento den v bývalé oboře Lesonice o 
dva dny později – 22. října. Zaměstnanci Odboru ŽP MěÚ 
v Moravských Budějovicích a lesní pedagogové Lesy ČR Jihlava 
zde připravili během dopoledne několik stanovišť, na kterých se 
děti mohly dozvědět mnoho zajímavého.  

 
 Den otevřených dveří 
 

 Na podzimní dušičkové dny jsme ve škole připravili Den 
otevřených dveří. Pro děti byly připraveny úkoly, soutěže a zábav-
né činnosti, rodiče a prarodiče při nich děti povzbuzovali a měli 
možnost si prohlédnout nově zrekonstruované vnitřní prostory 
naší školy. Na závěr žáci základní školy uskutečnili představení 
Usínání s Karafiátem formou scénického čtení.  

 
 Projektový den na ZŠ TGM v M. Budějovicích 
 
 Ve čtvrtek 18. prosince jsme se zúčastnili projektového dne, 
kde nás jednotlivé aktivity zavedly do světa pohádek a my se stali 
hrdiny, kteří přemohli draka, bezpečně zvládli cestu k princezně a 
plnili ostatní úkoly různých pohádkových postaviček. 
 

 

Základní škola a mateřská škola Lesonice vás zve na  

který proběhne v sobotu 7. 2. 2015  
Případné dary do tomboly přineste prosím nejpozději do 29. 1. 2015 do základní školy.  

proběhne na naší škole 10. 2. 2015 od 14.00 do 16.00  
Rodiče se prokážou občanským průkazem, přinesou rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí 
(tiskopisy si můžete vyzvednout v MŠ nebo ZŠ). 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 

 Vánoční besídka 
 

 Už je tady čas pečení perníčků, zdobení cukroví, balení 

dárků. Takže i ve škole a školce jsme pro naše rodiče, babičky 

a dědečky nachystali vánoční představení.  

 

 Vánoce jsou za dveřmi 
 

 Poslední den před vánočními prázdninami to v naší ško-

le už opravdu vypadalo jako o Štědrém dnu. Vyprávěli jsme si 

o tom, co se stalo a jak to bylo, když vyšla hvězda nad Betlé-

mem. Pak přišla chvíle, na kterou jsme se těšili asi nejvíc – 

rozdávání dárků pod symbolickým vánočním stromečkem. 

Každý byl obdarován hned několika dárky, ze kterých jsme 

měli všichni  velkou radost.  

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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Ohlédneme-li se do roku 2014, tak zjistíme, že to byl 

pro lesonické hasiče rok s velkým „R“. Nejdůležitější 

událostí byly oslavy 100 let založení SDH Lesonice a 

135. výročí založení jednotky SDH obce Lesonice. Pří-

prava na oslavy začala již v únoru, kdy jsme začali 

plánovat ušití nových uniforem, zhotovení slavnostního 

praporu, program oslav a podklady pro tisk almana-

chu. 

 V květnu jsme pořádali na fotbalovém hřišti 

okrskovou soutěž. Ženy a muži své síly porovnali ve 

dvou disciplínách, a to ve štafetě 

4x100 m s překážkami a požár-

ním útoku.  Ve všech třech kategoriích (ženy, muži bez omezení věku, muži nad 35 let) se 

hasiči z Lesonic umístili na prvních místech, což byl nečekaný úspěch. Na závěr mladí hasi-

či předvedli ukázku požárního útoku.  

25. května se dorostenci zúčastnili okresního kola hry Plamen v Petrovicích, kde An-

na Roupcová obsadila 3. místo v kategorii dorostenky - starší, Michaela Černá 3. místo v 

kategorii dorostenky - mladší  a David Mach 4. místo v kategorii dorostenci - střední. Gratulu-

jeme! 

28. června 2014 jsme slavili 100 let založení 

Sboru dobrovolných hasičů a 135 let zřízení Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce. Oslavy byly zaháje-

ny slavnostním průvodem od sochy sv. Floriana 

k místní hasičské zbrojnici. Starostka sboru přivítala 

všechny přítomné, seznámila s programem oslav a 

požádala hosty o pár slov. Následovalo předání stuhy 

ke 150 letům vzniku dobrovolného hasičstva a stuhy 

ke 135 letům vzniku jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce k praporu, který místní sbor dobrovolných 

hasičů nechal k výročí vyšít. Prapor i stuhy byly vysvě-

ceny P. Pilerem. Předáním ocenění některým členům 

za činnost nejen ve sboru dobrovolných hasičů, ale i 

v jednotce SDH obce, bylo zakončeno slavnostní za-

hájení.  

 Za přispění letního počasí následovala ukázka 

zásahu hasičů na hořící zámek během historického 

vývoje. První zásah byl situován do 20. let minulého 

století, druhý do 50. let minulého století, třetí do 70. – 

počátku 90. let minulého století a poslední zásah pro-

běhl se současnou technikou. Při jednotlivých zásazích 
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 Během celého odpoledne byl pro děti 

k dispozici skákací hrad a trampolína, soutěže na 

hřišti a na závěr nechyběla ani lehká pěna. Na zá-

věr děti obdržely balíčky se sladkostmi a dalšími 

drobnostmi. Vše bylo doprovázeno hudbou k tanci 

a poslechu až do ranních hodin. 

byla použita dobová 

technika, technické 

prostředky, ochran-

né prostředky 

(přilby, uniformy, 

zásahové oděvy, 

opasky atd.) a 

v neposlední řadě i 

dobový způsob vy-

hlášení požárního poplachu (zvon, ruční siréna, 

deska (hó-ří) z obecního rozhlasu a siréna spuštěna 

z KOPIS HZS Kraje Vysočina. První tři zásahy byly 

provedeny členy místní jednotky a při posledním 

zásahu asistovala i nová moderní technika z HZS 

Kraje Vysočina. 

  

11. října se naši dorostenci zúčastnili pod-

zimní části soutěže hra Plamen, která se konala 

v Hartvíkovicích. Soutěže se zúčastnili Anna Roup-

cová (7. místo), Anna Seifertová 3. místo), Michae-

la Černá (5. místo) a David Mach (3. místo). Všem 

přejeme hodně úspěchů do jarního kola, které se 

bude konat v květnu v Petrovicích.  

27. září jsme pořádali 1. ročník soutěž „Hasičský 

víceboj v disciplínách TFA“ na nádvoří zámku. Sou-

těže se zúčastnilo celkem 33 závodníků, z toho dvě 

ženy. Počasí soutěži přálo a časomíra nezklamala, 

proto měla soutěž klidný a pohodový průběh.  

Během roku měla jednotka SDH obce Leso-

nice dostatek práce. Zasahovala celkem u 56 udá-

lostí, z toho byly 4 požáry a 52 technických pomocí 

(čištění kanalizace, čerpání vody, odstraňování ne-

bezpečných stromů a odklizení stromů a větví 

z komunikací). 3. října se jednotka zúčastnila taktic-

kého cvičení „požár bývalého kravína“ v Cidlině. Nej-

náročnější období pro hasiče bylo od 30. listopadu 

do 4. prosince, kdy zasahovali u 37 událostí, z toho 

36 událostí mělo souvislost s námrazou 

(odstraňování spadlých větví a stromů z komunikací) 

a 1 požár v Martínkově. 

Začátek ve 20:00 hod. 

Vstupné: 70,- Kč 

HASIČI LESONICE 

pořádají 24. ledna 2015 

K tanci a poslechu hraje: 

V místní sokolovně 
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 Cyklistickému klubu Lesonice se podařilo 

úspěšně zakončit sezonu 2014, kdy naše základna 

čítá 25 členů. Většina z nás se pravidelně účastní 

vyjížděk, tréninků a následně závodů po celé ČR. 

V největším zastoupení jsme se tradičně účastnili 

například těchto závodů: Zlaté kolo Vysočiny 

(Ruda u Velkého Meziříčí), Znovín – Vinařská 50 

(Šatov u Znojma), Triatlon v Kamenné, Duatlon 

v Martínkově, ČT Author Cup (Josefův Důl 

v Jizerských horách).  

 Kromě závodů jsme společně absolvovali i 

cyklistickou dovolenou na Pálavě a na cestě kolem 

Vysočiny. 

 Doufáme, že činnost našeho klubu bude v tomto roce pokračovat alespoň stejně jako 

v uplynulém roce. A závěrem bychom chtěli všechny pozvat na první ročník Závodu horských kol v 

Lesonicích, který budeme pořádat v sobotu 20.6.2015, předpokládaná trasa bude měřit 40 km, takže 

se jí můžou zúčastnit i hobby jezdci. Dalším závodem bude již tradiční Lesonický triatlon, který se 

bude konat v termínu 18.7.2015. Děkujeme fanouškům za přízeň.  

 Nejlepšího cyk-

listického umístění 

dosáhl z těchto závodů 

Jan Zach a to na Zla-

tém kole Vysočiny, kde 

byl ve své kategorii na 

druhém místě.  
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 Potěšilo nás pozvání na čarodějnický rej do Cidli-

ny. Proběhlo zde několik soutěží, výhra šla i do Lesonic.  

Delší dobu byl plánován výlet k prameni Rokytky. Na Sá-

dek se jelo autobusem, dále pěšky, se zastávkou u Nos-

ků na Veverce, zde příjemné posezení a občerstvení.  

 Další výlet je na zrekonstruovaný zámek Valeč. 

Pěkná prohlídka, posezení v zámecké restauraci.  

 V polovině června vyrážíme na kolech, oblečena 

máme stejná trička, k prameni Jevišovky. Dále pokraču-

jeme do Budkova, kde si po tom výkonu dáváme v místní 

hospůdce pivečko, i jídlo moc chutnalo.  

 V červenci se koná již 4. ročník baby tour, 7 km na 

kole. Aby byla legrace, jedeme v sukních a kloboukách i 

jiných kostýmech. Odměnou je čokomedajle. Sledujeme 

závody a fandíme.  

 Za krásného, slunečného počasí, a to je 25. 8., 

jedeme na kolech na Mařenku. Co nevyjedeme, vyjde-

me pěšky, tak se sbírají i houby. Z rozhledny je krásný 

výhled. Škoda, že nebyl i buřt. Dále pokračujeme na 

prohlídku Dašovského mlýna. Odměnou je jízda 

z Mařenky, to se nemusí moc šlapat.  

 Další výlet je 17. 9., vlakem do Mikulova. Vystou-

páme na Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled na 

Mikulov a široké okolí. Pokračujeme na náměstí, potká-

váme se s rodinou Roupcových, to se nám nestane ani 

v Lesonicích.  

 Rok 2014 byl na společné akce bohatý. Jako první se konal 4. 2. výšlap ke studánce U Huberta. Počasí nám 

ten den nepřálo, byla ledovka. Po procházce následovalo posezení v Obchůdku u panenky. Grilované masíčko, ví-

nečko, pivečko, svařáček, kávička. V březnu se jelo na prohlídku zámku do Třebíče. Moc krásné, stojí za návštěvu. 

Oslava MDŽ se koná v sokolovně, k tanci nám hraje pan Nosek.  

 Před velikonocemi jdeme opět do Cidliny, je nás 16, kde si tvoříme velikonoční dekorace. Větší akcí je veliko-

noční výstava. Více než 200 návštěvníků si mohlo prohlédnout výrobky našich šikovných žen, ale i dětí ze ZŠ a MŠ. 

Některé výrobky byly k zakoupení.  
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 Štrúdlování, soutěž o nejlepší štrúdl, se koná 14. 

11. u Máchalů. Hraje a zpívá nám pan Nosek, my také 

zpíváme a tančíme, pěkně řádíme.  

  

 Ve středu, 26. 11., jdeme do Cidliny tvořit vánoč-

ní dekorace.  

 V pátek před první adventní nedělí máme sraz 

na našem ostrůvku, kam dáváme krásný malovaný 

betlém. Malován byl paní Kamilou Veselou, podíleli se 

na něm i další Cidliňáci. Pořízen byl ze vstupného na 

velikonoční výstavu a přispěl i OÚ. Připíjíme si oře-

chovkou a slivovicí, popřejeme si krásné Vánoce. Vá-

noční setkání se koná u Máchalů, máme připraveny i 

dárečky, sešlo se nás 18. Několik z nás se účastní tra-

dičního výšlapu na Mařenku, opečený špekáček oprav-

du chutná. Na zpáteční cestě zastávka u naší oblíbené 

panenky v Cidlině, svařáček, kávička, groček.  

 Zúčastnily jsme se střílení ze vzduchovky 

v sokolovně. Vše nám bylo vysvětleno, ani nabíjet jsme 

samy nemusely. Nějaká rána šla do opony, byly ale i 

desítky. Odměnou velký rum, malý rum, lovečák . Bylo 

to prima.  

  

 Povedený byl Silvestrovský výstup na Tašky. U 

nově postaveného křížku si připíjíme na zdraví v novém 

roce. Občerstvení dostáváme v kulturním domě 

v Babicích. Plánujeme akce na letošní rok, některé se 

budou opakovat, MDŽ, velikonoční výstava, baby tour, 

nově cyklovýlet do zemědělského muzea v Příložanech. 

  

Krásný a úspěšný rok všem.     

Za seniorky Mirka Podrazká.                                 
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 Na jaře v roce 2014 začal Jiří Ferdan a Michal Čeloud trénovat naše nejmladší fotbalisty. Následně na 

podzim 2014 vstoupili do své premiérové sezóny 2014/2015 v Okresní soutěži mladších přípravek. 

 

V současné době hrají ve složení:  

Barbora a David Tomanovi 

Jakub Čech 

Petr Pelikán 

Ján Havel 

Matěj Vybíral 

Michal Čeloud 

Dominik Gábor 

Matěj Karásek  

Milan Urbánek 

František Němec 

 

 Chválíme je za nadšení a nasazení, které do fotbalu vkládají, za to, jak poctivě chodí na tréninky a 

jezdí na zápasy. I nyní přes zimu pravidelně trénují v sokolovně a v tělocvičně ZŠ. 

 

 

Jiří Ferdan 
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 Florbalisté se již několikátou sezonu zúčastňují amatérské florbalové ligy 

v Brně (www.afl.cz, skupina B). V polovině základní části se nacházejí na vynika-

jícím 1. místě ve své skupině z 12 mužstev, jedná se o historický úspěch. Repre-

zentují nás tito hráči: Barták Karel, Barták Martin, Cakl Michal, Roupec Jan, Rou-

pec Ladislav, Svoboda Zdeněk, Vrátný Radek, Zikmund Miroslav. Během vánoč-

ních svátku navštívili naši florbalisté tradiční turnaj v Želetavě, kde se po počáteč-

ních rozpacích umístili na výborném prvním místě. Navíc nejlepším obráncem 

turnaje byl vyhlášen lesonický hráč Michal Cakl. 

 Hokejisté hrají již několikátou sezonu městskou hokejovou ligu v Moravských Budějovicích, letos působí v 2. 

lize. Momentálně se nachází v druhé polovině tabulky z 12 mužstev. Lesonice reprezentují hráči: Barták Martin, 

Čech Rostislav, Klíma Pavel, Konfršt Zbyněk, Nováček František, Tomek Oldřich, Štáva Stanislav, Zach Radek 

ŠIPKY    

1. Kalina Ladislav 

2. Korduliak Radim  

3. Šuckrdle Jan 

PING PONG 

1. Zach Jan 

2. Zach Radek  

3. Strnad Roman 

MUŽI 

1. Mahr Tomáš 

2. Cakl Mirek  

3. Roupec Ladislav 

ŽENY 

1. Nahodilová Eva 

2. Stejskalová Stáňa 

3. Seifrtová Miriam 

SENIOŘI 

1. Zach Jan 

2. Hojný Petr  

3. Břinek Petr 

SENIORKY 

1. Nahodilová Marie 

2. Máchalová Marie  

3. Podrazká Mirka 

STŘELBA 

FLORBAL 
 

1. Svoboda Zdeněk, Beránek Jan, Ondra Šulc 

2. Barták Karel, Lojda Stanislav, Zikmund Miroslav 

3. Gábor Marek, Konfršt Zbyněk, Zikmund Michal 

FLORBAL 

HOKEJ 

Č. 1/2015 ze dne 22. ledna 2015 
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 První adventní neděli 2014 proběhlo na nádvoří lesonického 
zámku již tradiční rozsvícení vánočního stromečku a betlému. S krát-
kým vystoupením se představily děti základní a mateřské školy. Všichni 
přítomní si také poslechli nebo zazpívali několik koled a na rozlouče-
nou, při vůni svařáku, zazněla nádvořím trubka.  

 Dne 3. 1. 2015 proběhla v obci Lesonice 

Tříkrálová sbírka. Vybralo se tentokrát 10 010 Kč. 

Občanům, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme, 

stejně tak, jako koledníkům. 



 

 


