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ZPRAVODAJ
OBCE LESONICE

Mobilní rozhlas • Modernizace MŠ • Radvanského pohár je doma
2656 autíček a 5600 návštěvníků • Javory a duby jsou v zemi
Nový sběrný dvůr už funguje • Strategický plán rozvoje obce Lesonice

Nové rodinné domy mění tvář Lesonic.
Výstavba probíhá v pěti lokalitách.
Chmelenec

Příjezd od Babic

Soubor RD na Chmelenci

Výstavba k Oboře

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou v pořadí
druhé číslo Lesonického zpravodaje.
V letošním roce jsme byli nuceni snížit
počet vydání zpravodaje ze tří na dva
za rok. Důvodem je útlum, lépe řečeno
téměř zastavení všech kulturních
a sportovních akcí v souvislosti s nouzovým stavem a s ním spojenými omezeními ze strany vlády ČR.
Samotný zpravodaj doznal
několika dalších změn. Rozhodli jsme
se změnit strukturu zpravodaje a to
tak, že budeme více prostoru věnovat
informacím o stavební činnosti, připravovaným investičním akcím, sportovním a kulturním akcím. Všem těmto informacím budou věnovány samostatné články včetně fotografií,
díky čemuž si slibujeme větší informovanost Vás všech s tím, že budeme
rádi za Vaše názory a podněty.
Zastupitelstvo obce se rovněž v souvislosti s první vlnou koronaviru rozhodlo v rámci lepší informovanosti zavést tzv. Mobilní rozhlas,
který lze využít nejenom na „chytrých“
telefonech, ale rovněž i na tlačítkových. Stačí se pouze zaregistrovat,
a to buď prostřednictvím odkazu,
který je na stránkách obce Lesonice,
nebo prostřednictvím formuláře,
který je součástí zpravodaje. Tento
formulář poté stačí odevzdat na
obecním úřadě, kde Vám v případě
nejasností pomohou s vyplněním.
Mobilní rozhlas Vám přinese nejenom
možnost poslechnout si hlášení
obecního rozhlasu na Vašem telefonu,
ale zároveň Vám obec prostřednictvím SMS může obratem sdělit
důležité informace týkající se celé
řady oblastí. Se zavedením mobilního
rozhlasu zároveň souvisí i připravovaná změna webových stránek obce,
kdy v současné době vybíráme ze tří
návrhů tak, aby stránky byly co nejvíc
přehledné a informativní.
V rámci druhé poloviny roku
jsme se rovněž zabývali jedním ze
základních dokumentů obce, kterým
je Strategický plán rozvoje obce Leso-

nice. Vzhledem k tomu, že plán, který
byl schválen pro roky 2018–2022, byl
již téměř splněn, byla vypracována
aktualizace s výhledem pro roky
2021–2025. Standartní způsob je
takový, že dojde k projednání s občany a poté k projednání na zastupitelstvu a jeho následné schválení. Nicméně letošní omezení nám nedává
moc šancí k hromadnému projednání,
proto je možné se s tímto dokumentem seznámit na stránkách obce Lesonice v sekci Aktuality. Budeme rádi za
jakoukoliv připomínku k tomuto návrhu, neboť Strategický plán rozvoje
obce je závazným dokumentem,
kterým se řídí rozvoj obce vždy na
několik let dopředu. Zároveň Vám
v rámci zpravodaje přinášíme výtah ze
strategického plánu, který se týká
investičních akcí pro roky 2021–2025
(rozděleno na jednotlivé akce, roky
plnění a finanční náročnost včetně
zajištění financování). Zde bych chtěl
zdůraznit, že na přímé investiční akce
(výstavba a rekonstrukce) jde ze strany rozpočtu obce pravidelně částka,
která odpovídá zhruba 50 % celého
obecního rozpočtu. Zbylých 50 % je
použito na provoz obce, neinvestiční
opravy, financování spolků, kultury,
splátky úvěru a finanční rezervy obce.
V průběhu léta došlo rovněž
ke jmenování nové ředitelky ZŠ a MŠ
Lesonice. Vzhledem k tomu, že
v letošním roce končilo funkční období dosavadní paní ředitelce, rozhodlo
zastupitelstvo o vyhlášení konkurzního řízení. V rámci tohoto řízení
uspěla na pozici ředitelky PhDr. Petra
Řepová a od 1. 8. 2020 byla jmenována ředitelkou. Tímto bych chtěl poděkovat Mgr. Jitce Řezníčkové za práci,
kterou vykonala pro naši školu, školku
a obec a popřát jí hodně úspěchů
v dalším osobním a pracovním životě.
Vážení spoluobčané, současná doba nám znemožňuje se osobně
setkávat, proto i letošní rozsvěcení
vánočního stromu proběhlo v tichosti,
bez přátelského popovídání a společných koled. Totéž se zřejmě týká

i ostatních akcí. Rád bych Vám tedy
alespoň touto cestou popřál hezké
a klidné prožití Vánoc, do nového
roku 2021 hodně zdraví, spokojenosti
a životních úspěchů.
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Starosta

Strategický plán rozvoje obce Lesonice 2021–2025
Plánované stavební a hospodářské aktivity
Předpokládané
finanční
náklady
vč. DPH

Předpokládaný
termín realizace

Návrh způsobu
financování

62 000 000

2020–2022

MŽP + Kraj Vysočina
+ Svazek + finance
obce

Vestavba 6 bytů v podkroví bývalého SOU lesnického

7 500 000

2020–2021

MF + finance obce

Vybudování sběrného dvora a nákup kontejnerů

1 100 000

2020–2021

MŽP + POVV + finance
obce

Rekonstrukce topení v Sokolovně

600 000

2021

OPŽP + finance obce

Rekonstrukce budovy zámku čp. 1 – výměna střechy
a oprava fasády

5 500 000

2021

MMR + finance obce

Rekonstrukce vnitřní části hospodářského pavilonu
Mateřské školy a oprava tříd Základní školy

1 500 000

2021–2022

MAS + finance obce

Vybudování kanalizace Horní Lažany

5 500 000

2021–2023

200 000

2021

Rekonstrukce komunikace 9c a 11c

1 200 000

2021

MMR + finance obce

Vybudování sportovně relaxační zóny vedle
víceúčelového hřiště

800 000

2021–2022

MMR + finance obce

Vybudování Re – use centra

1 200 000

2021–2022

OPŽP + finance obce

Výměna veřejného osvětlení

1 400 000

2021

MPO + finance obce

Rekonstrukce budovy zámku čp. 2 – vybudování
Komunitního domu pro seniory – celkem 21 bytů

21 500 000

2021–2024

MMR + finance obce

Rekonstrukce komunikace 4 c„K zahrádkám“

600 000

2022

Finance obce

Zlepšení akustiky v budově Sokolovny

700 000

2022

MMR + finance obce

Vybudování komunikace, chodníků a osvětlení –
Chmelenec

2 500 000

2022–2023

Finance obce

Vybudování chodníků směrem na Babice, Cidlinu a
chodník v Horních Lažanech

2 500 000

2023–2024

SFDI + finance obce

Vybudování optické sítě Lesonicko

2 500 000

2022–2025

Kraj vysočina +
finance obce

Zadržení vody v krajině – projekt Dešťovka

1 500 000

2023

OPŽP + finance obce

Rekonstrukce komunikace 16 c

600 000

2024

MMR + finance obce

Rekonstrukce komunikace k fotbalovému hřišti

500 000

2025

POVV + finance obce

Název projektu

Vybudování vodovodu Lesonicko (částka pro území
Lesonic a Horní Lažany)

Rekonstrukce hospody na fotbalovém hřišti

SFŽP + Kraj Vysočina
+ finance obce
FK Podhorácko +
finance obce

Zápisy z jednání zastupitelstva obce …

ZÁPIS z 9. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 4. 6. 2020 v budově
Obecního úřadu v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce. Přítomni: 6 (viz. prezenční listina).
Omluven: Miroslav Dohnal. Zastupitelstvo obce Lesonice
určuje ověřovateli zápisu Radka Roupce a Michala Cakla
a zapisovatelem Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující
program zasedání:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 1, 2 a 3
2. Schválení pronájmu garáže na p. č. 86/9, k.ú.
Lesonice, záměr vyvěšen dne 15. 5. 2020
3. Schválení pronájmu plechové garáže na p. č. St. 228,
záměr vyvěšen dne 15. 5. 2020
4. Schválení pronájmu místnosti sociálního zázemí
v domě čp. 169, Lesonice (v PD vedena jako místnost
1.40), záměr vyvěšen dne 15. 5. 2020
5. Schválení prodeje stavebního pozemku – p. č.
127/42, k.ú. Lesonice o velikosti 1081 m2, záměr
vyvěšen dne 5. 9. 2019
6. Schválení prodeje stavebního pozemku – p. č.
127/43, k.ú. Lesonice o velikosti 1036 m2, záměr
vyvěšen dne 5. 9. 2019
7. Schválení prodeje stavebního pozemku – p. č.
127/44, k.ú. Lesonice o velikosti 1163 m2, záměr
vyvěšen dne 5. 9. 2019
8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provoz
Linky bezpečí z.s.
9. Projednání schválení smlouvy o věcném břemeni –
Lesonice, p. č. 369/18, p. Micek: NN přípojka
10. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu žáků
pro školní rok 2020/2021
11. Projednání smlouvy o splátkovém kalendáři za
pronájem budovy zámku čp. 2 a platbu za poplatek
z ubytování
12. Projednání smlouvy s Krajem Vysočina ohledně platby za autobusová spojení v souvislosti se zaváděním
Veřejné dopravy Vysočina
13. Informace o převzetí budovy zámku čp. 2 v obci
Lesonice ke dni 1. 6. 2020
14. Volba člena konkurzní komise v rámci výběrového
řízení na pozici ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Lesonice

15. Jmenování členů komise pro výběr uchazeče stavební zakázky – „Oprava vnitřní části pavilonu dětí“
16. Informace o investičních akcích – ukončené –
vybudování veřejného osvětlení a položení kabelů
NN v lokalitě Chmelenec I. a II., nákup komunální
techniky, probíhající – vybudování sběrného dvora
za obcí, oprava autobusové zastávky a okolního
prostranství, podané žádosti – MMR - Komunitní
bydlení, MF – vybudování 6 bytů, oprava vnitřní
části pavilonu dětí v MŠ, MŽP – velkoobjemové
kontejnery, rekonstrukce vytápění v objektu Sokolovny, kanalizace H. Lažany, Kraj Vysočina – POVV –
Sběrný dvůr, PD – optická síť Lesonice, připravované – opatření k zadržení vody v krajině – výstavba
rybníka, vsakování vody z veřejných budov a záchyt
vody – projekt dešťovka
17. Kulturní akce
18. Mobilní rozhlas
19. Schválení platby za 1 měsíc pro M. Dvořáka
v azylovém domě
20. Dopravní značení v obci Lesonice
21. Různé
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových
úpravách obce č. 1, 2 a 3. Mezi nejdůležitější úpravy
patří dotace od kraje na výsadbu stromořadí 37 tis.
Kč, dotace na Čisté Lesonice 22 tis. Kč atd.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad2) Starosta informoval o žádosti E. Michalčíkové o pronájem garáže (za zámkem), p. č. 86/9, k.ú. Lesonice,
nájem ve výši 2 400 Kč ročně, doba nájmu jeden rok.
O schválení pronájmu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad3) Starosta informoval o žádosti A. Štávové o pronájem
plechové garáže na p. č. St. 228, nájem ve výši 1 500
Kč ročně, doba nájmu jeden rok. O schválení
pronájmu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování
Ad4) Starosta informoval o žádosti E. Nejedlíkové o pronájem místnosti sociálního zázemí v domě čp. 169,

Lesonice. Nájem ve výši 240 Kč měsíčně. O schválení
pronájmu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Ad5) Starosta informoval o prodeji stavebního pozemku –
p. č. 127/42, k.ú. Lesonice o velikosti 1 081 m2, a to za
cenu 410 780 Kč, p. Bartoš, pí. Bartošová. O schválení
prodeje bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Ad12) Starosta informoval o projednání smlouvy s Krajem
Vysočina ohledně platby za autobusová spojení
v souvislosti se zaváděním Veřejné dopravy Vysočina.
Bylo navrženo z důvodu navýšení nákladů obce
smlouvu o převzetí spojů Krajem Vysočina prozatím
nepodepsat a počkat do rozhodnutí SMS. O tomto
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Ad6) Starosta informoval o prodeji stavebního pozemku –
p. č. 127/43, k.ú. Lesonice o velikosti 1 036 m2, a to za
cenu 393 680 Kč, p. Mareček. O schválení prodeje
bylo hlasováno.

Ad13) R. Čech informoval o převzetí budovy zámku čp. 2
v obci Lesonice ke dni 1. 6. 2020. K tomuto dni nebyla
budova způsobilá k převzetí. Převzetí bylo proto
prodlouženo o 1 měsíc – do té doby musí být budova
řádně vyklizena a musí být odstraněny závažné
závady (zatékání atd.) O tomto bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Ad7) Starosta informoval o prodeji stavebního pozemku –
p. č. 127/44, k.ú. Lesonice o velikosti 1 163 m2, a to za
cenu 441 940 Kč, M. Seifertová, O. Jelínek. O schválení prodeje bylo hlasováno.

Ad14) Starosta informoval o volbě člena konkurzní komise
v rámci výběrového řízení na pozici ředitele / ředitelky
ZŠ a MŠ Lesonice. Do komise byli navrženi Zbyněk
Nejezchleba a Monika Ledecká. O tomto návrhu bylo
hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad8) Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace na
provoz Linky bezpečí z.s. Návrh 0 Kč. O tomto návrhu
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad9) Starosta informoval o projednání schválení smlouvy
o věcném břemeni – Lesonice, p. č. 369/18, p. Micek:
NN přípojka. O schválení smlouvy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad10) Starosta informoval o projednání žádosti o povolení
výjimky z počtu žáků ZŠ Lesonice pro školní rok
2020/2021. O schválení výjimky bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad11) Starosta informoval o projednání smlouvy o splátkovém kalendáři za pronájem budovy zámku čp. 2
a platbu za poplatek z ubytování. Dluh bude obci
splácen v měsíčních splátkách. O schválení smlouvy
a dohody o vyrovnání bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad15) Starosta informoval o jmenování členů do komise
pro výběr uchazeče stavební zakázky – „Oprava
vnitřní části pavilonu dětí“. Do komise byli navrženi:
Zbyněk Nejezchleba, Monika Ledecká a Pavel Bulička.
O tomto návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad16) Starosta informoval o investičních akcích:
ukončené investiční akce:
vybudování veřejného osvětlení a položení kabelů NN
v lokalitě Chmelenec I. a II.
nákup komunální techniky pro obecní zaměstnance –
čtyřkolka + příslušenství
probíhající investiční akce:
vybudování sběrného dvora za obcí
oprava autobusové zastávky a okolního prostranství
podané žádosti o dotaci:
komunitní bydlení v obci Lesonice (zámek) – MMR –
zamítnuto
rekonstrukce kotelny v objektu Sokolovny – MŽP
úprava prostranství za OÚ – POVV
odkanalizování Horních Lažan – Kraj Vysočina, MŽP
výstavba 6 bytů – MF
oprava vnitřní části pavilonu dětí MŠ Lesonice – MF
velkoobjemové kontejnery

-

PD – optická síť Lesonice

připravované investiční akce:
opatření k zadržení vody v krajině – výstavba rybníka
– hledání lokality
vsakování vody z veřejných budov a záchyt vody –
projekt dešťovka

3/2020/9 - pronájem místnosti soc. zázemí v domě
čp. 169, ve výši 240 Kč měsíčně
4/2020/9 - prodej stavebního pozemku – p. č. 127/42,
1 081 m2, cena 410 780 Kč
5/2020/9 - prodej stavebního pozemku – p. č. 127/43,
1 036 m2, cena 393 680 Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

6/2020/9 - prodej stavebního pozemku – p. č. 127/44,
1 163 m2, cena 441 940 Kč

Ad17) Michal Cakl informoval o kulturních akcích:
Plánované akce:

7/2020/9 – neposkytnutí dotace na provoz Linky bezpečí
z.s

Vítání občánků – podzim
Letní slavnosti

8/2020/9 - smlouvu o věcném břemeni, p. č. 369/18,
p. Micek: NN přípojka

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

9/2020/9 - žádosti o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ
Lesonice pro školní rok 2020/2021

Ad18) Pavel Bulička informoval o aplikaci Mobilní rozhlas –
zrychluje komunikaci obecního úřadu s občany
formou SMS, emaily a zprávy do aplikace. O schválení
nákupu této aplikace bylo hlasováno.

10/2020/9 – smlouvu a dohodu o vyrovnání za pronájem
budovy zámku čp. 2

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad19) M. Dvořák – pomoc v tíživé situaci, návrh zaplatit
ubytování v azylovém domě za 1 měsíc ve výši 3 200
Kč. O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad20) Doprava – stížnosti občanů:
-

zvýšený provoz kamionů v Horních Lažanech – žádost
o zákaz vjezdu byla zamítnuta
výstavba retardéru – Chmelenec – stavba byla
zamítnuta, budou instalovány značky
bude instalováno zrcadlo u výjezdu z uličky u M.
Vavříka
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 4. 6. 2020 v budově
Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2020/9 - pronájem garáže p. č. 86/9, ve výši 2 400 Kč
ročně, doba nájmu jeden rok
2/2020/9 - pronájem garáže p. č. St. 228, ve výši 1 500 Kč
ročně, doba nájmu jeden rok

11/2020/9 – posečkat s podpisem smlouvy s Krajem
Vysočina ohledně platby za autobusová spojení
v souvislosti se zaváděním Veřejné dopravy Vysočina
12/2020/9 – posun převzetí budovy zámku čp. 2 o 1 měsíc,
včetně odstranění závažných závad
13/2020/9 - Zbyňka Nejezchlebu a Moniku Ledeckou jako
členy konkurzní komise v rámci výběrového řízení na pozici
ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Lesonice
14/2020/9 - Zbyňka Nejezchlebu, Moniku Ledeckou
a Pavla Buličku do komise pro výběr uchazeče stavební
zakázky – „Oprava vnitřní části pavilonu dětí“
15/2020/9 – nákup aplikace Mobilní rozhlas
16/2020/9 - zaplatit ubytování v azylovém domě ve výši
3 200 Kč za p. Dvořáka
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

rozpočtové úpravy obce č. 1, 2 a 3
informace o investičních akcích
proběhlé i plánované kulturní akce
informace o dopravním značení v Lesonicích

ZÁPIS z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 31. 8. 2020 v budově
Obecního úřadu v Lesonicích.

Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce. Přítomni: 6 (viz. prezenční listina).
Zastupitelstvo obce Lesonice určuje ověřovateli zápisu

Radka Roupce a Michala Cakla a zapisovatelem Pavla
Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující
program zasedání:
1.
2.

Rozpočtové úpravy obce č. 4, 5 a 6
Schválení návrhu střednědobého výhledu plnění
rozpočtu obce Lesonice na roky 2021–2025
3. Projednání žádosti o prominutí nájmu za dobu
nouzového stavu – provozovna pedikúra
4. Projednání schválení smlouvy o věcném břemeni –
Lesonice, p. č. 552/32 552/33 - přípojka NN p. Kašpar
5. Projednání souhlasu se zařazením do územní
působnosti MAS Rokytná
6. Informace o převzetí budovy zámku čp. 2 v obci
Lesonice ke dni 1. 7. 2020
7. Jmenování členů komise pro výběr uchazeče stavební
zakázky – „Rekonstrukce vytápění objektu sokolovny“
8. Jmenování členů komise pro výběr uchazeče stavební
zakázky – „Řešení separovaných odpadů v obci
Lesonice“ (nákup velkoobjemových kontejnerů)
9. Informace o investičních akcích
10. Kulturní akce
11. Různé

Ad4) Starosta informoval o projednání smlouvy o věcném
břemeni – Lesonice, p. č. 552/32 552/33 - přípojka NN
- p. Kašpar. O schválení smlouvy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Ad5) Starosta informoval o projednání souhlasu se
zařazením do územní působnosti MAS Rokytná na
roku 2021–2027. O souhlasu se zařazením bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad6) Místostarosta informoval o převzetí budovy zámku
čp. 2 v obci Lesonice ke dni 1. 7. 2020. Budova nebyla
nejprve převzata kvůli nesplnění požadovaných prací,
v průběhu srpna byla budova převzata s výhradami.
Obec profinancuje nutné opravy, které budou
přefakturovány p. Jahodovi. O tomto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad7) Starosta informoval o jmenování členů do komise pro
výběr uchazeče stavební zakázky – „Rekonstrukce
vytápění objektu sokolovny“. Do komise byli navrženi:
Zbyněk Nejezchleba, Monika Ledecká a Michal Cakl.
O tomto návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 4, 5 a 6. Mezi nejdůležitější úpravy patří
dotace na veřejně prospěšného pracovníka, dotace
pro ZŠ, dotace na POVV, atd.

Ad8) Starosta informoval o jmenování členů do komise pro
výběr uchazeče stavební zakázky – „Řešení
separovaných odpadů v obci Lesonice“. Do komise
byli navrženi: Zbyněk Nejezchleba, Radek Roupec
a Pavel Bulička. O tomto návrhu bylo hlasováno.

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad2) Starosta informoval o návrhu střednědobého výhledu
plnění rozpočtu obce Lesonice na roky 2021–2025.
O tomto návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

Ad9) Starosta informoval o investičních akcích:
ukončené investiční akce:
oprava autobusové zastávky a okolního prostranství
sběrný dvůr – za obecním úřadem
oprava vnitřní části pavilonu dětí v MŠ Lesonice

Ad3) Starosta informoval o žádosti V. Bočkové (provozovna pedikúra) o prominutí nájmu za dobu nouzového stavu, tj. od 1. 3. – 11. 5. 2020 (240 Kč měsíčně).
O schválení této žádosti bylo hlasováno.

probíhající investiční akce:
vybudování 6 nájemních bytů v budově bývalého
učiliště
projektová dokumentace – optická síť Lesonice

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.

připravované (schválené) investiční akce:
splašková kanalizace Horní Lažany
rekonstrukce budovy zámku č. 1
Řešení separovaných odpadů v obci Lesonice – nákup
velkoobjemových kontejnerů
rekonstrukce vytápění v objektu Sokolovny

Podané žádosti
Vybudování re-use centra (skládka)
Připravované investiční akce
opatření k zadržení vody v krajině – výstavba rybníka
a tůní – hledání lokality
projekt dešťovka pro obce
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

6/2020/10 - členy do komise pro výběr uchazeče stavební
zakázky – „Rekonstrukce vytápění objektu sokolovny“, a to
Zbyňka Nejezchlebu, Moniku Ledeckou a Michala Cakla
7/2020/10 - členy do komise pro výběr uchazeče stavební
zakázky – „Řešení separovaných odpadů v obci Lesonice“,
a to Zbyňka Nejezchlebu, Pavla Buličku a Radka Roupce.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

Ad10) Michal Cakl informoval o kulturních akcích:
Proběhlé akce:
letní kino + zábava
baby tour
duatlon
Plánované akce:
vítání občánků – 10. 10. 2020
lesonický kotlík – 12. 9. 2020
setkání seniorů – bude pravděpodobně zrušeno kvůli
Covid19
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad11)

Různé

- kniha Třebíčsko z nebe
- strategický plán obce – bude aktualizován (připomínky)
- zprovoznění sběrného dvora od 15. 9. – informace budou
občanům sděleny
- výběrové řízení ZŠ a MŠ Lesonice
- veřejná doprava Vysočiny – postupné změny podmínek
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hodin.

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 31. 8. 2020 v budově
Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2020/10 – střednědobý rozpočet obce na období 2021–
2025
2/2020/10 - žádost V. Bočkové (provozovna pedikúra)
o prominutí nájmu za dobu nouzového stavu
3/2020/10 - smlouvu o věcném břemeni – Lesonice, p. č.
552/32 552/33 - přípojka NN - p. Kašpar
4/2020/10 - zařazení území obce Lesonice do území
působnosti MAS Rokytná na roky 2021–2027
5/2020/10 – další kroky po převzetí budovy zámku č. 2

rozpočtové úpravy obce č. 4, 5 a 6
informace o investičních akcích
proběhlé i plánované kulturní akce

ZÁPIS z 11. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 26. 11. 2020
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.
Zasedání bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce. Přítomni: 5 (viz. prezenční listina).
Omluven: Radek Roupec. Zastupitelstvo obce Lesonice
určuje ověřovateli zápisu Moniku Ledeckou a Michala
Cakla a zapisovatelem Pavla Buličku.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Zastupitelstvo obce Lesonice schvaluje následující
program zasedání:
1.
2.
3.

Rozpočtové úpravy obce č. 7,8 a 9
Jmenování inventarizačních komisí
Schválení návrhu rozpočtu obce Lesonice pro rok
2021 – příjmy a výdaje
4. Schválení smlouvy o provádění činnosti technického
dozoru investora – akce Přestavba SOU lesnického na
byty – vestavba podkroví
5. Projednání návrhu smlouvy o věcném břemeni –
Lesonice, Chmelenec: NN rozšíření lok. 10 RD
6. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok 2019–
2020
7. Schválení smlouvy mezi Státním fondem životního
prostředí a obcí Lesonice – prodloužení a vybudování
kanalizace v Horních Lažanech
8. Schválení projektu „Oprava místní komunikace 9c,
p.č. 606 a 43, k.ú. Lesonice (silnice okolo parku)
9. Mobilní rozhlas – informace
10. Aktualizace webových stránek – informace
11. Likvidace odpadů – sběrný dvůr, skládka Petrůvky –
informace
12. Informace o investičních akcích – probíhající –
vybudování 6 bytů v budově bývalého učiliště a vestavba sklepů, zpracování PD – optická síť Lesonice,
nákup velkoobjemových kontejnerů, nově nalakovaná a opravená podlaha v Sokolovně, postupná

13.
14.
15.
16.

rekonstrukce hospody na hřišti, připravované pro
rok 2021 – rekonstrukce kotelny v Sokolovně, oprava
budovy zámku čp. 1, připravované – oprava
komunikace 9c
Kulturní akce
Schválení projektu rozšíření plochy dětského hřiště a
odpočinkové zóny
Žádost o příspěvek – diakonie Myslibořice na rok
2021.
Různé

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
Ad1) Paní Hrdličková informovala o rozpočtových úpravách obce č. 7, 8 a 9. Mezi nejdůležitější úpravy patří
kompenzační bonus – Covid 19, příspěvek na volby,
dotace na veřejně prospěšného pracovníka, dotace
pro ZŠ, vrácení ZŠ potravinová pomoc, atd.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek
hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad2) Paní Hrdličková informovala zastupitelstvo o složení
jednotlivých inventarizačních komisí. O schválení
jmenování inventarizačních komisí bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad3) Starosta informoval o návrhu rozpočtu obce Lesonice
pro rok 2021, diskuze o jednotlivých příjmech a výdajích. O návrhu rozpočtu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad4) Starosta informoval o smlouvě o provádění činnosti
technického dozoru investora – akce Přestavba SOU
lesnického na byty – vestavba podkroví. O schválení
smlouvy bylo hlasováno.

a vybudování kanalizace v Horních Lažanech.
O schválení smlouvy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad8) Starosta informoval o projektu „Oprava místní
komunikace 9c, p.č. 606 a 43, k.ú. Lesonice (silnice
okolo parku). O schválení projektu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad9) R. Čech informoval o spuštěné aplikaci Mobilní
rozhlas – informace o funkčnosti a možnostech
využití.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek
hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad10) P. Bulička informoval o možnostech aktualizace
webových stránek obce Lesonice – 3 nabídky (Galileo,
Antee a Synetix)
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek
hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad11) Starosta informoval o likvidaci odpadů – informace
o fungování sběrného dvora, skládka Petrůvky
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek
hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad12) Starosta informoval o investičních akcích:
probíhající investiční akce:
vybudování 6 nájemních bytů v budově bývalého
učiliště a vestavba sklepů
projektová dokumentace – optická síť Lesonice
nákup velkoobjemových kontejnerů
nově nalakovaná a opravená podlaha v Sokolovně
postupná rekonstrukce hospody na hřišti,

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

připravované (schválené) investiční akce:
- rekonstrukce budovy zámku č. 1
- rekonstrukce vytápění v objektu Sokolovny

Ad5) Starosta informoval o návrhu smlouvy o věcném
břemeni – Lesonice, Chmelenec: NN rozšíření lokality
10 RD. O schválení návrhu smlouvy bylo hlasováno.

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

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad6) Starosta informoval o výroční zprávě ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok 2019–2020. O schválení bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel hlasování.
Ad7) Starosta informoval o smlouvě mezi Státním fondem
životního prostředí a obcí Lesonice – prodloužení

Ad13) Michal Cakl informoval o kulturních akcích:
- sázení stromků
- Mikuláš
- vánoční akce – v jednání, bude zveřejňováno
průběžně
Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad14) Starosta informoval o projektu rozšíření plochy
dětského hřiště. O schválení projektu bylo hlasováno.

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

4/2020/11 - smlouvu o věcném břemeni – Lesonice,
Chmelenec: NN rozšíření lokality 10 RD

Ad15) Žádost o příspěvek – diakonie Myslibořice na rok
2021. Navržena částka 15 tis. Kč. O této částce bylo
hlasováno.

5/2020/11 - výroční zprávu ZŠ a MŠ Lesonice za školní rok
2019–2020

Zastupitelstvo bere na vědomí. Výsledek hlasování:
SCHVÁLENO: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ad16) Různé

6/2020/11 - smlouvu mezi Státním fondem životního
prostředí a obcí Lesonice –
prodloužení a vybudování kanalizace v Horních Lažanech
7/2020/11 - projekt „Oprava místní komunikace 9c, p.č.
606 a 43, k.ú. Lesonice“

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.

8/2020/11 - schválení projektu rozšíření odpočinkové
zóny a dětského hřiště
USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva obce
Lesonice, konaného dne 26. 11. 2020
v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1/2020/11 - jmenování inventarizačních komisí

-

3/2020/11 - smlouvu o provádění činnosti technickéhodozoru investora – byty
2/2020/11 - rozpočet obce Lesonice pro rok 2021

Zprávy z obecního úřadu …
Schválený rozpočet obce na rok 2021 – příjmy

9/2020/11 - příspěvek diakonii Myslibořice na rok 2021 ve
výši 15 tis. Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozpočtové úpravy obce č. 7, 8 a 9
- informace o spuštěné aplikaci Mobilní rozhlas
- informace o možnostech aktualizace webových stránek –
obce Lesonice
- informace o sběrném dvoru a skládkování v Petrůvkách
- informace o investičních akcích
- proběhlé i plánované kulturní akce

Schválený rozpočet obce 2021 – výdaje

Výsledky krajských voleb 2020 v Lesonicích
Počet voličů 399, účast 31,33%
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Obec / Strana

Mobilní rozhlas v Lesonicích
Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme
komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu
zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v Lesonicích, a to
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
• Novinky z úřadu přímo do telefonu
• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky atd.
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce
• Pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
• Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí
v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Lesonice
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území
naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit
a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se postaráme o to, aby byla závada co nejdříve
vyřešena!

Děkujeme všem, kteří mají zájem o naši obec. Níže uvádíme podrobnější informace.
Ing. Rostislav Čech
místostarosta

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc.
Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů a zpráv do aplikace, čímž umožňuje přímou komunikaci
mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní
Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá
sdělení reagovat.
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní
Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase
konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.
Co může nabídnout chytře komunikující obec?
● Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené
● Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
● Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor
● Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním
telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas
● Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat
● Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní komunikace
● Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu
Proč se zapojit?
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si
preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou
zajímat. Registrovat se můžete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného
formuláře na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost
cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci
přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění
je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím a zároveň
od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi
pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že
Vám již z dění v obci nic neunikne.
Mapování, nahlašování problémů občany
Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou
kvalitu života v obci významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky
moderním technologiím extrémně jednoduché a bleskově rychlé.
Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno
nahlásit přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu
problémů v obci totiž zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli Mobilního
Rozhlasu ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop
kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul,

takže s hlášením o problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů značně
usnadňuje.
Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré komunikace mezi občany
a efektivně řízenými samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na
technické služby či chodit na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad
ohrožujících život nebo majetek klíčové.
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat
podněty.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci
Mobilní Rozhlas se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno
participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas
a profitují z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně užitečné.

Stavební akce
Vnitřní rekonstrukce pavilonu dětí MŠ Lesonice
V průběhu měsíce červenec a srpen 2020 proběhla kompletní vnitřní
rekonstrukce pavilonu dětí MŠ Lesonice. Samotná rekonstrukce spočívala ve
výměně vnitřních instalací (elektro, voda, topení), dále došlo k demontáži
stropů a byly instalovány akustické stropní panely s vestavěnými stropními
svítidly. Zejména svítidla byla dlouhodobě vedena ze strany hygienické stanice
jako nevhodná. Kompletně byla vyměněna podlahová krytina, kdy došlo ke
srovnání a k instalaci vinylové podlahy a nových dlažeb (vstupní chodba,
kompletně spojovací chodba s hospodářským pavilonem). Samotný pavilon
dětí byl rozdělen zasouvacími dveřmi a novou mobilní stěnou tak, aby mohly
být splněny podmínky pro tzv. dvoutřídní mateřskou školu. Pavilon dětí se
dočkal rovněž nové velké kuchyňské linky včetně myčky, tudíž odpadlo
převážení nádobí mezi jednotlivými pavilony.
Celkem bylo v rámci rekonstrukce proinvestováno 1 100 000 Kč,
přičemž se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši
860 000 Kč. Stavební práce byly provedeny stavební firmou Karel Fojtl z Římova, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Touto cestou bych chtěl poděkovat zaměstnancům Mateřské školy a rodičům, kteří se podíleli na vyklizení MŠ
před rekonstrukcí a následnému nastěhování věcí před začátkem školního roku.
Výstavba 6 bytových jednotek v podkroví bývalého SOU lesnického
V minulosti došlo k vybudování celkem 13 bytů
v bývalém SOU lesnickém v Lesonicích. Poslední nevyužitou částí,
která zůstala bylo podkroví. Zhruba před 4 lety došlo k naprojektování bytů v této části, přičemž jsme se celkem 2x pokoušeli
o získání dotace na sociální bydle-ní. Zde jsme byli neúspěšní,
a to s ohledem na množství podaných projektů. Na začátku
letošního roku jsme podali novou přepracovanou žádost, kdy
nám bylo v květnu sděleno, že se obec umístila s projektem
v pořadí jako druhá v ČR a mohli jsme přistoupit k realizaci

projektu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Jemnická stavba, a.s. a od srpna započali práce na vestavbě podkroví. Celkem
vznikne 6 bytů o velikostech od 23 m2 až po 75 m2. Každý z bytů bude mít rovněž sklepní prostor, který vznikne v široké
vstupní chodbě do domu. Kromě vestavby podkrovních bytů došlo ke kompletní výměně střechy. Zde nebyl problém
v životnosti plechu, ale v naprosto lajdáckém položení střechy, kdy docházelo k zatékání do konstrukce budovy, což si
vyžádalo sundání krytiny a položení nové. Celkové náklady na vestavbu jsou okolo 7,6 milionu Kč, přičemž se nám podařilo
získat dotaci ve výši 6,3 milionu Kč od Ministerstva financí ČR. Kolaudace bytů by měla proběhnout do konce roku 2020.

Sběrné místo odpadu v Lesonicích
Od března 2020 byly zahájeny
práce na rekonstrukci prostranství za
Obecním úřadem v Lesonicích, kde jsme
se rozhodli vybudovat sběrné místo
odpadů. Cílem sběrného místa je vytřídit
zbylé odpady, které občané přivezou
a tyto pak odvézt na skládku v Petrůvkách, přičemž chceme „vynechat “
prostředníka, kterým je sběrný dvůr
v Moravských Budějovicích, který si
účtuje mnohem větší poplatky za odvoz
a skládkování, než jsou účtovány obci
prostřednictvím skládky v Petrůvkách
(obec je členem svazku, který provozuje skládku). Zároveň jsme chtěli upravit místo za obecním úřadem, které nebylo
zrovna v nejlepším stavu. V rámci oprav došlo k vydláždění nebo k položení zatravňovací dlažby na více jak 400 m2 plochy,
v zadní části byly uloženy betonové panely, které budou sloužit pro velkoobjemové kontejnery. Byla zhotovena příjezdová
komunikace ze zatravňovacích dlaždic, položeny nové podlahy do budovy za obecním úřadem, zároveň byla na této
budově provedena nová fasáda, usazeno nové dřevěné oplocení a samotné sběrné místo bylo dne 21. 11. 2020 otevřeno.
Otevírací doba je každou sobotu od 8:00 do 10:00 hod., kde Vám obsluha dvoru sdělí, jaký odpad kam uložit. Občas
se mě lidé ptají, co všechno lze ukládat. K tomu byl distribuován do každé domácnosti leták, který je součástí zpravodaje.
Myšlenka je taková, aby každý používal zdravý selský rozum. V současné době nejsme schopni odvézt objemný odpad –
např. sedačku nebo množství nebezpečného odpadu jako např. azbest, nicméně téměř vše ostatní se zde dá uložit. Myslím
tím jak tříditelný, tak netříditelný odpad, elektroodpad, sklo, nábytek (ideální, když jej máte rozložený), koberce, matrace,
lino, nebezpečný odpad – baterie, autobaterie, plechovky, ředidla, barvy atd. Cílem je, abyste měli možnost v místě
odevzdat zdarma odpad, nicméně místo není určeno např. pro ukládání odpadu z podnikání, odpadu velkého množství
(myšleno např. když vyklízíte starý dům a máte odpadu několik vleček atd.) – na to opravdu není sběrné místo stavěné.
Celá rekonstrukce si vyžádala částku 750 tisíc Kč, přičemž 130 tisíc Kč pokryla dotace z Kraje Vysočina a práce
provedla firma Karel Fojtl z Římova.
Oprava parketové podlahy v Sokolovně
V červenci 2020 proběhla oprava parket v budově sokolovny, přičemž došlo ke zbroušení starého laku na sále,
zároveň byly zbroušeny parkety a byl nanesen nový lak. Celková cena za opravu byla 100 tisíc Kč a práce provedl pan
František Holubec z Jaroměřic nad Rokytnou.
Oprava autobusové čekárny v Lesonicích
V průběhu léta proběhla celková oprava autobusové čekárny v Lesonicích. Došlo k opravě zdiva, nanesení
nové fasády, instalaci nové dlažby v čekárně, instalaci
nových laviček a rovněž byl vydlážděno nástupní místo
naproti čekárně, které bylo rovněž osazeno lavičkami.
Celkově se oprava čekárny a přilehlého okolí vyšplhala na
částku 90 tisíc Kč a to včetně laviček.

Odpočinková zóna u domu čp. 169
Na jaře jsme zjistili, že většina stromů
v okolí domu čp. 169 je napadena kůrovcem. Na
základě toho se uskutečnily dvě brigády, kdy za
pomoci pana Jiřího Anděla byly stromy pokáceny
a následně odvezeny jako palivové dříví do kabin
a hospody na hřišti. Na místo těchto stromů byla
naprojektována odpočinková zóna a nová výsadba, kterou provedl pan Vladimír Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou. V rámci těchto úprav budou
ještě instalovány nové lavičky.

Plánované investiční akce na rok 2021
Pro rok 2021 jsme rozpracovali celou řadu investičních akcí, z nichž některé máme již finančně zajištěné a některé
jsou ve fázi podání žádostí o dotaci. Nejprve bych rád informoval o akcích, kde již máme zajištěnou spoluúčast státu.

Rekonstrukce budovy zámku čp. 1
V roce 2020 se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci budovy zámku čp. 1, kdy samotná realizace by měla
být provedena v roce 2021. Během oprav dojde ke kompletní výměně střechy a zateplení stropů, dále ke kompletní opravě
celé fasády, přičemž by měl zůstat zachovaný ráz původní fasády s obnovením tzv. šambrán (architektonický prvek
ohraničující okna a dveře). Samotná rekonstrukce střechy je složitější, neboť zde žije největší kolonie netopýrů v kraji
Vysočina a zároveň velké množství zde hnízdících rorýsů, proto musí být prováděna pouze v určitém období.
Rekonstrukce by měla započít v únoru 2021 a ukončena by měla být v září 2021. Celková cena rekonstrukce je
6 milionů Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci ve výši 4,2 milionu Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Ve výběrovém
řízení zvítězila firma Jemnická stavba a.s., která podala nejnižší nabídku.
Nákup velkoobjemových kontejnerů
V rámci podané žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí jsme získali dotaci ve výši 420 tisíc Kč na
nákup 10 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou sloužit na svoz bioodpadu, sutě, velkoobjemového odpadu
a dalších. Kontejnery bude rovněž možno na obci zapůjčit při soukromých rekonstrukčních prací, popř. dle další potřeby.
Zároveň s těmito kontejnery budou z dotace zakoupeny další kontejnery na tříděný odpad, kdy cílem je instalace nového
„hnízda“ kontejnerů v souvislosti s výstavbou na Chmelenci. Celková částka na pořízení kontejnerů je 520 tisíc Kč a tyto
dodá do března 2021 firma Elkoplast, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Rekonstrukce otopné soustavy v Sokolovně
V minulých letech prošla sokolovna celou řadou úprava a rekonstrukcí, kdy poslední etapou je rekonstrukce
kotelny a zbytku otopné soustavy. Proto jsme v roce 2020 požádali státní fond životního prostředí o dotaci na
rekonstrukci kotelny, kdy současné staré kotle by měl nahradit nový kondenzační kotel včetně celého vybavení kotelny.
Celková cena rekonstrukce činí 450 tisíc Kč a státní fond životního prostředí se bude spolupodílet 190 tisíci Kč.
Rekonstrukce bude probíhat od února do dubna 2021.
Výstavba Re – use centra
Současná doba je poznamenaná konzumním životem, kdy mnohdy funkční věcí končí na skládkách, ačkoliv by
mohlo dojít k dalšímu využití. Nejenom s ohledem na výše uvedenou skutečnost, ale i s přihlédnutím k tomu, že postupně
dojde k zákazu skládkování, popř. k citelnému zvyšování skládkovného jsme se rozhodli vybudovat tzv. Re-use centrum.
Jedná se o místo, kde bude možné uložit věci, které již chcete vyhodit, protože je nepotřebujete, nicméně někdo jiný je po
Vás ještě může využít. Re – use centrum bude vybudováno na bývalé skládce v Hluboké, kdy zde vznikne dlážděná
oplocená plocha o velikosti 280 m2. Na ploše budou uzavíratelné železné kontejnery s regály, venkovní přístřešek a zázemí
pro obsluhu včetně potřebného nářadí a vybavení. V případě, že někdo odveze využitelné věci na sběrné místo, popř.
přímo do Re-use centra, tak zde dojde k jejich zatřídění a kdokoliv si může z Re-use centra odnést zdarma to, co bude
zrovna potřebovat. Smyslem je dát věcem druhou šanci a snížit produkované množství odpadu. Nejedná se pouze
o použité věci, ale mnohdy nám zůstávají doma např. zbytky obkladů, cihel a dalších, pro které již nemáme využití

a potřebujeme se jich zbavit. A někdo jiný zase potřebuje právě pár cihel, trochu lepidla a další. Zároveň bychom zde
chtěli do budoucna zřídit malou skládku písku a štěrku pro potřeby občanů. Celá akce by měla vyjít zhruba na 1,2 milionu,
přičemž se nám podařilo získat dotaci ve výši přes jeden milion Kč.

Vodovod Lesonicko a kanalizace Horní Lažany
V průběhu roku 2021 a 2022 bude probíhat výstavba vodovodu Lesonicko, kdy souběžně s vodovodem proběhne
výstavba kanalizace pro Horní Lažany. Obec již pro vodovod udělala maximum a veškerá další činnost je organizována ze
strany Svazku Vodovody a kanalizace Třebíč. Co se týče výstavby kanalizace Horní Lažany, zde je investorem obec, kdy
celá akce byla vysoutěžena za částku 5,5 milionu Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci ve výši 3,5 milionu Kč
a o dalších cca 600 tisíc chceme na jaře požádat v rámci Fondu Vysočiny.

Další projekty, na které budeme v roce 2021 žádat o dotaci
Rekonstrukce komunikace č. 9c
Jedná se o komunikaci okolo parku, a to od autobusové zastávky po prodejnu COOP. Cílem je nejenom oprava
celkového povrchu, ale v místech od napojení na krajskou komunikaci po vjezd do Rolnické společnosti by mělo dojít ke
kompletní opravě včetně podloží, aby zde mohly bez problémů jezdit těžké stroje a neničily komunikaci. Ve spodní části
bude umístěn lapač vody, který bude odveden drenáží na prostor před jedlým parčíkem.
Oprava dětského hřiště a doplnění odpočinkové zóny
Cílem je opravit a rozšířit dětské hřiště v sousedství zámku a zároveň bychom zde chtěli instalovat venkovní
posilovací a protahovací stroje vhodné pro všechny věkové kategorie. Odpočinkovou zónu by měla doplnit výsadba
stromů a keřů s novými lavičkami.
Rekonstrukce vnitřní části hospodářského pavilonu MŠ Lesonice
Vzhledem k tomu, že vnitřní část hospodářského pavilonu je poslední část MŠ, která neprošla rekonstrukcí, chtěli
bychom získat finance na dokončení celého projektu. V rámci úprav by mělo dojít k výměně sítí, položení nových podlah,
instalace nové vzduchotechniky do kuchyně, nákup nových spotřebičů do kuchyně. Kompletně chceme vyměnit osvětlení
a zvětšit jídelnu pro děti.
Vybudování parkoviště za domem čp. 169
V návaznosti na vestavbu dalších 6 bytů v domě čp. 169 se snažíme vyřešit i situaci s parkováním v okolí bytového
domu. Ačkoliv jsme již v loňském roce přistavěli dalších 6 parkovacích míst, tak i přes to nedostačuje kapacita parkování
množství vozidel. Proto zvažujeme vybudování zpevněné plochy za domem čp. 169, kde by mohlo vzniknout dalších cca
8 parkovacích míst.
Výměna veřejného osvětlení
Pro rok 2021 jsme podali žádost dotaci na výměnu veřejného osvětlení v obci. V současné době máme ve výbavě
celkem 3 druhy osvětlení, které nevyhovují intenzitě osvětlení nemluvě o neúspornosti těchto svítidel. V rámci nových
světel, která jsou plánována pro roky 2021–2022 se počítá s LED světly s tím, že dojde k posílení o 15 ks svítidel tak, aby
osvětlení vyhovovalo normám. Výměnou dojde k úspoře přes 60 procent spotřebované energie.
Rekonstrukce hospody na hřišti
V souvislosti s nižším výběrem daní došlo k poklesu na straně příjmů obce. Proto se snažíme maximum projektů
realizovat prostřednictvím dotací s vyšším finančním podílem ze strany jednotlivých ministerstev. Zároveň jsme byli
nuceni některé projekty přepracovat. Jedním z nich byla výstavba nové hospody, kdy jsme se nakonec z výše uvedených
důvodů rozhodli pro finančně mnohem levnější variantu postupné rekonstrukce. Na podzim proběhly brigády na zateplení
části stropu a instalace nových kamen včetně komínu. Poté došlo k vyzdění přístavku, kde vznikne sklad s malou
kuchyňkou a zbude zde ještě místo pro rozšíření záchodů. Rovněž byly položeny nové odpady, provedeny prostupy pro
novou přípojku elektrické energie a novou vodovodní přípojku. V další etapě v průběhu zimy dojde ke kompletní
rekonstrukci záchodů, zateplení zadní části hospody a podlah a z jara dojde k zateplení obvodových zdí a natažení fasády.
Zároveň je počítáno s vybudováním venkovní terasy ze strany směrem ke hřišti. Na opravách se bude podílet jak obec
Lesonice, tak i FK Podhorácko.

Pravidla pro ukládání odpadu na sběrném místě v obci Lesonice
Sběrné místo je vybudováno jako místo k uložení pouze určitých druhů odpadů, a to pouze pro občany obce Lesonice.
Důvodem vzniku jsou čím dál vyšší náklady na ukládání odpadů občany obce (na sběrných dvorech), které jsou následně
přenášeny do obecního rozpočtu a platíme je všichni, ať už odpad produkujete nebo ne. Proto chceme odpad po
vytřídění odvážet přímo na skládku a tím vyřadit mezičlánek sběrného dvora, kde je do uložení započten i další
manipulační a převozní poplatek. Sběrné místo bude otevřeno vždy v sobotu od 8 do 10 hodin počínaje sobotou
21. 11. 2020, přičemž zde bude přítomen správce sběrného místa, který vám sdělí, kam se jaký odpad ukládá.

Co lze ukládat na sběrném místě:
Elektroodpad
Elektroodpad musí být kompletní i s přívodními šňůrami. V případě, že nebude kompletní, tento nebude přijat. Důvodem
je, že svozová firma neodebírá zpět nekompletní spotřebiče a v tom případě musí obec platit za uložení odpadu.

Železný odpad
Drobný železný odpad lze ukládat do malých kontejnerů v rámci „tříděných sběrných hnízd“ v obci. Větší části železa,
které se nevejdou do těchto kontejnerů, lze uložit na sběrném místě za obcí.

Plastový odpad
Drobný plast lze ukládat do kontejnerů v rámci obce, větší plasty lze uložit na sběrném místě.

Papírový odpad
Lze ukládat jak do kontejnerů na tříděný odpad v rámci obce, tak i na sběrném místě.

Sklo
Sklo lze ukládat do kontejnerů na tříděný odpad, větší kusy skla lze uložit na sběrném místě, kde dojde k jejich rozbití
a odvozu na recyklační místo.
Nebezpečný odpad
Jedná se o zbytky barev, prázdné plechovky od barev, ředidla, oleje, autobaterie, obyčejné baterie, žárovky, zářivky atd..
Místo není určené pro odkládání kyselin a zvlášť nebezpečných chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví nebo život
obsluhy sběrného místa. Na sběrné místo nelze ukládat pneumatiky – tyto odevzdejte v místě pneuservisu, který je ze
zákona o zpětném odběru musí převzít. V případě, že pneumatiky na Sběrné místo uložíte, bude každá z nich zpoplatněna
částkou 50 Kč. Zároveň nelze ukládat ani výrobky obsahující azbest (staré plotové desky, střešní krytinu, azbestové
roury atd.) Tento materiál může odebírat pouze skládka v Petrůvkách, a to za poplatek, který Vám bude naúčtován přímo
na místě.

Baterie a autobaterie
Lze ukládat na sběrném místě do přistavených kontejnerů.

Rostlinné a živočišné tuky
Na sběrné místo můžete ukládat rostlinné a živočišné tuky, které vznikají jako kuchyňský odpad. Obec má smlouvu se
svozovou firmou, kdy tuky musíte doma přes síto přecedit do plastové láhve, tuto uzavřít a takto scezený tuk lze uložit na
sběrném místě. V případě, že odevzdáte nescezený tuk, nebude tento odebrán, neboť by obec musela firmě platit za další
likvidaci olejů.

Velkoobjemový odpad
V současné době lze uložit např. dřevěný nábytek – tento musí být rozebraný tak, aby byl co nejskladnější (nejlépe jej
rozbít na samostatné desky), koberce, matrace, lino atd., nelze ukládat např. sedačky a podobné větší předměty, které
nelze rozebrat (nelze oddělit dřevěná část od matrací atd. Tyto nadměrné předměty bude možno ukládat od jara 2021,
kdy budou k dispozici velkoobjemové kontejnery).

Bioodpad
Tento odpad nepatří na sběrné místo, ale do kontejnerů na hřišti, na skládce nebo do traktorových vleček na obci. Co se
týče větví, tak tyto lze uložit na skládce v Hluboké.

Pod domovní odpad ale nepatří odpad při likvidaci celých domácností, při vyklízení domů (např. před jejich
prodejem), odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při výměně střešní krytiny, odpad vzniklý při bourání příček,
zdí, výměně oken nebo dveří apod. nebo výkopová zemina, pořizujete-li si např. bazén nebo novou dlažbu na
dvorku. Toto není domovní odpad, ale odpad vzniklý podnikatelskou činností firmy, která vám opravy dělá. Pokud
si stavební práce provádíte sami, pak i v tomto případě nemůžete s takovým odpadem přijet na sběrné místo
a požadovat jeho uložení. Uložení takového odpadu si musíte zajistit a zaplatit sami – již proto, že by to jinak
museli zaplatit všichni ostatní občané, kteří takové práce doma nedělají. V současné době zatím funguje možnost
po telefonické dohodě uložení stavební suti nebo zeminy na bývalé skládce v Hluboké, nicméně vzhledem k tomu,
že i tato již přestává stačit, tak postupem času dojde i zde k uzavření ukládání tohoto druhu odpadu. Sběrné místo
neslouží ani podnikatelům, např. není možné, aby zde opravář počítačů ukládal každý týden několik
neopravitelných přístrojů nebo opravář vozidel odvážel plasty a náhradní díly z vozidel. Navíc, naše sběrné místo
není skládka nebo klasický sběrný dvůr, nemá pro skládku potřebné parametry. Jedná se o "sběrné místo", kam
můžete vyjmenované druhy odpadů uložit a obec se zdarma postará o jejich zneškodnění. Odpad je zároveň
potřeba ukládat smysluplně – např. linoleum a koberce převázat atd. – nezapomeňte, že po uložení na sběrné
místo musí někdo další tyto věci naložit a zajistit jejich vyložení na skládce.

Brigádnická činnost

V letošním roce jsme společně vykonali pro obec opět kus brigádnické práce a ušetřili nejenom část financí, které
bychom platili firmám, ale udělali jsme rovněž něco pro všechny, za což bych chtěl všem, kteří přiložili ruku k dílu
poděkovat.
Pokud to vezmu chronologicky, tak z jara proběhly 2 brigády v lese zaměřené na odvoz palivového dřeva na topení
do hospody na hřišti a do kabin. Následovaly 2 brigády na pokácení a odvoz suchých stromů za domem čp. 169.
Rodiče dětí pomohli při vyklízení a následném nastěhování pavilonu dětí v Mateřské škole. Na tréninkovém hřišti
proběhly 2 brigády na dosypání a dorovnání plochy překatrovanou hlínou. Dobrovolníci se rovněž sešli na akci při čištění
zanesených dešťových kanálů.
Na podzim se uskutečnila brigáda na zateplení stropu v hospodě na hřišti a brigáda na instalaci nových kamen
a nového komína.
V neposlední řadě proběhly brigády, při nichž se připravilo topení na zimu na fotbalovém hřišti.
Mgr. Zbyněk Nejezchleba, starosta

Čištění kanálů

Instalace oplocení u sběrného
dvora

Odstranění suchých stromů
u čp. 169

Od našich dopisovatelů …
Základní a mateřská škola Lesonice
První září bývá hlavně pro prvňáčky a jejich rodiče, ale i pro malé děti ve školce, které poprvé vstupují do kolektivu
dětí bez maminky, zcela nezapomenutelným dnem. Rodiče se často strachují, zda se jejich dětem bude dařit, zda zvládnou
odloučení od rodičů, zda se jim ve školce či škole bude líbit… Jak probíhal podzim v naší škole, se dočtete v jednotlivých
příspěvcích. Nejdříve bych však ráda poděkovala předchozí paní ředitelce Jitce Řezníčkové za její energii a čas, který
věnovala dětem a fungování lesonické školy.

Podzim v MŠ
O letních prázdninách se v mateřské škole pilně pracovalo. Vše se stihlo v termínu a v září jsme se tak mohli sejít
v nově zrekonstruované školce. Nový strop s osvětlením, podlahy, radiátory, dveře, nový nábytek a výmalba, zmodernizovaly vnitřní prostory budovy. Děkujeme panu starostovi za vyřízení dotace na rekonstrukci, firmám, které se podílely
na stavebních úpravách a rodičům, kteří nám pomohli s nastěhováním a úklidem.
Děti jsou podle věku rozděleny ve dvou třídách. V I. oddělení jsou děti předškolní a děti, kterým v tomto školním
roce bude 5 roků. Ve II. oddělení jsou děti tří a čtyřleté. Rádi se ale venku při procházkách nebo na zahradě potkáváme
a hrajeme si spolu.
K podzimu patří zvykání si nově příchozích dětí na školku a odloučení od rodičů, na nová pravidla a společné
soužití. Podzimní dary ze zahrady a z pole, život v lese, podzimní počasí, pouštění draka, Halloween, Martin na bílém
koni…. tím vším jsme se bavili. Předškolní děti měly jet na výlet do zoologické zahrady, ale vzhledem k letošní situaci, jsme
si ve školce na ZOO pouze zahráli. V letošním roce je vše trochu jinak, nejezdíme do divadel, nepořádáme ve školce žádná
společná setkání s rodiči. Doufejme, že vše zvládneme ve zdraví a že bude jen lépe.
Nyní se už přeneseme na vánoční těšení. Čertíky začínáme a poté se budeme těšit na nadílku u stromečku.

Podzim v ZŠ
Prvního září jsme ve škole přivítali pět prvňáčků. Je radost dívat se na malé vědátory, kteří mají chuť do učení ‚
a chtějí vědět vše, a to pokud možno co nejrychleji. Školní rok se rozběhl velice rychle. Obávali jsme se zavření škol
z důvodu pandemie, a proto jsme chtěli zvládnout různé akce ještě před tímto okamžikem.
Začátkem září jsme se účastnili programu o prevenci dětských úrazů a poskytnutí první pomoci. Přijela za námi
lektorka z Kraje Vysočina. Teď už všichni víme, jak předcházet úrazům, jak se bezpečně chovat na silnici a jak pomoci
někomu, kdo to zrovna potřebuje. Děti pracovaly ve skupinkách, zasoutěžily si a dokonce si vyzkoušely na modelu masáž
srdce.
V úterý 22. září jsme vyjeli na dětské dopravní hřiště do Moravských Budějovic. Tam na nás čekala instruktorka,
která s dětmi zopakovala dopravní značky a pravidla silničního provozu. Děti potom nasedly na nová kola a koloběžky

a zkoušely se bezpečně pohybovat po hřišti jako opravdoví cyklisté na vozovce, přejezdu a křižovatce. K nehodě nedošlo
a všichni dojeli šťastně do cíle.
Čekali nás dvě akce, které se mohly uskutečnit díky zapojení školy do projektu MŠMT tzv. Šablon.
První z nich byla návštěva farmy v Zašovicích s programem Cesta k vlně. Děti se dozvěděly různé zajímavosti
o zvířatech a jejich srsti a možném zpracování na vlnu. Vyrobily si plstěnou ozdobu, na kterou byly náležitě hrdé a udělaly
s ní radost nejenom sobě, ale i svým maminkám či babičkám.
Druhou podpořenou akcí byla výprava do jihlavské ZOO. Program s názvem „ZOO v krabici“ probíhal
v netradičním environmentálním centru „Podpovrchem“. Děti nahlédly do krabic s písmeny O, P, T, M a H. Osahaly si kůži
tygra, medvěda, podržely si živého hada, mohly obdivovat krásně barevné peří papouška. Povídaly si o lidoopech
a dozvěděly se, co společného mají s člověkem. Nakonec jsme vyrazili do areálu ZOO, kde jsme viděli živá zvířata z různých
koutů světa. V této ZOO jsme určitě nebyli naposledy!
Prvního října slaví senioři na celém světě svůj svátek. Proto děti vyrobily přáníčka, ve kterých popřály seniorům
v naší obci hodně zdraví a připomněly jim, že na ně myslí. Přání byla předána panu starostovi, aby se dostala do správných
poštovních schránek. Touto aktivitou jsme se zapojili do projektu Kraje Vysočina.
V rámci čtenářského kroužku navštívily děti s paní učitelkou obecní knihovnu na OÚ Lesonice. Tam obdivovaly
nové i staré knihy, ale taky si společně jednu celou přečetly. Jmenovala se Divný brach strach od Martiny Špinkové. „Báli
jste se někdy? Čeho? Jak se dá bojovat se strachem? Už teď na to známe odpovědi a můžeme to vyzkoušet, až nás strach
přepadne.“
Děti si někdy během školního roku přejí, aby se zavřela škola a mohly zůstat doma. Je až neuvěřitelné, že se jim
tento sen v letošním roce splnil hned dvakrát.
Nezůstali jsme pozadu a zřídili si službu Microsoft Teams. S dětmi jsme se během distančního vzdělávání vídali
každý den přes monitory počítačů. Díky spolupráci rodičů jsme to společně zvládli. Už se ale všichni těšíme, až bude vše
opět v normálu.
Byl to velice zvláštní rok, ale i za této situace jsme se mnohému naučili a uvědomili si, co je a co není důležité.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za důvěru, podporu a spolupráci.
Další velký dík patří všem pracovníkům školy, kteří dělají vše pro to, aby se dětem ve školce či škole líbilo, aby
domů odcházely spokojené a těšily se na další zajímavý den.
Děkuji zřizovateli za dobrou spolupráci.
VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ VE ZDRAVÍ A LEPŠÍ ČASY V NOVÉM ROCE 2021 přeje kolektiv základní
a mateřské školy.
V. Foralová, P. Řepová, J. Šebková

Ze života hasičů …

V letošním roce zasahovala jednotka SDH obce Lesonice k 22. listopadu 2020 u 44 událostí. Z toho byly 4 požáry,
1 dopravní nehoda, 37 technických pomocí (20x odstranění větví, stromů nebo drátů z komunikace, 6x čištění kanalizace,
5x čerpání vody, 3x likvidace nebezpečného hmyzu, 1x pátrání po pohřešované osobě, 1x provizorní oprava střechy,
1x oplach komunikace), 1 ostatní mimořádná událost (dovoz desinfekce pro obec), 1 planý poplach.
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí zajistil první svoz elektrospotřebičů. Elektrospotřebiče budou
ukládány na sběrném místě za obecním úřadem.
Kulturní a společenské akce v rámci sborů byly z důvodu nákazy Covid-19 značně omezeny či zrušeny. Několik
málo soutěží bylo uspořádáno v rámci TFA. V tabulce jsou výsledky Petra Neubauera, který se i přes složitou dobu
zúčastnil několika soutěží s následujícími výsledky:
15.2.
31.5.
14.6.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
23.8.
5.9.
26.9.
27.9.

Bělá u Turnova
Jiratice
Trpín
Sebranice
Kobylí
Doubravnice nad Svitavou
Salašská rozhledna
Velká nad Veličkou
Velatice
Milevsko (čtyř úsekové TFA)
Sokolnice

6. místo z 21
1. místo z 8
11. místo ze 14
3. místo ze 14
6. místo z 26
10. místo z 11
3. místo z 12
3. místo ze 13
2. místo z 11
1. místo z 5
2. místo z 9

Petr Neubauer byl nominován do reprezentace Kraje Vysočina na Mistrovství ČR v TFA, které se mělo konat v říjnu
2020 ve Svitavách. Bohužel i tato soutěž byla zrušena a organizátoři přesunuli soutěž na náhradní termín a to: 24. dubna
2021.

Seniorky a jejich rok 2020

Lesonické seniorky začaly rok 2020 6. března oslavou Mezinárodního
dne žen. Večírek začal v 17 hodin na obecním úřadě – sešlo se nás šestnáct.
Občerstvení jsme si zajišťovaly samy – tedy plné stoly jídla a pití. K tomu veselo
až na půdu, vtipy, povídky a také něco ze života. Ani nepotřebujeme muzikanta.
No a potom? Potom vypukla ta ošklivá „chřipka“, která omezila veškerý společenský život, zákaz scházení atd.
Nekonal se ani výšlap na Brdo v květnu, ani podzimní výlet na Václava po okolí.

Baby tour
Ve spolupráci s obcí Lesonice pořádáme 25. července na fotbalovém hřišti loučení „Baby tour“ a zároveň zábavné
odpoledne pro děti, které naplánovala Bára Bumbová. Proběhlo hledání pokladu ve stylu bojovky, karneval s diskotékou,
malování na obličej s paní Hanákovou. Děti úkoly plnily s přehledem, odměnu si zasloužily – balíček od sponzorů (Rolnická
společnost Lesonice, sýrárna Želetava, elektro Václavek, Anežka Ondráčková, fotbalisté Lesonice. Opékání buřtíků děti
také zvládly.
Výlet na Sádek
Na podzim jsme ještě stihly jeden výlet. Je úterý 15. září 2020 – krásný den, nasedáme na autobus směr Sádek.
Je nás šest. Pomalou procházkou jdeme do kopce k hospůdce. Sedneme na terasu, ochutnáváme burčák a dáváme si

sádeckou topinku. Kocháme se překrásným výhledem do vinohradu. Najednou je z příjemně prožitého odpoledne večer.
Domů se vracíme autem se Stanislavem Šťavou. Spokojené, odpočaté, s lahví burčáku – něco pro rodinu.

Malé zamyšlení a vzpomínka na deset let Baby tour
Na začátku nás napadlo oživit Lesonický triatlon, a tak jsme se staly takovými
„předskokankami“.
A nyní z deníku Baby tour:
1. ročník: 23. 7. 2011 – 16 účastnic, počasí vyšlo, napoprvé bezva.
2. ročník: 14. 7. 2012 – 17 účastnic, pršelo, ale jsme spokojené.
3. ročník: 13. 7. 2013 – 15 účastnic, počasí se vydařilo.
4. ročník: 19. 7. 2014 – 15 účastnic, tropický den, přežily jsme.
5. ročník: 18. 7. 2015 - 30 účastnic, maminky s dětmi, počasí akorát, paráda.
6. ročník: 16. 7. 2016 – 12 účastnic, počasí také přálo.
7. ročník: 22. 7. 2017 – 10 účastnic (jako nejméně, u Nahodilů svatba) – my, co jsme jely odpoledne, máme hoňku to
stihnout. ……Stihly!
8. ročník: 12. 8. 2018 – 17 účastnic, počasí dobré.
9. ročník Baby tour 13. 7. 2019 se nekonal – ani triatlon. Onemocněl hlavní pořadatel. Tak jsme si náš „závodík“ odjely
ve 14 lidech až 17. 8. 2019. Počasí dobré. Opékání buřtíků nechybělo.
No a letošní Baby tour 2020 byla asi poslední, protože už nejsme holčičky. Ani mladé víno, ale pozdní sběr, tak
je nejlepší přestat a nepřemáhat se.
V některém z ročníků vznikla básnička:
Helou, helou, baby jedou,
ženou svoje oře chtivé,
aby byly brzy v cíli.
Jedou z kopce po rovince,
potí se jim čelo, ruce.
Dojedou-li do cíle, odměna je
nemine.

Co říct závěrem? Že to rekreačně zkusíme příští rok znovu?
Musíme, protože to bylo překrásných deset roků ve společnosti
kamarádek. A být dítětem celý
život? Ano! Jen tak nás něco nezastaví
Seniorky

Jaký byl rok 2020 u zahrádkářů?
Končící rok 2020 byl hodně zvláštní. Epidemie a následná opatření omezila společenské aktivity, setkávání. Přivedla nás ale také více do přírody, do zahrádky a dařilo se. Od roku 2014 jsme čelili systematickému
suchu, které limitovalo úrodu. Letošní rok byl na srážky bohatý, doplnila se hladina spodních vod, a to se také projevilo
na hojné úrodě ovoce všeho druhu, dařilo se i zelenině. Pěstovat zeleninu i ovoce v BIO kvalitě zvládne každý s trochou
trpělivosti a základní zkušeností se zahrádkou. Naše výpěstky jsou zdrojem celé řady pro lidský organismus prospěšných
látek, jako jsou vitamíny, minerální látky, barviva, vláknina a celá řada dalších složek s antioxidační aktivitou. Zvláště
zelenina by měla být nepostradatelnou součástí racionální lidské výživy – zvláště v syrovém stavu, ev. kulinářsky šetrně
upravená. Výzkumy jasně potvrzují, že pravidelná konzumace dostatečného množství zdravotně nezávadné zeleniny
snižuje riziko výskytu některých civilizačních chorob, výrazně podporuje imunitu – což je v současné době zvlášť
významné. Ukázka zahradnických výpěstků v bohatém sortimentu a vysoké kvalitě prezentované na pravidelné oblastní
výstavě v Třebíči se letos nemohla uskutečnit, tak alespoň přikládáme fotografie letošní úrody.
Věříme, že epidemie brzy skončí a život se vrátí do normálu.
Přejeme co nejklidnější Vánoce!
Do roku 2021 přejí lesoničtí zahrádkáři všem spoluobčanům hodně zdraví, pohody, příhodné počasí, hezké
výpěstky a naděje na vše dobré!
Jaroslav Marek

Lesonický duatlon 2020
V sobotu 29. 8. 2020 proběhl další ročník Lesonického duatlonu. Všichni příznivci běhu a cyklistiky se sešli
v 16 hodin na fotbalovém hřišti, kde byl závod odstartován. 2 km běh, 21 km kolo, 2 km běh. Připraveny byly kategorie
muži, ženy, rozdělené dle věku, a štafety mužské a smíšené. Na výsledkové listině dole je uvedeno umístění pouze
lesonických účastníků.

Fotbalový klub FK Podhorácko 2015
Ohlédnutí za fotbalem v letošním roce 2020
Kvůli pandemii koronaviru COVID-19 byla na základě rozhodnutí Fotbalové asociace
České republiky předčasně ukončena jarní sezona mistrovských a pohárových soutěží okresního
fotbalového svazu Třebíč. S napětím jsme očekávali, zda po následném rozvolňování vládních
opatření týkající se pandemie koronaviru přeci jen nebude zbývající část jarní fotbalové sezony
dohrána. Nestalo se tak.
Nicméně fotbalisté nezaháleli a po domluvě s fotbalovými kluby Domamile, Jakubova a Litohoře se zrodila
myšlenka odehrát vlastní soutěž – 1. ročník Radvanského poháru.
Fotbalisté Podhorácka po vynikajících výkonech a chytré taktice trenéra Michala Cakla 1. ročník Radvanského
poháru vyhráli. Za to patří všem hráčům a trenérovi velké poděkování. Ze šesti odehraných zápasů 4x vyhráli, 1x remizovali
a jen 1 utkání prohráli. Gratulujeme k zisku cenné trofeje, kterou fotbalisté Podhorácka převzali z rukou předsedy
fotbalového svazu Třebíč Radka Zimy.
Radvanský pohár
1. ročník

Podhorácko

Jakubov

Litohoř

Domamil

Skóre

Body

Pořadí

2

5:3
4:6

3:1
3:0

3:1
0:0

18:11

13

1

Jakubov

3:5
6:4

0

2:4
6:4

3:3
0:0

20:20

8

2

Litohoř

1:3
0:3

4:2
4:6

2

2:4
6:0

17:18

6

3

Domamil

1:3
0:0

3:3
0:0

4:2
0:6

0

8:14

6

4

Podhorácko

Vítězové Radvanského poháru
Kolo

Datum

Zápas

Výsledek zápasu

1.

24.05.2020

Litohoř - Domamil

2:4

1.

24.05.2020

Podhorácko - Jakubov

5:3

2.

31.05.2020

Litohoř - Podhorácko

1:3

2.

31.05.2020

Domamil - Jakubov

3:3

3.

07.06.2020

Jakubov - Litohoř

2:4

3.

07.06.2020

Podhorácko - Domamil

3:1

4.

14.06.2020

Domamil - Litohoř

0:6

4.

14.06.2020

Jakubov - Podhorácko

6:4

5.

20.06.2020

Podhorácko - Litohoř

3:0

5.

21.06.2020

Jakubov - Domamil

0:0

6.

26.06.2020

Litohoř - Jakubov

4:6

6.

26.06.2020

Domamil - Podhorácko

0:0

Podzimní část fotbalové sezony ročníku 2020/2021
V letním období pandemie koronaviru COVID-19 mírně ustoupila a celková situace se dočasně zlepšila. Na základě
aktuálních vládních opatření a doporučení Fotbalová asociace České republiky rozhodla o zahájení podzimní sezony
mistrovských a pohárových soutěží. Bohužel situace pandemie koronaviru COVID-19 se začátkem podzimu neustále
zhoršovala, a tak se vládní opatření stále zpřísňovala. V průběhu října na základě rozhodnutí Výkonného výboru Fotbalové
asociace České republiky byl soutěžní ročník 2020/21 mistrovských a pohárových soutěží okresního fotbalového svazu
Třebíč do 31. 12. 2020 přerušen.
Vyhodnocení fotbalové sezony dočasně přerušeného ročníku 2020/2021
Jako již tradičně pokračuje spolupráce fotbalových klubů Podhorácka a Domamile v mládežnických kategoriích.
Fotbalová sezona 2020/2021 byla zahájena s následujícími mužstvy v těchto kategoriích – mladší přípravka „A“ a „B“,
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci a muži. Hráči mladší přípravky „A“ a starší přípravky trénují a hrají domácí zápasy
pod vedením Marka Veselého v Domamili. Hráči nově založeného týmu mladší přípravky „B“ trénují a hrají domácí zápasy
pod vedením Lukáše Ferdana v Lesonicích. Mladší žáky trénuje Martin Lojda s podporou Jirky Ferdana v Lesonicích
a starší žáky trénuje Jiří Ferdan. Hráči všech mládežnických kategorií mají rozehrané své soutěže skvěle a ve všech
kategoriích figurují v horních patrech tabulek. Muži prožívají také jednu z nejlepších sezon posledních let pod vedením
vlasatého stratéga Michala Cakla. V probíhajícím ročníku jsou na druhém místě, a ještě nepoznali hořkost porážky.
Muži – tabulka výsledků dočasně přerušeného ročníku po podzimní části 2020/2021
Pořadí

Družstvo

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1.

Valeč

9

8

1

0

50:11

25

2.

Podhorácko

8

6

2

0

31:10

20

3.

Litohoř

9

5

1

3

32:22

16

4.

Heraltice

8

5

1

2

26:19

16

5.

Želetava "B"

9

4

1

4

31:22

13

6.

Stařeč "B"

9

4

1

4

20:19

13

7.

Domamil

9

4

0

5

15:31

12

8.

Přibyslavice "B"

9

3

0

6

20:31

9

9.

Jakubov

9

2

2

5

23:31

8

10.

Police

9

2

1

6

17:30

7

11.

Blatnice "B"

8

2

1

5

16:31

7

12.

Štěměchy

8

1

1

6

18:42

4

Střelci branek: Kosmák Tomáš 12x, Přibil Vladimír 6x, Sapík Aleš 4x, Pitour Jan 3x, Hakl Filip 2x, Hybner David 1x, Klíma
Jakub 1x, Nováček František 1x, Veselský Jaroslav 1x
Mladší přípravka – tabulka výsledků dočasně přerušeného ročníku po podzimní části 2020/2021
Pořadí

Družstvo

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1.

Stará Říše

14

13

1

0

74:23

40

2.

Podhorácko/Domamil "A"

14

12

2

0

73:24

38

3.

Okříšky "A"

14

9

4

1

93:40

31

4.

Moravské Budějovice

12

9

0

3

58:25

27

5.

Jemnicko

14

7

0

7

48:29

21

6.

Podhorácko/Domamil "B"

14

6

1

7

56:52

19

7.

Blatnice

14

3

1

10

33:65

10

8.

Třebelovice

14

2

1

11

23:71

7

9.

Jaroměřice

14

2

0

12

19:74

6

10.
Nové Syrovice
12
0
0
12
7:81
0
Střelci branek (mužsto „A“ + „B“): Veselý Marek 56x, Pléha Jakub 20x, Kovářová Lucie 13x, Novotný Richard 13x, Polický
Ondřej 12x, Kisela Lucas 8x, Ferdan Lukáš 2x, Bartoš Ondřej 2x, Nedvědická Ester 2x, Bém Lukáš 1x

Starší přípravka – tabulka výsledků dočasně přerušeného ročníku po podzimní části 2020/2021
Pořadí

Družstvo

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1.

Stará Říše

14

8

2

4

82:49

26

2.

Stařeč "A"

10

8

1

1

88:25

25

3.

Moravské Budějovice "A"

8

6

2

0

85:22

20

4.

Podhorácko/Domamil

8

6

1

1

39:8

19

5.

Jemnicko/Třebelovice

12

4

1

7

43:74

13

6.

Moravské Budějovice "B"

10

3

3

4

54:64

12

7.

Předín/Opatov

12

3

3

6

34:57

12

8.

Nové Syrovice

12

3

1

8

29:56

10

9.
Jaroměřice
10
0
0
10
5:104
0
Střelci branek: Číhal Ondřej 13x, Řepa Štěpán 7x, Soukupová Eliška 4x, Stehlík Ondřej 4x, Pléha Jakub 3x, Veselý Marek
3x, Malý Matyáš 2x, Řepa Ondřej 1x, Marek Tomáš 1x, Dvořák Tomáš 1x
Mladší žáci – tabulka výsledků dočasně přerušeného ročníku po podzimní části 2020/2021
Pořadí

Družstvo

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1.

Podhorácko/Domamil

9

5

2

2

35:23

17

2.

Blatnice

8

5

1

2

34:17

16

3.

Moravské Budějovice

9

5

0

4

29:21

15

4.

Okříšky/Stařeč "B"

8

4

1

3

35:31

13

5.

Jemnicko

8

4

0

4

26:23

12

6.

Čáslavice

7

3

2

2

16:18

11

7.
Třebelovice
9
0
0
9
16:58
0
Střelci branek: Lojda Filip 17x, Špinka Štěpán 10x, Jeřábek Dominik 3x, Marek Jan 2x, Číhal Ondřej 1x, Růčka Václav 1x,
Špička Zbyněk 1x
Starší žáci – tabulka výsledků dočasně přerušeného ročníku po podzimní části 2020/2021
Pořadí

Družstvo

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1.

HFK Třebíč/Náměšť-Vícenice "B"

7

6

1

0

52:9

19

2.

Jemnicko

7

6

0

1

52:21

18

3.

Hrotovice

8

6

0

2

29:27

18

4.

Předín/Opatov

7

5

1

1

17:7

16

5.

Podhorácko/Domamil

7

4

1

2

44:23

13

6.

Nové Syrovice

6

2

2

2

15:21

8

7.

Valeč/Lipník

7

2

0

5

14:36

6

8.

Blatnice/Moravské Budějovice

6

1

1

4

15:26

4

9.

Rudíkov

6

1

0

5

17:22

3

10.

Březník

6

1

0

5

9:27

3

11.

Budišov – Nárameč

7

0

0

7

6:51

0

Střelci branek: Soukup Adam 12x, Řepa David 10x, Micka Lubor 8x, Bém Martin 5x, Špinka Štěpán 3x, Vybíral Matěj 2x,
Číhal Matěj 2x, Košák Tomáš 2x
Na závěr bychom rádi poděkovali všem trenérům jednotlivých kategorií, hráčům, fanouškům fotbalu a příznivcům
fotbalového klubu za aktivní spolupráci, podporu a účast.
Bez finanční podpory Obce Lesonice a dalších sponzorů bychom neměli takové zázemí, které nám umožňuje se
fotbalu plnohodnotně věnovat. Všem vám také děkujeme.
Bohužel byl tento rok zvláštní ve všech ohledech, a tedy i v realizaci fotbalové činnosti. Všichni ale věříme, že se
situace bude zlepšovat.

Všem občanům, známým, přátelům, hráčům, trenérům, fanouškům přejeme hodně zdraví, radosti a pozitivní
nálady nejen v období vánočních svátků. Užijte si je co nejlépe a se všemi blízkými. Do nového roku dejte výkop tou
správnou nohou, ať se vám vše daří v osobním i pracovním životě. A hlavně zůstaňte zdraví a dobře naladěni.
Pevně věříme, že se na jaře uvidíme při fotbalových utkáních probíhajícího ročníku 2020/2021.
Roman Ledecký, FK Podhorácko2015

Stavění betlému
V dopoledních sobotních hodinách 28. 11. 2020 proběhlo před první adventní nedělí stavění betlému v parku.
Obvykle každoročně pořádané rozsvícení vánočního stromu s hudební produkcí a svařákem se díky koronaviru tento rok
bohužel konat nemohlo. Obdobně to bude letos i s dalšími vánočními společenskými akcemi. Přesto, pokud by bylo možné
díky bezpečnostním opatřením některé akce zorganizovat, jako např. Běh o vánočního kapříka nebo silvestrovské vítání
nového roku, bude obec Lesonice předem včas informovat.

Autíčka v Zámecké konírně Třebíč
V letních měsících až do 11. října bylo možno na zámku v Třebíči navštívit výstavu s názvem Majklova autíčka,
kterou jsem ve spolupráci se zámkem uspořádal.
Jednalo se o výstavu mé soukromé sbírky autíček, převážně značky Matchbox. Tyto kovové modely autíček začala
v roce 1953 vyrábět anglická firma Lesney Products Company. Češtině dala hračka slovo „angličák.“
Tato moje sbírka a zápal sběratelské vášně u mě propuknul v říjnu roku 2014 po návštěvě Muzea hraček v Lednici.
Začal jsem tedy vyhledávat na internetu, kdo přenechá nebo prodá autíčka mé začínající sběratelské vášně. Také jsem
začal navštěvovat burzy modelů a poznávat tak nové přátelé a sběratelé, kteří se tomuto koníčku věnují už hodně dlouho.
Někteří dokonce již 50 let.
Nyní sleduji již aukce po celém světě a nakupuji převážně v Americe a Anglii. V Americe jsem se dokonce nedávno
kontaktoval s návrhářem designu autíček Matchbox a Hot Wheels, který nedávno odešel do důchodu, ale stále
spolupracuje na návrzích modelů.
Po dvou letech sběratelství v roce 2016, zda vzpomínáte, jsem uspořádal malou výstavu u nás na Lesonickém
zámku. Tenkrát mě velice potěšil váš zájem a návštěvnost na této výstavě. Nenapadlo by mě ale, že o další dva roky budu
mít příležitost vystavovat v krásných a obnovených prostorách dřívějších koníren na zámku v Třebíči.
Proto má odpověď na otázku zámku, zda uspořádat výstavu nemohla znít jinak, než: „ANO.“

Od začátku letošního roku začal vznikat pozvolna plán a příprava, která vyvrcholila tři dny před zahájením
vernisáže 25. června. Nakonec se vše stihlo a bylo na
výstavu instalováno 2656 autíček různých velikostí, typů
a barev.
Dle dnešních ohlasů soudím, že se výstava povedla
a svědčí o tom i rekordní účast, která činila něco kolem
5600 návštěvníků za celou dobu výstavy.
Tímto bych vám všem chtěl poděkovat za podporu
a navštívení této výstavy.
Budu se těšit na setkání u další případné výstavy
třeba u nás v Lesonicích.
Michal Cakl

Výsadba stromořadí na Hluboké
Také letošní podzim pokračovala obec Lesonice
s vnášením stromů do okolní krajiny, ve které žijeme. Přibližně 20 dobrovolníků se připojilo k výsadbě stromořadí
kolem přístupové cesty na skládku v Hluboké. Stromy byly
letos obzvláště veliké a vysoké. Přesto se díky letošním
příznivým vlhkostním poměrům rozměrné jámy kopaly
dobře. S patřičnou péčí se vysadilo osm javorů a tři duby.
Každý z nich dostal hnojivo ke kořenům, stabilizační oporu
stloukanou ze tří kůlů, včetně trojbodového upnutí, a ochranu kmene proti okusu zvěří, především proti zajícům. Ti
umí přes zimu spodní část kmínků pořádně potrápit. Než se
však každý strom umístil do jámy, provedl pan Vejtasa
z Jaroměřic, který stromy přivezl, odborné tvarování korun
se zatřením vzniklých ran. A na závěr, při opékání špekáčků,
se duby a javory zalily do vytvarovaných zemních misek na
vodu. Dodatečně bude ještě provedeno mulčování povrchu
kůrou, aby se bránilo v budoucnu vysychání půdy. Šetří se
tak množství vody potřebné k zalévání a prodlužuje perioda
opakování zálivky.
Zbývá na tomto místě poděkovat všem zúčastněným a listnáčům přát na Hluboké dlouhý život.

Fotbalový klub FK Podhorácko 2015
Ml. přípravka B Podhorácko

Muži Podhorácko

Starší žáci Podhorácko

Brigáda - zateplení střechy hospody

Baby tour 2020

Stavění betlému

Mateřská škola na vycházce

KONTAKTNÍ ÚDAJE OBCE LESONICE
Adresa OÚ: 675 44 Lesonice 117
Tel.: +420 601 325 909
E-mail podatelna: obec@lesonice.cz
STAROSTA OBCE
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Tel.: +420 725 101 375
E-mail: starosta@lesonice.cz
MÍSTOSTAROSTA OBCE
Ing. Rostislav Čech
Tel.: +420 724 525 161

Lesonický duatlon

Výsadba stromořadí na Hluboké

Úřední hodiny starosta
Pondělí 17:00 – 19:00
Čtvrtek

17:00 – 19:00

ÚŘEDNÍ HODINY ÚČETNÍ, OVĚŘOVÁNÍ,
CzechPOINT
Pondělí: 8:00 - 12:00 • 13:00 -18:00
Středa: 8:00 - 12:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 • 13:00 - 18:00

www.lesonice.cz

