Běh o vánočního kapříka

Kladení věnců k výročí založení Československa

Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo
zpravodaje v roce 2017. V jeho obsahu
naleznete nejenom informace vztahující se k aktuálnímu dění v obci, ale zpravodaj mapuje i dění v posledních měsících roku 2016.
S koncem roku vždy přichází období
bilancování plánů, které jsme si předsevzali a porovnání se skutečností, jak se
nám je podařilo nakonec splnit. Rovněž
přemýšlíme i nad tím, jestli jsme vše
splnili, tak jak jsme chtěli nebo, zda-li to
nešlo udělat lépe a zodpovědněji.
Pokud se mám i já ohlédnout za uplynulým rokem 2016, tak bych chtěl poděkovat nejenom zastupitelům obce Lesonice, ale zejména jednotlivým spolkům
a jejich členům za jejich obětavou práci
pro ostatní a dále všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší
obce, ať už to byla brigádnická práce
nebo pomoc při organizování akcí a aktivit pro obyvatele obce Lesonice.
Na úvod zpravodaje mne dovolte pár informací o dění v naší obci v závěru roku
2016 a prvních dnů roku 2017.
V rámci investiční a stavební činnosti se
podařila dokončit v plánovaném termínu rekonstrukce ČOV Lesonice. Porouchanou a nevyhovující linku nahradila
nová linka, která jede v plném zatížení
a počátkem ledna 2017 proběhla její
kolaudace. V rámci rekonstrukce došlo
ke kompletní sanaci poloviny stávající
ČOV (odpovídá potřebě 600 obyvatel),
jejímu kompletnímu vystrojení, nové
elektroinstalaci a rozvodům. Došlo ke
změně technologie, kdy srdcem jsou
dvě dmychadla, která dodávají kyslík pro bakterie, jež rozkládají splašky
z domácností. V rámci rekonstrukce
bylo upraveno i okolí ČOV a celý provoz
je pro případ poruchy dálkově monitorován. Za rekonstrukci ČOV bylo celkem
zaplaceno 2 960 000 Kč, kdy dotace ze
strany Kraje Vysočina tvořila částku ve
výši 1 854 953 Kč.
Další probíhající stavební akcí, která
byla započata v listopadu 2016 a ukončena v polovině ledna 2017 je I. etapa
rekonstrukce objektu Sokolovny. Cílem
první etapy bylo vytvoření zázemí v Sokolovně, tedy vybudování nové šatny
(jež vznikla z nevyužívané klubovny)

a nových sociálních zařízení. V rámci
této etapy došlo k výměně kanalizace,
otopné soustavy a elektroinstalace, dále
k zateplení a zhotovení nových podlah.
Zednickými úpravami došlo k rozšíření
sociálních zařízení jak pro muže a ženy
a tyto byly nově obloženy a vybaveny
sanitární keramikou. Vše bylo uzpůsobeno tak, aby prostory vyhovovaly dnešním požadavkům. V průběhu roku bude
následovat II. a III. etapa, kdy cílem je
zrekonstruovat výčep, položit nové
podlahy v chodbách, vytvořit posilovnu
pro využití volného času a dále opravit
a prodloužit sál sokolovny (demolicí
části galerky, která se nachází nad výčepem) a výměna otopné soustavy.
Poslední IV. etapou je výměna oken
a zateplení fasády, která je závislá na
přidělení dotace z Ministerstva životního prostředí.
Na konci roku 2016 byla rovněž zpátky
navrácena socha sv. Floriána, která byla
restaurována v brněnském atelieru ak.
sochaře Vlasty Douši. Zrestaurování
sochy si vyžádalo náklady ve výši 174
tisíc Kč, kdy částkou 80 tisíc Kč přispělo
Ministerstvo kultury.
V současné době probíhají práce na
přebudování bývalé kotelny, kde by
z části měly vzniknout obecní dílny
a z části zázemí pro víceúčelové hřiště
včetně sociálního zařízení.
V listopadu 2016 byl schválen nový
návrh územního plánu obce Lesonice,
kam se podařilo zapracovat všechny připomínky občanů obce Lesonice. Územní plán mohl být pořízen
díky dotaci od Kraje Vysočina ve výši
150 tisíc Kč.
Vzhledem k tomu, že konec roku je vždy
dobou podávání žádostí o dotace, tak
i obec Lesonice se snažila zapracovat
vyhlášené výzvy do schváleného programu rozvoje naší obce. V rámci výzvy
Ministerstva životního prostředí byla
podána žádost na zateplení objektu
Sokolovny a Obecního úřadu, z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
byla podána žádost o vestavbu dalších
6 bytů v areálu bývalého lesnického
učiliště. V rámci dotací poskytovaných
z programu rozvoje venkova byla podána žádost o rekonstrukci místní komunikace k Záhumennému rybníku a dále
žádost o dotaci na rekonstrukci otopné
soustavy v Sokolovně. Všechny žádosti byly předány včetně projektových
dokumentací, které byly zpracovány
v průběhu roku 2016. V těchto dnech
dokončujeme žádost na opravu ha-

sičské zbrojnice – výměna střechy
a snížení stropů (z dotačního titulu Ministerstva zemědělství) a dále žádost
o výsadbu stromů.
V měsíci lednu proběhla dvě výběrová
řízení. Jedním z nich bylo výběrové řízení na dodání nového dopravního automobilu pro hasiče (dotační titul Ministerstva vnitra) a dále výběrové řízení na
dodavatele stavby – „Lesonice – Prodloužení stoky AB“, kdy cílem stavby je
zrušení přečerpávací nádrže pod částí
Chmelenec a vybudování gravitační
splaškové kanalizace (dotační titul Kraje Vysočina).
V rámci posouzení je výstavba domovních čistíren odpadních vod pro místní
části obcí, kdy tato projektová a posuzovací studie se týká obyvatel Horních
Lažan.
Samostatnou kapitolou je projektová
příprava vybudování veřejného vodovodu, kdy tomuto tématu se věnuje samostatný článek uvnitř zpravodaje.
Další částí, kterou je nutno zmínit je kulturní život v obci. Poslední čtvrtina roku
2016 proběhla ve znamení mnoha akcí.
V říjnu jsme si za přítomnosti příslušníků 22. Základny vrtulníkového letectva
připomněli založení Československa
a to položením věnců k pomníku padlých, o první adventní neděli proběhlo
rozsvícení vánočního stromu společně
s divadelním představením, následovala vánoční výstava seniorek v muzeu,
besídka pro rodiče v Sokolovně, Běh
o vánočního kapříka na pomoc nemocnému Jakubovi Novotnému, kdy v rámci běhu se podařila vybrat částka ve
výši 13 897 Kč, dále tradiční akce jako
byl výstup na vysílač, turnaj v šipkách,
pingpongu a ve střelbě ze vzduchovky,
výstup na Mařenku, novoroční přípitek
na fotbalovém hřišti a novoroční koupání na rybníku Utopenec. Začátkem
ledna proběhl na rybníku Utopenec hokejový zápas a díky mrazivému počasí
a dobrovolníkům, kteří po celý víkend
včetně noci kropili víceúčelové hřiště
se nám podařilo otevřít kluziště přímo
v centru obce.
Na závěr zpravodaje mne dovolte ještě jedno poděkování, které patří všem,
kteří se nějakým způsobem zapojili do
pomoci pro rodinu Zachovalovu, kterou
těsně před vánočními svátky postihla
nepříjemná událost v podobě požáru
jejich bytu.
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta

Zasedání zastupitelstva obce
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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 19. 12. 2016 v
budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.Přítomni: 8 (viz. prezenční listina), omluveni: Miroslav Zikmund. Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem
Ing. Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Zastupitelstvo obce Lesonice
schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Schválení návrhu rozpočtu obce Lesonice na rok 2017
Rozpočtové úpravy č. 9. a 10.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lesonice
Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok
2015/2016
5. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč
6. Projednání záměru prodeje p. č. 228/10, k. ú. Lesonice
o výměře 608 m2, způsob využití – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha, vlastník pozemku je Obec Lesonice
7. Projednání možnosti zvýšení poplatků za odpad a stočné
neplatícím občanům obce Lesonice
8. Možnosti úpravy cesty k ČOV
9. Projednání usnesení vlády č. 1047 o změně nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách členům zastupitelstev
10. Projednání nabídky firmy DAS ohledně právní ochrany
11. Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok
2016
12. Projednání daru rodině Zachovalových v důsledku požáru
bytu v domě čp. 160
13. Kulturní akce – kulturní komise, zpravodaj obce Lesonice
14. Schválení komise pro výběr uchazeče na dodávku stavebních prací – Prodloužení stoky AB
15. Schválení zahájení jednání o odkupech pozemků pro
stavbu nebo rekontsrukci chodníků
16. Různé – informace o pokračujících úpravách v Sokolovně, připravované dotační projekty, ukončení prací na ČOV
Lesonice
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad1) Starosta informoval o návrhu rozpočtu obce Lesonice
na rok 2017, o jednotlivých příjmech a výdajích. O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad2) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách
č. 9. a 10 – dotace na obecní pracovníky, dotace pro ZŠ
Lesonice, volby 2016, dotace na zateplení MŠ, pohádkovou cestu atd. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad3) Paní Hrdličková informovala o dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesonice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad4) Starosta informoval o výroční zprávě ZŠ a MŠ Lesonice
za školní rok 2015/2016. O této zprávě bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad5) Starosta informoval o projednání žádosti o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč. Byl navržen dar
5 tis. Kč, stejně jako v minulých letech. O této výši bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad6) Starosta informoval o záměru prodeje p. č. 228/10,
k. ú. Lesonice o výměře 608 m2, způsob využití – jiná
plocha, druh pozemku – ostatní plocha, vlastník pozemku je Obec Lesonice. Bylo navrženo část pozemku směnit a zbytek prodat. O schválení tohoto záměru
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad7) Ing. Bastlová informovala o možnosti zvýšení poplatků
za odpad a stočné neplatícím občanům obce Lesonice
a o možnostech jejich následného vymáhání. Obec se
tím bude nadále zabývat a budou připraveny podklady
a tyto budou zapracovány do obecně závazných vyhlášek obce o stočném a odpadech. Materiály budou
předloženy na příštím zastupitelstvu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad8) Starosta informoval o možnosti úpravy cesty k ČOV,
která je ve velmi špatném stavu. Protože část pozemků není ve vlastnictví obce, budou zahájena jednání o
výkupu pozemků s jednotlivými vlastníky. O tomto bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad9) Starosta informoval o usnesení vlády č. 1047 o změně
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách členům zastupitelstev, které umožňuje navýšení těchto odměn. Bylo
navrženo ponechat odměny členů zastupitelstva ve
stávajícím stavu. O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad10) Starosta informoval o nabídce firmy DAS ohledně
právní ochrany. Proběhla diskuze o možnosti uzavřít

smlouvu s firmou DAS s návrhem hlasovat o neuzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad11) P. Bulička a K. Bastlová informovali o zprávách kontrolního a finančního výboru za rok 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad12) Starosta informoval o návrhu poskytnutí daru rodině
Zachovalových v důsledku požáru bytu v domě čp. 160.
Byla navržena částka 25 tis. Kč + pomoc při odvozu odpadu, kdy se jedná o přistavení kontejneru, jeho následné odvezení a platba skládkovného. O tomto návrhu
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad13) Michal Cakl informoval o nedávných kulturních akcích obce: 1. adventní neděle, vánoční besídka, běh o
kapříka atd.) a o akcích, které budou v nejbližší době
následovat. Každé první pondělí v měsíci probíhá setkání spolků s kulturní komisí, které se účastní zástupci
všech spolků v obci. Dále probíhá příprava příštího čísla Lesonického zpravodaje. Termín uzavření zpravodaje je do 15.1. 2017. Přípravu podkladů zajišťuje Michal
Calkl. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad14) Starosta informoval o zřízení komise pro výběr uchazeče na dodávku stavebních prací v rámci akce „Prodloužení stoky AB“. Byli navrženi: Zbyněk Nejezchleba,
Rostislav Čech a Miroslav Zikmund. O tomto složení
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad15) Starosta informoval o možné rekonstrukci chodníků
u bytovek a dále o možné výstavbě chodníků ve směru
na Babice a Cidlinu.
a)
U bytovek – stávající chodníky nejsou ve vlastnictví
obce, rekonstrukce přichází v úvahu pouze za předpokladu, že majitelé těchto pozemků bezplatně převedou
pozemky na obec Lesonice, kdy obec by finančně zajistila zaměření a vklady na Katastru nemovitostí. Hlasováno o tom, zda zahájit tato jednání.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 1 proti, 0 se zdržel
hlasování
b)

Chodníky směr na Cidlinu a Babice – pozemky pod plánovanými chodníky nejsou ve vlastnictví obce, bude zahájeno jednání s jednotlivými majiteli o odkupu těchto
pozemků. Hlasováno o tom, zda zahájit tato jednání.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
hlasování
Ad16) Různé:
Žádosti o dotace na sokolovnu (zateplení obvodového pláště včetně výměny otvorů, rekonstrukce otopné
soustavy, prodloužení a oprava sálu), sociální byty, re-

konstrukce místní komunikace k MŠ, domovní čistírny
odpadních vod pro Horní Lažany, prodloužení stoky AB
informace o pokračujících úpravách v Sokolovně (sociální zařízení, odpady, dlažba)
ukončení prací na ČOV, v měsíci lednu proběhne kolaudace, v současné době běží zkušební provoz
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva
obce Lesonice,konaného dne 19. 12. 2016
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2016/13 - rozpočet na rok 2017
2/2016/13 - dílčí přezkoumání hospodaření obce Lesonice.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky
3/2016/13 - výroční zprávu ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok
2015/2016
4/2016/13 - poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč ve
výši 5 tis. Kč.
5/2016/13 - záměr prodeje p. č. 228/10, k. ú. Lesonice o výměře 608 m2, způsob využití – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha, vlastník pozemku je Obec Lesonice.
Bylo navrženo část pozemku směnit a zbytek prodat.
6/2016/13 - zahájení jednání o výkupu pozemků s jednotlivými vlastníky kvůli možnosti úpravy cesty k ČOV
7/2016/3 - ponechání odměn členů zastupitelstva ve stávajícím stavu
8/2016/13 - neuzavření smlouvy s firmou DAS ohledně právní ochrany.
9/2016/13 - dar rodině Zachovalových v důsledku požáru
bytu ve výši 25 tis. Kč + pomoc při odvozu odpadu
10/2016/13 - komisi pro výběr uchazeče na dodávku stavebních prací v rámci akce „Prodloužení stoky AB“. Byli
navrženi: Zbyněk Nejezchleba, Rostislav Čech a Miroslav
Zikmund.
11/2016/13 - zahájení jednání o výkupu pozemků pod plánovanými chodníky ve směru na obec Cidlina a Babice
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace o rozpočtových úpravách obce č. 9 a 10.
- informace o možnosti zvýšení a vymáhání poplatků za
odpad a stočné neplatícím občanům obce Lesonice.
- zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2016
- informace o kulturních akcích v obci Lesonice
- informace o žádostech o dotace, pokračujících úpravách
v Sokolovně a ukončení prací na ČOV

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 27. 10. 2016
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou obce.
Přítomni: 9 (viz. prezenční listina), Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Miroslava

Zikmunda a zapisovatelem Ing. Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Zastupitelstvo obce Lesonice
schvaluje následující program zasedání:
1. Schválení darovacích smluv – příspěvku ve výši 1 500 Kč
na montáž vodoměrů v RD Horní Lažany
2. Prodej p. č. 127/34 o výměře 1 516m2, druh pozemku
orná půda nacházejícího se v katastrálním území Lesonice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
M. Budějovice. Parcela vznikla oddělením z p. č. 127/31,
k. ú. Lesonice. Záměr vyvěšen dne 27. 9. 2016
3. Projednání žádosti p. Tomáše Kadery o odkup p. č. 46/6
o výměře 900 m2. Jedná se o druh pozemku – zahrada,
nacházejícího se v katastrálním území Lesonice, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště M. Budějovice.
4. Projednání pronájmu p. č. 46/6 o výměře 900 m2. Jedná
se o druh pozemku – zahrada, nacházejícího se v katastrálním území Lesonice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště M. Budějovice. Záměr vyvěšen dne 23.
9. 2016. O pronájmu pozemku bude jednáno v případě
rozhodnutí o ponechání parcely v majetku obce.
5. Schválení provozního řádu Víceúčelového hřiště.
6. Schválení provozního řádu Sokolovny.
7. Projednání studie o možnosti napojení obce Lesonice na
veřejný vodovod.
8. Schválení komise k výběrovému řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče.
9. Schválení OZV obce Lesonice č. 2/2016 o dodržování
nočního klidu.
10. Rozpočtové úpravy obce
11. Kulturní akce – kulturní komise
12. Různé – informace o pojištění obecního majetku, odkup
parcel pod ČOV, přesun sochy sv. Floriána, výměna oken
v Sokolovně, zahájení prací v Sokolovně
13. Navýšení kapacity školní jídelny
14. Jmenování inventarizačních komisí
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO:
9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ad1) Starosta informoval o návrhu na příspěvek ve výši 1
500 Kč na montáž vodoměrů v RD Horní Lažany. Poté
byl návrh pozměněn - poskytnout dar ve výši dle skutečně vynaložených nákladů. Bylo hlasováno o tomto
návrhu.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad2) Tento bod se odkládá z důvodu odstoupení ze strany
kupce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad3) Starosta informoval o projednání žádosti p. Tomáše
Kadery o odkup p. č. 46/6 o výměře 900 m2. Jedná se
o druh pozemku – zahrada, nacházejícího se v katas-

trálním území Lesonice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště M. Budějovice. Bylo hlasováno
o prodeji tohoto pozemku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 0 pro, 8 proti, 1 se zdržel
hlasování
Ad4) Starosta informoval o projednání pronájmu p. č. 46/6
o výměře 900 m2. Jedná se o druh pozemku – zahrada,
nacházejícího se v katastrálním území Lesonice, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště M. Budějovice. Záměr vyvěšen dne 23. 9. 2016. Bylo navrženo pronajmout pozemek na dobu 3 let za cenu stanovenou
přepočtem (4000 Kč/1ha), tedy 0,40 ha za 1m2, celkem
360 Kč ročně.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad5) Starosta informoval o provozním řádu víceúčelového
hřiště. Dále byla navržena odměna správci hřiště ve
výši 250 Kč měsíčně (březen – říjen). O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad6) Starosta informoval o provozním řádu Sokolovny. Dále
byla navržena odměna správci Sokolovny od října do
března ve výši 500 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad7) Starosta informoval o studii o možnosti napojení obce
Lesonice na veřejný vodovod. Bylo diskutováno o dvou
možnostech:
- Rozeslat občanům letáky a čekat na jejich vyjádření
ohledně stavby vodovodu. O tomto bylo hlasováno
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 0 pro, 8 proti, 1 se zdržel
hlasování
- Rozhodnout o stavbě vodovodu v rámci zastupitelstva a být v souladu s občany, kteří se zúčastnili veřejné diskuze o této záležitosti a z drtivé většiny byli pro
tuto stavbu. Bude požádáno o dotaci na tuto stavbu.
O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad8) Starosta informoval o schválení komise k výběrovému řízení na pořízení nového dopravního automobilu
pro hasiče. Do komise byli navrženi R. Čech,
Z. Nejezchleba a M. Dohnal. O tomto složení bylo hlasováno
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad9) Starosta informoval schválení OZV obce Lesonice
č. 2/2016 o dodržování nočního klidu. Vyhláška byla
projednána a doplněna o další obecní akce. Bylo hlasováno o schválení této vyhlášky.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování

Ad10) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách
obce č. 7 a 8. Jedná se o dotace na modernizaci ČOV,
dotace pro ZŠ Lesonice, dar na víceúčelové hřiště od
ADW a Kraje Vysočina, atd. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování

Vodovod
Lesonice
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Ad11) Michal Cakl informoval o plánovaných kulturních akcích – 27.11 rozsvěcení vánočního stromu + živý betlém, 11.12 vánoční besídka, dále předběžně informoval
o vánočních turnajích v sokolovně, běhu o vánočního
kapříka a školním plesu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad12) Různé
informace o pojištění obecního majetku – podepsána
nová smlouva, do které byl zahrnut nový obecní majetek (víceúčelové hřiště, sokolovna, opravená ČOV),
dokončen odkup parcel pod ČOV,
přesun sochy sv. Floriána – probíhá restaurování této
sochy,
výměna oken v Sokolovně – proběhla výměna v obecním bytu
zahájení stavebních prací v Sokolovně (sociální zařízení atd.),
ukončena akce zateplení objektu MŠ v Lesonicích
nový územní plán – před schválením,
zjištěn zápach z odpadů v zámku – bude prověřeno
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad13) Starosta informoval o navýšení kapacity školní jídelny.
O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování
Ad14) Paní Hrdličková informovala o jmenování inventarizačních komisí, které budou provádět inventarizaci majetku k 31. 12. 2016. O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování

V průběhu měsíce října
2016 proběhlo setkání
občanů obce v rámci možnosti vybudování vodovodu
v obci Lesonice. Setkání se uskutečnilo v Sokolovně, kdy cílem bylo představit projektový záměr
možnosti napojení obce Lesonice a Horní Lažany na veřejný
vodovod, který dopravuje vodu z Vranovské přehrady. Důvodem napojení na vodovod je stále horšící se situace v zásobování pitnou vodou, která jde ruku v ruce s ubývajícím množstvím vody díky nedostatečným srážkám a trvajícím suchům.
Samotný vodovod je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina a jeho rozšířením by mělo dojít
k napojení obce Lesonice, Horní Lažany a Cidlina na pitnou
vodu. Vodovod bude veden z koncového bodu, tedy z vodojemu, který je umístěn mezi obcí Lesonice a Šebkovice. Odtud
bude voda dopravována do podzemních nádrží, které budou
vybudovány u obce Babice a následně by měla být rozváděna
do obce Cidlina a obce Lesonice, odkud povede další vodovodní řád do obce Horní Lažany (viz. přiložená mapa).
Projektový záměr řeší nejenom napojení a technickou část,
ale zároveň nastiňuje možnost samotného financování výstavby vodovodu. Díky zařazení vodovodu do Plánu v rámci
Kraje Vysočina je možnost získat dotaci na výstavbu poměrně vysoká, kdy do ceny výstavby vodovodu je zařazen nejenom hlavní vodovodní řád, ale i samotné přípojky a to na hranice pozemků jednotlivých domů.
Na základě výše uvedeného projektového záměru a s přihlédnutím k debatě s občany obce ze schůzky v Sokolovně, zastupitelstvo obce Lesonice schválilo na svém 12. zasedání
ze dne 20.10. 2016 zadání projektové přípravy k výstavbě vodovodu Lesonicko. Tato projektová příprava by měla být dokončena na podzim 2017, kdy následně bude podána žádost
na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Kraj Vysočina o finanční dotaci na výstavbu. V případě
úspěchu žádosti by výstavba vodovodu mohla začít v roce
2018 s termínem dokončení v roce 2020.
V rámci projektové přípravy budeme občany obce Lesonice
a Horních Lažan pravidelně seznamovat s průběhem a výsledky projektové dokumentace a dalšího postupu v celé
věci.

Přechod provozu
České pošty s.p. na
provoz pošta Partner

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vzhledem k tomu, že se blížící přechod služeb České pošty
s.p. na provoz typu tzv. pošta Partner a dochází k množícím
se dotazům ohledně přístupu obce v této věci, rád bych uvedl několik faktů, ze kterých vycházelo zastupitelstvo obce
v době, kdy odmítlo nabídku České pošty s.p. na převzetí jejich služeb obcí Lesonice.
Poštu jako takovou máme zažitou v Lesonicích snad odnepaměti. Každý z nás ví kde je, kdo na ní pracuje, zná otevírací dobu a v podstatě ji bere jako součást Lesonic. Navíc
v minulosti Česká pošta plánovala rozšíření svojí činnosti
a kvůli tomu přestavěla svoji pobočku v Lesonicích. V roce
2014 jsme s Českou poštou dokonce uzavřeli novou smlouvu o pronájmu prostor a to do roku 2024. Proto zastupitelstvo obce překvapilo rozhodnutí vedení České pošty převést
provoz České pošty na model tzv. pošta Partner.
Zástupce České pošty s.p. kontaktoval OÚ Lesonice s návrhem převzetí pobočky obcí Lesonice. Pošta nabídla, že zajistí
vybavení pobočky. Pracovníky (pošta požadovala vzájemnou
zastupitelnost, tzn., že by byly potřeba 2 zaměstnanci) a provoz pobočky by hradila obec, přičemž minimální doba otevření měla činit alespoň 20 hodin týdně. K tomu pošta nabídla
základní odměnu navýšenou o platby za jednotlivě provedené operace s možností dalšího navýšení např. při sjednání
pojištění a dalších doprovodných programů, které pošta nabízí. Na základě jednoduché ekonomické kalkulace jsme zjistili, že provoz pobočky jako samostatného subjektu by byla
za stanovených podmínek pro obec výrazně ztrátový. Proto
zastupitelstvo obce odmítlo tuto nabídku na provozování pobočky pod hlavičkou obce Lesonice. Preferovali jsme stávající podobu služeb České pošty, tedy zachování pobočky ve
stavu, v jakém je v současné době. Zároveň byl zástupcům
České pošty adresován dopis se zamítavým stanoviskem
a s tím, že pokud by došlo k navýšení základních plateb, byli
bychom ochotni dále jednat. Zároveň jsme se připojili k jednání Svazu obcí a měst a České pošty s.p. s návrhem na zvýšení povinných plateb a také jsme chtěli po zástupcích České
pošty jejich stanovisko, jak bude řešena situace v případě,
že soukromý subjekt ukončí v obci svoji činnost. Od té doby

s námi česká pošta nekomunikovala a až dne 31.1. 2017
byl doručen na OÚ dopis s informací, že od 1.3. 2017 dojde
k převodu pobočky České pošty na tzv. franšízu, která bude
provozována v prodejně Lesanka.
Postup České pošty je dán jejím ekonomickým výkonem,
respektive co největším snížením vstupních nákladů, tedy
mezd, pronájmů, plateb za energie a další. To vše ve světle
závazku, který dala vláda České poště s tím, že musí zachovat fungování a obslužnost poboček České pošty v rámci ČR.
Navíc vláda uvolnila trh pro doručování zásilek, čímž odstranila monopol České pošty v oblasti doručování. Proto se pošta rozhodla hledat úspornější variantu provozování malých
poboček, kdy se inspirovala např. v sousedním Rakousku
a začala zřizovat tzv. franšízy, tedy pobočky České pošty,
které neprovozuje sama Česká pošta, ale soukromé subjekty
jako vedlejší produkt svojí hlavní činnosti.
To vše se dá pochopit v případě, že pošta by byla ve ztrátě.
Ale ona není. Dle vyjádření jejího ředitele p. Elkána byl zisk
České pošty za rok 2015 před zdaněním 302 milionů Kč. Zisk
je generován po započítání tzv. kompenzační platby za univerzální služby od státu, která může činit až 700 milionů Kč
ročně.
Chápu rozhořčení občanů nad rozhodnutím neprovozovat
pobočku České pošty pod hlavičkou Obce Lesonice, ale nemyslím si, že by zastupitelstvo rozhodlo špatně. Smysl místní samosprávy nespatřuji v tom, abychom zajišťovali služby,
které má zajišťovat státní podnik, který je dotován státem,
nehledě na ztrátovost provozu v případě, že se jedná o samostatnou činnost provozovanou obcí a ne o prodejny, které
provozování poštovních služeb mají jako přidanou hodnotu.
Každá změna zaběhlého systému je složitá, nicméně se soudem, zda-li převedení pobočky na franšízu bylo dobře nebo
špatně, bych počkal až jak bude samotný provoz fungovat.
Samozřejmě to bude hodně záležet na novém provozovateli,
nicméně věřím, že přechodem nedojde k omezení žádné ze
služeb tak, jak jsme byli ubezpečeni ze strany české pošty
s.p..

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzim a Vánoční advent ve školce
Podzimní dny jsme si užívali co nejvíce v lese, na zahradě, na novém hřišti a kochali se procházkami barevnou podzimní
přírodou.
Jedno říjnové odpoledne, po Rodičovské schůzce, jsme vyrazili společně s rodiči na kopec za
školku pouštět draky. I když jsme se rozmýšleli...,
počasí nám totiž vůbec nepřálo. Vítr nefoukal a
lehce mžilo. Kupodivu nám draci létali.... . Někteří, měli s vzlétnutím větší trpělivost, obzvlášť se
snažili tatínci. Většina jsme se ohřívala u ohýnku. Opekli jsme buřtíky, napili se teplého čaje a
na závěr jsme dostali od paní kuchařky výbornou
bábovku.
V dalším týdnu jsme prožili zajímavé dopoledne
v Oboře, při akci ke Dni stromu, kterou pořádají
každoročně pro děti ze širokého okolí Lesy ČR.
Jako nejmenší máme protekci a můžeme si jako
první opékat buřtíky na ohni. Jsme vlastně jediná školka, která se této akce účastní. Jako každý rok jsme si prohlédli koně a jeho práci v lese,
velké stroje a traktory. Vždy se těšíme na dravce,
o kterých pan Hořák dokáže poutavě a s velkou
láskou vykládat. Stihli jsme ještě další stanoviště, kde jsme si zopakovali správné třídění odpadu, poznávali jsme volně žijící zvířata a zkusili si práci lesních dělníků. Jako poděkování za netradiční dopoledne jsme vyrobili
velkou sovu, která bude krášlit krajské kanceláře. Na oplátku za nejhezčí výtvor, jsme dostali CD se zvuky ptáčků.
První adventní neděli jsme oslavili na lesonické
návsi, kde se sešli téměř všichni z naší vesnice.
Než se rozsvítil Vánoční strom, nejprve jsme s
dobrovolnými herci předvedli nacvičené pásmo
vánočního příběhu. Velice rádi jsme přivítali pomoc dospělých k tomuto veřejnému vystoupení.
Snad všichni musíme souhlasit, že tento netradiční ŽIVÝ BETLÉM byl velice milé a pěkné zpestření předvánoční doby. I když nám všem dalo
práci si zapamatovat text, užili jsme si při nacvičování i legraci. Spoustu práce měli školáčci s
výrobou kulis a zejména pan starosta s organizací a p. ředitelka Řezníčková, která vše režírovala.
Doufáme, že jsme si všichni nedělní podvečer
užili a příjemně se předvánočně naladili.
První prosincové pondělí nás ve školce navštívil
Mikuláš s čertíkem a andělem. Nejprve jsme si
školku čertovsky vyzdobili, na čerty si zahráli a naučili se některá rozpočítadla a žertovné básně. Na vzácnou návštěvu jsme

si museli ale počkat, protože nás navštívila až po obědě. Někteří z nás se báli víc, někteří méně a někdo téměř vůbec. Mnozí
z nás se dobrovolně přiznali, že někdy trošku zazlobí, ale všichni jsme nakonec byli odměněni dobrotami.
Výlet do Třebíče do kina na pohádku Anděl Páně II.
nás jěště více vánočně naladil.
V neděli 11. prosince jsme společně se žáky základní
školy v sokolovně popřáli všem, kdo se na nás přišel
podívat - Radostné a spokojené Vánoce. My malí jako
koledníčci s lucernami a žáci zahráli pohádku Slavík
a růže.
Na závěr se konala charitativní srdíčková burza na pomoc nemocnému chlapečkovi, kterému všichni přejeme štěstí v uzdravování.
Jedno ráno
nás čekalo ve školce velké překvapení. Uprostřed třídy stál stromeček se vzkazem od Ježíška, abychom
mu ho pomohli nazdobit.
Nejen, že jsme
stromek nazdobili, ale dali jsme si záležet celou třídu
krásně uklidit a vyzdobit.
Za chvíli jsme uslyšeli zvoneček a Ježíšek nám nadělil spoustu dárků. Panenku ve vaně, stavebnici Lego, Chevu a Sevu,
tříkolku na zahradu, knihy, skládanky, magnetickou hru na
chytání rybek.... Nestihli jsme jít ani vycházku, jak jsme si
užívali nových hraček.
Po celý týden jsme si také připomínali vánoční zvyky
a tradice. Pouštěli si po vodě lodičky, rozkrojili jablíčka,
zazpívali koledy a těšili se na Vánoční svátky.
Letos jsme si také užili vánočního tvoření ve škole, které
si pro nás připravili lesonické seniorky. Společnými silami
jsme si vyrobili třpytivého kapříka, kterého nám pan Hradil
vyřezal z dřevěné překližky. Nabarvili jsme si šišku a nakonec si vyrobili krásnou hvězdu, která zdobí ne jedno okno.
Nejprve jsme ji vystřihli podle šablony a poté slepovali
z papírových sáčků.
V roce 2017 přejeme Vám všem zdraví, štěstí, radostné
a pohodové dny.

Kolektiv mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nový školní rok 2016/2017
začal a tak jsme pro děti zorganizovali učení v přírodě, vždyť blízká lokalita Obora k tomu přímo vybízí.
Celý týden sliboval pěkné počasí, tak jsme toho s chutí využili a ve čt 15. 9. 2016 jsme vzali tašky na ramena a vyrazili jsme
do Obory. V Oboře v altánku jsme si odložili věci,
řekli jsme si nutná pravidla, která tady musíme
dodržovat (neodhazování odpadků, papírků, používání vlhčených ubrousků, chování v lese atd.)
a začala nám 1. hodina. Udělali jsme si krátkou
procházku, kdy jsme si popovídali o různých přírodních společenstvích, jako je rybník, les, pole.
V další části jsme vypracovávali ve dvojicích pracovní listy zaměřené na přírodovědné učivo, kdy
se nám zde důmyslně prolínalo učivo českého
jazyka a matematiky. Hodinu tělesné výchovy
jsme si zde také náležitě užili.
V úterý 13. 9. 2016 většina žáků přijela na kole,
naplánovali jsme totiž jízdu zručnosti na kole.
Společně jsme si zopakovali povinnou výbavu
kola a už jsme mohli ukázat, jak své kolo dokážeme ovládat. Nejprve nás čekal slalom mezi kuželi, následovalo přejetí lávky. Dále jsme museli
zvládnout dráhu ve tvaru osmičky. Pak jsme za
jízdy měli vzít položený kroužek a převézt ho na
druhou lavici. Následně projetí mezi dvěma švihadly už nebyl žádný problém a v cíli jsme měli
zastavit u tyčky a přitom ji neshodit. Všichni jsme se pěkně bavili a jako závodníci jsme ujížděli po vytyčeném úseku, který
jsme měli projet co nejrychleji.
Těšíme se, jak v říjnu pojedeme na dopravní hřiště
v Moravských Budějovicích.
Ve středu 21. září jsme se vydali ranní autobusovou linkou na první výlet v tomto školním roce.
Čekala nás v třebíčské bazilice poutavá ukázka
starých řemesel.
Přivítalo nás starobyle malované vyzdobení stěn
a tři brány do dílen. V těch jsme mohli objevovat práci krejčích, ševců, soukeníků, prýmkařů,
tkalců, pekařů, řezníků, sládků, mlynářů….. Hravou formou a praktickou ukázkou si děti samy
vyzkoušely práci se starými stroji a nástroji.
Odcházeli jsme se zjištěním, že život ve dřívějších dobách byl daleko složitější a lidé byli velice
pracovití a šikovní.
V pá 30. 9. 2016 udělali žáci a děti ZŠ a MŠ radost svým vystoupením našim babičkám a dědečkům. Účinkující si pro ně připravili hudebně
pohybové pásmo lidových písní, básní s podzimní tematikou i doprovodnými tanečky. Na závěr
zazněla humorná báseň od Jana Wericha, která
se blyštila jeho osobitým jazykovým stylem, a píseň Zapomětlivá, která, doufáme, vykouzlila na tvářích posluchačů úsměv.

Do naší školy přijala pozvání rodilá američanka.
Dear Jana,
I enjoyed time with you. You all were very kind to me.
Please tell the teachers and the children that I was very glad to be with them.
I‘m glad the kids enjoyed it.
Sue

Lesy ČR - Den stromu
Užili jsme si pěkné, i když mlhavé dopoledne. Stihli jsme dnes všech osm
stanovišť!
U pana Hořáka jsme viděli živé dravce. Například orla, rarocha , supa Honzíka,
výra velkého, orlici Mařenku. Příští rok bude mít asi mláďátka. Jedna sova se
jmenovala Buchtička, narodila se letos.
Na dalších stanovištích jsme se dozvěděli, jak se kácí stromy, o tažných koních a moderní technice. Povídali jsme si o třídění odpadů, skládali jsme křížovku, lepili semínka, prohlíželi parohy a hádali zvířata, poznávali jsme druhy
stromů a vlastnosti jejich dřeva, povídali si o lesních škůdcích. Dokonce jsme
zasázeli v Oboře smrk. Budeme se chodit dívat, jak nám roste. Přírodu máme
rádi a vážíme si jí, proto jsme přinesli do Obory naše stromy, které jsme ve
škole vyrobili.
Poučnou a zajímavou akci jsme zakončili opékáním špekáčků. Děkujeme.

Divadelní představení 1.11.2016 Třebíč
Sindibád mořeplavec
Názory dětí:
Pěkné divadlo, ještě jsem je neviděl. Mně se to moc líbilo, bylo to tam krásné.
Líbila se mi paní tančící na stole a lesní žínka Jamamba. Líbily se mi písničky,
nejvíc „kokosy“. Princezna byla moc krásná. Pohádka byla hezká i poučná, ale
nejvíc se mi líbily písničky. Nejvíc se mi líbilo, jak to bylo zpomalené. Byla to legrace. Líbila se mi opice. Nejvíc se mi líbilo, jak Sindibád políbil tu holku.
Dopravní hřiště v Moravských Budějovicích
Podařilo se nám najít náhradní termín za deštivé počasí, takže jsme vyjeli na dopravní hřiště do Moravských
Budějovic. Nejdříve byla teoretická část s dopravním
inspektorem. Protože jsme na většinu otázek odpověděli správně, byli jsme pochváleni. Taky znáte povinné vybavení kola od února 2016? A doporučenou
výbavu znáte? Po svačině jsme si s paní policistkou
a panem policistou prošli dopravní hřiště, abychom vše dobře znali. Jezdili jsme ohleduplně a
bezpečně podle předpisů, paní policistka nás při závěrečném shrnutí opět pochválila. Děkujeme :-)
Celý den nás moc bavil a když jsme ještě mohli před odjezdem autobusu navštívit cukrárnu, byli jsme
nejvíc spokojeni. Tak ahoj na jaře! Čtvrťáci budou psát testy a dělat zkoušky a my ostatní budeme mít
žetony na pokuty. Už se moc těšíme!

Plavecká výuka
Plavecká výuka je povinná pro 3. a 4. ročník ZŠ. Jezdí s námi také děti ze školky a 1. a 2. ročník ZŠ, který má tzv. předplaveckou výuku. A žáci 5. ročníku se účastní zdokonalovací plavecké výuky.
Děti a žáci se na plavání těší, paní učitelky plavání s nimi velice pěkně pracují, v rámci výuky děti navštíví také aquapark.
Vánoční besídka
Své rodiče, prarodiče, sourozence a známé potěšily děti pásmem říkanek, písniček, tanců a dramatizací pohádky plné lásky.

Školní družina předvedla dynamickou pohybovou
skladbu se švihadly, děti z mateřské školy se představily jako koledníci. Hlavní část besídky patřila
představení Slavík a růže v podání žáků základní
školy. Po vystoupení dětí následovala srdíčková
burza. Přejeme všem krásné, láskyplné Vánoce.
Ve čt 15. 12. 2016 k nám zavítala pí spisovatelka
Fišarová, která hned za svou první knihu získala
ocenění Albatrosu. Dětem pověděla něco ze svého života, děti tak viděly, že je to člověk z masa a
kostí. Také se dozvěděly, že spisovatelkou je teprve 4 roky a už v dětství to byl její sen. Seznámila
dále děti se svými knihami, proběhlo autorské čtení. Měla s sebou i kolegu, který velice emotivně a
se zaujetím předčítal a děti velice zaujal.
Předvánoční týden máme plný překvapení, proto
jsme si udělali besídku ve škole už v pondělí. A byl
to výborný nápad. Děkujeme za dárečky.
Jako každý rok jsme si užili čekání na Vánoce tvořením, sportováním a jinými aktivitami, které pro nás připravili žáci ZŠ TGM v Moravských Budějovicích.
Ve středu 22. 12. za námi přišli místní seniorky a hned jsme měli plné ruce práce. Připravili pro nás dřevěné vyřezávané
stromečky, které jsme si nabarvili a nazdobili, z obyčejné krabice od mléka jsme vytvořili krásnou ptačí budku, z obyčejné
plastové nádoby dále vznikla nápaditě nazdobená vázička. A také jsme se naučili vytvořit papírovou hvězdu, která na první
pohled vypadá velice složitě, ale vůbec to tak není. A v závěru našeho tvoření jsme si vystřihli a slepili lucerničku. Samozřejmě nechybělo také cukroví a sladké dobroty, které seniorky umí vždycky tak dobře udělat. Zazněly také vánoční koledy, které
dozdobily vánoční pohodu celého dopoledne. Moc se nám vše líbilo a děkujeme. A hurá na VÁNOCE!

ZE ŽIVOTA
HASIČŮ
Jak jsme se již zmiňovali v minulém čísle zpravodaje, Petr Neubauer si vybojoval
1. místo v Krajském kole TFA 2016, a tím
se nominoval za Kraj Vysočina na II. mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA, které se konalo 1. října 2016 ve
Štramberku. Zde se závody uskutečnily ve
4 samostatných úsecích. Tři úseky probíhaly na náměstí a závěrečný úsek byl výběh
na Štramberskou Trúbu. Petr Neubauer se
umístil na krásném 18. místě ve své kategorii. Reprezentaci Kraje Vysočina tvořilo
družstvo složené z pěti hasičů (4 z Třebíčska
a 1 ze Žďárska), kteří se umístili v kategorii
„A“ (18 – 35 let) na 7., 9. a 18. místě ze
47 závodníků a v kategorii „B“ (nad 35 let)
na 5. a 8. místě ze 17 závodníků. V součtu
družstev „bramboráři“ z Kraje Vysočina obsadili „bramborové“ 4. místo.

V současné době máme nedostatek dětí v kroužku mladých hasičů. Pokud rodiče
hledají volnočasovou aktivitu pro své děti od 6 let, mohou je přihlásit na tel. čísle
724 279 533 nebo na e-mailu jmachova@seznam.cz.

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat 18. února 2017
k tanci a poslechu hrají P&J Bastlovi

ZÁSAHY
V roce 2016 zasahovala jednotka SDH obce Lesonice u 20 zásahů (3x požár, 1x dopravní nehoda, 2x planý poplach a 14x
technická pomoc) a 8 dalších činností (zalévání zeleně, osvětlení betlému, zajištění závodů a asistence u čarodějnic apod.).

SENIORKY
V AKCÍCH
Již tradiční akce se konala 29. 10.
u Máchalů, pod názvem, Čím mě
překvapíš. Vařilo se, peklo, smažilo,
míchalo, všechny donesené dobroty
se naskládaly na kulečník, prohlíželo se, ochutnávalo, hodnotilo. Pak
se tančilo, zpívalo, hrál a zpíval nám
pan Nosek. Pěkně jsme se vyřádily.

I když to s pamětí není jako kdysi, zařadily jsme se mezi mladé
a hrály v divadle u rozsvícení vánočního stromku. Líbilo se nám
to moc.
Ve dnech 9. – 11. 12. se v muzeu
konala Vánoční výstava. Byly zde
vystaveny vánoční dekorace a pečivo. Na každého návštěvníka dýchla vánoční atmosféra.

Ve středu 21. 12. se konalo vánoční tvoření
seniorek s dětmi ze ZŠ a MŠ. Dětem se to líbilo a nám také.
V pátek 30. 12. se seniorky zúčastnily výstupu
na Mařenku. Opékaly se buřty a pil svařáček,
z rozhledny byl krásný výhled, počasí se povedlo.
Na Silvestra za krásného počasí jdeme na
Tašky. U kapličky nám byly zapůjčeny dalekohledy, kterými byly krásně vidět Alpy, ten
pohled nás nadchl. S Tašek byl též krásný výhled. Občerstvení v kulturním domě je již také
tradicí, čaj, páreček, svařáček. Děkujeme.
Za seniorky Mirka Podrazká

ZAHRÁDKÁŘI
Máme rádi brambory?
Nad touto otázkou se zamýšleli zahrádkáři z Lesonic. Brambory patří
k pilířům v české kuchyni a ta je hojně využívá v mnoha úpravách
jako přílohu k jídlu či pochutinu. Průměrná spotřeba 65 - 70 kg brambor na
obyvatele je určitě odvislá od jejich chuti a kvality s ohledem na varné typy.
Tento požadavek bezpečně splňují brambory vypěstované malopěstiteli, kterým nejde o výnos , ale o chuťové vlastnosti (chuťovky mají často nižší výnos). Snad každá zahrádka se zeleninou má záhonek pro brambory, zejména ty velmi rané na něž
se těšíme celý rok. Zahrádkáři je umí vypěstovat
jako „ekologicky čistou potravinu“ - tedy s omezeným použitím chemických přípravků, a lze se obejít i bez nich. Každý konzument ocení pestrost v chuti.
Je již dostatečně známo, že není brambora jako brambora. Víme o varných typech A -AB-B-BC-C . Chuťová variabilita u

každého typu je velice široká.
Pěstitel si může dnes vybrat z více jak 200 odrůd běžně dostupných a další nové přicházejí na trh.
Vysoký standard bramborových hlíz ovlivňuje celá řada
faktorů stanoviště, agrotechnika ad. To vše mají zahrádkáři organizovaní i neorganizovaní zvládnuté a zažité.
Pro spokojenost konzumentů zbývá jediné - zvolit vhodnou
odrůdu. My zahrádkáři jsme pokusníky v mnoha směrech,
pídíme se po novinkách, zajímavostech. Díky tomuto úsilí
se další zájemci dozvídají o kladech i záporech, pracovních
postupech, ale i o náhodných zjištěních, anomáliích .........
Příroda umí takových překvapení vytvořit spousty.
Kde jinde, než při přátelském posezení načerpat přehršle
zajímavých informací - pozitivních i negativních, nápadů, výsledků pokusů atd.
Jednu takovou akci uspořádali zahrádkáři z Lesonic. Na druhém ročníku degustace brambor v prosinci 2016 se hovořilo
mimo oblasti brambor i na mnohá jiná zajímavá témata.
Do hodnocení odrůd brambor ze sklizně roku 2016 bylo
zařazeno 18 odrůd vypěstovaných v Lesonicích a Cidlině :
8 salátových (typ A) a 10 přílohových (typ B). Hlízy jsme hodnotili vizuálně v syrovém stavu - tvar, slupku, hloubku oček,

barvu dužniny. Po uvaření se hodnotí : barva dužniny, konzistence, struktura, moučnatost, vlhkost, nedostatek v chuti,
tmavnutí po uvaření bezprostřední a s časovým odstupem.
Protože jíme i očima
nabízí vystavené vzorky syrových a vařených hlíz velmi dobrý
přehled o kvalitě hodnocených odrůd.
Ze skupiny salátových - A- nejvíce chutnaly:
BELLA, ALICE, ANTONIA, ANUSCHKA
ze skupiny přílohových - B- nejvíce chutnaly:
JULINKA, FINKA, AGRIA, MARIOLA
Na závěr hodnocení a povídání nejen o bramborách jsme
ochutnali jednu z kuchyňských úprav a jako bonus bramborový dort.
Hodně zdraví a osobní pohody v roce 2017 přejí všem
čtenářům zahrádkáři z Lesonic.
Jaroslav Marek

Rolnická společnost
Lesonice
Dění v RSL v roce 2016
Rolnická společnost Lesonice a.s. patří do skupiny
ADW a včetně sesterských společností obhospodařuje
4176 ha. Z toho v katastru obce Lesonice 273 ha.
Poslední roky jsou velmi rozdílné klimatické podmínky a je to znát hodně i na polích. Ozimé plodiny dávají
poměrně stabilní výnosy, oproti tomu jařiny se stávají
sázkou do loterie v závislosti na počasí. Z rekapitulace vyplývá, že rok 2014 byl extrémně mokrý, rok 2015
extrémně suchý a letošek se vyznačoval velice suchým
srpnem a zářím. To nejvíce postihlo zaseté ozimy a
především porosty kukuřice, které do té doby vypadaly
na rekordní výnosy a následně během třech týdnů v září
uschly na polích před očima. Celkově se dá říct, že se průběh
srážek rychle mění a srážky z podzimního a zimního období
se posouvají do léta. V průběhu vegetace od 1. března do
konce srpna byl sice úhrn srážek 496 mm, ale z toho příděl
10 mm pravého deště přišel až koncem června.
Jak již bylo řečeno, výnosy ozimů nebyly špatné, řepka se dostala na úroveň 4 t/ha a pšenice 7,8 t/ha. Výnos byl pěkný,
ale ceny pšenice se oproti loňsku propadly více jak o 25%.
Průběh žní byl rychlý a do jejich období se nakumulovalo nebývale hodně činností – 10 kombajnů, aplikace digestátu na
slámu, příprava a setí řepky zaměstnali na polích naráz kolem 60 pracovníků.
V příštím roce se budeme muset vyrovnat s cenami komodit,
které jsou na desetiletém minimu a také s nízkou zásobou
objemných krmiv, které se nám v posledních dvou letech nepodařilo vypěstovat v dostatečném množství. Proto i nadále
musíme pracovat na progresivních postupech na našich pozemcích.

Chov skotu prošel v letošním roce výraznými změnami. V
loňském roce byla zahájena výstavba nové stáje pro 260 ks
dojnic a letos modernizace živočišné výroby pokračovala.
Na jaře proběhla výměna technologie dojírny, kdy stávající
rybinová dojírna 2x12 byla přestavěna na dojírnu side by side
2x16 míst. Nová dojírna je výrazně rychlejší a usnadnila práci s dojnicemi. Přestavbu provázely poměrně velké obavy o
ztrátu užitkovosti, protože vedle dojících krav pracovala naše
stavební skupina se sbíječkami. Obavy se naštěstí nenaplnily a naopak krávy se velice zajímaly o jakékoliv odložené
nářadí.
Stejnou míru zvědavosti projevily i v červenci při otevření
nové stáje, kdy během prvních 14 dnů prověřily každý detail.
Pro maximální pohodlí jsme zvolili jako stelivo písek, který
je z pohledu pohodlí a hygieny vemene asi to nejlepší. Písek
jako stelivo je i o něco lacinější při pořízení, ale proti tomu
se staví náročná práce se separací písku a řízení kejdového
hospodářství. Odměnou je užitkovost atakující 10 000 litrů
mléka na krávu a rok a dodávky mléka v nejvyšší kvalitě Q.

Přestavba střediska živočišné výroby bude pokračovat i v
roce příštím i přes velmi nízké výkupní ceny mléka. Jsme
totiž přesvědčeni, že chov dobytka do zemědělství Vysočiny patří a jedině moderní chovy obstojí v dnešním nejistém
prostředí.
Oproti mléčným kravám pastva masného plemene Aberdeen
Angus v Chlístově probíhá daleko klidněji. Jedinou větší změnou byla generační výměna dvou plemenných býků.
I když s námi možná někteří lidé nesouhlasí, vhodným doplňkem zemědělské výroby jsou rovněž bioplynové stanice.
Kombinace s živočišnou výrobou umožňuje krmit dobytku
jen to nejkvalitnější krmení a to horší spotřebuje právě bioplynová stanice. Stejně tak kombinace s výrobním podnikem jak
je tomu v Krahulově zvyšuje přidanou hodnotu tomuto alternativnímu zdroji energie. Tam se nám daří využívat odpadní

teplo téměř na maximum. V prvním stupni je vysoká teplota
výfukových plynů využita pro výrobu páry, která se spotřebovává při výrobě krmných směsí a zbytek je přes zimu využíván na vytápění celého areálu. Od letoška je celý výrobní
areál zásobován i elektřinou z bioplynu a myslím, že takovéto
využití má málokterá elektrárna.
Využití instalovaného výkonu bude v letošním roce víc jak
95% což při náročnosti na údržbu a krmení je pěkné číslo a
dodává nám optimismus do dalších let.
Tím bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům
za obětavou práci, našim propachtovatelům půdy za důvěru,
kterou nám dávají. Zároveň bychom chtěli popřát všem z našeho okolí hodně štěstí a osobní pohody v roce 2017.
Kolektiv pracovníků Rolnické společnosti Lesonice

OTUŽILCI
Už jedenáctým rokem se v Lesonicích schází
vždy na Nový rok odvážní „lední medvídci.“
V nedělním odpolední 1. 1. 2017 se na hrázi
rybníka Utopenec v Lesonicích sešlo již tradičně pár odvážlivců, kteří přivítají nový rok
novoroční koupelí. Šestice nadšenců vlezla do
ledové vody za podpory místních obyvatel, kterých rok od roku přibývá.
K poslechu hrála hudba a bylo připraveno pár
nápojů pro zahřátí jak otužilců, tak i přihlížejícího davu.
Otužilci ve vodě pobyli krátce, ale dav bouřlivým jásotem vyburcoval účastníky ještě ke
druhému ponoření. Dále pak následovalo již
tradiční zapózování objektivům fotoaparátů a
usušení se.
Budeme se těšit zase za rok jak s otužilci, tak i
s podporou místních obyvatel.

Výšlap na vysílač
Již tradičně se na Štědrý den konal
výšlap na vysílač nad obcí Cidlina.
Sraz byl v 12:00 před sokolovnou.
Společně vyrazilo asi 20 obyvatel Lesonic. Cesta byla zmrzlá s mírnou
vrstvou sněhu, takže to celkem utíkalo. Na vrcholu byla celá skupina
v 13:15. Po malém občerstvení a focení
se všichni vydali směrem ke svým domovům.

SOKOL LESONICE
Vánoční turnaje
V letošním roce uspořádal Sokol Lesonice během vánočních svátku celkem 3 turnaje. Dohromady se jich zúčastnilo zhruba
70 obyvatel z Lesonic, tak i z blízkého okolí. Na 1. svátek vánoční proběhl turnaj v šipkách, 26. 12. 2016 turnaj v ping pongu.
Poslední turnajem byla střelba, která proběhla těsně před koncem roku v pátek 30. 12. 2016.

ŠIPKY
1.
2.
3.

Zach Radek
Kopečný Jan
Šaman Zbyněk

PING PONG
1.
2.
3.

Zach Radek
Kopečný Jan
Šaman Zbyněk

STŘELBA
Ženy
1.
2.
3.
4.

Böhmová Eva
Blažková Jana
Stejskalová Broňa
Kostková Liliana

Muži nad 60 let
1. Zach Jan
2. Zelený Petr
3. Pánek Miroslav
Muži do 60 let
1. Zach Jan
2. Zelený Petr
3. Pánek Miroslav

FK Podhorácko 2015
Sezona 2016/2017 je již druhou od vzniku FK Podhorácka 2015. Ta první v podání mužů zcela nenaplnila očekávání a po
odehraných 26 utkání se muži umístili na 11. místě se ziskem 30 bodů. Do již zmiňované druhé sezony fotbalisté nastoupili
s odhodláním předvádět lepší fotbal a pohybovat se ve vyšších patrech tabulky. To se zatím daří a i zásluhou nového trenérského vedení Oldřicha Tomka fotbalisté vykopali po 11 zápasech 20 bodů a umístění na 4. místě tabulky. O vstřelené góly
se podělilo hned devět hráčů Podhorácka, nejvíce gólů však vstřelil Jaroslav Veselský, který rozesmutnil brankáře soupeřů
devětkrát.

Stav všech týmů III. B skupiny po konci podzimní sezony

Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Opatov
Litohoř
Šebkovice "B"
Podhorácko
Myslibořice
Přibyslavice "B"
Kouty "B"
Jakubov
N.Syrovice "B"
Radotice
Slavice
Domamil

Zápasů Výhry Remízy
11
7
4
11
6
3
11
6
3
11
6
2
11
5
4
11
5
1
11
4
1
11
3
3
11
3
3
11
2
4
11
2
1
11
1
3

Vznikem FK Podhorácka 2015 už nelze mluvit pouze o týmu
mužů. V sezoně 2015/2016 bojovali v okresních soutěžích
také mladší přípravka a starší žáci. Do další sezony jsme počet týmů o jeden rozšířili a díky dohodě s Domamilí nyní mladí fotbalisté hrají ve třech kategoriích: starší žáci, starší přípravka a mladší přípravka. Všichni mladí fotbalisté odehráli
podzimní část pod společným názvem FK Podhorácko 2015/
Sokol Domamil. Mladší a starší přípravka hrála svá utkání na
hřišti v Lesonicích, starší žáci nastupovali ke svým domácím
zápasům v Domamili.
Starší žáci především získávají zkušenosti. Většina z nich by
mohla hrát ještě za mladší žáky, někteří dokonce nastupují
ještě za starší přípravku. Přesto si vedli dobře a se ziskem 8
bodů skončili v tabulce okresního přeboru na 10. místě. Nejlepším střelcem podzimu byl David Řepa se 7 góly.
Starší přípravka je po podzimu na 5. místě z 9 účastníků. Nej-

Prohry
0
2
2
3
2
5
6
5
5
5
8
7

Skóre
33:15
34:23
21:12
26:20
34:20
35:27
28:31
22:27
27:35
21:28
14:42
15:30

Body
25
21
21
20
19
16
13
12
12
10
7
6

lepším střelcem podzimu byl opět David Řepa se 14 góly.
Mladší přípravku mají na starosti Michal Čeloud a Jiří Ferdan,
který působí ve fotbalovém výboru a původně zamýšlel, že
by děti mohli vést jen ve fotbalovém kroužku. Nakonec přihlášku do soutěže zaslal a toto rozhodnutí se vyplatilo. Mladí
nadšenci fotbalu mají v týmu i jednu dívku. Všichni nastupují
s velkou chutí a odhodlaností, a proto v podzimní části sezony získali 13 bodů. Nejlepším střelcem podzimu byl Milan
Urbánek se 13 góly.
Rádi bychom poděkovali Vám, všem příznivcům, za to, že
nám zůstáváte věrni i po změně názvu a věříme, že se znovu shledáme na fotbalovém hřišti v Lesonicích v jarní části
sezony 2016/2017. Veškeré termíny zápasů všech kategorií, jejich výsledky a reporty z utkání mužů naleznete na
ještě stále nových webových stránkách fotbalového klubu
www.fkpodhoracko2015.cz

HC sokol Lesonice
sezóna 2016 – 2017
Městská liga v Moravských Budějovicích
Hokejový tým HC Sokol Lesonice, se jako již tradičně účastní hokejové Městské ligy na zimním
stadionu v Moravských Budějovicích i v probíhající
sezóně 2016 – 2017. A stejně jako v loňské sezóně
hraje 2. ligu.
Vzhledem k ne zcela vydařené loňské sezóně jsme
chtěli působit v letošním hokejovém roce v horních
patrech tabulky, avšak ani letos se nám moc nedaří. Přitom po prvních třech odehranách kolech
to nevypadalo vůbec špatně, ale poté již přišly
slabší chvilky našeho týmu a v současné době v
nepřesvědčivých výkonech pokračuje mužstvo dál
a čeká na lepší časy.
Co se týká složení mužstva, tak se vlastně oproti loňské sezóně příliš nezměnilo. V prosinci byla

lav Kacetl, Tomáš Pospíchal, Martin Večeřa, Jan
Hanzal, Martin Zachoval
Útočníci - Martin Barták, Jiří Čurda, Lukáš Hotový,
Pavel Klíma, František Nováček, Radek Zach, David
Talpa, Josef Mochar, Ondřej Šulc
Manager, vedoucí mužstva, trenér: Oldřich Tomek
(křeslo se však houpá),
Asistentka: Lucie Jelínková
Dosud máme v této sezóně odehráno 13 zápasů,
kdy však dva z nich, a to oba proti mužstvu HC Červený Hrádek, byly kontumováno vnáš prospěch,
stejně jako všechna utkání zmíněného týmu, neboť
stejně jako loni byl tým HC Červený Hrádek byl i
v probíhající sezóně vyloučen z Městské ligy, neboť byl zjištěn neoprávněný start hráče, který hrát

vyřízena registrace novému hráči Lukáši Hobzovi,
momentálně bydlícího v Dolních Lažanech.
Sestava mužstva pro sezónu 2016-2017:
Brankáři – Zbyněk Konfršt, Tomáš Svoboda, Martin Rygl, Aleš Pacas
Obránci – Marian Machovec, Stanislav Šťáva, Vác-

nesměl. Z těchto 13ti zápasů tak máme 5 vítězství, 1 remizu a 7 porážek při celkovém skóre 45 :
58 a patří nám tak v této chvíli 9. místo z dvanácti
účastníků, přičemž na posledním místě je vyloučené mužstvo Červeného Hrádku. Ze zmíněných pěti
vítězství tak jsou dvě uvedené kontumace, jedna

výhra nad týmem HC litohoř v poměru 5:3, HC Ice
Team Nové Syrovice 4:2 a v derby proti HC Šebkovice v poměru 7:6. Jedinou remízu jsme uhráli
s týmem HC Nové Syrovice v poměru 2:2. Naopak
nejtěžší porážku jsme utrpěli s týmem HC Vlci Boskovštejn a to v poměru 4:11, s HC Zlobři Myslibořice 0:7 a HC Ice Team Nové Syrovice 2:8. Na
základě výš uvedených výsledků tak nemůžeme
přesvědčit nezúčastněné o tom, že ve většině zápasů jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale jako již
tradičně nás zklamala produktivita. Když už jsme
u tohoto tématu, tak zatím nejlepšími střelci mužstva jsou Radek Zach s osmi vstřelenými góly, Ondřej Šulc se sedmi brankami (odehrál však jen tři
zápasy). Za nimi následují Jiří Čurda se 6-ti brankami, Josef Mochar s pěti a Martin Barták se čtyřmi
góly. Bohužel další střelci z let minulých (Pavel Klíma a další), zůstávají daleko za svými střeleckými
možnostmi.
Budeme tak doufat, a dělat vše proto, abychom v těch zbývajících devíti utkáních, která nás
čekají, získali nějaké ty body, což nepůjde bez proměňování vyložených brankových příležitostí. Hovořit o tom, že ve hře obrany máme velká okénka,

už je vlastně také obehraná písnička. Díky špatné
obranné hře, častým vyloučení, někdy hodně zbytečným (vlastně skoro všechny) faulům tak dostáváme svého gólmana pod obrovský tlak, který však
naše jednička Zbyněk Konfršt zvládá, ikdyž někdy
s vypětím všech sil. Díky němu však zatím ještě
nejsme poslední. Zatím také odchytal všechna
utkání, což ho řadí mezi pár jedinců, kteří mají na
kontě odehrány všechny zápasy. Jedinou kladnou
věcí je, že mužstvo figuruje na čtvrté příčce tabulky
Fair play druhé ligy, tedy co do počtu vyloučených
hráčů.
Na závěr mi tak nezbývá než doufat v lepší
zítřky a lepší výsledky, abych mohl v dalším článku napsat, že jsme vyhrávali, stříleli góly a měli tak
společně s věrnými fanoušky možnost při hokejovém ukončení vzpomínat na to lepší, kterého by
mohlo být více.
S pozdravem „Sportu zdar a hokeji zvlášť!“,
se s Vámi loučím a těším se na počtenou v příštím
vydání zpravodaje.
								
Oldřich Tomek
Manager, vedoucí mužstva a trenér

Pozvánky a poděkování

Mnohokrát děkujeme obci Lesonice za organizaci Běhu o vánočního kapříka, jehož
výtěžek byl věnován Kubíkovi. Velice si toho vážíme, a rovněž děkujeme všem zúčastněným a lesonickým občanům. V neposlední řadě chceme poděkovat také dětem z MŠ
a ZŠ Lesonice za nádherná přáníčka, která Kubíkovi poslaly spolu s výtěžkem z Vánoční
besídky. Dojímá nás, kolika lidem není osud naší rodiny lhostejný. Děkujeme! Novotní

Novoroční koupání

Vánoční divadlo

