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I. SLOVO ÚVODEM
Váţení občané,
tímto informačním zpravodajem Vás budeme nepravidelně informovat
o událostech a zejména aktivitách v naší obci, dále ve stručnosti
uvedeme důleţité body z jednání zastupitelstva a poohlédneme se po
činnostech místních organizací a školy.
Chceme dát kaţdému občanu moţnost lepší informovanosti a tím i
zapojení do ţivota obce.
Zákonné informace, novinky, fotografie, včetně kompletních zápisů
z jednání zastupitelstev jsou umístěny na našich webových stránkách
http://www.lesonicemk.cz/ .
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II. AKTUALITY Z LESONIC
Zápisy z jednání zastupitelstva obce ( v bodech)
Dne 9.11.2010
- Volba starosty a místostarosty obce Lesonice.
- Zřízení finančního a kontrolního výboru.
- Schválení platu zastupitelstva, starosty a místostarosty.
Dne 7.12.2010
- Volba inventarizační komise, schválení obecně závazných
vyhlášek o sběru odpadů,
o poplatku ze psů, o vyuţívání veřejného prostranství.
- ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Mor.
Krumlovem o přestupkové
agendě.
- ZO schválilo uzavřít smlouvu s f. Creative design o
zhotovení projektu a vyřízení
ţádosti na víceúčelové hřiště.
- Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011.
- Schválení ceny vytěţeného pal. Dřeva na 200kč/m3.
Dne 13.1.2011
- Správa inventarizační komise, finančního a kontrolního
výboru.
- Schválení ţádosti občanů o přidělení dřeva a kácení
náletových dřevin.
- Schválení odměn občanům za lesní hospodaření a vedení
internet. Stránek.
- Schválení nákupu PC na obecní úřad.
- Schválení spravování účtu p. RK starostem obce.
Dne 10.2.2011
- Návrh rozpočtu na rok 2011.
- Zamítnutí prodeje pozemku.
- Informace ze zasedání starostů Znojemska.
- Moţnost vytvoření nového pracovního místa.
Dne 10.3.2011
- Schválení rozpočtu na rok 2011.
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- Schválení nového prac. místa a realizaci terénních úprav
pozemků za koupalištěm.
Dne 7.4.2011
- Schválilo rozp. opatření- příspěvek na doprav. obsluţnost
a příspěvek na ţáky v M.K.
- Schválilo jednat s Pozemkovým fondem o převodu
majetku na obec.
- Změna poskytovatele internet. Sítě.
- Schvaluje zapůjčení pivních setů občanům obce za cenu
40kč/4 dny.
- Schválení opravy pomníku padlých občanů za svět.
Války.
Dne 12.5.2011
- Schvaluje zpracovat projekt na inţenýrské sítě
k pozemkům novostaveb.
- Schvaluje přidělení dotace z JMK na rekonstrukci
obecního úřadu a jeho přístupových cest ve výši
195 000kč ( obec poskytne k dotaci 30% financí).
- Informace k těţbě dřeva za 2011- vytěţeno 330m3 za
66 000.
- Zvolení výběrové komise na nové pracovní místo.
- Starosta informoval o problematice s kvalitou pitné vody.
Dne 9.6.2011
- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010.
- Smlouva na odvoz PET lahví a papíru s f. RAVO Trade.
- Přijetí nového pracovníka obce.
Dne 27.6.2011
- Schválení závěrečného účtu za rok 2010.
- Přijetí nápravných opatření.
- Postup v jednání s Pozemkovým fondem.
- Vznik černých skládek na území obce.
- Záměr ZŠ Lesonice ţádat o dotaci z programu MŠMT.
Dne 21.7.2011
- Rozpočtové opatření č. 2.
- Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava OÚ a jeho
přístupových cest“. Byla vybraná firma Miloš Ryšavý
s.r.o.
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- Schválení prodeje plechové čekárny MS Petrovice za
3000 kč.
Dne 11.8.2011
- Schválení bezúplatného převodu pozemků od PF na obec
Lesonice.
- Revize dětského hřiště a přijetí nápravných opatření.
- Schválení pouţití 11000kč z příspěvku pro Sokol
Lesonice na opravu WC.
- Schválilo rozpočtové opatření č.3.
Dne 13.10.2011
- Těţba dřeva na rok 2011/2012.
- Schválení nákupu plechové garáţe a odvlhčovače.
- Schválení odstranění ţelezného plotu a zídky před
budovou školy.
- Zajištění odhadu na budovy dvora.
- Rozpočtové opatření č.4.
Dne 10.11.2011
- Schválení směrnic o inventarizaci a účetnictví.
- Schválení provozního řádu dětského hřiště Lesonice.
- Návrh rozpočtu na 2012.
- Vzalo na vědomí ţádosti občanů a SDH lesonice.
III. INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LESONICÍCH
Základní škola v Lesonicích je jednou z mála existujících jednotřídních
škol v ČR. A to jednoznačně zásluhou místního zastupitelstva. Jejich
rozhodnutím školu v obci udrţet, umoţňují dětem uţít si kouzelnou
atmosféru školy v místě bydliště, která je nenapodobitelná.
Ze strany pedagogů se snaţíme předávat dětem kvalitní vzdělání
obohacené různými moderními výukovými metodami a pestrou
činností, jeţ je shrnuto do následujících pěti bodů.
1. Modernizace školy
V červnu 2010 byla zahájena postupná modernizace školy. Během
letních prázdnin došlo k výměně podlahy, nového osvětlení a
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barevného vymalování v jedné třídě. Nadace ČEZ s přispěním Obce
Lesonice poskytla interaktivní tabuli a nové lavice se ţidličkami.
Za přítomnosti rodičů, příbuzných, přátel školy, bývalých ţáků,
zastupitelů obce, ţáci ukazovali, jak se pracuje s interaktivní tabulí na
slavnostním otevření třídy v září 2010.
Co je vlastně interaktivní tabule z pohledu ţáků 1. stupně?
“......malovací tabule, mluvící tabule, dá se na ní psát fixy, je
zábavná, snadněji se pomocí ní učím, má nekonečně různých
programů, je promítací, reaguje na dotyk (slovy jednoho prvňáčka:...
reaguje na chmat)…“
Ţáci se velmi rychle učí pracovat s moderní výukovou technikou a tady
spatřuji další z mnoha výhod malotřídní školy. Všichni ţáci školy mají
přístup k interaktivní tabuli.
Do třídy se přemístily repasované počítače pro ţáky, naplněné řadou
výukových programů.
Děkuji zřizovateli školy za realizaci útulné, estetické a moderní třídy.
Děkuji Michalu Velebovi, který zařídil pro školu nábytek.
2. Zavedení nových tradic
Od školního roku
2009/2010
jsme
zavedli
několik
úspěšných tradic:
a) Společná
dílna
s rodiči,
prarodiči
při výrobě
dýňových
svícnů
b) Lampiónový průvod v maskách se slavnostním předáním
Slabikáře pro ţáky 1. ročníku.
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c) Setkání pod vánočním stromem v Lesonicích a
v Petrovičích

d) Zaloţení ţákovského divadelního souboru a jeho veřejná
vystoupení spojená s loučením ţáků 5. ročníku a vítáním ţáků
1. ročníku.
3. Prezentace školy na veřejnosti
V dubnu 2011 jsme vystavovali výtvarné práce našich ţáků na MÚ
v Mor. Krumlově.
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V květnu 2011 jsme se radovali z úspěchu Zuzky Hermanové, která
svojí literární prací pod názvem „Navţdy číslo dvě“ získala nejdříve 1.
místo ve své kategorii
v rámci okresní soutěţe Náš
svět a následně byla
oceněna Čestným uznáním
v ústředním
kole
38.
ročníku národní soutěţe
literárního projevu Náš svět,
vyhlášeného
Národním
institutem dětí a mládeţe
MŠMT. Ocenění jí bylo
předáno
na
17.
mezinárodním veletrhu Svět
knihy v Praze, kam jsme Zuzku všichni doprovodili.
V červnu 2011 jsme se zúčastnili olympiády malotřídních škol: Zuzka
Hermanová získala
1. místo za skok do dálky a 2. místo za běh na 60 m.
4. Moderní výukové metody
Do vyučování jsme zavedli moderní výukové metody:
a) Projekty a projektové vyučování
Při práci na projektech mají ţáci předem připravenou práci, do níţ
vkládají kus sebe
sama. Při tomto
vyučování
se
věnujeme tématům,
které
doposud
roztříštěné znalosti
spojí do jednoho
celku a to tak, aby
si ţáci uvědomili
jeho podstatu a
propojenost
věcí,
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které na první pohled spolu vůbec nesouvisí. Např. v roce
2009/2010 jsme se věnovali A. Muchovi – ţáci studovali jeho
ţivotopis, besedovali jsme s paní Makovičkovou, která jenom pro
naše ţáky zařídila precizní prohlídku výstavy děl A. Muchy. Na
vlastní kůţi si zkoušeli různé techniky, které Alfons Mucha
pouţíval. Malovali na velké rozměry. Vše bylo završeno výstavou
ve škole, kterou si ţáci sami uváděli a posléze jsme práce ţáků
vystavovali na MÚ v Mor. Krumlově.
V roce 2010/2011 - Školní druţina pracovala podle celoročního
projektu Duhové děti, se kterým ţáci seznámili veřejnost v červnu
2011.
V letošním školním roce jsme se zaměřili na vytvoření školní
naučné stezky.
b) Beseda
Beseda jako výukově vzdělávací prvek přináší ţákům :
poznání zajímavých osobností, zbavení se ostychu ptát se, získání
dovednosti moderátora, osvojení si schopnosti naslouchání a
pozornosti, získání zajímavých informací jinou formou, umění
vytvářet otázky k danému tématu, reflexe besed – vyhodnocení,
dovednost provést zápis z besedy. Besedujeme s rodiči, prarodiči
ţáků, se zastupiteli obcí, se zajímavými lidmi různých profesí.
c) Sebehodnocení ţáků
Kaţdého ţáka
vedeme k tomu,
aby
si
sám
vyhodnocoval
vlastní
práci,
zamýšlel se nad
svými úspěchy a
neúspěchy
a
navrhoval cesty
ke zlepšení. Vše
si zapisuje do
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týdenních sebehodnotících listů, kde si sám provádí hodnocení
zvládnutí učiva.
d) Splývavé čtení
Metoda provází první kroky dětí ve čtení v 1. ročníku přirozenou a
hravou formou. Vychází z přirozeného mluveného projevu a
zachovává zákonitosti, plynoucí z genetických základů a fyziologie
tvoření hlasu. Odstraňuje časté ostýchavé tiché čtení dětí. Splývavé
čtení modeluje hlas. Intonace vychází z přirozeného mluveného
projevu.
e) Komunitní kruh
Cílem této metody není ţáky naučit novou látku nebo je trénovat v
dovednosti diskutovat. Komunitní kruh má rozvíjet mezilidské
vztahy, posilovat soudrţnost třídy, budovat pocit sounáleţitosti se
spoluţáky, vytvářet bezpečné klima ve třídě a umoţnit jednotlivým
ţákům projevit své názory, pocity, záţitky atd. Komunitní kruh
dělá ze třídy komunitu.
f) Netradiční sezení při výuce
Ţáci vyuţívají ve vyučovacích hodinách různá zákoutí třídy ke své
práci – sedačku, počítačový stůl, koberec, sedají si za učitelský
stůl,…
2. Zapojení školy
do projektů:
Jsme
zapojeni
do
projektů, které se
zaměřují
na
enviromentální výchovu,
výchovu ke zdraví:
EKOPOLIS, ZDRAVÉ
ZUBY,
RECYKLOHRANÍ,
SBÍREJ-TONER,
OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO
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V roce 2013 oslaví škola 100. výročí nepřetrţitého provozu. Přeji
jí dalších 100 let úspěšné výchovně vzdělávací práce, spokojené
ţáky, rodiče, pedagogy a zaměstnance.
Přeji všem klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Mgr. Emilie Mácová, ředitelka školy
IV. RYBÁŘI Z LESONIC
V jarním období letošního roku se po domluvě několika občanů
Lesonic podařilo vyčistit okolí rybníčku u koupaliště. Byly vykáceny
náletové dřeviny a upraveno okolí rybníčku. Tato aktivita postupně
přitahovala další zájemce o moţné rybaření. Myšlenkou bylo pokusit
se obnovit moţnost rybaření pro mládeţ. Následovalo vyčištění přítoku
a postupně se voda osazovala obsádkou ryb. Bylo nutné vyčistit i
porost rákosu a orobince, který nekontrolovatelně zabíral vodní
hladinu.
4. června se podařilo zahájit rybolov rybářskými závody, které byly
spojené s dětským dnem. Zajistili jsme vynikající občerstvení v podobě
pečeného prasete. Samotných závodů se zúčastnilo 17 rybářů.
Závodníci ulovili 23 kaprů. Mezi muţi zvítězil Michal Fojtík, na
druhém místě skončil Ondřej Čapek a třetí byl Milan Zedník.
V kategorii dětí byl na prvním místě Milan Zedník, druhý Jakub Šibral
a třetí byl Adam Herman. Závodníci obdrţeli věcné ceny.
Pro velký úspěch prvních rybářských závodů, jsme se rozhodli na
sklonku léta uspořádat druhé. Vysadilo se 100 kg trţních kaprů o délce
od 40 do 55cm. Závodu se zúčastnilo 25 rybářů. Ulovilo se 33 kusů
ryb. Vítězem se stal Ondřej Čapek, druhý Bohumil Probošt, třetí
Michal Fojtík. V dětské kategorii vyhrál nadějný rybář Jakub Šibral,
druhá byla Patrície Křivánková a na třetím místě skončili všichni
ostatní mladí rybáři. Největší rybu ulovil pan Bohumil Probošt. Je i
našim nejstarším členem. K občerstvení byla připravena výborná
pečená makrela. Po skončení závodů proběhla tombola o věcné ceny.
Tím patří poděkování všem, kteří nám pomáhali s přípravou
obou akcí.
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Lov ryb je po celý rok upraven rybářským řádem, který určuje
lovnou míru, dobu a způsob lovu. Děti smí chytat pouze
s doprovodem dospělé osoby.

Bylo vysazeno kusů: kapr-270, amur-29, tolstolobik-3, cejn- 6, lín-13,
karas-15, sumec-2, štika-1, pstruh-48
Pro zimní období plánujeme chytání ryb na dírkách. Vysadili jsme
48 pstruhů duhových, které je moţno lovit pod ledem.
Během roku se stalo okolí rybníku cílem procházek a odpočinku
nejen pro místní rybáře.
Do příští lovné sezóny přeji všem rybářům „ PETRU ZDAR“.
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V. OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ TVJ A TCJ SOKOL
LESONICE

Stejně jak v minulých letech, tak i v roce 2011 byla činnost
zahájena jiţ v lednu tradičním turnajem ve stolním tenise pro dospělé i
děti.
Na děti bylo pamatováno i v měsíci únoru a čtvrtá sobota
tohoto měsíce patřila hlavně jim, konal se maškarní karneval tentokrát
v kovbojském
stylu.
Program
si
jako
vţdy
na výbornou připravila paní Blanka Jandová. O úspěchu svědčí i to, ţe
dětí v maskách přišlo více neţ 50.
Ani měsíc březen v roce 2011 nebyl na kulturu v naší obci
skoupý. V březnu všem našim občanům a návštěvníkům naší obce
zpříjemnili večery členové ochotnického divadelního souboru
premiérou divadelní komedie „ Nájemníci pana Swana“.
O úspěšnosti tohoto představení není nutno pochybovat, byly odehrány
3 reprízy a pro velký zájem byla přidána i derniéra, která se konala 10.
dubna 2011. Celkem toto úspěšné představení shlédlo 824 diváků. Vše
je zaznamenáno na DVD, které je moţno si zakoupit.
Jaro nejen do obce, ale i do místní sokolovny spolu se
„Smrtolkou“ přinesla naše malá děvčata, pro která byla připravena
velká hostina.
Ohlédnutí za prací obou organizací přinesla Valná hromada,
která se uskutečnila v dubnu. Všichni zúčastnění byli seznámeni
s činností a financováním uplynulého období, dále pak i s plánem pro
rok 2011 a také s návrhem na převod budovy místní sokolovny
do majetku obce Lesonice. Součástí programu bylo i vystoupení ţáků
Základní školy Lesonice a po ukončení následovalo občerstvení.
První červnový víkend dostaly přednost opět naše děti. Ve
spolupráci s obcí byl u koupaliště připraven program ke Dni dětí a
zároveň proběhly i Rybářské závody. Tato akce však nebyla jediná,
která byla v červnu připravena. Autobus společnosti pana Vyţrálka,
dopravil dne 11. června 2011 na trase Lesonice - ZOO Lešná a zpět
děti, jejich rodiče a 2 zdatné seniorky za výletem do přírody. Akce se
zúčastnilo celkem 42 cestovatelů.
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Konec prázdnin, jak jiţ tradičně, připomenuly krojované hody,
které byly v plné reţii místní chasy. Se zahájením školního roku byla
obnovena tradice cvičení s dětmi pod vedením manţelů Pavlů.
V měsíci říjnu proběhlo kácení máje, kterému předcházely opět
Rybářské závody.
V neděli 20. listopadu se po dvou letech opět uskutečnil zájezd
do termálních lázní, tentokrát na Slovensko do Veľkého Mederu. Za
relaxem se vydalo 42 účastníků s jiţ výše jmenovanou autobusovou
dopravu.
Nejen na kulturu, ale i na práci byla zaměřena naše činnost.
V průběhu roku byla provedena řada oprav v budově sokolovny:
výměna dalších oken za plastová, výměna dveří u „Pekla“, dokončení
rekonstrukce posilovny včetně nových plastových oken a plynového
topení, rekonstrukce toalet apod.
Ochotnický divadelní soubor z dotací Ţupy Jana Máchala zakoupil
novou oponu, světla a další potřebné rekvizity pro svoji divadelní
činnost.
Toto vše je výsledek činnosti členů TVJ a TCJ Sokol, občanů
obce, dobrovolníků a především obce Lesonice, která se významně
podílí finančními prostředky. Vám všem patří velké poděkování.
Krásné proţití vánočních svátků, hodné štěstí a zdraví do roku 2012
přejí členové TVJ a TCJ Sokol Lesonice.

Foto z vydařené společné akce
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VI. JAK SE U NÁS KDYSI ŢILO
Kultura – národopis – náboženství
Lesonice neměly své školy ani kostela. Přifařeny byly do
Petrovice, kam byly přifařeny téţ Dobelice. V 16. stol. Však fara
v Petrovičích zanikla pro heresi (odpadlictví asi k Novokřtěncům) a
obnovena byla teprve r. 1785 – Nejprve jako „Local – kuratie“. R.
1859 obnovena tu fara s plným titulem. V době zániku fary
v Petrovičích aţ do r. 1785 přifařeny byly Lesonice do Mor.Krumlova
a pak do Kadova. R. 1775 zařídili si Petrovice, Lesonice a Dobelice
společně farní školu se sídlem v Petrovičích v č. 13. tato škola byla r.
1826 prodána za 485 zl. šajnů a r. 1827 postavena škola nová „Na
Dračkách“, kde stojí dodnes. Rozšířena na 2třídní byla v r. 1884 za
učitele Jana Východského. Kdeţto Dobelice postavili si vlastní školu
jiţ r. 1898, zůstaly Lesonice přiškoleny do Petrovic aţ do r. 1912,
tentýţ rok postavily si vlastní školu na pozemku získaném od
velkostatku nákladem asi 34.000 Korun rakouských.
Budova byla zřízena ihned jako dvoutřídní a vyučovati se v ní
počalo v r. 1913. Prvním učitelem a správcem školy ustanoven tu byl
Alois Švarc, který před tím působil na ob. Škole v Biskupicích. Ve
zdejší obci působil do r. 1928, kdy odešel po zkoušce na měst., školu
do Ivančic.
Zřízením školy začala v Lesonicích nová epocha pokrokového
úsilí, zvýšená snaha povznést kulturní úroveň obyvatelstva a
prohloubiti jeho rozhled ve veřejném i organizačním ţivotě. Zaloţen tu
byl div. Ochotnický krouţek, konány přednášky, čtenářské besídky,
zřízen krouţek hudební. V r. 1919 zaloţena Těl. Jedn. Sokol, která
čítala mnoho přes 50 členů. V r. 1924 postavena byla Sokolovna, která
stala se střediskem vzdělávací i tělovýchovné činnosti v obci.
Také jednota čsl. Orla byla v Lesonicích zřízena, po několika
letech však činnost její téměř zanikla. Pozemek, který získala
v parcelaci jako cvičiště, dává do nájmu jako pole.
Nejstarším spolkem v obci je sbor dobr. Hasičů, který byl zaloţen
r. 1906 (cvičí od r. 1905) a byl velmi čilý i po stránce vzdělávací. V r
1933 přistavil si vlastním nákladem a svépomocí ku zbrojnici
spolkovou místnost – sborovnu. Dnes čítá sbor 18 činných členů.
Starostou je Jelínek Josef, náčelníkem Hrubý Jos. Knihovna byla do r
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1910 obecní, ale při nepořádném vedení záznamů o výpůjčkách se
ztratila a její funkci převzaly knihovny spolků Sokol a Orel (aţ po
převratě). Obě knihovny čítají přes 400 svazků a jsou přístupny
veřejnosti.
Obec byla vţdy ryze česká. Těsné sousedství Kadova, Miroslavi
a Krumlova nemělo na ni vlivu. Jen v posledních letech předválečných
usilovná germanisace Krumlovska i zde zatahovala své sítě a zlákala
několik dětí do něm. Školy. Němci se z nich však nestali. Při sčítání
lidu v r. 1921 bylo zde napočteno 409 obyvatel – vesměs národnosti
české.
Původní nářečí se čisté nezachovalo. Pokud se nářečím mluví, je
směs původního nářečí podhoráckého a řeči spisovné. Čistým nářečím
mluví jiţ jen několik starších lidí. Rovněţ starý kroj vymizel a ovládl
úplně kroj poloměstký.
Ze starých zvyků se zachoval: Smrtoka, hrání, koleda „o červená
vajíčka“, zvyky štědrovečerní, ostatky a hody se posud slavívají 2-3
dni, ale ne jiţ tak okázale jako dříve. Od r. 1924, co byla postavena
sokolovna, pořádají se hody na 2 strany (u hospody i u sokolovny).
Hlučné svatby zanikly úplně – konají se vesměs jen v rodinném
krouţku při nejmenším vydání.
Ubývá opilců – výtržností – rvaček – Díky bohu!
Doslovně opsáno z Kroniky obce založené r. 1936 a psané
kronikářem
řídícím učitelem Stanislavem Buchtou a jeho
nástupci.

Pohlednice Lesonic, dvacátá léta min. století.
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VII. HASIČI V LESONICÍCH
V roce 2007 se parta lesonických nadšenců, kterým se
stala hasičská práce koníčkem , rozhodla, ţe do toho šlápnou a ţe
o lesonických hasičích se bude vědět v širokém kraji. Proto tento
rok pořídila novou poţární stříkačku v soutěţní úpravě a všichni
doufali, ţe dojde k ,,pronikavému“ zlepšení soutěţních výsledků.
Na tuto poţární stříkačku si parta vydělala ze sběrů ţelezného
odpadu a s účastí na financování se také podíleli obec Lesonice a
sponzor, za coţ jim patří velké díky.
Činnost JSDH Lesonice v roce 2011:
Leden – Hasičský ples,Květen – Příprava koupaliště na sezónu
Červen – Dětský den a rybářské závody – zásobování el. energií
Srpen – Pomoc v průběhu tradičních hodů
Říjen – Rybářské závody – zásobování el. energií
Závody v roce 2011:
Muţi: 14.5. Dobřínsko – 4. místo, 15.5. Čermákovice – 2. místo,
23.5. Lesonice – 1. místo, 18.6. Dolní Dubňany - 7. místo, 14.7.
Křepice - 11. místo (noční soutěţ),
23.7. Rakšice 6. místo,
23.7. Tavíkovice - 9. místo (noční soutěţ),
3.9. Oleksovice - 2. místo, 10.9. Dolní Dubňany - 11. místo
(noční soutěţ)
Ţeny: 14.5. Dobřínsko - 5. místo, 15.5. Čermákovice - 1.místo,
21.5. Stupešice - 1.místo, 23.5. Lesonice - 1.místo, 4.6. Rozkoš
– 1.místo, Ratišovice – 1.místo, Němčice – 2.místo, 18.6. Dolní
Dubňany - 1.místo
Myslím si, ţe tyto výsledky mluví za vše a nezbývá nic jiného,
neţ popřát mnoho štěstí a úspěchů do příští hasičské sezóny.
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Chlapi v roce 2007

Holky s Františkem v roce 2011.

Zasloužený vítězný závěr
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VIII. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Nově zvolené zastupitelstvo se v letošním roce zaměřilo na
postupnou úpravu vzhledu naší obce. V jarním období se podařilo
upravit okolí rybníčku u koupaliště a příjezdovou cestu. Proběhla
oprava pomníku padlých včetně nového nátěru. Zakoupil se nový
odpadkový koš k zastávce a svépomocí jsme opravili plakátovací
vývěsku. Díky vyţádané dotaci z JMK se podařilo opravit přístupové
cesty k obecnímu úřadu, výměna oken a dveří, nová elektroinstalace
OÚ,vrata do školního dvora a bezbariérový přístup na OÚ včetně
parkovacího místa i pro vozíčkáře. Zřídilo se nové pracovní místo ke
zlepšení celoročního úklidu obecních komunikací, parků a údrţby
majetku obce. Z dotace od Energoregionu 2020 byl zakoupen systém
VARI. Během roku probíhá projektová příprava na zasíťování nových
stavebních míst. Dále pokračují jednání s PF o převodu majetku na
obec a v řízení je ţádost o dotaci na víceúčelové hřiště.
V roce 2012 nás čeká: - oprava prasklého dna koupaliště
- zasíťování nových stavebních pozemků
- v případě přidělení dotace, oprava
chodníků
- příprava na oslavu 100. výročí ZŠ
Lesonice v roce 2013
- převod majetku od Pozemkového fondu
- oprava fasády sokolovny- svépomocí
- demolice dřevěných přístřešků na školním
dvoře
- prodlouţení odpadních rour za obchodem
Věříme, ţe se k plánovaným akcím zapojí celá vesnice.
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IX. POZVÁNKA NA AKCE
Sbor dobrovolných hasičů v Lesonicích
Vás zve na tradiční HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu,dne 21. ledna 2012 od 20:00 hod.
v místní sokolovně,K tanci a poslechu hraje skupina
ST ONE
Další informace naleznete zde:
http://www.lesonicemk.cz/sdhples2012.pdf

Perfektní návrat k tradicím:
Letos od podzimu probíhá
Cvičení pro děti v podání cvičitelů Jarka a Lenky Pavlů,
kteří tímto zvou všechny kluky a holky, kteří mají rádi pohyb, aby
přišli každou středu od 16:00 do 18:00 do lesonické sokolovny si
zacvičit. Cílem programu je všestranný pohybový rozvoj dětí.
Záslužný nápad, co říkáte?
informace občanům
Na obecním úřadě si můžete zakoupit NOVÉ POHLEDNICE
OBCE LESONICE.
Přejeme Vám všem Příjemné Vánoční svátky, hodně zdraví,
úspěchu a splnění všech Vašich přání nejen v roce 2012.
Zastupitelstvo obce
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