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I. SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou další vydání zpravodaje, ve kterém
se opět můžete dočíst spoustu zajímavých informací o životě v
naší obci v roce 2012. Ti z Vás, kteří se popsaných aktivit osobně
zúčastnili mohou zavzpomínat formou krátkého počtení nebo
pohledem na fotografie a ostatní, nechť věří, že společným cílem
všech těchto aktivit je zpříjemnění života v naší obci pro všechny,
kteří u nás žijí a upevnění vědomí, že „v Lesonicích, to žije“
V tomto čísle Vám přinášíme i užitečnou pomůcku ve formě
vloženého jízdního řádu.
Stejně tak jako v předchozím čísle Vám zároveň pro Vaši
informaci ve stručnosti uvádíme důležité body z jednání
zastupitelstva 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 ZO za rok 2012 ( v bodech)
Dne 26. 1. 2012
 Informace o veřejné službě.
 Uvolnění financí na pořádání Vítání občánků.
 Stanovení místních poplatků shodně s předešlým rokem.
 Stanovení odměn shodně s předešlým rokem.
 Schválení nákupu tiskárny a vysoušeče.
 Možnosti čerpání dotací.
Dne 23. 2. 2012
 Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Lesonice.
 Záměr prodeje obecního majetku- pozemků na výstavbu
RD za cenu 100,-Kč/m2.
 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace.
 Odpisový plán na 2012.
 Schválení příspěvku pro TJ Sokol Lesonice.
 Plánování otevření naučné stezky a uvolnění částky
10 000,-Kč na zbudování.
Dne 29. 3. 2012
 Schválení poplatků za žáky v MK.
 Výsledek hospodaření v ZŠ Lesonice.
 Projednání investičních akcí na rok 2012.
 Oprava koupaliště.
 Pořízení úpravy územního plánu obce a žádost o dotaci
99 600,-Kč.
 Budování inženýrských sítí.
 Jednání s SÚS JMK o stavu silnice.
 Příspěvek na stravné pro maminky na mateřské dovolené
od 1. 4. 2012.
Dne 19. 4. 2012
 Mimořádné zasedání z důvodu schválení dotace
k územnímu plánu.
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Dne 10. 5. 2012
 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011.
 Plnění rozpočtu.
 Projednání opravy fasády na ZŠ.
 Zamítnutí žádosti od Nadace ČEZ a SZIF na výstavbu
víceúčelového hřiště.
 Přijetí pracovníka na dohodu – údržba zeleně.
Dne 11. 6. 2012
 Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
 Jednání s kupci na staveb. parcely a přijetí písemných
žádostí.
 Zamítnutí dotace na prodloužení vodovod. řadu.
Dne 26. 7. 2012
 Pořádání hodů.
 Schválení prodeje pozemků žadatelům a sepsání smluv.
 Přijetí příspěvku od obce Petrovice na provoz koupaliště.
 Přijetí dotace od JMK 71 940,-Kč na /zemní plán.
Dne 27. 8. 2012
 Zřízení věcného břemene s JMP.
 Zřízení VPP na dobu říjen a listopad 2012 a schválení
příspěvku od ÚP.
 Změna právního zástupce při jednání s Pozemkovým
fondem.
 Oprava třídy v ZŠ.
 Projednání stížnosti na volně se pobíhající domácí zvířata.
Dne 4. 10. 2012
 Schválení investičních akcí: prodloužení kanalizačního
řadu,
 oprava střechy na budově ve školním dvoře.
 Výběrové řízení na dodavatele prodloužení vodovod. řadu
 Informace o jednání s Vodárenskou a.s. o vodním zdroji
Slatina.
 Schválení podání žádosti o vystavení odhadu na budovy
zemědělského dvora.
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 Možnosti navýšení rychlosti internetu.
Dne 25. 10. 2012
 Kniha o historii Lesonic – projednání koncepce projektu
 Výběrové řízení na dodavatele opravy fasády a chodníku
před školou.
 Propagace na 100. výročí založení školy.
 Varianty řešení vodního zdroje Slatiny.
 Jednání s PF.
III. VÍTÁNÍ OBČÁNKů V NAŠÍ OBCI
V neděli 11.3. 2012 proběhlo v obci Lesonice historicky první
vítání nových občánků.
Tato pro obec velká slavnost byla připravena v opravené
učebně místní základní školy. Bylo pozváno šestnáct nových
občánků ve věku 6 měsíců až 6 let. Vzhledem k velkému počtu
dětí a jejich příbuzných bylo vítání rozděleno na dvě po sobě
následující slavnosti.
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Program zahájili žáci místní základní školy hudebním a malým
divadelním představením. Po přivítání a proslovu pana starosty se
rodiče zapsaly do pamětní knihy. Za blesku fotoaparátů byly
dětem předány dárečky a maminkám bílé orchideje.
V prostorách místní školy ukáply i slzy štěstí a dojetí. Po
ukončení
oficiálního
programu
následovalo
posezení
s pohoštěním, které připravili místní maminky v podobě
výborných buchtiček a sklenky dobrého vína. Na této akci se
podílelo finanční pomocí JSHD Lesonice a TJ Sokol Lesonice.
Tomuto kulturnímu svátku předcházelo v sobotní podvečer
divadelní vystoupení místních ochotníků. Vždy naplněný sál
svědčí o výborné úrovni a umění našich herců. Ne jinak tomu bylo
i tento kulturní víkend.
Všem zúčastněným na obou akcích ať v pozici účinkujícího nebo
diváka patří veliké poděkování.
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IV. O ZÁKLADNÍ ŠKOLE
S úctou vcházím každý den do budovy školy v Lesonicích a
neustále ji obdivuji za to, jak dobře vypadá. A co teprve její
atmosféra uvnitř. Na sto let vypadá svěže, mladistvě, prosluněně
s pevnými základy. I první učitel A. Schwarz, který v lednu1913
zahajoval vyučování, zapsal do školní kroniky: „…Tu přičiněním
tehdejšího představenstva počalo se vážně pracovat a koncem
roku 1912 krásně provedená budova rozjasnila celou obec.“ Je
pravda, že její současný vzhled není zadarmo a musí se opravovat,
rekonstruovat i modernizovat. Vše se daří díky zřizovateli školy
pod vedením pana Hermana. Patří jim velké poděkování, za to, že
školu v obci udržují a dopřejí tím místním dětem prožít pět let
v klidném, domácím prostředí.
Školním rokem 2012/2013 slavnostně vystupujeme do stého
roku nepřetržitého provozu školní budovy. Jsme rádi, že
můžeme být u jejich narozenin a školu už od září zdobíme číslem
100. Na oslavy, které se budou konat v červnu 2013, vás všechny
zveme už nyní.
Ze života školy v tomto roce
První školní den jsme slavnostně zahájili přivítáním čtyř žáků
do 1. ročníku. Celkový počet žáků se zvýšil na 16. Zastoupen je
1., 2., 3. a 5. ročník. Pro zkvalitnění výuky se žáci dělí na
předměty český jazyk a matematika po dvou ročnících. V 1. a 3.
ročníku vyučuje dané předměty Emilie Mácová, ve 2. a 5. ročníku
Marta Berková. Od 3. ročníku vyučuje anglický jazyk Ivana
Kršková. Po skončení vyučování mají žáci možnost navštěvovat
školní družinu s vychovatelkou Simonou Houdkovou, která
zároveň vyučuje výchovy a přírodovědné předměty. O úklid školy
a výdej obědů se stará Jaroslava Fialová.
Vyučování probíhá ve dvou třídách, které postupně prošly
celkovou rekonstrukcí. Letos o prázdninách byla dokončena
rekonstrukce druhé učebny a stejně jako první učebna má nové
osvětlení, podlahy, vymalování a nátěry tabulí.
Lesonická školní naučná stezka (detaily o naučné stezce se
dočtete v dalších kapitolách)
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Záměrem Základní školy v Lesonicích je realizovat
každoročně větší projekt. V loňském školním roce jsme si
naplánovali vybudovat školní naučnou stezku. Okolí obce
Lesonice přímo vybízí k toulkám přírodou a pokud se k nim
přidají i zajímavé přírodovědné a historické informace, vznikne
příležitost obohatit se na duchu i na těle a to nejen pro děti, ale i
širokou veřejnost. Zapojením dětí do projektu se prohlubuje
kladný vztah k místu, kde žijí a budují si vztah k obci. Naučná
stezka vznikla jako projekt školy ve spolupráci s obcí a místními
občany.
Žákovský divadelní soubor
V květnu jsme se zúčastnili přehlídky žákovských divadelních
souborů v Prosiměřicích a získali celkem čtyři ocenění. Ovšem
největším oceněním je vidět hrát žáky s chutí a radostí. V prosinci
hrajeme v Petrovicích a Lesonicích vánoční scénku V Betlémě
není místo a Mikulášskou pohádku žáci zahrají dětem
v nemocnici v Brně.
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Dílna čtení
Jak přimět žáky, aby četli knížky s radostí a ne z povinnosti?
Určitě zde hraje důležitou roli také rodinné prostředí, příklad
rodičů a jejich vedení dítěte. V rámci výuky českého jazyka letos
zavádíme pravidelnou hodinu nazvanou „čtenářská dílna“ pro
žáky 3. až 5. ročníku. Hlavním cílem je rozečtení žáků a zároveň
zdokonalování čtenářských dovedností. Na začátku školního roku
dostali žáci jasná kritéria pro práci, např. si sami zvolí, kterou
knihu budou číst, kolik stran přečtou za týden. O přečtené knize
vypracují žáci vizitku a odprezentují její obsah před spolužáky.

Mimo čtenářské dění nezůstávají ani žáci 1. a 2. ročníku. Pokud
rodiče nebo někdo z rodiny přečte prvňáčkovi knížku, on ji
donese včetně vlastní nakreslené ilustrace a povypráví v rámci
svých možností a schopností její obsah, vybarví si tečku na
berušce. Žáci 2. ročníku čtou knížku ve spolupráci s rodiči,
vypracují vizitku o knížce a za odměnu jim rozkvete kytička na
louce.
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Třicetidenní dřepování
Umět
se
orientovat
v grafech,
číst z nich
informace a
potřebné

údaje,
je
jedním
z výstupů

v matematice. Nejlépe se nové dovednosti osvojují na základě
vlastní zkušenosti, prožitku. Proto vznikl projekt pod názvem
„Třicetidenní dřepování“, jehož cílem je rozvoj matematické
gramotnosti a posílení fyzické kondice. Každý den po první
vyučovací hodině všichni cvičí dřepy a svoje výsledky
zaznamenávají do grafu (viz.graf). Žáci nesoutěží mezi sebou, kdo
udělá nejvíce dřepů, ale zaměřují se na zlepšování své vlastní
výkonnosti. Posilují si tím sebevědomí a získávají pocit sebeúcty
a sebeuspokojení, když sledují svoje vlastní postupné narůstání
počtu dřepů.
Les ve škole
V letošním školním roce jsme se přihlásili do projektu „ Les ve
škole“. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o přírodu,
samozřejmostí je, pobyt v lese. Jde o krátký vzdělávací program
na podporu rozvoje environmentální senzitivity, který mohou
provádět sami učitelé se svými žáky. Hlavní cíl je naplňován
skrze aktivity, během kterých žáci např. poznávají přírodniny,
intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků, dívají se na
přírodu „jinýma očima“. Kromě prožitku se žáci zároveň
dozvídají zajímavé informace spjaté s přírodními principy (jako
např. pravidla potravních řetězců, sugesce apod.) či zákonitostmi
(z čeho se skládá strom).
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V rámci přírodovědné soutěže plnili žáci několik aktivit (MAPU
ZVUKŮ, BARVY LESA, KLIMA V LESE). Pro žáky byly tyto
aktivity
novinkou, ale
začali vnímat
přírodu i
z pocitového
hlediska, což
je přínosem a
záměrem.
Projekt vede
Simona
Houdková.
Společné
odpoledne
s rodiči
Tradičně pořádáme společné odpoledne s rodiči při výrobě
dýňových svícnů a jedno odpoledne jsme věnovali sportovnímu
klání.
Vítání občánků
Někteří žáci obohatili svým kulturním vystoupením historicky
první vítání občánků v Lesonicích a vystupovali i na vítání
občánků v Petrovicích.
Závěrem
Děkuji všem zaměstnancům školy, žákům, rodičům a zřizovateli
školy za celoroční spolupráci a přeji všem hodně zdraví, pohody a
nadšení pro naši školu po celý nový rok.
Všem občanům Lesonic přeji hodně štěstí, lásky a rodinnou
pohodu.
Emilie Mácová, ředitelka školy
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V. LESONICKÉ ZAMYŠLENÍ
Základní škola Lesonice – budova s červenou střechou a
zelenou omítkou, kterou je vidět už z dálky, když přijíždíte
autobusem od Miroslavi do Moravského Krumlova. Tak jsem
vnímala tuto scenérii každý den po dobu deseti let. Občas autobus
na křižovatce změnil směr a projížděli jsme přes obec. Protože
jsem učitelka, zaměřovaly mé oči pozornost na budovu školy.
Upoutávala mne pěkná výzdoba oken, velmi často obměňovaná.
Uprostřed školy vstupní dveře. Nic zvláštního. Nikdy jsem
nepřemýšlela, co se za těmito dveřmi odehrává. No – přece se tam
učí žáci.
Letos, už jako učitelka v důchodu, jsem mohla za tyto dveře
vstoupit. Přivítala mne vitální, usměvavá paní ředitelka. Již
v prvních minutách jsem pocítila, jak má tuto školu ráda, s jakým
obrovským nadšením a pracovním nasazením v této škole dělá
nejen to, co je její povinnou pracovní náplní. Ale také
neuvěřitelně mnoho toho, co dělá pro žáky školy ve svém volném
čase, aby do ní chodili rádi, co všechno se odráží ze života školy
do života obce.
S obrovským údivem a úžasem jsem prohlížela školní kroniku,
fotografie z různých akcí, kterými škola žije, nacvičovaná divadla,
besedy s různými zajímavými lidmi, projektové dny, naučná
stezka, ale také zajímavý přístup samotných žáků k hodnocení
výsledků své vlastní práce vždy na konci každého týdne. Toto vše
pak shrnuto do pamětní knihy, kterou každý žák dostane na konci
roku jako vzpomínku na školu, kterou navštěvoval – nádhera!!!
Vesnická jednotřídka – škola s velkým V a velkým J – prostě
úžasná!!
Nedivte se, že do takové školy chodí žáci rádi. A že škola stojí
peníze? A jsou peníze vždy to nejdůležitější? Není pro nás
všechny důležitější spokojenost, nadšení a pohoda dětí, které do
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této školy chodí, chodily a doufám, že ještě dlouho chodit budou?
Vždyť tato škola oslaví v příštím roce už sté narozeniny!
A tak i já přeji škole ještě mnoho úspěšných let, mnoho
spokojených a nadšených žáků i jejich rodičů. Paní ředitelce a
všem pracovníkům školy pak neutichající nadšení a mnoho
dobrých nápadů.
A ode mne poděkování paní ředitelce – že, byť v důchodu- mohla
jsem poznat práci na této škole a aspoň na chviličku být její
součástí.
Marta Berková, učitelka
VI. SOKOL LESONICE 2012
Sokolský rok 2012 byl v obci Lesonice zejména rokem
společných aktivit, jichž se zúčastnila podstatná část obce. Patří
proto v první řadě dík všem aktivním členům i nečlenům Obce
sokolské v Lesonicích, kteří se společných akcí zúčastnili nebo
jakkoliv pomáhali. V následujícím textu bych rád shrnul největší
akce právě končícího roku.
Počátkem roku proběhla Valná hromada členů spojená
zejména s přehledem činností za rok 2011, seznámení se
s financováním uplynulého období a s volbou starosty sokolské
obce v Lesonicích. Stal jsem se díky projevené důvěře novým
starostou místní sokolské buňky. Mezi mé stěžejní činnosti patří
zejména zavedení pravidelného cvičení pro děti a mládež.
V organizačních činnostech jsem potom poprosil o podporu z řad
členů.
V únoru se konal již tradiční turnaj stolního tenisu
dospělých i dětí.

13

První březnová sobota patřila hlavně našim nejmenším –
dětem – konal se maškarní šmoulí karneval. Programem plným
her a soutěží provázela malé návštěvníky Šmoulinka (v podání
Simony Houdkové) a její pomocníci. Z úsměvu v dětských tvářích
bylo vidět, že se jim kouzelné šmoulí odpoledne líbilo a to byla
nejkrásnější odměna pro všechny organizátory.

V sobotu 29. dubna se uskutečnil „za odměnu“ výlet
cvičenců na Pálavu ve spolupráci s TJ Sokol Dukovany. Počasí
nám přálo a tak se tato turistická sobota velmi vydařila a doufáme,
že především dětem přinesla pěkný zážitek z krásné přírody.
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Měsíc květen se nesl v pracovním duchu. Téměř všechny
květnové víkendy byly věnovány opravě fasády na lesonické
SOKOLOVNĚ
Práce bylo mnoho a každá ruka se hodila. Akce se
zúčastnilo přes 20 dobrovolníků z řad členů Sokola, místního
Sboru Dobrovolných Hasičů a občanů obce.

Nezanedbatelnou pomocí bylo i zapůjčení potřeb pro
samotnou realizaci. Letos se zvládla udělat fasáda na jižní straně
Sokolovny. Příští rok, bude-li chuť a dostatek pomocných rukou
spraví se fasáda na severní straně – vchodová strana. Předem za
hojnou účast děkuji.
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Poslední předprázdninová červnová sobota patřila opět
našim dětem. Ve spolupráci s obcí byl připraven program ke Dni
dětí a zároveň proběhly i Rybářské závody. Parné odpoledne plné
her, vody a zábavy si všichni užili, zejména ti nejmenší.

Již druhou sezonu se
začátkem školního roku opět
začalo pravidelné cvičení dětské
všestrannosti pod mým vedením.
Mohu jen doufat, že podpora ze
strany dětí a rodičů vydrží i po
další roky. Myslím, že přivést
děti k aktivnímu trávení svého
volného času je nejlepší investicí
do jejich zdraví a právě se
rodícího mladého kolektivu
v naší obci.
V současné době probíhá
také cvičení pro rodiče s dětmi
pod vedením Lenky Vaníčkové.
Tímto zveme všechny děti, která mají rády pohyb, aby si s námi
přišly zacvičit.
V zimních měsících je Sokolovna mimo pravidelná školní
a všestranná cvičení využívána našimi ochotnickými herci.
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Nelze nezmínit i jubilejní 150. rok Sokola a XV.
všesokolský slet konaný v Praze 1.- 6. června 2012, kterého jsme
se nezúčastnili. Uplynulý rok mi dal ale naději, že snad budeme
moci v budoucnu navázat na místní sletovou tradici a jednou se
Všesokolského sletu opět zúčastníme třeba i na celostátní úrovni.
Příští rok bych jménem Sokola rád rozvinul činnost i
směrem k dospělému členstvu. Z mého pohledu je v obci dobré
zázemí pro sportovní činnost, chybí mi ale její vyšší sportovní
využití.
Vše zmíněné je výsledkem činnosti členů TJ Sokol
Lesonice, dobrovolníků a obce Lesonice, která se významně
podílí finančními prostředky. Ještě jednou, Vám všem patří velké
poděkování za činnost pod hlavičkou Sokola.
Se sokolským nazdar za TJ Sokol Lesonice Jaroslav Pavlů
VII. OTEVŘENÍ LESONICKÉ NAUČNÉ STEZKY
Po prvním neúspěšném pokusu v sobotu 9.6. 2012 o slavnostní
otevření Lesonické školní naučné stesky, kdy nás deštivé počasí
nepustilo do přírody, se v pondělí 18.6. podařilo velmi úspěšně
tuto akci uskutečnit. I když se jednalo o první pracovní den
v týdnu, přišlo v prosluněném a horkém počasí kolem 70
dospělých a 30 dětí.
Slavnostní zahájení proběhlo před budovou základní škol, kde
je umístněn hlavní informační panel naučné stezky. Děti ze ZŠ
Lesonice měly připravený krátký kulturní program v podobě básní
a písniček. Po proslovu paní ředitelky Emílie Mácové a starosty
Pavla Hermana následovalo slavnostní odhalení hlavního panelu,
kterého se s radostí ujaly děti. Ona celá stezka je hlavně pro ně a o
nich. Za přítomnosti tří vzácných kmotrů: starosty Mor. Krumlova
Tomáše Třetiny, starostky Petrovic Ireny Záviškové a vedoucího
Polesí Mor. Krumlov pana Koneckého byla starostou přestřižena
páska. Kmotři popřáli dětem, učitelskému sboru a samotné stezce
mnoho prosluněných a radostných dnů. Starosta Moravského
Krumlova Tomáš Třetina zdůraznil důležitý význam školy pro
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život malé vesnice a apeloval na vedení obce o udržení místní
malotřídky.
Po slavnostním zahájení se celý průvod návštěvníků vydal na
prohlídku naučné stezky, která nabízí šest tematických zastavení.
U každého panelu děti ZŠ Lesonice vtipně a odborně komentovali
popsané zajímavosti.
První zastavení je zaměřeno na vepřín a zemědělskou činnost
v našem regionu, kde hospodaří AGRO družstvo Petrovice.

Druhé zastavení pojednává o průběhu druhé světové války a
historicky unikátním a zachovalém zařízení obilních jam. O stáří a
historii obilních jam nám velmi odborně povyprávěli manželé
Grunovi z Petrovic.
Třetí zastavení popisuje les a lesní společenství a nabízí příjemné
odpočinutí s pohledy do daleké krajiny.
Před čtvrtým zastavením, které vyobrazuje dobu kamennou a
život pravěkých lidí,starosta společně s dětmi označil pramen
potoka, který dostal pojmenování Lesůňka.
Páté zastavení následovalo po projití podél kouzelného koryta
potůčku porostlého kapradím k místnímu rybníku, kde žáci
popsali faunu a flóru kolem vody.
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Šesté zastavení bylo poslední a děti nám ukázaly, jak krásné
výhledy místní krajina poskytuje a upozornily na tři možnosti
získávání el. energie. Pomocí tří elektráren jaderné (JE
Dukovany), větrné a solární.

Celá trasa naučné stezky je dlouhá 3,6 km a končí jako okruh opět
u budovy školy, kde je možno parkovat auto. Celá byla zbudována
za pomoci dětí ZŠ Lesonice, občanů a obecního úřadu. Všem patří
obrovské poděkování.
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Tento horký den byl ukončen příjemným posezením v místní
sokolovně, kde děti ZŠ Lesonice zahrály divadelní představení.
Bylo k potěšení, že v Lesonicích vyrůstá další generace
vynikajících ochotníků.
Vystoupení bylo příjemným ukončením všedního dne, který se
v Lesonicích proměnil v oslavu přírody a místních dětí. Před
představením jsme přivítali budoucí prvňáčky, kterým školáci
popřáli do školního roku mnoho radosti a zdraví.
Obec Lesonice je malá vesnička, ale má lidi s dobrým srdcem,
kteří dovedou z mála vytvořit mnoho.
Je dobré, že se umíme zastavit a věnovat čas svým dětem, které
nám pomáhá příkladně vychovávat místní škola včele s paní
ředitelkou Emílií Mácovou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za krásný den a vyslovit velké
uznání za nezištnou pomoc při všech aktivitách v naší obci.
Pavel Herman, starosta obce
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VIII. POTÁPĚČI NA KOUPALIŠTI
V sobotu 28.7. 2012 na koupališti v Lesonicích u Mor.
Krumlova vřela voda od potápěčských bublin. Naší obec na
pozvání navštívili členové potápěčského klubu z Třebíče.
Předvedli potápěčské vybavení a v krátkém seminárním bloku nás
informovali o krásách a záludnostech ne zrovna levného koníčku.
Po suchém představení si mohli odvážlivci vyzkoušet ponor pod
dohledem zkušených vodních mužů. Této příležitosti využili s
nadšením nejprve mladí muži a posléze i děti s maminkami.
Příjemné prostředí místního koupaliště a nádherné letní počasí
vytvořilo této nevšední akci nezapomenutelný prázdninový
zážitek.
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IX. BESEDA O HISTORII LESONIC
Na přelomu letního a zimního času, v den oslav vzniku
samostatného českého státu, se v Lesonicích u Moravského
Krumlova probírala historie a počátek vzniku obce.
V sobotu se v místní škole sešlo na 30 občanů, kteří si přišli
poslechnout pro většinu neznámé informace, o dávných kulturách
na území obce Lesonice. Tříhodinovou besedu vedli manželé
Grunovi, kteří svými znalostmi o okolních archeologických
nálezech přiblížili posluchačům dobu kolem 9-12 století. K této
době se datují pravděpodobně první osadníci v okolí obce.
Bronislav Gruna nám vyložil základy do archeologie takovým
způsobem, že většina posluchačů byla schopna dle střepů určit
období původu. Tyto znalosti byly užitečné při nedělní procházce
po okolních nalezištích v poli, kdy bylo záměrem sběr střepů staré
keramiky a určení kultury dávných předků.
Důvodem mapování historie Lesonic bude 100. výročí
založení základní školy v obci, které v červnu 2013 lesoničtí
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občané plánují oslavit. Z podkladů, které se postupně daří
získávat, bude sepsaná kniha o historii Lesonic.
Většina posluchačů besedy byla překvapena stářím prvního
osídlení, které se podle spisů pana Kaufmana datují k prvním
zemědělcům a osídlení rokytenského hradiště a vedrovického
osídlení s dávným pohřebištěm.
Tato beseda byla poučná nejen pro dospělé rodáky, ale i pro
školní mládež, kdy si mohla teoreticky a v neděli i prakticky na

poli, osahat historii při sběru střepů. V rámci těch to besed
plánujeme zarchivovat i staré fotografie a pohlednice obce.
Tímto bych chtěl požádat rodáky z Lesonic, které život zavál
do jiných krásných míst naší vlasti, o staré fotografie a vzpomínky
na život v obci.
Pavel Herman
X. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2012
Rok 2012 nám uběhl, jako voda, ale i přesto nám stihl
nadělit spoustu životních událostí a situací. Z hasičského pohledu,
tento rok nebyl nijak zvláštní, protože tak, jako tomu bylo
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posledních pár let, nebylo třeba zasahovat u žádného požáru, za
což jsme velice rádi a děkujeme Vám občanům obce Lesonice, že
jste při rozdělávání ohňů opatrní a dbáte nejen na svoji
bezpečnost, ale bezpečnost všech spoluobčanů.

Naše aktivita propukla již v lednu, kdy jsme začali
s přípravami na Hasičský ples, který následně proběhl dne
21.1.2012 a myslím si, že byl velice vydařený, jak
z organizačního hlediska, tak i pobavení se zúčastněných hostů.
V měsíci dubnu započala naše závodní skupina s tréninky na
soutěže a musím uznat, že dosažené časy slibovaly velice dobrou
sezónu, tímto ale naše činnost v tomto měsíci ještě neskončila,
protože jsme se podíleli na spolupořádání rybářských závodů.
V měsíci květnu na nás příroda nebyla příliš hodná, protože si
naše vesnice zažila přívalový déšť, po kterém byla naše jednotka
oslovena na pomoc při čerpání zatopeného sklepa. Mezi další naše
výjezdy se zapsala vichřice v měsíci srpnu, kdy na silnici od
Petrovic směrem na Miroslav u bývalé váhy spadla část stromu a
překážela průjezdu aut. Tam naše jednotka zasahovala při jeho
likvidaci po 21 hodině.
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V měsíci říjnu jsme uspořádali sběr železného odpadu a za
utržené peníze nás napadlo uspořádat poznávací zájezd. Tento
poznávací zájezd do Pelhřimova a Jihlavy se uskutečnil
1.12.2012 a to za účasti nejen občanů Lesonic, ale i občanů
okolních vesnic.
Mezi naše největší akce pořádané v tomto roce musím
zařadit opravu interiéru Hasičské zasedací místnosti, která
probíhala v časovém horizontu od července do konce září. Během
této opravy byla položena nová dlažba, proběhla oprava
elektroinstalace, bylo osekáno mokré zdivo, byly udělány fajnové
omítky a osekaná část zdiva se následně obložila dřevem. Veškeré
práce byly financovány z rozpočtu obce určené pro hasiče a byly
prováděny formou brigád členů JSDH Lesonice. Tímto bych chtěl
velice poděkovat za finanční podporu obci Lesonice a jejímu
vedení a dále zúčastněným brigádníkům, kteří na tuto opravu
věnovali spoustu svého času.
Bc. Marek Štros
Přehled soutěží, kterých jsme se zúčastnili:
12. 5. sobota – Okrsková soutěž Petrovice
Zlatá sobota mužů a žen SDH Lesonice na okrskové soutěži v
Petrovicích
Muži – 1. místo Lesonice 24,48 s
Ženy – 1. místo
Lesonice
24,65 s
26. 5. Sobota – Soutěž Dolní Dubňany
Muži – 6. místo Lesonice 19,95 s
Lesonice 27,24 s

Ženy – 2. místo

2. 6. sobota – Soutěž v Rozkoši
Muži – 7. místo Lesonice 22,72 s
Lesonice 23,12 s

Ženy – 1.místo

23. 6. sobota – Soutěž v Dobřínsku
Muži – 7. místo Lesonice 20,03 s
4. 8. sobota – Noční soutěž v Jamolicích
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Muži – Lesonice 29,82 s
11. 8. sobota – Soutěž v Rakšicích o Pohár města Mor.
Krumlov
Muži – 8. místo Lesonice 22,39 s
25. 8. sobota – Noční soutěž ve Vedrovicích
Muži – 3.místo Lesonice 22,28 s
místo Lesonice 27,03 s

Ženy – 4.

22. 9. sobota – Noční soutěž v Dolních Dubňanech
Muži – Lesonice 21,34 s
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Ohlédnutí za rokem 2012
Tento rok byl poznamenaný velkým suchem co do
průběhu počasí, ale naopak v oblasti lidské ochoty pomoci
byl rok 2012 štědrý. Podařilo se formou brigád opravit
mnoho míst v obci.
Ve výčtu: oprava fasády sokolovny, vybudování školní
naučné stezky, oprava koupaliště a údržba okolí rybníku a
potoku, prodloužení kanalizačního potrubí za obchodem,
oklepání soklu a výkop okapového chodníku u budovy
školy. Hasiči si svépomocí opravili interiér hasičské
zbrojnice v podobě nové dlažby, omítek a dřevěného
obložení stěn.
Rok 2012 byl bohatý na společenské a kulturní akce,
které zahájil již tradiční hasičský ples. Divadelníci nás
v dubnu rozveselili reprízou úspěšné divadelní hry Postel
pro anděla, s kterou reprezentovali naši obec i na
divadelním festivalu Bezgestfest v Moravském Krumlově.
V den 11. března se uskutečnilo historicky první vítání
občánků v naší vesnici. S radostí jsme popřáli do života
hodně štěstí šestnácti dětem a jejich rodičům. Ke konci
školního roku 9. června byla slavnostně otevřena Lesonická
školní naučná stezka. Byl to okamžik nejen dětské radosti,
ale také krok k přiblížení krásné okolní přírody lidem.
Nerad bych opomenul rybářské závody, dětský den,
dětské rybářské závody, vydařené tradiční krojované hody,
potápěče na koupališti, výlet s výšlapem na Pálavu . . . .
Všechny tyto akce dokazují, že se umíme a hlavně chceme
kulturně bavit ve společenství občanů naší vesnice. Ke
všemu je zapotřebí vždy několik tahounů, kterým patří velké
poděkování.
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Z pohledu vedení obce byl rok 2012 spojený
s plánováním, údržbou a investicemi do zlepšení vzhledu a
kvality života na vesnici. Byl zpracovaný nově územní plán
obce, na který jsme částečně získali dotaci
z Jihomoravského kraje. Dokončil se prodej stavebních
pozemků a jejich zasíťování. Nakoupil se s příspěvkem
dotace od Nadace ČEZ nový traktůrek VARI. Došlo
k opravě druhé učebny v ZŠ, proběhla rekonstrukce střechy
na budově ve školním dvoře a v současné době
dokončujeme nový chodník a podrovnávku před ZŠ. Obec
se finančně podílela na opravě fasády sokolovny a
financovala prodloužení kanalizace za obchodem.
Během roku bylo několik jednání ohledně vodního
zdroje Slatina. Konečné řešení přítomnosti uranu bude
v roce 2013. Došlo k jednáním ohledně převodu majetku od
Pozemkového fondu ČR na obec. Konkrétně pozemků a
budov v zemědělském dvoře, kde v současné době vlastní
obec ideální polovinu. Budovy chátrají a bez dalšího zásahu
dospějí k demolici. Proto hledáme řešení.
Ve zhodnocení uplynulého roku nesmí chybět
poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli
v radosti na všech akcích, které byly organizovány. Na příští
rok nás všechny čeká velká oslava 100. výročí školy a sraz
rodáků. Přeji Vám, abyste si to s radostí užili.
Do nového roku Vám přeji štěstí, zdraví a trpělivost
s tím co nám rok 2013 přinese.

Pavel Herman, starosta obce Lesonice
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem krásné prožití Vánočních svátků a v Novém
roce hlavně pevné zdraví a životní optimismus.
Zastupitelstvo obce
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VÁŽENÍ OBČANÉ A RODÁCI
ZVEME VÁS NA OSLAVU
100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V LESONICÍCH
OSLAVA SE KONÁ DNE
15.ČERVNA 2013

Vážení občané, uvědomte prosím o akci všechny, které by akce
mohla zajímat. Všichni jste srdečně zváni!
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