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Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase Vám přinášíme v dalším
Lesonickém zpravodaji malé ohlédnutí za
uplynulým obdobím roku 2012. Průběžně se k Vám
některé
informace
dostávaly
z různých
novinových tisků, do kterých jsme pravidelně začali
od dubna letošního roku posílat textové příspěvky.
Jako jednu z významných událostí nutno
vyzdvihnout dokončení a slavnostní otevření
hasičské zbrojnice a předání nové cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 LIAZ, která byla
stejný den přihlášena k zásahům. Obojí nám žehnal
P. Petr Piler, aby kroky našich dobrovolných hasičů
byly pod Boží ochranou a jejich výjezdy končily
vždy dobře. Hudbou a zpěvem provázela naše
pěvecká schola. V této souvislosti chci zmínit, že
tato loni založená schola se nám k naší radosti
rozrostla na 21-členný sbor. Budeme však velice
rádi, pokud se nám přihlásí další dobří zpěváčci a
hudebníci, aby při různých akcích mohli podpořit a
pozvednout úroveň kulturního dění v obci i okolí. Za
odvedenou práci na budování nové hasičské
zbrojnice a na kompletaci nového zásahového
vozidla si zaslouží poděkování všichni naši hasiči.
Ti, kteří odpracovali nejvíce hodin pak největší
poděkování.
Velmi vydařenou aktivitou byla pohádková cesta Tři
království (Lesonice, Babice, Cidlina), o které se
dočtete dále. Veřejně chci touto cestou pochválit
Michala Cakla, předsedu kulturního výboru, a celý
realizační tým za bezchybně připravenou a
zrealizovanou akci. Dobrou zprávou navíc je, že se
nám podařilo větší část nákladů pokrýt dotací od
Kraje Vysočina.
Další dotační prostředky jsme získali, kromě
dotace na hasičskou zbrojnici a zásahové
vozidlo, také na obnovu čtyř křížů a
zvoničky
v Lesonicích,
a
to
z dotačního titulu MMR ČR - Podpora
obnovy a rozvoje venkova v celkové
hodnotě téměř 360 tisíc Kč. Tyto
práce byly na podzim 2012 úspěšně
dokončeny a kříže a zvonička se tak
dočkali nového vzhledu. Na jaře 2013
potom plánujeme jejich slavnostní
žehnání.

Jak jste jistě zaznamenali, proběhla spousta
stavebních proměn Lesonic - komunikace do Obory,
komunikace pod sokolovnou, chodník na
hornolažanské, zpevněné plochy pod kontejnery,
parkoviště před pilou, a další. Na všechny se
podařila získat dotace (z PRV, či POVV).
V základní škole se během velkých prázdnin
uskutečnila další fáze celkové modernizace naší
školy - realizace dvou projektů: Rekonstrukce
tělocvičny včetně vybavení a zprovoznění sociálních
zařízení ve druhém patře, na kterou obdržela škola
finanční dar od Lesů České republiky, s.p. ve výši
40 tisíc Kč. A na druhý, neméně významný projekt
Zateplení stropů ve druhém patře se záklopem ze
sádrokartonu a výměna svítidel v celé základní škole
jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova
(MAS). V mateřské školce se uvnitř nově
vymalovalo a pro děti se pořídilo nové moderní
vybavení.
V červnu jsem se osobně účastnil
kontrolního měření vlhkosti v přízemí ZŠ. Výsledky
měření ukázaly, že investice do odvlhčovacího
přístroje fungujícího na principu elektroosmózy se
vyplatila. Vlhkost ve zdivu se po roce působení
přístroje pohybuje na méně než polovičních
hodnotách. V příštím roce by se tak mohla provést
úprava přízemí ZŠ, čímž bychom se dostaly do jedné
ze závěrečných fází naplánované komplexní
modernizace školy.
Na závěr mi prosím dovolte dva apely. Objevují se
na obecním úřadě dva druhy stížností. A to ohledně
rušení nedělního klidu hlukem sekaček, cirkulárek,
apod. V této záležitosti prosím všechny, aby se
chovali ohleduplně a neděli využívali ke svému
odpočinku. A dále přichází stížnosti, že někteří lidé,
v době, kdy máme „na každém rohu“ kontejner na
separovaný odpad, pálí doma, či někde na dvorku
nebo zahradě plastové odpady a vypouští do oken
svých sousedů jedovaté látky (podrobně se k této
problematice dočtete dále). Tomu se snad nedá ani
uvěřit, protože takové jednání by bylo podobně
hodno primitiva, který vyhazuje do lesa, či kolem
silnic pytle odpadků, aby je někdo jiný za něho
musel odvézt do sběrného dvora nebo abychom
je společně s dětmi naší školy, sportovci,
myslivci a dalšími dobrovolníky sbírali
v rámci akce Čistá Vysočina.
Na závěr se s Vámi, vážení občané,
rozloučím přáním příjemně prožitých
Vánoc.
Ing. Rostislav
Čech
starosta
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 18. června 2012 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

zprávu o kontrole plnění úkolů z minulých zastupitelstev

-

zprávu o kontrolách finančního výboru za II. čtvrtletí

-

závěrečný účet za rok 2011 a zprávu o výsledku hospodaření obce Lesonice za rok 2011

-

navrhovanou směnu pozemků obce a manželů Markových: pozemek obce Lesonice - část
pozemku parc.č. 207/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č.290-2080/2012 ze dne
30.5.2012 vyhotoveným firmou Geoding spol. s.r.o nově označeného jako pozemek parc.č. 207/3
ost. plocha o výměře 262 m² v obci a k.ú. Lesonice a pozemku manželů p. Jaroslava Marka a paní
Jiřiny Markové, bytem 675 44 Lesonice 25 - pozemek parc.č. 661, ost. plocha o výměře 28 m²
v obci a k.ú. Lesonice. Jednotková cena všech pozemků, které jsou předmětem směny, byla
schválena ve výši 25 Kč/m²

-

záměr prodeje 8 pozemků v k.ú. obce Lesonice: p.č. 544/2, 544/15, 590, 591/5, 591/6, 591/7,
592, 600

-

záměr pronajmout nebytové prostory v budově bez čp/če, stojící na pozemku st. p. č. 203, v obci
a k.ú. Lesonice, konkrétně pronajmout dílnu č. 3 (po panu Walterovi)

-

výjimku k nižšímu počtu žáků pro ZŠ Lesonice, protože v následujícím školním roce 2012/2013
nebude dosahovat minimálního počtu žáků

-

výstavbu skladovací jímky Rolnické společnosti Lesonice z důvodu nedostatečné kapacity, a s tím
spojené uzavření veřejnoprávní smlouvy a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

-

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Moravské Budějovice o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

-

poskytnutí finančního příspěvku na vybudování hygienického zařízení u kostela Nejsvětější Trojice
v Babicích ve výši 40 tis. Kč

-

ukončení členství obce Lesonice ve Svazu měst a obcí ČR

-

poplatek 2 Kč ročně za obyvatele pro Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace I/38

-

uvedení bioplynové stanice Lesonice do trvalého provozu - (výkon BPS byl rozšířen na výkon 998
kWel).

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

průběžnou zprávu o evidenci a vymáhání pohledávek obce

-

informace o jednotlivých dotacích, které jsou v současné době schváleny nebo vyřizovány

-

informace o sponzorském daru od Lesů České republiky, s.p. ve výši 40 tis. Kč, který bude
poskytnut pro ZŠ Lesonice

-

informace o stavebních akcích, které probíhají a budou probíhat v roce 2012, tzn. o chodníku na
hornolažanské ulici, cestě do obory, komunikaci pod sokolovnou, chodníku k fotbalovému hřišti,
opravě křížů a zvoničky, atd.

-

informace o rozpočtových úpravách č. 2, 3 a 4

-

informace o průběhu pohádkové cesty a dalších kulturních akcích, které se plánují

-

dopis paní Šálkové, přednesený v rámci diskuze
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 28. června 2012 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
-

záměr prodeje části budovy bez čp/če, stojící na pozemku st. p. č. 203, v obci a k.ú. Lesonice (prostory dílen).

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

k dopisu paní Šálkové následující stanovisko: Zastupitelstvo obce Lesonice není kompetentní řešit
tuto záležitost, ale i přesto nabylo, z toho co bylo předneseno, přesvědčení, že názor paní Šálkové
se nezakládá na pravdě. Zároveň Zastupitelstvo obce Lesonice tímto doporučuje paní ředitelce
Nejezchlebové s naprostou vážností zvážit další setrvání paní Šálkové jako učitelky v naší škole a
nakonec žádá paní Šálkovou v nejkratší možné době o písemnou veřejnou omluvu, aby nebylo
pošpiněno dobré jméno naší školy.
K dopisu paní učitelky Šálkové se vyjádřili všichni zaměstnanci Základní a mateřské školy Lesonice
s výjimkou paní Blanky Roupcové – jednání nebyla přítomna, včetně paní ředitelky Nejezchlebové,
která své stanovisko předala zastupitelstvu i v písemné podobě. Toto stanovisko paní
Nejezchlebové je stejně jako dopis paní Šálkové uloženo na Obecním úřadě Lesonice. Vyjádření
ostatních zaměstnanců školy k dotazovaným kapitolám dopisu paní Šálkové bylo vždy charakteru,
že ze strany paní Šálkové se jedná o nepravdivá tvrzení.
Zastupitelstvo si tak vyslechlo vyjádření všech a prodiskutovalo závěrečné stanovisko k této
záležitosti.

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 23. srpna 2012 v budově obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

žádost o pronájem části budovy č. p. 1 nacházející se na pozemku p.č. 56/2, k.ú. Lesonice
(konkrétně se jedná o jednu místnost v přízemí budovy vedle ordinace zubařky MUDr. Elišky
Ambrožové), a to za účelem podnikání paní Dagmar Štěpánkové, IČ: 75320495.

-

směnu, včetně finančního vyrovnání, pozemků parc.č. 207/3 a parc.č. 661. Byla schválena cena
20 Kč za m²

-

prodej nepotřebných obecních pozemků Lesům České republiky, s.p., IČ: 4219645, který podal
žádost o odkoupení, a to p.č. 544/15, 590, 591/5, 591/6, 591/7 v k.ú. Lesonice za cenu
96.400 Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

informace o rozpočtových úpravách

-

informace o ukončených i probíhajících stavebních akcích a dotacích v obci Lesonice

-

informace o spalování sušiny v katastru obce, které obtěžuje a omezuje další spoluobčany a je tak
v rozporu s obecní vyhláškou. Apelujeme proto na dodržování této vyhlášky, ale především na
vzájemnou ohleduplnost našich občanů
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 19. listopadu 2012 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

schválení záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 564/3 o výměře 50 m², druh pozemku
ostatní plocha, nacházející se v katastrálním území Lesonice, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice

-

přijetí daru obci Lesonice od Kraje Vysočina, jedná se o pozemky pod chodníkem na
Hornolažanské - pozemky: p.č. 552/32, 556/2 oddělené nově Geometrickým plánem č. 2825640/2011 vyhotoveným firmou GK Kraus spol. s r.o.

-

rozpočtovou úpravu výše částky provozní dotace na chod ZŠ a MŠ Lesonice. Jedná se o zvýšení
částky na původní hodnotu jako v předcházejících letech, tzn. na 500 tis. Kč

-

žádost o dotaci Sportovního klubu Lesonice pro nově vytvořené mužstvo žáků (nákup branek a
dalšího vybavení) ve výši 15 tis. Kč

-

schválení záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 369/42 o výměře 1482 m², nově
odděleného geometrickým plánem vypracovaným Ing. Janou Novákovou z pozemku parc.č.
369/32 o výměře 4015 m², 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 Moravské Budějovice. A to za účelem stavby rodinného domu.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

zprávu o provedených kontrolách plnění vyplývajících z minulých usnesení zastupitelstva

-

zprávu o provedené finanční kontrole za 3. čtvrtletí 2012

-

informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2012 odborem kontroly KrÚ
Kraje Vysočina

-

informace o evidenci a vymáhání pohledávek

-

příkaz

starosty

k provedení

inventarizace

k 31.

12.

2012

a

jmenování

jednotlivých

inventarizačních komisí
-

informace o jednotlivých dotacích a stavebních akcích uskutečněných v roce 2012,
Ing. Šálek dostal za úkol pokračovat v přípravě využití budovy bývalého SOU lesnického
(přestavba na dům s pečovatelskou službou - DPS), tak aby mohla být začátkem roku 2013
podána žádost o dotaci pro tyto účely, a to, nechat zpracovat studii - zjednodušenou projektovou
dokumentaci návrhu dispozičního řešení přestavby budovy.

-

informace o rozpočtových úpravách č. 7, 8, 9

-

informace Mgr. Zdeňky Nejezchlebové o výroční zprávě ZŠ a MŠ a činnostech školy za období
2011 - 2012

-

informace o připravovaných kulturních akcích na vánoční období

-

informace o možnostech přidělení nájmů obecních garáží

-

diskuzi o poskytování informací členům zastupitelstva obce
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Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2011
Jedná se o výtah. Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby naleznete na
lesonických webových stánkách na úřední desce.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

3 204 000,00

3 552 734,00

3 817 658,86

Nedaňové příjmy

668 700,00

653 977,00

644 276,13

Kapitálové příjmy

1 000,00

94 300,00

94 280,00

Přijaté transfery

157 300,00

871 682,00

1 106 682,20

Příjmy celkem

4 031 000,00

5 172 693,00

5 662 897,19

Text

Daňové příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Běžné výdaje

3 712 000,00

4 498 543,00

4 213 396,46

Kapitálové výdaje

1 922 000,00

2 277 150,00

1 451 062,00

Výdaje celkem

5 634 000,00

6 775 693,00

5 664 458,46

1 603 000,00-

1 603 000,00-

1 561,27-

Text

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních
účtů

Základní běžný účet

2 563 600,72

398 061,27-

2 165 539,45

398 061,27

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

105 515,80

6 570,00

112 085,80

MAJETEK
Název majetkového účtu

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

44 634 123,67

1 102 953,40

45 737 077,07

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 382 727,36

114 618,30-

2 268 109,06

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 671 970,64

42 905,45-

1 629 065,19

3 279 744,27

202 654,23

3 482 398,50

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů?
Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin, a tak záleží na každém
z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Při spalování odpadů vzniká řada nebezpečných látek, které
unikají do ovzduší - k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina
chlorovodíková, benzen či styreny. Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
Doporučuje se pálit jen čisté dřevo.
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale
poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se
topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními
aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je
karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá
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expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství
škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).
Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné
ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají?
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v
kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom, co spalujete.
Druh odpadu:
Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony (tetrapak)
 Co vzniká - těžké kovy
 Čím tyto zplodiny škodí - toxické, do různé míry rakovinotvoné. Mohou způsobovat vrozené vady.
PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové
kartony
 Co vzniká - dioxiny, furany a další chlororganické látky
 Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a
nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí.
Dlouhodobě se hromadí v těle.
PVC
 Co vzniká - fosgen
 Čím tyto zplodiny škodí - vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt; nižší koncentrace: nemoci
dýchacích cest.
Plasty
 Co vzniká - ftaláty
 Čím tyto zplodiny škodí - poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou
rakovinotvorné
Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž (guma)
 Co vzniká - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 Čím tyto zplodiny škodí - obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a
mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.
Dřevotříska, koberce, tapety
 Co vzniká - formaldehyd a další aldehydy
 Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie.
Polystyren (PS)
 Co vzniká - styren
 Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice.
Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu,
slabost a deprese.
Pryž (guma)
 Co vzniká - oxidy síry
 Čím tyto zplodiny škodí - dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.
Umělé textilie
 Co vzniká - čpavek
 Čím tyto zplodiny škodí - dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy
 Co vzniká - kyanovodík
 Čím tyto zplodiny škodí - škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě
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Víte že?
 Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které
způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na papír.
Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
 Pálením rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat
do bazaru)
 Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá
obec/město - nebezpečný odpad můžete odevzdat v Lesonicích ve skladu za obecním úřadem.
Pálení plastů sousedem a právní obrana proti tomuto jednání
Soused pálí plasty, čím způsobuje zápach linoucí se po celé ulici. Jak tomu mohu
zabránit?
ODPOVĚĎ: Máte hned několik možností: Za dodržení podmínek §6 občanského zákoníku je možné
se proti tomuto neoprávněnému zásahu vašich práv bránit svépomocí. To znamená, že
můžete jít a oheň uhasit.
Občanský zákoník v §5 dále poskytuje každému možnost, aby v případě, že došlo k
zřejmému zásahu do pokojného stavu, se domáhal ochrany u příslušného orgánu státní
správy. Tím je váš obecní úřad. Můžete u něj žádat nápravu. Ten v rámci správního
řízení zakáže sousedovi dopouštět se takového jednání, které obtěžuje okolí. Občanský
zákoník dává za povinnost každému zdržet se při výkonu vlastnických práv všeho, čím
by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jeho práv.
V krajním případě (pokud by se problém opakoval nebo soused nereagoval na zákaz
vydaný obecním úřadem) se můžete svých práv domoci soudně.
V případě pálení plastů je také možné obrátit se na orgán, který je dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, příslušný vykonávat státní správu v oblasti nakládání s
odpady. Tímto orgánem může být dle zákona o odpadech inspekce v součinnosti s
Policií ČR, obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo obecní úřady
DOTAZ:

Základní škola a mateřská školka
Plavání
Každé úterý teď budeme jezdit na plavání. Začínáme dnes, tedy 17. dubna.
Jezdíme čtvrťáci a třeťáci. Čtvrťáci mají výhodu, ti už jezdili loni, ví, jaké to tam bude. My
třeťáci jedeme poprvé.
Na začátku plavání si nás vzala jedna paní učitelka a říkala nám, co všechno na bazénu můžeme
a nemůžeme dělat a co musíme vědět.
Až jsme se všechno dozvěděli, šli jsme
do vody. Byli jsme zvlášť třeťáci a
čtvrťáci z více škol. Tyto dvě skupiny
potřebovaly paní učitelky ještě rozdělit
na plavce a neplavce, takže jsme každý
šli do vody a měli jsme ukázat, jak
umíme nebo neumíme plavat. Po tomto
rozdělení už jsme byli čtyři skupiny a
začali jsme se učit plavat.
Na plavání jezdíme i my, školička. Moc
se těšíme, protože máme rádi vodu.
Chvilku jsme čekali, než skončila
školka před námi. Po chvilce si nás už
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vzaly paní učitelky z plavání. Povídaly nám, jak se máme na bazéně chovat. A pak už to začalo,
daly nám barevné kroužky na ruce a pásky kolem pasu. Pak jsme se učili slézat po schůdkách
do vody. Až už jsme byli všichni ve vodě, je nás tam více, protože je s námi ještě jiná školka,
tak jsme se měli držet kraje bazénu a poskakovat, pak jsme se otočili ke kraji zády a plácali
jsme do vody. Každý si potom umyl obličej vodou a začali jsme se řadit do vláčku.
Na závěr, když už jsme si zvykli na bazén, jsme si měli potopit hlavičku pod vodu a ukázat, jak
umíme plavat, tedy jestli se umíme položit na vodu. A paní učitelky nás podle toho rozdělily na
dvě skupiny.
Těšíme se, jak si zase příště budeme v bazénu hrát.
Sbírání odpadků
Ve středu 18.4. jsme také vyšli do ulic a okolí naší obce, abychom pomohli poklidit prostředí,
ve kterém žijeme. Paní učitelky si nás rozdělily do dvou skupin, daly nám rukavice, vzali jsme
pytle a začali jsme se dívat kolem sebe.
Za hodinu a půl jsme byli zpátky se čtyřmi plnými pytli odpadků. Ve třídě jsme si pak povídali,
proč se tato týdenní akce koná, k čemu je dobrá, a divili jsme se, proč lidé vyhazují odpadky
mimo popelnice a kontejnery.
Den Země v MŠ
Kdo obývá naši Zemi? Zvířátka,
rostliny, lidé. Co nám Země dává?
Vodu, vzduch, obživu, krásu.
Abychom uchovali poklady naší
přírody, šetříme vodou i suroviny.
A jak se líbí život na Zemi dětem
z naší školky? Ukázaly to svými
obrázky namalovanými na
chodníku před školkou při oslav
svátku Země.
Čarodějnice ve školce
Tento týden byl inspirován
lidovými tradicemi. Děti se
seznámily se svátkem pálení čarodějnic, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Ve školce si
hrály na strašidýlka, pohádku O perníkové chaloupce, vyráběly závěsné čarodějnice a strašidla,
tančily s košťaty na hudbu - Saxana, vařily lektvar a na závěr hledaly venku hadí hnízdo, ve
kterém našly napsané některé jejich špatné vlastnosti. Ty pak zapálily, aby shořely. Pod
hnízdem, které děti hledaly podle fáborek a plněním úkolů, našly samozřejmě sladkou odměnu.
Ze školního časopisu - jak to vidí děti:
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 jsme byly já, Míša Černá, Klára Kvapilová, Jolana Řezníčková, Nikola
Svobodová a Tina Nesibová na Recitační soutěži. Jely jsme do Moravských Budějovic do DDM
s paní učitelkou Šálkovou. Jely jsme tam autobusem a pak jsme šly od autobusového nádraží až
k DDM. Začínalo to o půl třetí. První z nás šla recitovat Tinka, která vyhrála první místo! A pak
jsem šla v další kategorii já, pak Nikča, Jolča, Klára a na konec Míša. Já jsem recitovala básničku
SEN, Tinka NA MATĚJSKÉ POUTI, Nikča recitovala SPALNIČKY, Jolča HALÍ, BELÍ, Klára
KLOBOUKOVY TRAMPOTY a Míša recitovala JAK SE KUBA ZTRATIL. Nakonec, jak jsem už
říkala, vyhrála Tina Nesibová první místo a já druhé. Domů jsem přijela tak v pět.
Zuzana Radová
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Dáreček pro maminky
Ve čtvrtek 26. dubna tvořily děti výrobek z
keramické hlíny, který bude překvapením pro
maminky k svátku matek. Seznámily se tak s
hlínou, jejími vlastnostmi a některými technikami
- mačkáním, válením, otiskováním a vykrajováním
hlíny. Zatím si výrobky paní odnesla do keramické
pece a za týden nám je doveze vypálené. Už teď se
jich nemůžeme dočkat.
Horácké divadlo
V pátek 27. dubna si děti z mateřské školy udělaly výlet do Jihlavy do Horáckého divadla na
pohádku Alenka v říši za zrcadlem. Pohádka se všem velice líbila a těšíme se v příštím školním
roce na nějaké další přestavení v Jihlavě.
Popelka v Pasáži
14. května si pro nás přijel autobus a odvezl nás do Třebíče. V divadle Pasáž se tento den
odehrával muzikál Popelka. Není třeba vyprávět děj tohoto příběhu, protože ho všichni znáte. A
právě proto, že ho známe a víme, že vše dobře dopadne, že dobro zvítězí nad zlem a že pokora a
nesobeckost budou odměněny, tak jsme se na muzikál vypravili.
Ze školního časopisu - jak to vidí děti:
Byla tam Popelka, sestry a macecha, pak tam byl tatínek, zámek, Mojmír a pak tam byl král.
Katka Čermáková
Cyklistický výlet – Kančí bouda
Ve středu 23. 5. ve sportovním kroužku
jsme nasadili přilby a šlápli do pedálů.
Počasí nám totiž přálo, a tak jsme vyrazili
do přírody na kolech. Byli jsme po obědě,
což je ideální čas k odpočinku, a proto jsme
zvolili pomalejší tempo tak, aby stíhaly
všechny děti. Kromě prvního jely děti ze
všech ročníků. Vyrazili jsme směrem
z Lesonic na martínkovskou křižovatku,
zhruba v polovině cesty jsme odbočili
k hájence pana Kočího a vjeli do lesa. V lese
byla cesta velice příjemná, protože zde byl
svěží vzduch a také je zde udělána nová
cesta. U Františka se děti napily a
pokračovali jsme až k odbočce ke Kančí boudě. Kola jsme nechali pod kopcem a zbytek cesty
jsme došli pěšky. Děti se těšily, že si chvilku sednou, ale mravenci jim nedopřáli oddechu.
Takže zpátky na kola a jedeme. Dojeli jsme ke křižovatce, odkud už jsme viděli rybníček U
Huberta. Nešli jsme dolů, ale ještě se děti
podívaly na povrchový lom o kus dál
nahoře. Od Huberta jsme svištěli dolů mezi
poli až k Cidlině, kterou jsme projeli, a pak
směřovali polní cestou kolem obory
k Lesonicím.
Dopravní týden ve školce
Dne 21.5. - 25. 5. byly dětem ve školce
nabízeny hry a činnosti s dopravní
tematikou. Děti si upevňovaly základní
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znalosti pravé a levé strany, bezpečnosti na silnici, v autě. V pátek se mohly seznámit s prací
policie, kde si procvičily dopravní značky a barvy na semaforu v pohybových hrách. Pro děti to
bylo velmi zajímavé a přínosné, dozvěděly se, co dělat, když se někde ztratí nebo když jim
hrozí nebezpečí od cizích lidí.
Za odměnu děti dostaly samolepky, omalovánky a mohly si vyzkoušet pouta i policejní čepici.
Den dětí
Svátek Den dětí slavily děti
celé dopoledne. Místo svačiny
si opékaly párky nad
ohýnkem, i když počasí moc
nepřálo. Protože začalo pršet,
sníst si je už musely ve třídě.
Následovaly soutěže, za které
byly odměněny medailí, a na
závěr dostaly i sladkou
odměnu – nanuka.

Matematické soutěže
V naší škole proběhly soutěže Matematická olympiáda pro 4. ročník a Matematický oříšek pro
5. ročník. Pro 5. ročník ještě proběhla podobná mat. soutěž – Pythagoriáda.
Do okresního kola v Třebíči postoupili:
Matematická olympiáda: Zuzana Radová, Radek Roupec
Matematický oříšek: David Ledecký, Lucie Nováková, Jan Řezníček a Anna Seifertová
Pythagoriáda: David Ledecký
V okresním kole se naši žáci umístili takto: Zuzana Radová – 10. místo
David Ledecký – 12. místo
Lucie Nováková – 17. místo
A nejlepšího výsledku dosáhl David Ledecký v Pythagoriádě, kde získal 3. místo.
Náš den ve školce
V naší školce v tomto roce, kde jsme třída
včeliček, je nás 23 kamarádů, 11 holčiček a
12 chlapců.
Ráno, když se přivítáme s p. uč., si hrajeme
v hracích koutcích – s kostkami, se
stavebnicemi, v kuchyňce, s auty, s knížkami
nebo navlékáme korálky, hrajeme pexeso,
kreslíme nebo modelujeme. Je toho spoustu.
Po svačince se ještě jednou přivítáme
písničkou a pohlazením kamaráda
v RANNÍM KROUŽKU, ve kterém si my
VČELKY povídáme, plníme různé úkoly,
které pro nás p. uč. připraví, zpíváme, tančíme, cvičíme nebo hrajeme různé hry. A pak už se
těšíme ven. Někdy naše vycházka vede do lesa, jindy na hřiště nebo opatrně po chodnících
kolem vesnice, kde ale musíme dávat veliký pozor. Těšíme se, až se oteplí a budeme si moci
hrát na zahradě u školky. Celí vyhladovělí z procházky spěcháme na oběd a pohádku, která na
nás čeká před odpoledním odpočinkem. V příštím školním roce k nám přibudou tři malé děti a
do základní školy odejdou dva školáčci. Přejeme všem hezké léto a spoustu sluníčka.
Včelky ze školky
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Velikonoční tvoření ve školce
V úterý 3. dubna jsme jarní odpoledne prožili s rodiči při velikonočním tvoření ve školce.
Vyráběli jsme jarní košíčky, které nám upletla p. školnice Fejtová. Do nich si děti společně
s rodiči naaranžovaly vyfouklá vajíčka, na která si lepily dekorační barevné kamínky a peříčka.
Košíčky se dozdobily skládanými kytkami z krajkového papíru. Do věnečků z březového
proutí, ty nám upletla paní Kosmáková, si děti společnými silami vytvořily z vajec včelky, které
se nabarvily žlutou temperou, černou fixou a dozdobily bílou mašlí. Výrobky se povedly, na
velikonoční svátky budou všem krášlit domovy. Děkujeme, že si maminky a dva tatínci našli
chvilku v tak krásném jarním odpoledni.
Letní akce ve školce
A máme tu léto, na které se určitě všichni těšíme. My ve školce jsme si tyto teplé dny
zpříjemňovali třeba výletem do Jihlavy do Horáckého divadla na pohádku Alenka v říši za
zrcadlem. Líbilo se nám to o to víc, že jsme seděli v lóžích na balkonech.
Den dětí jsme oslavili opékáním špekáčků na zahradě a různými soutěžemi, za které každý
dostal medaili. Také jsme jedno dopoledne vyrazili pěšky lesem k babické studánce, pohráli
jsme si v Babicích na dětském hřišti, smlsli si na ledňáčku u Jednoty a na závěr jsme pozorovali
rodinku divokých prasat v jedné zahradě. Babické děti tak mohly ukázat svým lesonickým
kamarádům, kde bydlí a jaké mají v Babicích výborné třešně, kterým se nedalo odolat. Utvrdili
jsme se v tom, že nemusíme na výlet jezdit spoustu kilometrů daleko. Bylo nám fajn, jsme
kamarádi a máme se rádi. Úplný závěr školního roku patřil tradiční diskotéce na nádvoří, kde si
děti užily tance s velkými kamarády ze školy.
Užijme si krásné léto a mějme SLUNCE V DUŠI.
O vlaštovce
Dnes v pondělí 28 .5. jsme si s dětmi povídali o tom, jak vypadá VLAŠTOVKA, prohlížely si
encyklopedii, vyslechly si příběh o životě jedné vlaštovky, čím se živí, kde hnízdí a kde
přezimuje. Také si děti vyzkoušely sbírání kuliček do zobáčků (kolíčky na prádlo), postavily
hnízda a nakonec si hnízda vytvořily i na papír. Z novinového papíru vytrhávaly kousky,
zmačkaly do kuliček a nalepily na výkres, vlaštovky pak dokreslily černým fixem. Na vycházce
jsme pozorovali vlaštovky ve stáji. A to byl pro děti asi ten největší zážitek z celého dopoledne.
Jak soutěžili mladí hasiči a dorostenky?
Mladí hasiči ukončili letošní sezónu soutěží v
Petrovicích dne 26. května. Mezi disciplíny,
které museli absolvovat, patřily: požární
útok, požární útok CTIF, štafeta požárních
dvojic, štafeta CTIF a štafeta 4x60m. Po
usilovném boji skončili celkově na 8. místě.
Dorostenky jely na soutěž o den později
také do Petrovic. Disciplíny, ve kterých
soutěžily, byly následující: požární útok,
štafeta 4x100 m, běh na 100 m s překážkami
a test z požární ochrany. Dorostenky
skončily první, a to znamenalo postup do
krajského kola.
Krajské kolo se konalo v Pacově 17. června.
Disciplíny, ve kterých soutěžily, byly stejné
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jako v Petrovicích. Po celodenním souboji s ostatními družstvy dorostenek obsadily lesonické dorostenky 5.
místo.

Hra Plamen
Je po prázdninách a družstvo mladých hasičů se začíná připravovat na další ročník soutěže hry Plamen.
Na přípravu je asi měsíc času, protože podzimní část soutěže se koná 6. října v Rudíkově. Na soutěž
jelo družstvo ve složení Eva Chadimová, David Mach, Radek Roupec, Anna Seifertová, Nikola
Svobodová, Jakub Klíma a Vendula Vavříková, které se zúčastnilo disciplíny požární útok CTIF, která
bude vyhodnocena v jarním kole. Prvních pět jmenovaných v disciplíně závod požárnické všestrannosti
skončilo na pěkném 6. místě. V závodu požárnické všestrannosti jsme byli úspěšní i v kategorii
dorostenek, kdy Anna Roupcová se umístila na 2. místě a Miriam Seifertová na 5. místě. Rovněž na 5.
místě se umístil v kategorii dorostenců David Mach.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LESONICE
pořádá v sobotu 16. února 2013

HASIČSKÝ PLES
v místní sokolovně
K tanci a poslechu hraje:

LOS VALOS
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Co jste hasiči…
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a předání zásahového vozidla
V pátek 6. 7. 2012 se od 14:00
hodin uskutečnilo
na
nádvoří
lesonického zámku v rámci akce
Hurá prázdniny slavnostní otevření
nové hasičské zbrojnice spojené
s oficiálním předáním
nového
zásahového vozidla CAS 25 LIAZ.
Po žehnání P. Petra Pilera
doplněném vystoupením pěvecké
scholy z Lesonic a Babic proběhla
prohlídka, jejíž součástí bylo
promítání průběhu
rekonstrukce
budovy zbrojnice a kompletace
zásahového
vozidla.
Volným
programem navazovaly hry pro děti
a k poslechu hrál pan Nosek. Na
závěr předvedla jednotka SDH
obce ukázku zásahu - hašení
hořlavé kapaliny.
Na rekonstrukci hasičské zbrojnice poskytl
sponzorský dar státní podnik Lesy České
republiky, s.p. (90 tis.), Kraj Vysočina
(dotace na akceschopnost a vybavení 2010 –
cca 50 tis., 2011 – 40 tis., instalace EZS 14
tis.). Sponzorem zásahového vozidla –
Rolnická společnost Lesonice, a.s. (formou
věcného plnění a poskytnutím prostor).
Obrovský díl nákladů se ušetřil díky obětavé
práci našich hasičů – co mohli, dělali sami ve
svém volném čase a odpracovali zde mnoho
a mnoho hodin, za což jim patří velké
poděkování.
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Oprava vozidla obsahovala
 Sundání oplechování nástavby
 Nalepení hliníkových plechů na nástavbu
 Nalakování celého vozidla
 Výměnu vnitřního a vnějšího osvětlení vozidla
 Instalaci venkovního osvětlení okolí vozidla na nástavbě
 Vybudování boxu pro elektrocentrálu
 Výměnu dveří nástavby za rolety
 Instalaci opěrek sedaček za opěrky s integrovanými dýchacími přístroji
 Instalaci polic a analogové a digitální radiostanice v kabině
 Výměnu výstražného rozhlasového zařízení
 Opravu sacího a výtlačného potrubí čerpadla
 Nalepení reflexních pruhů
 Opravu chladícího systému
Celkové náklady za provedené práce na vozidle nepřesáhly 150 tis. Kč. Současná skutečná (tržní) hodnota
takto zkompletovaného vozidla se pohybuje v hodnotě cca 1.200.000 Kč.















Budova hasičské zbrojnice doznala následující změny:
opravila se střecha proti zatékání
udělala nová vyztužená fasáda
vyměnila se okna
instalovala pojezdová sekční vrata
obnovily se nátěry
uvnitř se položily nové podlahy
drobné stavební úpravy v příčkách
v šatně a umývárně se vybudovaly nové stropy
obnovily se omítky a obklady
zřídila se plynová přípojka a vybudovalo ústřední vytápění
zrekonstruovaly se rozvody vody, odpady, elektroinstalace, rozvody vzduchu
pořídil se jednoduchý nábytek s kuchyňkou
celá budova byla zajištěna EZS (elektronickým zabezpečovacím systémem)

Celkové náklady za vybudování hasičské zbrojnice byly vyčísleny na částku cca 700 tis. Kč.

Zpravodaj obce Lesonice č. 2 / 2012 ze dne 26. listopadu 2012

16

…doplňující informace….
Hašení ohně se v různých dobách lišilo. Zatímco v dávných dobách, když se stavěly chatrče ze dřeva a
vymazávaly hlínou, nedbal nikdo na hašení, ale raději se snažili zabránit rozšíření ohně stržením chatrče či
jiného hořícího objektu. Později, když se začalo stavět z nehořlavých materiálů, se začalo hasit vědry
s vodou. Historie hasičské jednotky v Lesonicích sahá až do roku 1878.
V současné době Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesonice je zřízena Obcí Lesonice a v Plošném
pokrytí Kraje Vysočina je zařazena do kategorie JPO III/1. Jednotka má 13 členů: velitel jednotky Ing.
Miloš Mach, zástupce velitele jednotky Josef Neubauer, velitel družstva Ing. Jarmila Machová, zástupce
vel. družstva a technik Petr Neubauer, strojníci Michal Čeloud, Pavel Ferdan, Stanislav Šťáva, Jaromír
Vavřík a hasiči Rudolf Fojtík, Jaroslav Jelínek, Ondřej Jordánek, Bohuslav Ondráček a Jan Zach. Jednotka
je vybavena 2 cisternovými automobilovými stříkačkami a jedním dopravním automobilem Avia a vyjíždí
do 10 minut od vyhlášení poplachu v početním stavu min 1+3. Jako jedna z pěti jednotek v rámci Kraje
Vysočina je předurčena i pro úkoly na úseku ochrany obyvatelstva, a to stavění protipovodňových hrází.
Průměrně ročně jednotka vyjíždí ke 30 zásahům, a to jak k požárům, tak k technickým zásahům.
Postupně jako v jiných odvětvích se změnily požadavky i na dobrovolné hasiče (bezpečnost práce,
vybavení, taktika zásahů, školení atd.) Dříve dobrovolní hasiči vozili k požárům jen vodu a hasili
z bezpečné vzdálenosti. Dnes není rozdíl, jestli k zásahu přijela profesionální nebo dobrovolná jednotka,
všechny musí odvést stejně kvalitní výkon, jsou-li na daný typ zásahu vybaveny.
Stupňující se vlhko, nemožnost po zásahu umýt sebe ani vybavení nebylo vyhovující. Proto již v roce 2008
bývalý velitel Jaromír Vavřík zahájil jednání s obcí v záležitosti možnosti využití volné budovy bývalých
dílen lesnického učiliště. Zpočátku tam parkovala jen Avia a stříkačky. Postupně se zvažovala myšlenka
obměny stávající dosluhující cisterny z roku 1979, která byla zakoupena v roce 1992 z firmy BOPO a.s.
Třebíč a nahradila vozidlo Bucegi. Představa jízdy na povodně na druhý konec kraje s nemožností uložení
náhradního oblečení nás děsila.
Cena mladších vozidel na trhu převyšovala možnosti obce, proto obec v roce 2009 požádala HZS kraje
Vysočina o převod nebo zápůjčku nějaké nepotřebné cisterny. Počátkem roku 2010 jsme souhlasili s
nabídkou HZS kraje Vysočina na bezúplatný převod cisterny, kterou jsme obdrželi od ministerstva obrany.
Protože chyběl potřebný milion na opravu, bylo rozhodnuto, že si ji sami opravíme. Cesta k cíli však byla
dlouhá a trnitá. Po převzetí a zprovoznění jsme v srpnu 2010 vozidlo přivezli do již připravené budoucí
hasičské zbrojnice. Před převozem musela být snížena podlaha a zvětšeny vrata, aby cisterna vůbec zajela
dovnitř. Souběžně s opravou CAS musela probíhat i rekonstrukce hasičské zbrojnice. Při obou dvouletých
rekonstrukcích byly podle možností všemi členy jednotky, ale i některými členy SDH odpracovány tisíce
brigádnických hodin. Na rekonstrukci hasičské zbrojnice se nejvíce podíleli Jaroslav Jelínek, Bohuslav
Ondráček a Josef Neubauer, na rekonstrukci vozidla CAS se nejvíce podíleli Jaromír Vavřík, Stanislav
Šťáva, Michal Čeloud a David Mach. Rozvody elektřiny provedl Jan Zach. Organizační záležitosti, dotace,
projektová činnost, výběr dodavatelů, nákup náhradních dílů a materiálu byl v režii manželské dvojice
Jarmily a Miloše Machových ve spolupráci s panem starostou Čechem.
Nová hasičská zbrojnice je důstojná pro potřeby jednotky i sboru dobrovolných hasičů pro garážování
techniky, uložení osobních ochranných a technických prostředků, provádění odborné přípravy, činnost
sboru a práci s mládeží. Nové vozidlo umožňuje zkrátit dojezdové časy, větší komfort při dostrojování
v kabině cestou k zásahu, možnosti uložení vybavení, které je dáno změnou charakteru dnešních zásahů. S
novým zázemím a vybavením v žádném případě není úmyslem suplovat profesionální hasiče, jako o tom
hovoří někteří politici, ale být profesionálním hasičům spolehlivými partnery při záchraně životů, zdraví a
majetku našich spoluobčanů.
Poděkování patří všem členům jednotky, členům sboru dobrovolných hasičů, kamarádům, bývalému
starostovi obce Ing. Jiřímu Šálkovi PhD., současnému starostovi Ing. Rostislavu Čechovi, oběma
zastupitelstvům, dodavatelům náhradních dílů, materiálů a prací, za podporu, pomoc a odvedenou práci při
realizaci těchto rekonstrukcí. Rovněž hluboké poděkování patří manželkám, dětem, přítelkyním,
kamarádům a přátelům, které jsme dva roky zanedbávali, za pochopení a podporu. Většina naslibovaných
rodinných výletů a dovolených končila v budoucí hasičské zbrojnici.
Ing. Miloš Mach
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Myslivecký rok MS Lesonice
Rok 2011 nebyl z pohledu mysliveckého hospodaření v naší oblasti nijak výjimečný. Po celkem mírné
zimě přišlo deštivé, chladnější jaro a počátek léta. To se projevilo na zvýšeném úhynu zvěře, převážně
u mláďat. Celkové stavy zvěře jsou v porovnání s předešlými roky na nižší úrovni. Úbytek zvěře v naší
honitbě se snažíme řešit podáváním léčiv na zlepšení zdravotního stavu a přikrmováním kvalitním
krmivem. V loňském roce jsme v přikrmovacích zařízeních zkrmili přes 18 q objemových krmiv, 48 q
jaderných, 2 q kaštanů, jeřábů a dalších dužinatých krmiv. Celoročně předkládáme kamennou sůl,
která je pro zvěř velice důležitá.
Naši myslivci se nestarají pouze o zvěř, ale aktivně se věnují i čistotě naší honitby.
Každoročně odklízíme až několik tun odpadků po nezodpovědných „občanech“ (dobytek se chová
lépe), kteří vyváží svůj komunální odpad a nepotřebné věci za hranice obcí, místo aby je umístili do
popelnic nebo alespoň ke kontejnerům na odpad, které jsou dnes v každé obci.
Dále se podílíme brigádnickou činností pro Lesy ČR, zemědělské podniky a obce v obvodu naší
honitby. Nemalé pracovní úsilí je též zapotřebí k údržbě a zkrášlení našeho kulturního zařízení Hájenka
v Oboře.
Myslivecké sdružení se podílí i na kulturních akcích v jednotlivých obcích. V loňském roce se hodně
líbila „Poslední leč“, kterou jsme pořádali poprvé ve Vícenicích. V lednu pak již tradiční „Myslivecký
ples“ v Lesonicích.
Závěrem bych rád vyzdvihnul perfektně připravenou a zorganizovanou Chovatelskou přehlídku trofejí
zvěře ulovené na Moravskobudějovicku v roce 2011 včetně bohatého doprovodného programu, která se
konala za zvuku trubačů 20. – 23. 4. 2012 v Zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích a na
které také Lesonice prezentovaly své cenné lovecké úspěchy.
Rostislav Trojan
Beránkování v Lesonicích
Klub seniorek Lesonice uspořádal v sobotu 7.
dubna 2012 výstavu velikonočních beránků,
která se konala v Hospůdce na zámku. Sešlo se
9 krásných beránků nejrůznějších velikostí,
tvarů i chutí. Po prohlídce a odborném
zhodnocení byli beránci rozkrájeni, aby mohli
být při dobré kávě ochutnáni. A protože se
pochvalami nešetřilo, došlo také na výměnu
receptů. Akce se velice vydařila a těšíme se na
další obdobné setkání.

Slet čarodějnic
Seniorky uspořádaly slet čarodějnic. Za velké
pomoci mužů zasadily v parku strom, na něj
každá pověsila vlastnoručně vyrobené
čarodějničky a barevné pentle. Ke kmínku pak
postavily jednu velkou čarodějnici, aby ty malé
hlídala. Sešlo se nás třicet, přišel i starosta obce.
Byl to krásný předvečer pálení čarodějnic.
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Jarní výšlap na Sádek
Lesonické seniorky uspořádaly ve čtvrtek 26.
dubna výšlap na Sádek. Sraz byl u OÚ, sešlo se
nás sedm, s hůlkami i bez hůlek. Počasí bylo moc
pěkné. Kráčely jsme po silnici, cestami lesními,
polními a i po louce. Hovořilo se i smálo, a tak
cesta krásnou jarní přírodou rychle ubíhala.
V Loukovicích v hospůdce jsme si daly malé
pivo a po občerstvení pokračovaly dál. Na louce
s krásným výhledem na hrad Sádek došlo na
fotografování. Cesty už moc nezbývalo, a tak
jsme došly do Vinařského centra, daly si něco na
zub, prohlédly vinice a večerním autobusem se
vrátily domů. Ani nám nepřišlo, že cesta byla
dlouhá 9 km. Výlet se povedl a už se těšíme na
ten příští.

V Lesonicích se ochutnávaly pomazánky
Naše seniorky v Lesonicích jsou velice
aktivní a čiperné dámy. Nedávno
vyrazily pěšky na Sádek, při pálení
čarodějnic pracně vyráběly z látek,
vycpávek a proutí malé létající
čarodějničky. Pravidelně také jezdí po
okolí na kolech, dokonce uvažují stát se
členkami nově založeného Cyklistického
klubu Lesonice a často pořádají také
nejrůznější společensko-kulturní aktivity
v naší malebné obci.
Naposledy
uspořádaly
veřejné
ochutnávání pomazánek připravených
dle těch nejlepších a osvědčených
receptů. Uplatnily se recepty našich
babiček a některé kuchařky se nebály naopak experimentovat s vlastními novými recepturami.
Hodnotilo se celkem 32 různých pomazánek, které nejen lahodily oku, ale dokázaly uspokojit i ty
nejmlsnější labužníky. Nejvíce si lidé přidávali pomazánku lesonického jelena, která je opravdovou
kulinářskou exkluzivitou.
Tímto děkujeme všem zúčastněným a hlavně našim seniorkám za chutnou prezentaci svých
kuchařských zkušeností a za výbornou prezentaci obce Lesonice.
Ing. Rostislav Čech
Den matek v Lesonicích
V sobotu 12. května se v lesonické sokolovně uskutečnilo vystoupení žáků základní a mateřské školy
pořádané ke Dni matek. Program se skládal ze tří částí. Nejprve vystoupili žáci základní školy – školní
družina a předvedli tanečněsportovní sestavu se švihadly. Poté dostali prostor ti nejmenší s programem
na motivy včelích medvídků a nakonec diváky zaujali opět žáci základní školy s pohádkovým
představením – hrou Lucerna.
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Program, který děti pečlivě nacvičily
pod vedením svých učitelek, byl
velice povedený a diváci se jim
několikrát odměnili dlouhým
potleskem.
Den matek je den, kdy vzdáváme
poctu našim matkám. Slaví se v různé
dny na mnoha místech po
celém světě. V České republice
připadá Den matek na
druhou květnovou neděli. Jeho původ
je už ve starověkém Řecku, kdy se
slavil svátek plodnosti a matek,
spojený s uctíváním pohanské bohyně
Rhey = Kybelé, matky bohů. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho
propagátorkou byla Alice Masaryková.
Ing. Pavel Bulička
Pohádková cesta
Dne 17. 6. 2012 se v lesonické Oboře konal 2. ročník pohádkové cesty „Tři království.“ Tuto akci
určenou pro děti, rodiče, ale i další nadšence pěší turistiky a pohádkových bytostí se jako v loňském
roce rozhodli společnými silami uspořádat tři království - obce Lesonice, Babice a Cidlina.
Start byl v Oboře vedle hájenky, kde účastníky vítal a dětem rozdával lízátka Maxipes Fík. Dále jste
mohli potkat Sněhurku se zlou královnou a v lese, kdo dobře pátral, mohl najít i trpaslíky, Kleopatru
s římským vojákem a mumií, kterou si děti mohly vlastnoručně obvázat. O kousek dál byli Křemílek a
Vochomůrka, báby kořenářky, které děti zkoušely ze znalosti bylinek. Na cestě mezi Cidlinou a
Babicemi čekal Bob a Bobek. „U Verunky“ (kaple sv. Veroniky) tančila víla s vodníkem, opodál od
nich seděl král se svým astrologem a nechávali děti poznávat znamení zvěrokruhu. U kapličky v
Babicích byl Noe a žid, u
kterých děti přiřazovaly
k obrázkům zvířat jejich
jména. Na okraji Obory čekal
děti velký Kamenožrout a
létající pes Falco, zde děti za
odměnu dostaly dukát, o
který hned vzápětí na dalším
stanovišti přišly, protože je
oloupil pirát s pirátkou. U
perníkové
chaloupky
čekala ježibaba s Jeníčkem a
Mařenkou, aby sázela děti na
lopatu. Zde se pohádková
cesta pomalu blížila ke
svému konci. Ještě projít přes
území Jožina z bažin, který se snažil děti nelítostně dostat do svých spárů a místo práškovacího letadla
ho zaháněly hrachem. Po úspěšném útoku děti došly do cíle pohádkové cesty. Na všechny účastníky
pak čekalo občerstvení a hudba v podobě dětské diskotéky. Pro nejmenší byl postaven velký skákací
hrad, trampolína a pro odvážné lanové centrum.
Tímto děkujeme všem účastníkům za návštěvu, pořadatelům za organizaci a zvláště bych chtěl
poděkovat partnerům pohádkové cesty „ Tři království“ za podporu.
Michal Cakl
Ráj na zemi
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Při čtení Moravskobudějovického zpravodaje jsem si uvědomila, že v minulých ročnících tj. méně než
číslo XXXVII., nebyla ve větší míře v mikroregionu zmínka o dění v obci Lesonice, jejíž součástí je i osada
Horní Lažany. O této osadě nebylo ani slovo v žádném čísle, ač její existence spadá do 18. století.
Osada vznikla na rozhraní dvou panství – Lesonického a Jaroměřického, ale neměla stálého zázemí. Po celé
19. století náležela, jako seskupení domků pro deputátníky, pod Jaroměřické panství. Její další vývoj je pro
většinu historiků méně známý, a to až do padesátých let 20. století, kdy připadla pod správu obce Lesonice. A
přesto existují osobní sbírky pramenů, které dokazují, že během let 1895 – 1910 měla osada svého starostu,
funkční samosprávu a radu.
Po druhé světové válce se však vývoj obce pozastavil a dnes můžeme prakticky vidět stejný kolorit jako před
skoro 70 lety. Na jednu stranu je příjemné zavítat do místa, kde čas plyne daleko pomaleji než v okolním
uspěchaném světě a vychutnávat si blízké lesy, čerstvý vzduch a nevšední klid, na stranu druhou je velmi
obtížné zvládat stejné množství „přírodního nadělení“ po celý rok jako stálý obyvatel.
V Horních Lažanech je klíčovou kapitolou údržba jediné silnice, která spojuje osadu s okolním světem. Tato
komunikace není už mnoho let v dobrém stavu a její část, vedoucí do Dolních Lažan, se v zimě neudržuje, což
zapříčiňuje značná časová a technická omezení v případě cest obyvatel do okolních vesnic a měst. I z tohoto
důvodu zde vládne obzvláště v zimě, při bohaté sněhové nadílce, až pohádkové ticho.
Zdejší obyvatelé tak mají sociální a kulturní zázemí - zdravotnické středisko, poštu, školu, prodejnu,
hospůdku nebo i kadeřnictví k dispozici v Lesonicích, které jsou od osady vzdálené necelé dva kilometry.
Ptáte se, proč stojí za to navštívit Horní Lažany? Jak již bylo totiž napsáno, protože zde máme něco navíc.
V lesích, které nás obklopují, žije množství lesní zvěře, rostou chráněné rostliny a tečou přírodní prameny se
znamenitou vodou, což zjistíte, teprve až ochutnáte z některé studánky. Říkáte, to máme také? Víte, co ale
určitě nemáte? Na malém rybníčku u myslivny bydlí už několik let celoročně nutrie, nedávno zde byla také
založena farma pro chov daňků a muflonů a kolem zmiňované myslivny se pase velké stádo ovcí. Ve které jiné
obci uvidíte tolik zajímavých věcí na necelém kilometru čtverečním?
Ing. Květoslava Bastlová
Připravované akce
12. 1. 2013

Školní ples začátek ve 20 hodin, hraje kapela Los Valos.
Srdečně jsou všichni zváni a zároveň jsou vítány dary do tomboly.

3. 2. 2013

Dětský karneval

31. 12. 2012 Silvestr v Hospůdce na zámku
K poslechu a tanci hraje pan Nosek.
Pohled do historického okénka

Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 19. 12. 2011.
Uzávěrka příštího čísla do 24. 2. 2012. Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu.

Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání.

