
Vážení spoluobčané, 
s přicházejícím vánočním ča-

sem dostáváte do rukou letošní třetí  
a poslední číslo zpravodaje roku 2019. 
Věřím, že v něm najdete nejenom od-
povědi na vaše otázky ohledně správy 
obce, ale že pro vás bude i průvodcem 
spolkových aktivit a zároveň pozván-
kou na celou řadu vánočních a dalších 
akcí na začátku roku 2020. 

V rámci investičních akcí ob-
ce byla dokončena rekonstrukce míst-
ní komunikace č. 3c, která vede od do-
mu čp. 159 po hasičskou zbrojnici. 
V rámci tohoto opravovaného úseku 
byl nejprve položen vodovod s odboč-
kami k jednotlivým nemovitostem  
a zároveň chráničky pro budoucí 
optickou síť. Kromě toho přibyla po-
délná parkovací místa a bylo rozší-
řeno parkoviště u domu čp. 169. Záro-
veň došlo k osazení nových kanálo-
vých vpustí s lapačemi nečistot včet-
ně příčné vpusti tak, aby nedocházelo 
k ucpávání kanalizace za budovou 
hasičské zbrojnice. Vyměněny byly 
kompletně obruby a nově byly osaze-
ny žlaby s přídlažbou podél hasičské 
zbrojnice. Celkové náklady na opravu 
komunikace vyšly na 713 000 Kč, při-
čemž částkou 520 000 Kč přispělo 
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
získané dotace. Zakázku v rámci vý-
běrového řízení zhotovila firma MBM 
Trade, s.r.o.. 

Další velkou dokončovanou 
investiční akcí je II. Etapa síťování 
stavebních parcel v lokalitě Chmele-
nec. Celkem bylo kompletně zasíťo-
váno dalších 6 parcel, přičemž v sou-
časné době jsou ještě 3 parcely volné. 
Síťování zhotovila rovněž na základě 
výběrového řízení firma MBM Trade, 
s.r.o. a to za částku 3 300 000 Kč, 
přičemž se nám podařilo získat dotaci 
na sítě pro všech stávajících 10 parcel 
(I. a II. Etapa) a to ve výši 800 tisíc Kč 
od Ministerstva pro místní rozvoj.  

Další probíhající investiční 
akcí je zhotovení tzv. „Jedlého parčí-
ku“ v sousedství Jednoty a to na návrh 
pana Vejtasy, který také provádí zho-

tovení a to za cenu 238 000 Kč, při-
čemž částkou 155 000 Kč přispěje 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedlý 
parčík by měl pomyslně uzavřít plo-
chu v sousedství Jednoty, čímž by 
vznikla souvislá parková plocha. Jedlý 
parčík byl navržen a zhotoven tak, 
aby zde zůstalo místo pro parkování 
vozidel v případě konání větších akcí 
a zároveň, aby zde mohly být i nadále 
umístěny kolotoče v rámci posvícení.  

Kromě těchto větších akcí 
byly prováděny i drobné stavební 
práce a opravy. Nově je vystrojena 
studna na nádvoří zámku, která slouží 
pro Základní školu, byty a ordinace 
lékařů. Dále došlo k vyspravení cesty 
do Obory, byl upraven vnitřní prostor 
a nájezd na Čistírnu odpadních vod, 
v rámci údržby zeleně bylo vysázeno 
stromořadí vysokokmenných okras-
ných třešní podél fotbalového hřiště  
a na fotbalové hřiště byly instalovány 
dětské herní prvky, které budou na 
jaře vybaveny tak, aby mohly být plně 
využívány. Zde musím konstatovat, že 
dodací lhůty vybrané firmy byly 
extrémně dlouhé a teprve po vypově-
zení smlouvy, které předcházela řada 
slibů o dokončení, firma začala jednat 
a osadila hlavní prvky, které doplní 
vybavení těchto prvků a ochranná síť 
ze strany od fotbalového hřiště. 

Pozadu nezůstává ani zpra-
cování dalších projektových doku-
mentací k připravovaným stavbám či 
rekonstrukcím. Asi nejvýznamnější je 
změna, která se týká využití jedné 
z budov zámku, ve které v současné 
době sídlí ubytovna. Po několika jed-
náních a návrzích zastupitelstvo od-
souhlasilo vybudování tzv. komu-
nitního bydlení pro seniory, kdy by 
mělo vzniknout 21 malometrážních 
bytů v 1. a 2. patře budovy zámku. 
Byty budou přístupné nejenom po 
schodištích, ale vybudován bude  
i venkovní prosklený výtah, kdy celá 
budova bude tímto plně bezbariérová. 
Přízemí bude sloužit pro služby a dále 
bude opravena bývalá jídelna s ku-
chyní, kde vznikne místo, které bude 

využitelné i pro aktivity občanů obce 
Lesonice. Projektová činnost je rozvr-
žena tak, abychom do konce ledna 
2020 požádali o přidělení dotace na 
rekonstrukci budovy. 

Dalším projektem, který je 
připravován je rekonstrukce místní 
komunikace vedoucí od autobusové 
čekárny okolo parku a končí u Jedno-
ty. Cílem je opravit nejenom vrchní 
asfaltovou vrstvu, ale v místech, kde 
dochází k extrémnímu zatížení ze 
strany zemědělské techniky též  
o kompletní výměnu konstrukčních 
vrstev vozovky, tak aby nedocházelo 
k jejímu dalšímu poškození. Finančně 
by se na této části opravované komu-
nikace měla na základě proběhlých 
jednání podílet kromě obce Lesonice 
ještě i Rolnická společnost Lesonice. 

Dalším z připravovaných pro-
jektů je úprava prostoru za Obecním 
úřadem, kde se počítá s vybudováním 
malého sběrného dvora s kontejnery, 
kde by docházelo k umístění a třídění 
komunálního a velkoobjemového od-
padu, který by byl následně odvážen 
v kontejnerech do sběrného dvora 
v Moravských Budějovicích. Cílem je 
nabídnout občanům možnost uložení 
např. vysloužilých spotřebičů, nábyt-
ku a dalšího většího komunálního od-
padu v místě bydliště. Dojde k vybu-
dování příjezdové komunikace, zpev-
nění povrchu, stavební úpravou proj-
dou i přilehlé sklady za obcí a nově 
bude zhotoveno oplocení. 

V rámci dalších úprav v Soko-
lovně je před dokončením projekt na 
rekonstrukci kotelny, kdy bychom 
chtěli nahradit dosluhující staré kotle 
novým kondenzačním kotlem včetně 



výměny čerpadel, potrubí a elektro-
instalace. Žádost budeme podávat do 
konce ledna 2020, tak aby v případě 
přiznání dotace mohlo dojít v letních 
měsících k realizaci projektu. 

Zároveň zastupitelstvo od-
souhlasilo podání žádostí na nákup 
velkoobjemových kontejnerů (o tuto 
dotaci jsme již žádali v roce 2019, 
nicméně tato nám o pár bodů unikla) 
a dále bylo schváleno podání žádosti 
na vybudování splaškové kanalizace 
v Horních Lažanech. Zde máme plat-
né stavební povolení, nicméně tato 
dotace nám již byla v roce 2018 zamít-
nuta z důvodu malého počtu oby-
vatel. Ke znovupodání žádosti nás 
vedl fakt, že se změnilo hodnocení 
v rámci přidělování dotací a podmínka 
velikosti odkanalizovaného území již 
neplatí. Zde je potřeba říci, že bez do-
tace nelze tuto část kanalizace vybu-
dovat, neboť částka za výstavbu 
kanalizace v Horních Lažanech přesa-
huje 5,5 milionu Kč. 

V další části bych se rád 
zmínil o kulturních a sportovních 
akcích, které proběhly za dobu od 
vydání minulého čísla zpravodaje. 

Nejenom léto, ale i podzim 
byl nabitý akcemi pro občany, kdy si 
myslím, že si každý mohl vybrat podle 
toho, co mu vyhovuje. Vezmu–li to 
chronologicky, tak v červenci proběhl 
další ročník Lesonické 40, následoval 
I. ročník Lesonického dřevorubce 
s mezinárodní účastí, kterého vystří-
dalo letní kino s rekordní účastí. Léto 
pokračovalo Neckyádou, ochotníci 
zpestřili letní vedra divadelní hrou 
Světáci, následovala taneční zábava, 
cyklistický výlet Baby tour a celý 
prázdninový program vyvrcholil Po-
hádkovou cestou, kde děti pomáhaly 
postavit Večerníčkovo autíčko.  

Začátkem podzimu jsme 
mohli ochutnat vynikající guláše při 
dalším ročníku Lesonického kotlíku, 
zatančit jsme si mohli na posvícenské 
zábavě s dechovou hudbou Rebelka, 

senioři absolvovali další ze svých set-
kání a 28. října jsme si připomněli  
101 let od založení samostatného 
Československého státu. V listopadu 
jsme společně vysázeli další stromo-
řadí – tentokrát v sousedství fotba-
lového hřiště a v polovině listopadu 
prošel obcí lampionový průvod ZŠ  
a MŠ Lesonice, který byl i přes 
nepříznivé počasí zakončen opékáním 
špekáčků na fotbalovém hřišti. 

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem jednotlivcům, spolkům, zastupi-
telům, prostě všem, kteří se aktivně 
zapojili a podíleli se na organizování 
tohoto množství akcí. 

Závěrem Vám chci popřát 
hezký a klidný advent, pěkné a poho-
dové prožití vánočních svátků Vám  
i Vašim blízkým a věřím, že si najdete 
chvíli a zúčastníte se některé z akcí, 
které jsou pro Vás připraveny. 

Hezké sváteční dny… 
 

Zbyněk Nejezchleba

 

 

 
 
ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 8. 7. 2019 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích. 

 
Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce. Přítomni: 5 (viz. prezenční listina). 
Omluvena Monika Ledecká a Miroslav Dohnal. 
Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu 
Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem Ing. Pavla 
Buličku. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 
program zasedání: 

1. Rozpočtové úpravy obce č. 5, 6 a 7 
2. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na rok 

2019/2020 

3. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – 
stavební akce „Lesonice-Cakl: NN kab. přípojka RD“  

4. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene – stavební akce „Leso-
nice – Chmelenec: NN rozšíř. lok. 10 RD  

5. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR z.s. – klub Radost – žádost o finanční příspěvek  

6. Žádost firmy Jaronet o připoložení chrániček optic-
kých kabelů do výkopu v rámci výstavby Vodovodu 
Lesonicko 

7. Schválení komise pro výběrové řízení na stavební 
akci „Oprava místní komunikace k.ú. Lesonice“ 

8. Schválení komise pro výběrové řízení na stavební 
akci „Jedlý parčík Lesonice“ 

9. Kulturní akce 
10. Pronájem nebytových prostor 
11. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-

zení věcného břemene – stavební akce – přípojka  
p. Micek 

12. Různé 
 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce … 
 



Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra-
vách obce č. 5, 6 a 7. Mezi nejdůležitější úpravy patří 
– dotace na POV 127 tis. Kč, vratka dotace ZŠ, nákup 
traktůrku na sečení, atd. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ad2)  Starosta informoval o žádosti o povolení výjimky 
z počtu žáků v ZŠ na rok 2019/2020. Vznik dvou-
třídky vzhledem k novému nastavení financování 
školství od 1. 1. 2020. Škola nemá na dvojtřídku dos-
tatek dětí, a proto musí výjimku schválit zastupi-
telstvo. Hlasováno o povolení výjimky s tím, že fi-
nancování na měsíce září–prosinec 2019 v rámci 
zvýšených nákladů bude hrazeno z ušetřených 
prostředků ZŠ Lesonice, následně bude navýšení 
nákladů hrazeno z rozpočtu MŠMT. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad3) Starosta informoval o uzavření smlouvy o věcném 
břemeni – stavební akce „Lesonice-Cakl: NN kab. 
přípojka RD“. O schválení smlouvy bylo hlasováno. 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

 Ad4) Starosta informoval o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – stavební akce 
„Lesonice – Chmelenec: NN rozšíř. lok. 10 RD.  
O schválení smlouvy bylo hlasováno. 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Ad5) Starosta informoval o žádosti o finanční příspěvek 
od asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR z.s.. Organizace není z našeho regionu  
a neposkytuje obci žádné služby, proto bylo 
navrženo tuto žádost zamítnout. O zamítnutí bylo 
hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad6) Starosta informoval o žádosti firmy Jaronet o připo-
ložení chrániček optických kabelů do výkopu 
v rámci výstavby Vodovodu Lesonicko. Návrh je 
povolit jim připoložení chrániček za předpokladu, že 
nedojde ke kolizi s vedeném chrániček pro optickou 
síť, která bude v majetku Obce Lesonice, dále, že se 
Jaronet bude podílet na nákladech na výkopových 
pracech popř. opravě komunikací a zároveň bude 
požadována ze strany Obce finanční kompenzace 

za věcné břemeno na obecních pozemcích. O tomto 
návrhu bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad7) Starosta informoval o stanovení komise pro výbě-
rové řízení na stavební akci „Oprava místní komu-
nikace k.ú. Lesonice“. Do komise byli navrženi: 
Zbyněk Nejezchleba, Pavel Bulička, Monika 
Ledecká. O tomto návrhu bylo hlasováno. 

 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad8) Starosta informoval o komisi pro výběrové řízení na 
stavební akci „Jedlý parčík Lesonice“. Do komise byli 
navrženi: Zbyněk Nejezchleba, Michal Cakl a Radek 
Roupec. O tomto návrhu bylo hlasováno. 

Ad9) Michal Cakl informoval o plánovaných kulturních 
akcích: 

✓ Lesonický dřevorubec – 20. 7. 2019 
✓ Letní slavnosti – 26. 7. – 3. 8. 2019 
✓ Pohádková cesta – 24. 8. 2019 

 
Ad10) Záměr pronájmu nebytových prostor – záměr vyvě-

šen dne 12. 6. 2019 s cílem pronájmu místnosti v bu-
dově čp. 169 o velikosti 20 m2 a místnosti v budově 
OÚ o velikosti 12 m2. V rámci nájmu bude v domě 
čp. 169 zřízeno Kadeřnictví a v budově OÚ Pedikůra. 
Navrženo nájemné 20 Kč na m2 / měsíc. O této ceně 
bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad11) Starosta informoval o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – stavební akce 
„Lesonice – přípojka p. Micek. O schválení smlouvy 
bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin.  
 

 
 
USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 8. 7. 2019 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích. 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2019/5 - povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ na rok 
2019/2020 

2/2019/5 - smlouvu o věcném břemeni – stavební akce 
„Lesonice-Cakl: NN kab. přípojka RD“ 



3/2019/5 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – stavební akce „Lesonice – Chmelenec: NN 
rozšíř. lok. 10 RD 

4/2019/5 - zamítnutí žádosti o finanční příspěvek od 
asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
z.s. 

5/2019/5 - žádost firmy Jaronet o připoložení chrániček 
optických kabelů do výkopu v rámci výstavby Vodovodu 
Lesonicko a to za podmínek – nesmí být kolize 
s chráničkami optické sítě v majetku Obce Lesonice, dále 
finanční příspěvek na výkopové či jiné práce a finanční 
kompenzace za zřízení věcného břemene na obecních 
pozemcích 

6/2019/5 - komisi pro výběrové řízení na stavební akci 
„Oprava místní komunikace k.ú. Lesonice“ ve složení - 
Zbyněk Nejezchleba, Pavel Bulička, Monika Ledecká 

7/2019/5 - komisi pro výběrové řízení na stavební akci 
„Jedlý parčík Lesonice“ ve složení - Zbyněk Nejezchleba, 
Michal Cakl a Radek Roupec 

8/2019/5 - nájemné ve výši 20 Kč na m2 / měsíc 
v nebytových prostorech („soc. byty“ a býv. pošta) 

9/2019/5 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – stavební akce „Lesonice – přípojka p. Micek 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- rozpočtové úpravy obce č. 5, 6 a 7  
- informace o plánovaných kulturních akcích 

 
 
 
ZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 3. 10. 2019 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích. 

 
Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce. Přítomni: 7 (viz. prezenční listina). 
Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu 
Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem Ing. Pavla 
Buličku. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující 
program zasedání: 

1. Rozpočtové úpravy obce č. 8 
2. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

z Obce Lesonice na Myslivecký spolek Lesonice 
3. Projednání žádosti o poskytnutí dotace – Sokol 

Lesonice 
4. Projednání možnosti prodeje pozemku tvořící před-

zahrádku před domem čp. 36, Lesonice  
5. Projednání možnosti prodeje pozemku před domem 

čp. 135, Lesonice 

6. Schválení prodeje pozemků určených pro výstavbu 
RD v lokalitě Chmelenec II, záměr vyvěšen dne  
5. 9. 2019 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu 
kanalizace v Horních Lažanech 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na nákup 
velkoobjemových kontejnerů a doplnění separo-
vaných odpadů 

9. Dotace, stavební akce 
10. Kulturní akce 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na úpravu budovy 

zámku č. 2 
12. Projednání možnosti prodeje části parcely 552/13 
13. Různé 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpra-
vách obce č. 8. Mezi nejdůležitější úpravy patří 
dotace na Linku bezpečí, příspěvek pro ZŠ, vrácení 
nevyčerpaných peněz za volby. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ad2)  Starosta informoval o smlouvě o bezúplatném pře-
vodu majetku z Obce Lesonice na Myslivecký spolek 
Lesonice. Jedná se o židle, stoly a skříňky v hájence, 
které byly stále v majetku obce. O schválení smlou-
vy o převodu majetku bylo hlasováno. 

 
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad3) Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace 
pro Sokol Lesonice ve výši 7 500 Kč. O schválení 
této dotace bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

 Ad4) Starosta informoval o možnosti prodeje pozemku 
tvořící předzahrádku a nájezd k nemovitosti před 
domem čp. 36, Lesonice. Hlasováno o záměru 
prodeje pozemku, přičemž samotný prodej proběh-
ne v souladu s pravidly pro prodej pozemků. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování 

Ad5) Starosta informoval o možnosti prodeje pozemku 
pod domem čp. 135, Lesonice. Prodej je uskutečněn 
na základě zpřesnění geometrického plánu nemovi-
tosti dle skutečnosti. Hlasováno o záměru prodeje 
pozemku. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 



Ad6) Starosta informoval o prodeji pozemků určených 
pro výstavbu RD v lokalitě Chmelenec II, záměr 
vyvěšen dne 5. 9. 2019. Prodej následujících 
pozemků: 

✓ Pozemek 127/40 – 1 102 m2, pozemek č. 3  
✓ Pozemek 127/41 – 1 144 m2, pozemek č. 4.  
✓ Pozemek 127/45 – 1 239 m2, pozemek č. 10.  

 

 O prodeji těchto pozemků bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad7) Starosta informoval o přípravě podání žádosti  
o dotaci na výstavbu kanalizace v Horních Laža-
nech. O schválení podání žádosti bylo hlasováno. 

  
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad8) Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na 
nákup velkoobjemových kontejnerů a doplnění 
separovaných odpadů. O schválení podání žádosti 
bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad9) Starosta informoval o dotacích a jednotlivých 
stavebních akcích: 

✓ Výstavba inženýrských sítí Chmelenec – začne 
v průběhu října 

✓ Místní komunikace č. 3c - od bytovek po zámek – 
začne v průběhu října 

✓ Jedlý parčík v sousedství Jednoty – začne 
v průběhu října 

✓ Příprava dalších žádostí – silnice u parku, zámek 
č. 1 – plášť a střecha 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ad10) Michal Cakl informoval o proběhlých a plánovaných 
kulturních akcích: 

✓ Proběhla pohádková cesta 
✓ Proběhly Lesonické slavnosti 
✓ Posvícenská zábava 5. 10. 
✓ Divadlo Světáci 6. 10. 
✓ Setkání důchodců – v kulturním domě v Babicích 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování: 
SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ad11) Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na 
úpravu budovy zámku č. 2, navrženo podat žádost 
na komunitní bydlení (25 bytů + další příslušenství) 

pro soběstačné osoby ve věku 60+, případná dotace 
600 tis. Kč na byt. O schválení podání žádosti bylo 
hlasováno. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Ad12) Starosta informoval o možnosti prodeje pozemku - 
části parcely 552/13. Hlasováno o možnosti prodeje 
pozemku, přičemž samotný prodej proběhne 
v souladu s pravidly pro prodej pozemků. 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 7 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.  

 
 
USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce 
Lesonice, konaného dne 3. 10. 2019 v budově 
Obecního úřadu v Lesonicích. 

 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
1/2019/6 - bezúplatný převod majetku z Obce Lesonice na 
Myslivecký spolek Lesonice 

2/2019/6 - dotaci pro Sokol Lesonice ve výši 7 500 Kč 

3/2019/6 - záměr prodeje pozemku tvořící předzahrádku 
před domem čp. 36, Lesonice 

4/2019/6 - záměr prodeje pozemku před domem čp. 135, 
Lesonice 

5/2019/6 - prodej pozemků určených pro výstavbu RD 
v lokalitě Chmelenec II:  

✓ Pozemek 127/40 – 1 102 m2, pozemek č. 3 
✓ Pozemek 127/41 – 1 144 m2, pozemek č. 4. 
✓ Pozemek 127/45 – 1 239 m2, pozemek č. 10. 

6/2019/6 - podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace 
v Horních Lažanech 

7/2019/6 - podání žádosti o dotaci na nákup velko-
objemových kontejnerů a doplnění separovaných odpadů 

8/2019/6 - podání žádosti o dotaci na úpravu budovy 
zámku č. 2 

9/2019/6 - záměr prodeje pozemku – části parcely 552/13 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- rozpočtové úpravy obce č. 8 
- informace o dotacích a jednotlivých stavebních 

akcích 
- informace o plánovaných kulturních akcích 

  



 
Základní a Mateřská škola Lesonice 

Setkání seniorů v Babicích 
Dne 18. října zpestřili žáci ZŠ a předškolní děti z MŠ svým vystoupením setkání seniorů v Babicích. Již od září se 

pilně připravovali a cvičili tanečky na zlidovělé písně, hru na flétnu, básničky i několik umělých písní. Věříme, že babičky  
a dědečky potěšily radost a nadšení, s jakým jim děti své pásmo předvedly. 

Návštěva knihovny 
V rámci čtenářského kroužku jsme navštívili s žáky v úterý 22. října 

lesonickou obecní knihovnu. Atmosféra knihovny je úžasná, protože v kni-
hách se skrývá množství příběhů, kam se jen podíváte. Stihli jsme si přečíst 
knihu „O třech písmenkách“. Kniha nás zavedla na loď Batajava, která 
potřebovala pomoc, protože málem ztroskotala. Naše vyrobené lodě pak 
vysílaly stejný signál: . . ./- - -/. . . //. Dobrodružný příběh skončil dobře  
a my jsme se naučili luštit volání o pomoc. 

 
Den stromů v Lesonické oboře 

Ve středu 23. října oslavili žáci ZŠ a MŠ Den stro-
mů v Lesonické oboře, kde lesní pedagogové Lesů ČR při-
pravili krásný program. Spolu se skoro 400 dalšími dětmi ze 
škol třebíčského okresu jsme si mohli projít zajímavá 
stanoviště. Na nich jsme se mnohému naučili, nebo si ná-
zorně zopakovali, co už umíme. Určovali jsme houby a stro-
my, ukazovali si, jak pomáhá poslušný a krásný kůň s těž-
bou dřeva, co všechno potřebuje lesní dělník při kácení 
dřeva, jak se třídí odpad atd. Byli jsme zaujati jako skoro 
každý rok dravými ptáky, které přivezl pan Hořák ze své 
záchranné stanice. Vrcholem pak bylo opékání špekáčků. Jako dárek jsme pořadatelům přinesli vyrobený Strom přání. 
Protože se do obory rádi vracíme a chodíme tam na přírodovědné i odpočinkové vycházky, těšíme se, až se obora obnoví 
a bude více zelená. 
 
Škola v pohybu 

Ve středu 13. listopadu jsme prožili ukázkovou hodinu tělocviku 
v rámci projektu Můj první gól. Pan učitel nám ukázal mnoho nových her  
a sportovních aktivit, které nás hodně bavily. Byli jsme rádi, že pochválil 
naši cvičebnu. Více než hodinu jsme byli opravdu v pohybu a někteří 
litovali, že nemůže být tělocvik celé dopoledne. A třeba nám Ježíšek donese 
k Vánocům do školy nové míče, se kterými se nám tak pěkně hrálo! 

 
Předvánoční tvoření 

Všechny srdečně zveme na předvánoční tvoření s lesonickými 
seniorkami, které se uskuteční dopoledne ve čtvrtek 19. prosince v ZŠ 
v Lesonicích. Těšíme se na příjemnou, klidnou a voňavou atmosféru. 
Podrobnější informace na www.zslesonice.cz. 

Kavárna po škole 
Podzimní KAVÁRNU PO ŠKOLE jsme si v podvečer 12. listopadu 

společně užili v hojném počtu. Přišly se podívat i děti, které už chodí na 
druhý stupeň, a to nás potěšilo o to víc, že se za námi rády vrací. 

Od našich dopisovatelů … 



Lesonické seniorky 

Už v pondělí odpoledne školáci s pomocí paní učitelek, paní Hradilové a paní kuchařky upekli jablka v županu, 
koláčky s marmeládou a tyčinky z listového těsta. Připravili hermelínové a salámové jednohubky. 

Někteří rodiče a lesonické seniorky donesli různé dobroty na ochutnání. V každé třídě byly pro děti připraveny 
různorodé aktivity. 

V přízemní části budovy bylo možno zakoupit magnetky a propisky, samolepkové knížky a náramky v rámci 
veřejných sbírek Nadačního fondu Sidus a Srdíčkových dnů. Nákupem předmětů přispěli dárci vážně nemocným dětem. 
Jsme rádi, že se i naše škola takto podílí na dobročinných akcích a podporuje solidaritu s potřebnými. 

V tělocvičně paní Bumbová připravila hmatovou stezku z různých materiálů s názvem „Vlastní nohou“. Děti si 
netradiční pohybovou aktivitou procvičily rovnováhu a zároveň masírovaly plosky nohou. Ve třídách si vyrobily martins-
kého koně, se seniorkami navlékaly korálky a hrály společenské hry. Paní Novotná ukázala dětem, jak se šijí na šicím stroji 
zimní čepice a nákrčníky. Sami školáci si pak po přeměření vystřihli svoje míry a s pomocí si je ušili. Děkujeme paní Novotné 
za čas, materiál a trpělivost. 

Všechny děti se samozřejmě těšily na lampionový průvod po vsi, zakončený opékáním špekáčků na hřišti. 
Dušičkové počasí se změnilo v trvalý déšť. Vše bylo připravené, proto jsme nechali na uvážení každého, zda v takové 
nepřízni vydrží. 

Děkujeme za spolupráci obci, hasičům, seniorkám a všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit. 
V. Foralová 

Coffee to help pro Kamilku 
Ahoj. Jmenuji se Kamilka Jurková, je mi 11 let a jsem z Jaroměřic nad Rokytnou. První měsíce po narození jsem 

krásně prospívala, až kolem 4. měsíce přišly první záchvaty. Jezdila jsem z jedné nemocnice do druhé, kde jsem se kolem 
1. roku dozvěděla svoji diagnózu – mitochondriální encefalopatie, těžká mentální retardace, epilepsie, porucha růstu  
a další… Mitochondrie jsou buňky, které roznáší po těle energii, aby se člověk mohl pohybovat, sedět, chodit, dýchat, 
polykat. Ty moje nefungují tak, jak by měly, a proto nemohu chodit, jen ležím. Jakékoli nemoci spojené se svaly by pro mě 
mohly mít fatální následky. Navzdory všemu jsem veselá holčička, kterou vše zajímá, a mám ráda lidi kolem sebe. Jediné, 
co mi pomáhá, jsou finančně nákladné rehabilitace, které probíhají několikrát do roka.  

A právě na tyto rehabilitace bychom Kamilce rádi vydělali peníze v dalším ročníku 
naší předvánoční skautské kavárny Coffee to Help. Samotná akce proběhne od 12. – 15. 12. 
2019 (čtvrtek–neděle) ve skautské klubovně v Moravských Budějovicích, otevírací doba 
11:00 – 19:00. Těšit se můžete na nejrůznější doma pečené dobroty, speciality dne, kávu, 
horkou čokoládu, cappuccino, příjemnou obsluhu i prostředí. Nebudou chybět i rukodělné 
výrobky na prodej (pletené čepice, šály, ponožky, nákupní tašky, mýdla, náušnice, vánoční 
svícny a mnoho dalšího). Doprovodnou akcí ke kavárně bude i letos prodej svařáku na 
náměstí v průchodu do muzea. Přípravy už jsou v plném proudu a budeme moc rádi, když si 
do naší kavárny najdete cestu a zahřejete se něčím dobrým. Nás zase bude hřát, že jsme 
společně s Vámi pomohli dalšímu dítěti, které to v životě nemá vůbec jednoduché. 

Slovy maminky – život se nám úplně obrátil, ale nevzdáváme se! Každý den je pro 
nás důležitý a snažíme se ze všech sil ho Kamilce zpříjemnit. Její úsměv nás žene dál. Je to 
naše bojovnice! 

Lesonické seniorky zůstávají aktivní 
Tak jako každý rok, tak i letos Lesonické seniorky trávily aktiv-

ně letní i podzimní dny. Vše začalo 1. května, kdy jsme již tradičně vyra-
zily na vrchol Brdo. 6. ročníku výšlapu se za slunečného počasí zúčast-
nilo 15 příznivců turistiky. 

17. srpna jsme zorganizovaly v pořadí 9. ročník Baby tour s re-
kordní účastí celkem 20 cyklistek. I přes extrémní teploty se projížďka 
vydařila a všechny cyklistky závod dokončily. 

V rámci podzimní výzdoby jsme zhotovily pro obec dýňovou 
výzdobu uprostřed obecního parku a díky panu Mrkvičkovi, který vyro-
bil stojan na dýně byla letošní výzdoba opět zajímavější. 

28. září se uskutečnil v pořadí 3 poznávací výšlap po okolí. Ten-
tokrát se celkem 12 účastníků vypravilo poznávat Jakubovsko. 

Po každé akci nezapomínáme na posezení a pohoštění. Využíváme zázemí na fotbalovém hřišti, kde nám naši 
chlapci připraví oheň a společně opečeme špekáčky a ochutnáme drobnosti, které jsme připravili.  

Děkujeme všem, kteří se akcí účastní nebo nás podporují. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC Sokol Lesonice 

Lesonický hokejový tým HC Sokol Lesonice se i v letošní 
sezoně 2019/2020 účastní soutěže Městská liga Moravské 
Budějovice. I v letošní sezoně bojuje náš tým v 2. lize této soutěže 
spolu s dalšími 10-ti soupeři. V současné době máme odehráno 
celkem 8 zápasů, ze kterých bylo celkem 5 vítězných v základní 
hrací době, 1 vítězný po samostatných nájezdech, 1 remíza a 1 zá-
pas jsem bohužel i prohráli. Díky takto úspěšně odehraným 
zápasům v necelé první polovině sezony jsme průběžné na  
1. místě této ligy.  

Pár údajů ze statistik ke dni 13. 11. 2019: Nejlepšími střel-
ci HC Sokol Lesonice jsou Pavel Bartušek a Radek Zach se stej-
ným počtem vstřelených branek v počtu 9. Nejtrestanější hráč 
HC Sokol Lesonice je Stanislav Šťáva se 14-ti trestnými minutami. 
Kompletní statistiky celé soutěže a naší 2. ligy jsou dostupné na internetových stránkách www.mestska-liga.cz.   

Doufáme, že letošními výsledky děláme radost našim fanouškům a také sponzorům, kterými jsou Obec Lesonice  
a Rolnická společnost Lesonice a. s.. Tímto bychom chtěli všechny pozvat na naše další zápasy, kterými se budeme snažit 
udržet naše současné umístění, a i nadále dělat radost všem věrným fanouškům a čest naší obci.   

Těšíme se na Vás na zimním stadionu v Moravských Budějovicích.  
Tým HC Sokol Lesonice  

 

Ze života hasičů … 
Plynule navážeme na minulý zpravodaj, ve kterém jsme psali o Dnu otevřených dveří hasičských zbrojnic, 

okrskové soutěži, spolupráci se ZŠ a MŠ Lesonice a soutěžích TFA. 
Vyvrcholením soutěží TFA byla soutěž, kterou hasiči z Lesonic pořádali 28. září na nádvoří zámku stejně jako 

v posledních šesti letech. Tato soutěž byla zároveň soutěží, na které bylo vyhodnoceno Krajské kolo soutěží TFA 2019 
v rámci Kraje Vysočina. Letošní soutěž měla menší změnu vůči předcházejícím ročníkům a to, že soutěž byla odstartována 
do schodů základní školy. Tímto děkujeme za spolupráci paní ředitelce a za její vstřícnost při zajištění soutěže. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 32 závodníků, z toho 5 žen. Soutěž byla zahájena starostkou sboru a následně paní senátorkou 
Hanou Žákovou, která nemohla z pracovních záležitostí setrvat na soutěži do konce. Proto předala cenu pro 
nejpomalejšího závodníka do rukou starostky sboru, aby tuto cenu předala nejpomalejšímu závodníkovi. Tímto 
závodníkem se stala Zuzana Vítámvásová z SDH Šebkovice. Petr Neubauer skončil ve své kategorii na krásném třetím 
místě a v rámci vyhodnocení Krajského kola TFA 2019 v Kraji Vysočina ve své kategorii obsadil také třetí místo. Ukončení 
soutěže a předání cen se zúčastnila Monika Oborná - Poslanec Parlamentu České republiky. 

Petr Neubauer reprezentoval náš sbor na soutěžích TFA v rámci Kraje Vysočina (TFA Jihlava 4. místo, Jiratice 1., 
Borač 3., Třešť 3., Česká Bělá 2., Rokytnice 3., Kynice 3., Počátky 3., Ledeč nad Sázavou 3., Kamenice nad Lipou 3., Knínice 
4.), ale i na soutěžích FCC u nás i v zahraničí. Petrovi patří velké poděkování za reprezentaci na soutěžích v rámci soutěží 
TFA - hasičských vícebojů, ale i soutěžích FCC (FIREFIGHTER COMBAT - nejtvrdší hasič přežije), kde se v mezinárodní 
účasti závodníků umísťoval nejhůře do poloviny startovního pole (Jihlava, Linz). Nejlepšího umístění dosáhl v Telči, kde 
skončil na 5. místě ve své kategorii a celkově na 7. místě. Ale také v polském městě Raciborz, kde skončil na krásném  
8. místě ve své kategorii, v tandemu na 15. místě a celkově na 16. místě. Do další sezóny přejeme Petrovi mnoho úspěchů!!!
  

http://www.mestska-liga.cz/


 
Další akce SDH a JSDHO: 

✓ 6. července jsme se podíleli na zabezpečení cyklistického závodu Lesonická čtyřicítka, 
✓ 22. července jsme se podíleli na soutěži Lesonický dřevorubec, 
✓ 25. září se Jaromír Vavřík zúčastnil soutěže Hanácké pilař v Olomouci, kdy se mu v disciplíně s motorovou pilou 

příliš nedařilo. Za to v tandemové disciplíně řezání ruční pilou se společně s Martinem Slámou z SDH Třebelovice 
umístil bezkonkurenčně na 1. místě, 

✓ 18. října jsme zajišťovali dopravu na setkání seniorů v Babicích, 
✓ 12. listopadu hasiči udělali pro děti po lampionovém průvodu táborák na fotbalovém hřišti. 

 

Zásahy jednotky SDH obce od začátku roku 2019: 
Za rok 2019 měla jednotka SDH obce Lesonice 23 výjezdů, z toho bylo: 

✓ 8 požárů,  
✓ 2 plané poplachy, 
✓ 13 technických zásahů (4x likvidace obtížného hmyzu, 1x čerpání vody, 1x odstranění padlého stromu, 2x tlako-

vání vodovodu, 5x čištění kanalizace). 
Jarka a Miloš Machovi 

 

Fotbalový klub FK Podhorácko 2015 
Vyhodnocení fotbalové sezóny podzim 2019 
Muži 

Podzimní část fotbalové sezóny 2019/2020 je u konce. A jak se dařilo našim nejstarším, tedy mužům pod vedením 
Michala Cakla? Muži odehráli sezonu 2019/2020 jako tým IV. třídy. Po celkově 11 odehraných zápasech jsou s 18i body 
na vynikajícím 5. místě a drží se tak v první polovině tabulky se ztrátou pouhých 2 bodů na 3. místo. Vyhráli v pěti 
zápasech. Tři zápasy prohráli a tři remizovali. Celkem tedy získali 18 bodů a skóre 38:24. Úspěšně se v mužstvu „zabydleli“ 
také noví hráči: Vladimír Přibil, Filip Hakl a Tomáš Kosmák. Statisticky nejlepším střelcem byl v podzimní části soutěže 
Vladimír Přibil s 9i vstřelenými brankami. 

Muži - tabulka výsledků – podzimní část ročníku 2019/2020 
Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Předín 11 10 1 0 58:11 31 

2. Stařeč "B" 11 9 1 1 54:19 28 

3. Želetava "B" 11 6 2 3 50:24 20 

4. Litohoř 11 6 1 4 34:28 19 

5. Podhorácko 11 5 3 3 38:24 18 

6. Přibyslavice "B" 11 5 0 6 34:24 15 

7. Jakubov 11 4 2 5 35:38 14 

8. Heraltice 11 4 1 6 20:42 13 

9. Blatnice "B" 11 3 1 7 30:37 10 

10. Štěměchy 11 2 2 7 19:60 8 

11. Police 11 2 1 8 17:37 7 

12. Domamil 11 2 1 8 13:58 7 



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

Fotbalová sezona 2019/2020 v mládežnických kategoriích pokračuje ve spolupráci s Domamilí, a to ve čtyřech 
soutěžích následujících věkových kategorií – mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci a starší žáci. Hráči mladší  
a starší přípravky pod vedením Marka Veselého hrají své domácí zápasy na hřišti v Domamili, mladší žáci pod vedením 
Jirky Ferdana a starší žáci pod vedením Zdeňka Řepy hrají svá domácí utkání na hřišti v Lesonicích. Současně na hřišti 
v Lesonicích probíhají tréninky našich nejmladších fotbalistů, které Lukáš Ferdan připravuje na vstup do mládežnických 
kategorií. 

Mladší přípravka 
Hráči mladší přípravky odehráli na podzim celkem 16 zápasů a s 35i body se umístili na vynikajícím druhém místě. 

Jedenáctkrát se jim podařilo porazit soupeře, třikrát byli poraženi a dvakrát remizovali. Celkem vstřelili 44 branek  
a pouhých 26 branek inkasovali. Za perfektní výsledky patří poděkování trenérovi Marku Veselému a jeho šikovným 
svěřencům☺. 

Mladší přípravka - tabulka výsledků – podzimní část ročníku 2019/2020 
Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Jemnicko 16 12 1 3 72:43 37 

2. Podhorácko/Domamil 16 11 2 3 44:26 35 

3. Moravské Budějovice 16 11 1 4 74:47 34 

4. Výčapy 16 10 2 4 58:27 32 

5. Nové Syrovice 16 9 0 7 46:43 27 

6. Stará Říše 16 7 1 8 42:42 22 

7. Želetava/Rokytnice 16 3 2 11 33:62 11 

8. Předín/Opatov 16 2 2 12 39:75 8 

9. Blatnice 16 1 1 14 18:61 4 
Střelci branek: Veselý Marek 26x, Pléha Jakub 8x, Vyplašil Matěj 4x, Soukupová Eliška 2x, Řepa Ondřej 2x, Kisela Lucas 
2x 

Starší přípravka 
V podzimní části soutěže se znovu začalo hrát s týmem starší přípravky. Odehráli celkem 14 zápasů a s 10i body 

se umístili na předposledním sedmém místě tabulky. Tři výhry a jedna remíza jim nezajistily lepší umístění. Bohužel deset 
prohraných zápasů rozhodlo. Celkem vstřelili 47 branek a 100 branek inkasovali. Začátky nebývají lehké. Přejeme hráčům 
starší přípravky co nejvíce gólů vstřelených do branek soupeřů v jarní části soutěže. 

Starší přípravka - tabulka výsledků – podzimní část ročníku 2019/2020 
Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Blatnice 14 12 1 1 94:37 37 

2. Moravské Budějovice 14 9 3 2 93:39 30 

3. Jemnicko 14 8 1 5 93:83 25 

4. Lipník 14 7 3 4 81:54 24 

5. Výčapy 14 7 1 6 65:64 22 

6. Třebelovice 14 5 0 9 56:92 15 

7. Podhorácko/Domamil 14 3 1 10 47:100 10 

8. Nové Syrovice 14 0 0 14 26:86 0 
Střelci branek: Marek Jan 16x, Číhal Ondřej 13x, Řepa Štěpán 8x, Lojda Filip 3x, Pléha Jakub 2x, Špinka Štěpán 2x, Veselý 
Marek 1x, Jelínek Štěpán 1x, Nedvědický Arnošt 1x 

 



Roman Ledecký, FK Podhorácko2015 
 

Mladší žáci 
Hráči mladších žáků se pod výborným vedením Jirky Ferdana umístili po podzimní části soutěže na krásném 

čtvrtém místě s 22 body a ztrátou pouhých 5i bodů na první místo. Celkové skóre 45:14 ukazuje na šikovnost našeho 
brankáře a také střelců týmu. Pouze jeden z jedenácti odehraných zápasů prohráli, ve čtyřech remizovali a šest jich vyhráli. 

Mladší žáci - tabulka výsledků – podzimní část ročníku 2019/2020 
Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Rokytnice/Želetava 11 8 3 0 86:4 27 

2. Náměšť - Vícenice 11 8 1 2 70:20 25 

3. Rapotice 11 6 5 0 60:9 23 

4. Podhorácko/Domamil 11 6 4 1 45:14 22 

5. Jemnicko 11 5 2 4 47:37 17 

6. Čáslavice-Sádek 11 5 2 4 32:40 17 

7. Okříšky/Stařeč "B" 11 5 1 5 46:50 16 

8. Březník 11 4 1 6 26:34 13 

9. Nové Syrovice 11 4 1 6 17:22 13 

10. Valeč 11 2 2 7 20:65 8 

11. Lipník 11 2 0 9 24:70 6 

12. Budišov - Nárameč 11 0 0 11 4:112 0 
Střelci branek: Bém Martin 11x, Soukup Adam 8x, Polák Petr 6x, Čech Jakub 6x, Číhal Matěj 3x, Marek Jan 2x, Lojda Filip 
2x, Špinka Štěpán 2x, Urbánek Milan 1x, Pátková Adéla 1x, Pachr Matyáš 1x, Jeřábek Dominik 1x, Hanák Michael 1x 

Starší žáci 
V podzimní části soutěže si hráči starších žáků zahráli 11 zápasů pod vedením trpělivého trenéra Zdeňka Řepy. 

S celkovým skóre 30:20 a 10i body se umístili na 6. místě tabulky. Celkem vyhráli dva zápasy, ve čtyřech remizovali a pět 
zápasů skončilo remízou. 

Starší žáci - tabulka výsledků – podzimní část ročníku 2019/2020 
Pořadí Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Rokytnice/Želetava 11 11 0 0 87:14 33 

2. Jemnicko 11 7 1 3 64:36 22 

3. Moravské Budějovice 11 6 1 4 36:27 19 

4. Předín/Opatov 11 5 3 3 30:21 18 

5. Třebelovice 11 5 2 4 42:35 17 

6. Podhorácko/Domamil 11 2 4 5 30:20 10 

7. Nové Syrovice 11 2 1 8 18:53 7 

8. Blatnice 11 0 0 11 4:105 0 
Střelci branek: Špinka Adam 8x, Micka Lubor 6x, Urbánek Milan 3x, Turek Julián 3x, Košáková Julie 3x, Sláma Leoš 2x, 
Řepa David 2x, Menčík David 1x, Štýbr Jakub 1x, Soukup Adam 1x 

V jarní části fotbalové sezóny 2019/2020 nás svými výkony budou ohromovat opět hráči těchto věkových 
kategorií: muži, mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci a starší žáci. Stejně jako na podzim budou hráči mladší  
a starší přípravky hrát na hřišti v Domamili, hráči mladších a starších žáků budou hrát v Lesonicích. Díky patří trenérům 
mládeže panu Jirkovi Ferdanovi, Zdeňku Řepovi, Marku Veselému a Lukáši Ferdanovi. Také velké poděkování patří 
Michalu Caklovi za vedení týmu mužů. Ale trenéři by neměli práci, kdyby se jim nesešli vynikající hráči, kterým chceme 
tímto také moc poděkovat za odehrané zápasy a výkony, kterými dokazují, že je to prostě baví. Podpořme jejich snahu  
a přijďme fandit také v jarní části sezóny 2019/2020 ☺. 

Za finanční podporu děkujeme Obci Lesonice a ostatním sponzorům, kteří se také podílejí na našich úspěších. 
Závěrem bychom chtěli všem občanům, známým, přátelům, hráčům, trenérům, fanouškům, popřát krásnou dobu 

adventní, nádherné a šťastně prožité vánoční svátky a do nového roku mnoho zdraví a životní energie.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co nového na naší farmě, aneb ohlédnutí za skončeným hospodářským rokem 

S blížící se zimou utichá ruch na polích. Úroda je dávno sklizena, nové ozimé porosty jsou založeny, skončil sběr 
kamene, vápnění, hnojení a půda je připravena k odpočinku. Oproti hektickým letním dnům je najednou více času na 
odpočinek také pro lidi. A najde se i čas na bilancování.  
Právě skončený hospodářský rok 2019 v ADW FARM a Rolnické společnosti Lesonice můžeme zařadit mezi ty úspěšné. 
Na dobrých výsledcích mají největší zásluhu nasazení a poctivá práce všech zaměstnanců, stejně jako náš způsob 
zpracování a péče o půdu. Co jej tvoří? 

Pestrý osevní sled; v letošním roce jsme pěstovali 13 druhů plodin. Kromě těch tradičních jsme sklízeli například 
cizrnu, sóju, mák ozimý i jarní, jetel nachový - inkarnát. Cílem tak pestrého osevního plánu je zlepšování půdních vlast-
ností, hledání plodin schopných odolávat klimatickým změnám a rovněž trend nárůstu poptávky spotřebitelů po zdravé 
výživě. K zlepšení ochrany půdy jsme oseli 500 hektarů meziplodin, které chrání půdu před erozí i přehřátím. Navíc po 
zapravení navýší množství organické hmoty, jež je nezbytným předpokladem pro bohatý život půdních organismů. Na více 
jak 200 ha jsme pěstovali vojtěšku, která, kromě využití na výrobu krmiv pro náš skot, svým kořenovým systémem 
provzdušňuje půdu do hloubky několika metrů a představuje tak prevenci před nadměrným utužením. Jako každoročně 
jsme i letos vyvápnili okolo 500 ha pozemků za účelem zlepšení pH půdní reakce. Inovací v péči o půdu je variabilní 
hnojení, které provádíme nejmodernější technikou. Na základě výsledků analýzy obsahu živin sestavujeme detailní mapu 
konkrétního pole s grafickým i číselným vyjádřením návrhu opatření pro aplikaci hnojiv. Rovněž sledujeme obsah humusu 
a organického uhlíku v půdě a podle toho upravujeme osevní sled i hnojení. 

Naším záměrem je vlastníkům, kteří nám svěří svoji půdu do pachtu, přinášet dvojí užitek: v podobě pachtovného 
a v podobě investic do kvalitní péče o půdu. 

Naše filozofie zdravá půda – zdravé plodiny – zdravý dobytek – zdravé potraviny, nese své plody i v živočišné 
výrobě. Chováme 700 kusů skotu holštýnského plemene s denní užitkovostí téměř 30 l mléka/ks v nejvyšší kvalitě Q. Za 
nadprůměrnými výsledky stojí tým skvělých ošetřovatelů, plemenářská práce, vlastní špičková krmiva a ustájení 
v podmínkách, kterým se pro jejich příznivé parametry z hlediska potřeb zvířat říká „wellfare“. V současnosti dokončujeme 
velkou investiční akci, kterou je modernizace 3 stájí pro odchov mladého dobytka v Domamili. A připravujeme rekonstrukci 
ustájení v Chlístově, kde chováme masné plemeno Aberdeen Angus.  

Část produkce mléka sami zpracováváme a nabízíme odběratelům i v síti vlastních prodejen, aby naši zákazníci 
mohli kupovat denně čerstvé a zdravé výrobky. Těší nás, že můžeme takovýmto hmatatelným způsobem dát ochutnat 
výsledky naší práce všem, kdo nám svěřili svoji půdu, těm, kdo s námi spolupracují, i všem ostatním okolo nás, kteří 
preferují české regionální potraviny.  

Jménem ADW FARM a Rolnické společnosti Lesonice Vám chci za Vaši důvěru poděkovat a popřát pokojné 
Vánoce a mnoho osobních i společných úspěchů v novém roce 2020!   
 

Obecní zabíjačka a košt slivovice 2020 
Dne 11. ledna 2020 se v areálu hasičské zbrojnice uskuteční pod vedením zkušených řezníků Michala a Jardy 

další Obecní zabíjačka. Prodej masa a zabíjačkových pochutin bude zahájen v 16 hodin. 
V 18 hodin bude následovat již IV. ročník degustace slivovice. Výběr vzorků bude ve čtvrtek a pátek, tj. 9. a 10. 

ledna, od 17 do 19 hodin.  
Těšíme se na brzkou shledanou! 


