
Zpravodaj obce Lesonice č. 1 / 2013 ze dne 27. července 2013                                                                               

                                                                          

Zpravodaj obce Lesonice 

 

1 / 2013 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Lesonice č. 1 / 2013 ze dne 27. července 2013                                                                               

                                                                          

 

 
 

 

Vážení spoluobčané, 

 

obdrželi jste prázdninové vydání našeho zpravodaje, 

kde se dozvíte, co nového se v Lesonicích chystá a 

co se událo za minulé pololetí roku 2013. Mnohé se 

dočtete v usneseních zastupitelstva na dalších 

stránkách. 

 

Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina 

vykonal bez výhrad a bez zjištěných nedostatků 

audit hospodaření obce Lesonice. Byl schválen 

závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012 – viz 

dále. 

 

Podařilo se po hodně dlouhé době vykoupit 

pozemky pod fotbalovým hřištěm, a uvolnit tak 

následně z rozpočtu obce finanční prostředky na 

postupnou modernizaci fotbalového hřiště, aby se 

zlepšily především herní podmínky travnatého 

povrchu i další záležitosti. 

 

V rámci bezpečnějšího pohybu po komunikacích 

v obci byla instalována čtyři dopravní zrcadla, čímž 

došlo k výraznému zlepšení dopravní situace 

v inklinovaných nepřehledných místech. 

 

Během letošního roku probíhají v Lesonicích 

parkové úpravy – výsadba dřevin (zakrslých forem 

třešní, lip) a okrasných nejen květinových záhonů. 

Tyto výsadby se týkají v první fázi spodní návsi, 

prostor u zámku a nádvoří. Společně s tím bude 

doplněna také vybavenost veřejných prostranství 

obce, o které jsem se již zmiňoval v minulosti. Vše 

v rámci dotací z Programu rozvoje venkova. 

 

V současné době je vyřizováno stavební 

povolení na rekonstrukci chodníku a 

vjezdů v ulici pod sokolovnou a 

vybudování zpevněných vjezdů 

k domům naproti zámecké bráně. 

 

 

 

 

Během prázdnin proběhne výměna oken v obecních 

bytech na zámku i zbývajících jak okenních, tak 

dveřních výplní v přízemí zámku č.p. 1, abychom 

mohli v budoucnu začít opravovat fasádu. Před tím 

ještě provedeme odvlhčovací odkopy základů obou 

budov zámku.  

Bude dokončena poslední fáze generální 

modernizace naší základní školy (rekonstrukce 

přízemí školy).  

Čeká nás zároveň přebudování bývalé hasičárny na 

Muzeum lidových kapel Vysočiny.  

 

Od 15. srpna 2013 budou v rámci dotace z POVV 

probíhat komplexní úpravy budovy obecního úřadu, 

proto je třeba počítat v tomto ohledu s omezením 

úředních hodin.  

 

S omezením nutno také počítat v prostoru kolem 

bývalé sýpky, na které již v nejbližší době začnou 

bourací práce, s úplnou recyklací všech materiálů a 

následnou finální úpravou na zpevněný povrch 

prostoru pod budovou. 

 

Neposlední záležitostí, která nás letos čeká, je nový 

bezdrátový obecní rozhlas. Taktéž v rámci dotačních 

prostředků z PRV. Kromě klasického ozvučení 

venkovních veřejných prostranství bude rozhlas 

doplněn o možnost poslechnout si hlášení na 

webových stránkách obce Lesonice nebo 

zatelefonováním do hlasové schránky rozhlasu. 

Dalším doplněním rozhlasu budou komfortní domácí 

přijímače, což jsou malé „mluvící krabičky“ 

s možností nastavení hlasitosti a s pamětí 

jednotlivých hlášení, které si lze z této paměti 

kdykoli přehrát, pokud jste v době hlášení nebyli 

doma. Tyto domácí přijímače budeme díky jejich 

značné nákladovosti objednávat pouze v množství 

dle zájmu občanů. Vy, kteří budete mít zájem o 

vybavení domácnosti tímto přístrojem (formou 

bezplatného zapůjčení bez omezení), nahlaste se 

na Obecním úřadě Lesonice (lze také e-mailem, či 

telefonicky) v termínu do konce srpna 2013. 
 

 

Všem přeji na závěr slunečné prázdniny a 

vydařenou dovolenou.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Rostislav Čech 

starosta 
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, 

konaného dne 20. prosince 2012 v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
- rozpočet obce Lesonice na rok 2013 

- roční poplatek za komunální odpad na rok 2013, a to ve stejné výši jako v roce 2012 

- prodej pozemku p. 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. Prodej bude uskutečněn za cenu 25 Kč 

/ m² panu Jiřímu Ferdanovi, bytem 67544 Lesonice 130. 

- prodej stavebního pozemku pozemku parc. č. 369/42 o výměře 1 482 m², nově odděleného 

geometrickým plánem č. 229-70/2010  z pozemku parc.č. 369/32 o výměře 4 015 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. S kupujícím bude uzavřena smlouva dle pravidel, které byly schváleny 22. 9. 2011 na 

osmém zasedání zastupitelstva. Prodej bude uskutečněn za cenu 50 Kč / m² panu Tomáši Caklovi, 

bytem 67544 Lesonice 37.   

- rozhodnutí, že bude podána žádost o dotaci na vybudování bytů s pečovatelskou službou 

v bývalém SOU a tato žádost bude zpracována dodavatelsky 

- návrh vybudovat v obci Lesonice (pravděpodobně v prostorách zámku – v bývalé hasičské 

zbrojnici) Síň lidových kapel k zachování historického odkazu na Kosmákovu kapelu. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- informace o evidenci a vymáhání pohledávek obce 

- rozpočtové úpravy č. 10 

- informace o kulturních akcích 

- zhodnocení uplynulého roku 2012 

- informace o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení z 12. až 15. zasedání zastupitelstva 

- informace o dopisu z Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, a to žádosti 

o vyjádření a zaslání podkladů ve věci podnětu k vykonání dozoru nad usnesením Zastupitelstva 

obce Lesonice ze zasedání konaných 18. a 28. 6. 2012. Starosta přednesl návrh vyjádření obce 

Lesonice v této věci. Vyjádření bylo dle připomínek upraveno, souhlas s tímto vyjádřením mohli 

zastupitelé potvrdit svým podpisem. 

 

 

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, 

konaného dne 24. ledna 2013 v budově Obecního úřadu v Lesonicích. 
 

 

Zastupitelstvo schvaluje:  
- zrušení usnesení bodu č. 4 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice ze dne 20. prosince 2012 

- prodej pozemků ve vlastnictví obce Lesonice (pozemku parc. č. 369/57 o výměře 1 484 m², nově 

odděleného geometrickým plánem č. 229-70/2012 vypracovaným Ing. Janou Novákovou z 
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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 panu Tomáši Caklovi, bytem 

Lesonice 37, PSČ 675 44 za cenu 50 Kč/m². S kupujícím bude uzavřena smlouva dle pravidel, 

které byly uzavřeny 22. 9. 2011. na 8. zasedání zastupitelstva 

- přestavbu bývalého SOU lesnického na podporované byty pro cílovou skupinu obyvatel  

- přijetí daru - pozemků parc. č. 556/2, 556/3, 552/32, 552/33  oddělené nově geometrickým 

plánem č. 282-5640/2011 vyhotoveným firmou GK KRAUS spol. s r.o. v k.ú. Lesonice od kraje 

Vysočina.  

- smlouvu o zřízení věcného břemene pro JMP k části pozemku parc. č. 127/21 v k.ú. Lesonice 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:  
- sdělení výsledku šetření Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy ve věci 

podnětu paní Mgr. Šálkové Jany k usnesení Zastupitelstva obce Lesonice ze dne 28. 6. 2012. MV 

ČR neshledalo v tomto usnesení žádný rozpor se zákonem či jiným právním předpisem 

- rozpočtové úpravy č. 11 

- dotační záměry na akce pro rok 2013 

- informaci od Ing. Bastlové  

 

 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, 

konaného dne 14. března 2013 v budově obecního úřadu v Lesonicích. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- směnu pozemku p.č. 298/6 a pozemku p.č. 395 za pozemky p.č. 215/1, 215/2, 215/4, 215/5, 

215/8, 215/10, 215/11 v k.ú. Lesonice (pozemky na fotbalovém hřišti Lesonic ve spoluvlastnictví 

id. 1/5 vlastníků: MUDr. Bohumil Louda – 503 27 Hvozdnice 55, MUDr. Jaromír Louda – 676 02 

Moravské Budějovice, Komenského 630, Ing. Zdeněk Louda – 280 02 Kolín 2, Masarykova 821, 

Ing. Ladislav Máchal – 602 00 Stránice, Bílého 88/15 a Ing. arch. Danuše Schwarzová – 664 61 

Popovice 74). Cena směnovaných pozemků je shodná. Hodnota směny 67.801 Kč. 

- prodej stavebního pozemku parc. č. 369/58 o výměře 1338 m², a to za cenu 70 Kč/ m² panu 

Vladimíru Příborskému, 674 01 Třebíč, Kubišova 1170/5. 

- vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 a výši vodného a stočného na rok 2013. Vodné bude 

činit 39 Kč/m3 a stočné 18 Kč/m3. 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 
- výroční zprávu povinného subjektu o své činnosti za rok 2012 v oblasti poskytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Lesonice 

- rozpočtové úpravy číslo 1 v roce 2013 

- informace o jednotlivých dotacích (rekonstrukce střechy na zámku č.p.1, čistírna odpadních vod – 

změna technologie, využití budovy bývalého SOU lesnického – vybudování podporovaných bytů 
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s pečovatelskou službou, pohádková cesta, zavlažování na fotbalovém hřišti, modernizace 

obecního úřadu, nový obecní rozhlas, parkové úpravy obce, vybavenost nádvoří) 

- problém vypouštění (vhazování) zakázaného odpadu do kanalizace a stanovení nápravných 

opatření. Opatření: Zastupitelstvo důrazně vyzývá všechny své občany, aby do kanalizace 

nevhazovali věci, které tam nepatří. A zároveň také poučili své děti v této záležitosti.  

 

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, 

konaného dne 10. června 2013 v budově obecního úřadu v Lesonicích. 
 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- sepsání dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu budovy č. p. 2 (zámek) s panem Jahodou, jako 

nájemcem. Tento dodatek bude upravovat možnosti a podmínky využívání výše uvedené budovy k 

účelu ubytovávání, včetně upřesnění důvodů a prostředků pro možnost výpovědi smluvního 

vztahu s panem Jahodou, a to za spoluúčasti zástupců petičního výboru. 

- zrušení usnesení bodu č. 2 z 18. zasedání Zastupitelstva o prodeji st. pozemku p. č. 369/58 p. 

Ing. V. Příborskému, 67401 Třebíč, Kubišova 1170/5   

- schválení prodeje pozemku parc. č. 369/58 o výměře 1339 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, do společného 

vlastnictví Ing. Vladimíra Příborského a Ing. Terezy Cafourkové a to za cenu 70 Kč/ m² 

 

- záměr prodeje stavebního pozemku parc. č. st. 160 o výměře 7 m², zastavěná plocha a nádvoří, 

(pozemek pod budovou trafostanice), který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, a to vlastníkovi objektu 

trafostanice fy E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 37049 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Lesonice 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 
- o výsledku kontroly usnesení ze 17, 18 zasedání Zastupitelstva  

- stav o pohledávkách za TKO a stočné za rok 2012, 2013 

- o kontrole obce Lesonice provedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina podle § 33 

zákona č. 240/200 Sb., (krizový zákon). Závěr – kontrolní orgán neshledal žádné závažné závady.  

- kontrolní zjištění České inspekce životního prostředí – kontrola provozu ČOV Lesonice.        Závěr 

– ČOV je již za svým fyzickým a morálním opotřebením, ale stále splňuje svůj účel a stanovené 

limity.   

- zprávu z výjezdu Speciálně pedagogického centra Jihlava KrÚ Vysočina na ZŠ Lesonice. Závěr 

zprávy: Přístup školy je nadstandartní. 

- rozpočtové úpravy č. 2, 3, 4 

- dotace a stavební akce pro zbylou část roku 2013 

Kultura – pohádková cesta  
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Sport – víceúčelové hřiště 

Stavební akce – rekonstrukce budovy OÚ  

o odvlhčení obou budov zámku, OÚ, vodárny v H.Lažanech 

o úprava veřejného prostranství 

o parkové úpravy včetně odstranění zídky u zámku 

o vybavenost obce (úřední desky, plot nádvoří, stanoviště kol, obnova nádvoří 

zámku včetně studny s posezením na ostrůvku nádvoří) 

o výběrové řízení na nový obecní rozhlas  - kombinace domovních stanic - 

přijímačů s venkovním ústředním ozvučením a zasíláním sms zpráv na mobilní 

telefony 

 

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice, 

konaného dne 27. června 2013 v budově obecního úřadu v Lesonicích. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- dodatek nájemní smlouvy o využívání pronajatého ubytovacího zařízení na zámku č.p.2 

- závěrečný účet bez výhrad sestavený k 31. 12. 2012 za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

- účetní závěrku bez výhrad sestavenou k 31. 12. 2012 za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2012 bez výhrad. Při 

provedeném auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

- prodej pozemku parc. č. st. 160 o výměře 7 m², zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek pod 

budovou trafostanice), který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, a to za cenu 50 Kč / m² 

- záměr prodeje pozemku parc. č. 47/4 o výměře 527 m², zahrada, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské 

Budějovice, a to za cenu 25 Kč za m² 

- zbourání budovy bez č. p. na st. parcele 92/1, k.ú. Lesonice (bývalé sýpky) - souhlasu s akcí 

Dokumentace pro bourání stavby, stavební parcela 92/1, KÚ Lesonice. Investor: Chalet-servis, 

s.r.o., IČ:27774988, se sídlem:Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1. Gen. dodavatel 

stavby: Odborná firma Martyn Šoltys – firma SOBAL 

- pronájem pozemku 47/2 a části pozemku 47/1 na dobu 1 měsíce za účelem přístupu k budově 

bez č.p. na st. parcele 92/1, k.ú. Lesonice (bývalá sýpka) po dobu bouracích prací. Jedná se o 

plochu na parcele č. 47/2 a 47/1 o celkové ploše 690 m². Cena pronájmu bude stanovena 

dohodou. 

- záměr koupit pozemek 92/1, k.ú Lesonice (pod bývalou sýpkou) do vlastnictví obce.  

 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 
- informace o provedené finanční kontrole za 1. Q. 2013. V kontrolovaných dokladech nebyly 

zjištěny žádné nedostatky 

- Závěrečný účet ZŠ a MŠ Lesonice za rok 2012 
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Základní škola a Mateřská školka   

Investice do rozvoje vzdělávání 

Na základě projektu č. CZ.1.07/1.1.36/01.0025, který je spolufinancován z ESF, budou žáci ZŠ a MŠ Lesonice 
moci pracovat s moderními pomůckami, které se v současné době stávají nedílnou součástí výuky. Tímto 
zařízením se ztotožní jejich možnosti s možnostmi jejich vrstevníků na městských školách. 
Tento projekt byl započat na začátku roku 2012.  
V první fázi byli přepracovány osnovy předmětu  Žijeme spolu, kde se chceme zaměřit na výuku přímo v přírodě, 
kdy se žáci budou vzdělávat názorně, sami budou vyhledávat, pozorovat a porovnávat dané jevy na vycházkách 
v okolí naší obce, které se k těmto účelům velice hodí. 
 V předmětu Informatika jsme předělali osnovy tak, že jsme aktualizovali učivo současným požadavkům, mohli 
jsme zařadit podrobnější seznámení s danými tématy, protože v rámci projektu byl od školního roku 2012/2013 
vytvořen Kurz informatiky. Žáci se tedy učí pracovat v programech MS Word, Excel, PowerPoint, Malování, 
Zoner Callisto, prakticky používají digitální fotoaparát a kameru a následně se učí upravovat jak fotografie v 
počítači, tak i videa. V rámci výuky využívají i internet, což pro ně není nic nového. Naším záměrem je ovšem 
ukázat dětem hlavní význam internetu, jeho výhody a využití, upozornit je ale i na nebezpečí, která na internetu 
číhají.  
V další fázi proběhlo výběrové řízení a následně nákup zařízení pro výuku, takže na konci školního roku 
2011/2012 už jsme mohli začít využívat techniku ve výuce. 
Souběžně v této době docházelo k vytváření vzdělávacích materiálů do obou předmětů, které byly následně 
pilotně ověřovány.  

Příprava předškoláků 

V lednových dnech si předškoláčci procvičovali vše, co by měli před nástupem do školy zvládnout. Začali 

navštěvovat dvakrát týdně školu, kde si zvykají na prostředí, na jiné způsoby práce s jinými vyučujícími, a 

připravují se tak na budoucí školní vzdělávání. Seznamují se i hravou formou se základy anglického jazyka, 

zpívají a hrají si s prvními anglickými slovy. 

Příprava předškoláka zahrnuje: 

 - procvičování slovní zásoby  - každý by měl umět říct celou větou, jak se jmenuje, odkud je a kolik je mu let 

                                                  - jména svých rodičů, prarodičů, sourozenců 

                                                   - umět vyjmenovat dny v týdnu, roční období 

                                                  - názvy domácích zvířat a mláďátek, jejich užitek 

- barvy a barevné odstíny (tmavě zelená, ...) 

- časové vztahy (dnes - zítra - včera, ráno - večer) 

- vyhledávání rýmujících se slov na obrázku 

- zazpívat píseň nebo říct báseň 

- převyprávět pohádku nebo příběh 

- rozkládat slova na slabiky, počítat slabiky 

- poznat první hlásku ve slově 

- nadřazené pojmy - k nim vyjmenovat slova 

podřazená 

- umět vyjmenovat geometrické tvary 

- určit velikost (menší, větší, největší) 

- určit pořadí (první, druhý, ...) 

- určit počet 1 - 10 (přidávat, ubírat, porovnávat) 

- prostorové vztahy (vpravo - vlevo, nahoře - dole) 

- umět zavázat mašli 
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Bobování 

Konečně i k nám přišla zima se vším, co k ní patří – tedy i se sněhem. Nám dospělým je spíše na obtíž, děti 

z něj však mají velikou radost. A tak jsme v pátek 18. ledna 2013 vyrazili se školní družinou bobovat. Podívejte 

se sami, jak si děti sněhové nadílky užívaly. 

„Dne 18. 1. 2013 jsme se školní družinou byli bobovat na kopanině u čističky. Bylo nás 
tam jenom osm - čtyři holky a čtyři kluci. Většina měla boby, Pavlík lopatu a já jsem měla 
pytel. Prvně jsem jela na pytli sama a potom jsme jezdily spolu s Jolčou. Někdy jsme 
dojely jen do půlky, jindy to s námi jelo až dolů. Moc se mi to líbilo.“ 

Nikola Svobodová 

„S družinou jsme šli na kopec bobovat. Dost jsme padali. Byl tam Pavlík, Romik, Robik, 
Nikolka, Tinka, Jolanka, Natálka a já.“ 

Vincent Foral 

Stolní hry 

Stolní hry jsou v poslední době odsouvány do pozadí a často nahrazovány hrami na počítači. My s tímto 

trendem nesouhlasíme, snažíme se vést děti k osobnímu kontaktu a vzájemné komunikaci. A tak ve čtvrtek 17. 

ledna 2013 proběhl ve školní družině turnaj ve stolních hrách. Děti soutěžily v pexesu, válce, lodích, ve stolní 

hře se zimními sporty a v Člověče, nezlob se!  Soutěžní odpoledne se nám vydařilo, a tak v blízké době 

naplánujeme určitě další. 

Zápis do 1. třídy 

V pondělí 4. 2. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 9 dětí. Všem budoucím prvňáčkům 

přejeme samé jedničky a ať se jim u nás ve škole líbí.   

Pyžamová diskotéka 

Dne 29. ledna 2013 proběhla ve školní družině pyžamová diskotéka. Děti si nejen zatančily, ale zahrály si i 

různé hry.  

Karneval 

V neděli 3. 2. jsme si zaskotačili 

na karnevalu, který pořádala ZŠ 

a MŠ Lesonice ve spolupráci s 

Obecním úřadem Lesonice. K 

našim tanečním kreacím nám 

pěkně vyhrávala a zpívala pí. 

Urbánková, řed. hudební školy. 

Vyzkoušeli jsme si, jak jsme 

šikovní v různých úkolech, byli 

jsme odměněni sladkou 

odměnou a na závěr nechyběla 

židličkovaná. Těšíme se zase na 

příští rok.  
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Karneval ve školce 

Ve školce jsme si první únorové dny povídali o Masopustu. Naučili jsme se legrační básničku, hru "Na 

medvěda", poznávali jsme hudební nástroje podle magnetické nahrávky a hádanky, vyráběli šaška a ledovou 

královnu. 

V pátek jsme toto období masopustu oslavili Maškarním karnevalem, kde nechyběli indiáni, vojáci, břišní 

tanečnice, makové panenky, kovbojové, Leontýnka, Pipi Punčocha, .... . Děti si zatančily, zahrály židličkovanou, 

zasoutěžily a samozřejmě nechyběla dobrá nálada a sladká odměna. 

Dobrodružství  veverky Zrzečky 

Jednalo se o legrační pohádku v podání dvou pánů, kteří do příběhu zapojili prvky ekologické výchovy, vedli děti 

ke vztahu k lesu a ohleduplnosti. Pohádku proložili písničkami, chvílemi napětí a vtáhli děti do děje. 

 

Turnaj v kuželkách ve školní družině 

Dne 14. března 2013 si děti ve školní družině zasoutěžily v kuželkách. Turnaje se zúčastnily dvě dvojčlenná a jedno 

trojčlenné družstvo. V tělocvičně panovala soutěživá atmosféra. Žáci předváděli vyrovnané výkony, a proto byl 

průběh celé soutěže velmi napínavý. A jak to tedy vše 

dopadlo? Na prvním místě se se stejným počtem bodů 

získaných v šesti soutěžních kolech umístila dvě družstva, a 

to: 

 Tina Nesibová, Nikola Svobodová 

 Roman Ledecký, Robert Michalčík a Radek Roupec 

Na druhém místě skončili: 

 Pavel Nezveda a Natálie Jeřábková. 

 

Dětem se odpoledne líbilo a prožily jej skutečně ve 

sportovním duchu. 

Loupežník a Třeštipírko 

V pátek 15. března přijeli za našimi dětmi do školky herci z 

Hodonínského divadla s maňáskovou pohádkou 

"Loupežník a Třeštipírko". Pohádka byla ekologicky 

zaměřena, děti se hravou formou seznámily, jak třídit 

odpad a vážit si práce druhých. 

Divadlo Pasáž – Uhlíř 

Ve středu 20.3.2013 se děti ze školy a ze školky vypravily na hudební program do divadla Pasáž v Třebíči. 

Zpívat písničky jim bude pan Uhlíř. Jak zazněly první tóny klavíru, děti ožily a zpívaly s hudebníkem. Většinu 

písniček děti znaly ze školy, z pohádek nebo z filmů. V průběhu poznávaly zvuky zvířátek a pak už zase zpívaly, 

tancovaly, poskakovaly, tleskaly. Dětem se tento pořad velice líbil. Je vidět, že kvalitní hudba je dětem velice 

blízká.  

Výstava seniorek 

Žáci Základní školy také navštívili jarní výstavu místních seniorek. Velice se jim vystavené výrobky líbily a pěkně 

se naladili na blížící se Velikonoce. Společně ocenili práci seniorek, které ve svém volném čase dokázaly 

uskutečnit tuto chvályhodnou výstavu.  
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Jarní tvoření s rodiči 

V úterý 26. března jsme ve školce společně s rodiči prožili příjemné odpoledne. Děti si samy vyrobily jarní 

košíček, který si vyzdobily vajíčky a motýlky. Rodiče se učili plést pedig pod vedením p. uč. Řepové. Vyrobili si 

krásnou ošatku a všem se velice povedla. Myslíme, že všichni odcházeli s výrobky domů spokojeni a s "jarní 

náladou". 

Čarodějnice ve školce 

Celý týden jsme si jarní dny 

zpříjemnili oslavou "čarodějnic". 

Čarodějnice jsme si nejdříve 

vyrobili, vyzdobili třídu a šatnu. 

Nazdobili jsme koště a s ním hráli 

různé hry. Nakonec jsme hledali 

poklad, ke kterému nás vedly 

značky a úkoly. Všechny jsme 

splnili, a proto na nás čekala 

sladká odměna a nová 

společenská hra "Zamotej se", 

kterou teď rádi ve třídě hrajeme.  

 

 

 

Vlaštovkiáda  

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 proběhla ve 

školní družině vlaštovkiáda. Děti si 

vyrobily papírové vlaštovky, se kterými si 

následně poměřily své síly v soutěži o 

nejdelší let.  

Loutkové představení ve školce 

Děti s napětím sledovaly honbu zlé 

čarodějnice za kouzelnou koulí, která by 

jí přinesla neomezenou moc. Jak už to v pohádkách bývá, zlo bylo překonáno a vyhrály dobré úmysly.  

Svátek matek 
 

Druhou květnovou neděli se již tradičně děti z naší školy i školky sešly v místní sokolovně, aby předvedly 

nachystaný program pro své rodiče a blízké u příležitosti Svátku matek. Vystoupení byla pestrá, viděli jsme 

tanečky, básničky, písničky, aerobik, divadelní představení, hru na hudební nástroje. Každý dal svůj dáreček 

maminkám dle svých možností a schopností a ověnčil ho úsměvem jako mašličkou. Chválíme všechny děti, 

které byly velice šikovné a svým způsobem odvážné, protože stát na jevišti je něco úplně jiného než sledovat 

jeviště z hlediště. 
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Plavání  

 

 

Poslední čtvrtletí ve školním roce jezdíme 

na plavání. Vždy se těšíme, protože v 

bazéně jsme všichni rádi. Učíme se ve 

vodě správně používat ruce a nohy, 

skáčeme do vody různými způsoby a 

hrajeme si ve vodě. Voda je sice trochu 

studenější, ale zase máme prima paní 

učitelky, které se nám věnují a jsou hodné. 

 

Jaroměřický zámek 

V pondělí 3. 6. jsme se vypravili na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou, kde byl pro děti připraven program. 

Nejprve jsme sledovali divadelní představení se žongléry, u kterého jsme se nasmáli, poté jsme si prohlédli 

prostory zámku. Velikým překvapením pro nás byla sama zámecká paní, kterou jsme potkali. Další expozice se 

týkala dřívějších hraček a života dětí v minulých časech a na závěr nás čekala další zábavná činnost, měli jsme 

možnost převléknout se do zámeckých šatů. Podívejte se na fotky, ať vidíte, jak nám to slušelo. 

Mlýn Jaroslavice 

 

Exkurze do mlýna Slup u Jaroslavic byla provedena v rámci projektu Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice, reg. č. 

CZ.1.07/1.1.36/01.0025. Žáci se zde dozvěděli, jak se zpracovávalo obilí v dřívějších dobách. 

Výlet do Náměště nad Oslavou   
 

Máme krásné počasí a vyrážíme 

na výlet do Náměště nad 

Oslavou. První zastávka je na 

náměstí a jdeme do cukrárny. No, 

to je panečku začátek! Všichni 

jsme dostali zmrzlinu a můžeme 

vyrazit na zámek. Zde na nás 

čeká prohlídka zámku a divadelní 

představení o životě Karla IV. 

Nám malým se moc líbilo brnění, 

v kterém se nám král představil, 

pak se předvedl na koni a povídal 

nám také o sobě spoustu 

zajímavých věcí. To si hlavně 

školáci zopakovali, co se o něm 

učili. Také jsme si pak zkusili 

přilby, sedli jsme si na trůn, 

dozvěděli jsme se zajímavosti o 

koních a ještě nám ukázali, jak se 

vyráběly látky. 
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Teplárna v Třebíči  

 

V pondělí 24. června se naše škola zúčastnila exkurze v Třebíčské teplárenské 

společnosti. Žáci se zde dozvěděli, jakým způsobem se získává energie ze suché 

biomasy. Své znalosti si ověřili při vyplňování pracovního listu. Poté si prohlédli 

některé prostory teplárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokré vysvědčení 

 

Tak už jsme  doplavali na konec. Uteklo to 

jako voda a my už jedeme podesáté na 

bazén. Naučili jsme se různé plavecké 

styly, naučili jsme se, že se máme držet 

nad vodou a bojácnější zjistili, že se 

nemusí až tak bát vody. Dostali jsme 

mokré vysvědčení. Není třeba porovnávat, 

kolik jsme uplavali metrů, důležité je, že 

jsme zde prožili pěkné okamžiky. 

 

 

Exkurze na bioplynné stanici v Lesonicích 

 

Ve středu 26. června se ZŠ Lesonice a ZŠ Čáslavice vypravili na prohlídku bioplynné stanice v Lesonicích. Nejprve si 

prohlédli venkovní prostory stanice. Poté jim pan agronom ukázal vnitřní vybavení, především počítače, na kterých sledují 

předpovědi počasí. Na závěr si obešli různé zemědělské stroje, které hlavně chlapci obdivovali.  

Tato exkurze proběhla v rámci projektu Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice, reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0025. 

 

Diskotéka na závěr školního roku 

 

A je tady konec roku a s ním spojená diskotéka!!! Krásně jsme si ji užili, letos bylo nevyzpytatelné počasí, tak jsme se 

bavili a tancovali v tělocvičně. Přišli samozřejmě i naši malí kamarádi ze školky, kteří se vůbec nebáli a na závěr nám 

zazpívali písničky do mikrofonu.  

Velice nás překvapil jeden z našich nejmenších kamarádů - Mikulášek Melkus, který ač nejmenší, tak se vůbec nestyděl a 

nebál a předvedl nám krásný taneční výkon. Takže ho vyhlašujeme Králem tance! 

Nemůžeme zapomenout i na školáky. Zde Králem tance bude vyhlášen Tomáš Klíma. Jakmile se ozvaly první tóny hudby, 

hned se mu tělo roztančilo. 
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Rozdání vysvědčení 

 

Naši žáci uslyšeli naposled v tomto školním roce zvonění a s přáním krásných prázdnin dostali vysvědčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení s předškoláky ve školce 

 
Za tónů studentské hymny GAUDEAMUS IGITUR se přošli letošní předškoláci po červeném koberci, kde byli šerpou s 

nápisem Předškolák 2013 slavnostně pasováni do řad školáků. Tímto se rozloučili s mateřskou školou a obdrželi knižní 

dárek s věnováním: 

 

Milí předškoláci, 

až budete sami číst tyto 

řádky, 

ohlédněte se trošku 

zpátky.  

Vzpomeň si na chviličku,   

na mateřskou školičku. 

Ať jste pořád bystří žáci, 

jako jste byli předškoláci. 

 

Oslavu jsme ukončili přípitkem s 

dětským šampaňským a sladkou 

tečkou na konec byl jahodový dort, 

na kterém jsme si všichni společně 

pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Lesonice č. 1 / 2013 ze dne 27. července 2013                                                                                

     

  

                                                                          

14 

Ze života hasičů … 

 
Je za námi dalšího půl roku od vydání posledního zpravodaje a co se za tu dobu událo?  

 

16. února jsme pořádali ples, který se snad 

návštěvníkům líbil, a zároveň děkujeme všem, kteří 

přispěli cenami do tomboly. I v této „těžké“ době se 

mám podařilo sehnat velké množství cen, o čemž 

svědčí následující fotografie.  

 

 

 

 

 

 

 

5. května jsme pořádali Den otevřených dveří v rámci okrsku 

Čáslavice. Návštěvníci si mohli v hasičárně prohlédnout výstroj  

a výzbroj, kterou používají hasiči na výjezdy, ale i která se 

používala dříve. 

 

 

 

 

 

 

 

27. dubna se v Jihlavě konal již 5. ročník soutěže „Hasičský víceboj“, kde již po čtvrté se zúčastnili hasiči a hasičky z Lesonic. 

V této nelehké soutěži, kdy si každý sáhne na 

dno svých sil, si naši „borci a borkyně“ vedli 

velmi dobře. Družstvo hasiček ve složení 

Marie Svobodová, Jarmila Vavříková  

a Jarmila Machová si z této soutěže již po 

druhé dovezlo zlatou příčku a za sebou 

nechalo dalších 8 družstev. Ani kluci, kteří 

soutěžili každý sám za sebe, ale i jako 

družstvo, se nenechali zahanbit. Jaromír 

Vavřík skončil na 4. místě, Michal Čeloud na 

9. místě a Petr Neubauer na 12. místě, což jim 

vyneslo celkově 3. místo v kategorii družstev 

JPO III.  

 



Zpravodaj obce Lesonice č. 1 / 2013 ze dne 27. července 2013                                                                                

     

  

                                                                          

15 

11. května se v Babicích konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Na této soutěži mladí hasiči předvedli ukázku požárního 

útoku, který se jim moc povedl a sklidili velký potlesk publika. I lesoničtí hasiči a hasičky předvedli výborné výsledky, což jim 

zajistilo postup na oblastní kolo soutěže v požárním sportu. Ženy skončily na prvém místě stejně jako muži v kategorii nad 35 let. 

 

18. května se 14 hasičů a hasiček včetně mladých hasičů zúčastnilo brigády na sběr kamene. Kameny byly všech velikostí, pro jeden 

musel přijet i nakladač z Rolnické společnosti, protože nebylo v našich silách tento velký kámen zdolat. Po odpoledním sběru jsme si  

u zbrojnice opekli špekáčky a ukončili tímto brigádu. Naše snažení je možné vidět i na následujících fotkách. 
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25. května se mladí hasiči zúčastnili jarní části hry Plamen v Petrovicích ve složení (Eva Chadimová, Anna Seifertová, Michaela 

Černá, Vendula Vavříková, Radek Roupec, Jakub Klíma, David Mach). Družstvo soutěžilo v kategorii starší, kde bylo celkem  

19 družstev. Po všech disciplínách, které se hodnotily do celkového pořadí, se družstvo mladých hasičů umístilo na krásném  

11. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. května toto zápolení pokračovalo soutěží 

v kategorii dorostenců a dorostenek. I zde jsme měli 

zastoupení ve dvou kategoriích ze čtyř. Jako dorostenka 

jednotlivkyně zde soutěžila Anna Roupcová, která 

skončila na výborném 4. místě, což ji zajistilo účast  

na krajském kole. V kategorii jednotlivců soutěžil 

David Mach, který skončil na 6. místě. A budeme 

doufat, že i příští rok se oba jmenovaní soutěže 

zúčastní. 

 

 

 

2. června se konalo oblastní kolo soutěže v požárním sportu v Markvarticích. Z okrsku Čáslavice jsme tu byli sami. V kategorii ženy 

se hasičky umístily na 3. místě a postoupily do okresního kola do Petrovic. Muži v kategorii nad 35 let soutěž nedokončili, protože 

část družstva musela odjet na žádost krajského operačního a informačního střediska na pomoc při stavění protipovodňových stěn  

do Prahy.  
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2.-3. června na žádost Krajského operačního a informačního střediska HZS Kraje Vysočina se šest členů naší jednotky (Josef 

Neubauer, Stanislav Šťáva, Bohuslav Ondráček, Jaroslav Jelínek, Jaromír Vavřík a Rudolf Fojtík) zúčastnilo stavění 

protipovodňových stěn kolem řeky Vltavy v Praze. Druhá polovina členů jednotky zůstala doma na zajištění akceschopnosti v rámci 

hasebního obvodu a případné střídání odřadu. 

Sraz účastníků povodňového odřadu (JSDHO Lesonice, Jaroměřice n/Rok., Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou-Zámek, 

Jihlava-Bedřichov, Humpolec) byl v 11.00 hod v areálu HZS Kraje Vysočina, kde si přesedli do autobusu HZS. Po příjezdu do Prahy 

se členové odřadu podíleli na výstavbě protipovodňových stěn z hliníkových profilů v Praze – Zbraslavi a potom v Praze - 

Holešovicích. Výstavba stěn probíhala nepřetržitě celou noc. Po ukončení výstavby v 9:45 hod dne následujícího se vydal autobus 

dobrovolných hasičů z Vysočiny zpět domů.  
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9. června se konalo krajské kolo hry Plamen v kategorii dorostenců a dorostenek v Havlíčkově Brodě, kam náš okres odjela 

reprezentovat Anna Roupcová společně s dalšími čtyřmi dorostenkami. Anna předvedla dobré výsledky a nakonec obsadila  

17. místo. Touto cestou ji patří ještě jednou velké poděkování za reprezentaci v krajském kole. 

   

 

16. června jeli naši hasiči a hasičky na soutěž do Petrovic. Hasičky ve své kategorii získaly 8. místo a v kategorii muži nad 35 let 

hasiči obsadili 10. místo. 
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Za 1. polovinu roku 2013 zasahovala jednotka SDH obce Lesonice  u 19 událostí. Z toho byly 2 požáry a 17 technických pomocí, jak 

občanům, tak firmám. 

Fotografie ze zásahu v Rolnické společnosti Lesonice – výměna míchadel na bioplynové stanici dne 21. května 2013. 
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Lesonice a jejich florbalová sezóna 2012/2013 

  

V sezóně 2012/2013 se náš florbalový tým přihlásil do amatérské florbalové ligy Brno 1.liga mužů. 

Zde po velkých bojích vždy jeden den v měsíci se utkali s pěticí týmů rozdělených do dvouch skupin. 

Protivníky jim byl tým: SHM Újezd u Brna, Žlutej teror, Orel Blažovice, Tupouni Lelekovice  

a FBK Sokol Jedovnice. 

Lesonice si zaslouženě vybojovaly 2. místo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupiska lesonických hráčů:     Nové logo lesonických florbalistů:  
U Barták Karel 

U Barták Martin 

O Cakl Michal 

U Eberl Pavel 

O Eberl Zdeněk 

U Jakeš Viktor 

U Lojda Jiří 

O Máca Zdeněk 

B Nahodil Ondřej 

B Roupec Jan 

U Vrátný Radek 

O Zikmund Michal 

U Zikmund Miroslav 

O Zyblikiewitcz Jiří 
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Rozpis fotbalu pro podzimní část klubu SK Lesonice: 
 

 Žáci (7+1) 

   1.kolo   24.8.2013 SO Lesonice : Valeč  14:30 hodin 

   2.kolo    hlášenka  Rokytnice  : Lesonice  

   3.kolo     7.9.2013 SO Lesonice : Hrotovice 14:00 hodin 

   4.kolo   15.9.2013 NE Lipník  : Lesonice 10:00 hodin 

   5.kolo   21.9.2013 SO Lesonice : Stařeč  13:30 hodin  

   6.kolo   28.9.2013 SO Lesonice : Rouchovany 13:00 hodin 

   7.kolo     volný los 

   8.kolo   5.10.2013 SO Lesonice : Třebelovice 13:00 hodin 

   9.kolo 12.10.2013 SO Hartvíkovice : Lesonice 10:00 hodin 

 10.kolo 19.10.2013 SO Lesonice : Mohelno 12:30 hodin 

 11.kolo    hlášenka  Vladislav : Lesonice 

 
 

 Muži  III. třída 

   1.kolo   10.8.2013 SO Lesonice : Chlístov 16:30 hodin 

   2.kolo   18.8.2013 NE Předín  : Lesonice 16:30 hodin 

   3.kolo   24.8.2013 SO Lesonice : Rokytnice 16:30 hodin 

   4.kolo   31.8.2013 SO Čáslavice : Lesonice 16:00 hodin  

   5.kolo     7.9.2013 SO Lesonice : Želetava 16:00 hodin 

   6.kolo   15.9.2013 NE Radotice : Lesonice 16:00 hodin 

   7.kolo   21.9.2013 SO Lesonice : Opatov  15:30 hodin 

   8.kolo   28.9.2013 SO Lesonice : Litohoř 15:00 hodin 

   9.kolo   6.10.2013 NE Výčapy : Lesonice 15:00 hodin  

 10.kolo 12.10.2013 SO Lesonice : Jemnice 14:30 hodin 

 11.kolo 20.10.2013 NE Martínkov : Lesonice 14:30 hodin 

 12.kolo 26.10.2013 SO Lesonice : Kojetice 14:30 hodin 

 13.kolo   3.11.2013 NE H. Újezd : Lesonice 13:30 hodin 

 

Změna termínů, časů a míst konání zápasů je vyhrazena. 

 

Pozvánka na pohádkovou cestu 

 

Obec Lesonice, Babice a Cidlina Vás srdečně zvou na 3. ročník pohádkové cesty s názvem „Tři království.“  

Akce proběhne 17. srpna 2013 v lesonické oboře. Start je od 14:00 do 15:00 hodin. Ukončení cesty je naplánováno do 17:00 hodin. 

Vstupné je dobrovolné. 

Na trase budou pro děti připraveny pohádkové bytosti a soutěže. V cíli bude na děti čekat skákací hrad, lanové centrum, hudba a pro 

všechny bude přichystáno občerstvení. Při nepřízni počasí se akce bude konat v lesonické sokolovně. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 1. 7. 2013. 

Uzávěrka příštího čísla do 10. 12. 2013.   Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu. 

 Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání. 


