
    Otázky pro starostu 
1. Jaké je být starostou ?  

2. Co chcete udělat v naší obci ? 

3. Kdy bude hotová cesta na Šebkovice ? 

4. Bude nějaké dobré sportovní hřiště i na kolečkové 

brusle i kola ? 

5. Bude se přemisťovat školka ? 

6. Jak dlouho starostujete ?  

7. Bude nějaká úprava rybníka ke koupání ?  

 

 

Odpovědi pro děti naší ZŠ v Lesonicích 
1.  Být starostou znamená především spoustu práce a 

málo volného času, také méně času pro svoji rodinu. 

Tedy pokud má starosta zájem dělat pro obec 

maximum a nesedí na obecním úřadě se založenýma 

rukama…  

2. Jak jsem již naznačil výše, pro naši obec chci dělat 

maximum. A to jak v materiální, tak společensko-

kulturní i duchovní rovině. Konkrétně: Jak jste si již 

všimli, modernizujeme Vaši školu, budujeme např. 

novou hasičskou zbrojnici, chodník u nové silnice. 

Plánujeme dále udělat novou střechu a fasádu zámku,  

v části, kde máte školu, napsat na fasádu velký nadpis 

ŠKOLA, zateplit ve škole stropy, instalovat Vám 

všude nová svítidla, zvětšit tělocvičnu a vybudovat u ní 

nová sociální zařízení, postupně obnovit podlahy ve 

třídách. A samozřejmě stále zlepšovat úroveň a kvalitu 

výuky. 

Také bychom rádi zlepšili vzhled naší obce – 

v současné době zpracovává zahradní a parkový 

architekt návrh výsadby zeleně včetně altánku nebo 



např. kryté stání pro kola, na kterých někteří jezdíte do 

školy. 

Je třeba připravovat nová stavební místa, popř. byty 

pro nové rodiny. V té souvislosti vypracovat nový 

digitální územní plán obce Lesonice. Jako žádoucí se 

jeví také rekonstrukce budovy obecního úřadu, včetně 

vybudování informačního centra pro veřejnost.  

Naší obci chybí návesní rybník. Místo kostela, který 

bohužel nemáme, by mohla být na kopci nad 

Lesonicemi malá kaplička. 

Snažíme se pořádat hodně kulturních akcí jak pro děti,  

tak pro dospělé. Připomenu např. novou Pohádkovou 

cestu. A zároveň Vás všechny tímto pozvu na dvě 

akce: 

V neděli 16.10. na sázení stromů – ovocné aleje a 

v pondělí 24.10. Vás zvu do obory na akci Den stromů. 

 

3. Cesta na Šebkovice by měla být hotová dle smlouvy o 

dílo do konce října 2011. 

 

4. Dětské sportovní hřiště bychom chtěli rekonstruovat 

příští rok, uvažovali jsme také jeho multifunkčnost 

propojit s dětským dopravním hřištěm. Cesty na 

kolečkové brusle nás nenapadly, ale je to od Vás 

výborný nápad. Takže se ho pokusíme realizovat. 

 

5. O přemístění školky do budovy zámku uvažujeme, ale 

není zatím ještě rozhodnuto. Hlavním důvodem této 

úvahy je malý počet dětí ve školce a s tím spojené 

neúměrně vysoké náklady na provoz budovy mateřské 

školky. Výhodnější by to bylo také z pohledu 

organizace. 

 



6. Starostuji už téměř celý jeden rok. Od 8.11.2010. 

 

7. Úprava rybníku ke koupání je určitě možná (např. 

vysekání rákosin u schůdků, pravidelně obec seče 

několikrát přístupovou travnatou cestu kolem pole). 

Rozsáhlejší úpravy dna, popř. zlepšení čistoty vody 

bude ovšem záviset na vlastníku a uživateli rybníka 

(Rybářství Telč). Z toho vyplývá, že obec Lesonice má 

v tomto do jisté míry svázané ruce, protože to není náš 

rybník. 

Proto jsem výše zmiňoval, že nejlepší by bylo, postavit 

si svůj rybník, který by byl pro koupání. 

 

Nápadů je spousta. Ani jsem je zde všechny 

nevyjmenoval. Nepůjde to ale všechno určitě naráz, 

protože nemáme tolik peněz a nechceme obec 

v žádném případě dlouhodobě zadlužit. 

 

Na závěr mi dovolte Vám popřát spoustu studijních i 

dalších úspěchů a budu rád, když mi občas pošlete 

nějaké dobré podněty k dění v naší obci, které Vás 

napadnou. 

 

 


