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I. SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
již čtvrtým ročníkem máte možnost se začíst do stránek
„Lesoňáka“ – tištěného občasníku, který Vám má ve stručnosti
připomenout, co se v Lesonicích v roce jeho vydání událo, ať už
pohledem starosty nebo zástupců organizací a spolků v obci
působících, kteří primárně ve svém volném čase vkládají energii
do aktivit, díky kterým prostě Lesonice „žijí“.
Velký dík patří manželům Grunovým z Petrovic, kteří pomáhají
pojmenovat historii naší obce.
Přejeme Vám příjemné počtení a 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/. Pokud Vám v občasníku
něco chybí nebo byste chtěli něco jinak, zanechte svoje
připomínky na Obecním úřadě.
Za redakci: Michal Veleba
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II. AKTUALITY Z LESONIC
Zápisy z jednání ZO za rok 2014 (v bodech)
12. 12. 2013
 schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2014
 schválení plánu na inventarizaci
 schválení závěrečného účtu VAK Třebíč
30. 1. 2014
 schválení konání Školního a obecního plesu, jeho
program a organizace
 podání žádostí na dotace (JMK, Nadace ČEZ)
 schválení „ Strategický plán rozvoje obce Lesonice“
 schválení zalesnění paseky v prostoru „Černice“
s nákladem 12 000,-Kč
6. 3. 2014
 zpráva o výsledku inventarizace
 schválení pracovníka na VPP
 informace o těžbě dřeva
 budování přírodní zahrady na pozemku za školou
 schválení návrhu na rozparcelování nových stavebních
míst
 schválení nákupu notebooku k ovládání hudební aparatury
24. 4. 2014
 schválení příspěvku 100 tis. Kč pro TJ Sokol Lesonice na
provoz a opravy
 schválení opravy kříže v parku za 12 700,-Kč
 přijetí dotace od Energoregionu 2020 ve výši 52 000,-Kč
na malou komunální techniku
 smlouva s Ekokomem na svoz tříděného odpadu
 schválení osázení parku na křižovatce k Mor. Krumlovu
od f. Kopetko Vedrovice ve výši do 34 tis. Kč
 starosta poděkoval organizátorům akcí v jarním období za
jejich pomoc a aktivitu( divadlo, plesy, pivní slavnosti,
dětský karneval…….)
 schválení nákupu plotovek na ohraničení kontejnerů na
odpadky ve výši 10 000,-Kč
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5. 6. 2014
 účetní závěrky obce Lesonice a ZŠ Lesonice
 přijetí dotace z JMK na opravu hasičské zbrojnice a
vedlejší budovy ve výši 76 000,-Kč
 schválení příspěvku pro žáky ZŠ Lesonice na fotoknihu
ve výši 7 000,-Kč
26. 6. 2014
 schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Lesonice
 ve výběrovém řízení na dodavatele opravy hasičské
zbrojnice zvítězila firma BARTSTAV, Hostěradice ( další
uchazeči: VALDSTAV, Strnad, Miloš Ryšavý), celkové
náklady ve výši 208 850,-Kč
 schválení počtu členů zastupitelstva obce Lesonice na
volební období 2014 – 2018 na 9 členů
 byla projednána oprava chodníků a krajnice a vydána
výzva k cenovým nabídkám
31. 7. 2014
 ve výběrovém řízení na opravu chodníků zvítězila firma
BARTSTAV, Hostěradice (další uchazeči: VALDSTAV,
Strnad), náklady v celkové výši činí 387 469,-Kč
s navýšením ceny o novou dlažbu v hodnotě 50 000,-Kč
 schválení připojení novostavby Lesonice 77 na obecní
dešťovou kanalizaci
 ZO projednalo žádost místní chasy na pořízení
krojovaných vestiček pro mládence na hody
 schválení konání hodů na 30. 8. 2014 a stanovení
vstupného
 starosta informoval o průběhu prací na zasíťování nových
stavebních pozemků
25. 9. 2014
 seznámení s plněním rozpočtu obce na rok 2014
 projednalo opravy místních komunikací a ty odložilo na
rok 2015
 výroční zpráva o činnosti ZŠ Lesonice
 schválení doplnění použití příspěvku pro TJ SOKOL
Lesonice na opravu elektroinstalace a hromosvodu
 organizace akce „ Lesonická ochutnávka“
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schválení odkoupení stavebního pozemku p. č. 360/53 o
výměře 1545 m2 zpět na obec
 schválení smlouvy o dílo na pořízení dokumentace
na „Přeložení vodovodu, chodníky a sítě v části obce
Lesonice“ s Ing. Vojtěchem Kocábem
 seznámení se s žádostmi občanů na koupi stavebních
pozemků
6. 11. 2014 Ustavující zasedání
 složení slibu zastupitelů, volba jednoho místostarosty,
volba členů komisí
 volba starosty a místostarosty obce Lesonice na volební
období 2014 – 2018
 starosta – Pavel Herman - 6 hlasů
 místostarosta Bc. Marek Štros – 6 hlasů
 zastupitelé vykonávají funkce jako neuvolnění
 finanční výbor – předseda Ing. Michal Veleba, členové:
Josef Kocáb, Milena Chvalovská
 kontrolní výbor- předseda Rudolf Pazourek, členové:
Danuše Jelínková, David Pejsar
18. 11. 2014
 schválení záměru na prodej obecního majetku v podobě
pozemků o celkové výměře 12 214m2 na nová stavební
místa, stanovení prodejní ceny na 120,-Kč/m2
 schválení plánu inventur na rok 2014 a složení
inventarizačních komisí
 schválení záměru zřídit finanční účet na podporu
výstavby víceúčelového hřiště
 projednání návrhu rozpočtu obce Lesonice na rok 2015
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Výsledky komunálních voleb 2014
Kandidátní
listina
číslo

1

1

1

1

2

2

2

2

2

název
SNK - Za
lepší
budoucnost
obce
SNK - Za
lepší
budoucnost
obce
SNK - Za
lepší
budoucnost
obce
SNK - Za
lepší
budoucnost
obce
SNK - Za
rozvoj
venkova
SNK - Za
rozvoj
venkova
SNK - Za
rozvoj
venkova
SNK - Za
rozvoj
venkova
SNK - Za
rozvoj
venkova

Kandidát
poř.
číslo

Hlasy

příjmení,
jméno, věk
tituly

Navrhující Politická
strana příslušnost

abs. v %

Pořadí
zvolení

1

Štros
29 NK
Marek Bc.

BEZPP

89 28,99 1

5

Pejsar
David

37 NK

BEZPP

71 23,12 2

2

Vaníčková
50 NK
Lenka Bc.

BEZPP

63 20,52 3

3

Chvalovská
60 NK
Milena

BEZPP

35 11,40 4

1

Herman
Pavel

39 NK

BEZPP

97 22,50 1

2

Veleba
40 NK
Michal Ing.

BEZPP

80 18,56 2

4

Kocáb
Josef

52 NK

BEZPP

80 18,56 3

3

Pazourek
Rudolf

52 NK

BEZPP

67 15,54 4

5

Jelínková
Danuše

57 NK

BEZPP

74 17,16 5
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III. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LESONICE – OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2014
Základní škola Lesonice
Zažíváte taky pocit, že vám čas
utíká mezi prsty? Ve škole čas
neuvěřitelně rychle letí. Rok
2014 bude za námi a než se tak stane, ohlédneme se, co důležitého
jsme v něm prožili.
Po jedenácti letech je opět škola obsazená všemi ročníky. Prvního
září
2014
nastoupilo
21 žáků do
pěti ročníků.
A
protože
v loňském
roce chyběl
pátý ročník a
nikdo
neodešel,
riskli jsme to
a hned první
den ve škole
zahráli
reprízu
pohádky O perníkové chaloupce aneb jenom jako. Představení
jsme věnovali nastupujícím žákům prvního ročníku. Mnozí z vás
měli možnost vidět, jak pohádka dopadla. Paměť sloužila dětem
výborně, a pokud náhodou došlo k menším výpadkům,
zafungovala kolegiální výpomoc v nápovědě. Nejdůležitější však
zůstalo: chuť hrát a vydat ze sebe to nejlepší. Pohádku si zahráli
žákovští herci ještě o měsíc později s věnováním našim seniorům.
Zajímavost: Dámy ve škole jsou evidentně v menšině, z 21 žáků je
6 děvčat a 15 chlapců. Ani když k děvčatům připočteme
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zaměstnankyně školy, nepomůže se tím změnit stav, hochů je stále
více.:) Od listopadu se počet žáků změnil na 20. P. Kylián se
odstěhoval.

Dne 24. 4. 2014 jsme slavnostně otevřeli školní přírodní zahradu.
Starosta Pavel Herman přestřihl pásku a popřál všem spoustu
krásných chvil strávených na zahradě. Děkujeme vám všem, kteří
jste hlasovali v anketě „Zelená zahradám“ a pomohli získat naší
škole 10 000,- Kč na budování zahrady. Simona Houdková
První školní a obecní ples
Největší akcí byl „První školní a obecní ples“ v březnu 2014. Jak
to dětem kouzelně slušelo! Při jejich tanci polonézy jsme měli co
dělat, aby se nám nerozmazal pečlivý make-up od slz dojetí.
Rodiče a starostové obcí Lesonice a Petrovice nám poslali
zpětnou vazbu na proběhnutý ples, a přestože vše vyšlo
v Petrovickém zpravodaji, myslím, že jejich slova stojí za znovu
zveřejnění.
Zpětná vazba z plesu od rodičů žáků ZŠ Lesonice.
Bylo to moc pěkné a byl to dobrý nápad zorganizovat něco
takového. Moc jsme se bavili a byl to nádherný zážitek. Jako
matka dcery, která navštěvuje vaší školu a plesu se účastnila, jsem
byla nesmírně dojatá, byl to úžasně zorganizované a něco
takového je složité zrealizovat, ale vám se to povedlo na jedničku
s několika hvězdičkami. Byl to krásně prožitý večer, na který
budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme!!! Gavendová V.
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Program I. školního plesu byl i pro náročného návštěvníka nad
očekávání „různorodý a pestrý“ počínaje předtančením žáků, přes
módní přehlídku, zumbu, tance petrovických žen, petrovický
pěvecký sbor, stardance, takže na první ročník byla „laťka“
umístěna skutečně hodně vysoko, holt II. ročník bude muset být
minimálně tak pestrý a koordinovaný jako I. ples - v podání p.
ředitelky to nebude problém. Známkování jako ve škole:
výzdoba – 1, stupeň nacvičení – 1, řazení programu – 1.
Ples měl svůj děj a účastník se rád nechal bavit od začátku do
konce, emotivní vystoupení žáků nás reálně vrátilo do doby pana
řídícího – doby řádu, společenské noblesy a jistoty, že je ve škole
o naše děti dobře postaráno.
Velebovi
Ples byl krásný a hlavně se vydařil. Děti byly okouzlující v tom
společenském oblečení, ale bylo by lepší, kdyby začátek plesu byl
o něco dříve, aby se děti mohly lépe pobavit. S pozdravem
Ondráčková Petra.
Ples byl vydařený, jen bych uvítal jinou dobu konání – mimo
dobu postní. Bylo by možná i lépe uvážit případný dřívější
začátek, aby se děti mohly lépe pobavit. S pozdravem Ondráček
Jakub.
Vystoupení žáků školy, bylo velice krásné a spousty přítomných
lidí měly slzy na krajíčku. Procházková M.
Ples se nám moc líbil, i když pro nás znamenal v současné době
nemalou finanční zátěž. Polonéza byla dojemná, nejen pro
rodiče. Bohužel my s menšími dětmi, kteří jsme byli nuceni
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odejít dříve, jsme se nedočkali „velké tomboly“. Stoleček se
vstupným byl docela nešťastně umístěn, několik rodin prošlo bez
zaplacení, protože si ho kvůli kupujícím losy ani nevšimlo. Bylo
by hezké, kdyby třeba děti vyrobily pro rodiče pozvánky na ples.
Škoda, že se nenechalo vystoupení dětí natočit, byla by to hezká
památka. Myslím si, že vystoupení „žen z Petrovic“ bylo docela
zbytečné, že (i když byl ples obecní) hlavní pozornost měla být
zaměřena na děti. Nehledě k tomu, že některé maminky musely
převlíkat děti i sebe, a to nemluvím o zničených účesech, ve
kterých původně přišly. Hladíkovi (P. a K.)

Ples byl prostě nádherný. Tu krásu tam daly právě ty děti. Zažili
jsme nádherný pocit vidět, jak si všechny děti taneček užily a
s jakým nasazením to daly. Prostě bomba!! Všem to velmi slušelo,
děti mně připadaly nějak starší, dospělejší než jsou. Bylo to
dojemné. Ale i dospělí byli oblečeni slavnostněji než jindy. Jeden
chválil druhého. Z dětí i rodičů zářila taková spokojenost, jak si
ples spolu užívali. Naše dítě navíc zjistilo, jak takový večerní ples
vypadá a už se nemusí ptát, když přijdeme z plesu domů, co jste
tam dělali? Byl to zážitek i pro mě, protože sukně a šaty jsou můj
nepřítel a velice se divím, že mě okolnosti donutily vzít na sebe
dlouhou sukni, ve které jsem se nečekaně cítila dobře a vydržela
až do konce. Prarodiče vzkazují, že i pro ně to byl moc krásný
zážitek, a že jestli tady budou, přijdou i příště.
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Myslím, že mohou být rodiče i prarodiče na děti pyšní, protože
byly moc šikovné a samozřejmě největší dík patří paní ředitelce,
bez které by se nic nikdy takhle nepovedlo. A ještě musím zmínit
pěvecký sbor, který tomu dal šťávu a ostatní vystoupení, které
ples zpestřily. Jaroslava Fialová
Vážená paní ředitelko! Ples se nám moc líbil. Byli jsme nadšeni.
Bylo to moc dobře zorganizované. Vystoupení dětí bylo nádherné,
módní přehlídka též super nápad, zumba také. I společný valčík
byl nádherný. Prostě super program. Akorát, co se nelíbilo hlavně
starším generacím (babičky a dědové), tak byla moc tma, že bylo
příliš často zhasnuto a také příliš hlučná hudba. Těm starším více
chyběly dechovky. Ale jinak jsme celá rodina byli nadšeni a
těšíme se na příště! Hladíkovi (J. a P.)
Podle reakcí okolí byl ples prostě dokonalý, zaslzelo nejedno oko.
I podle největších kritiků se ples vydařil, dokonce prý lépe než

hasičský. Děti si užily to, co si užívají dospělí, viděly, že se tančí,
povídá, vyhrává a pro jejich budoucnost je to dobrá inspirace, jak
se na plese chovat a co vše je nutné udělat, aby ples byl plesem se
vším všudy. Viděly, co je za vším práce, ale stojí to za to.
Houdková S.
Ples byl naprosto úžasný. Moc vám děkujeme za krásný zážitek.
Rodina nemohla přijet a teď moc litují. Přátelé nám opravdu
závidí, jak máme bezvadnou školu a naše děti si to moc užívají,
vaše akce pro ně i pro nás jsou moc super. Takže ještě jednou
velké Díky za naši rodinu. Lelkovi
Ples byl prostě dokonalý – nemám co vytknout. Bylo vidět, že jste
se připravovali na 120%. Super nápad uspořádat 1. školní ples
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v Lesonicích. Mně osobně se líbilo všechno od začátku do konce.
Vystoupení žáků byl nádherné!!! Všechna vystoupení měla své
kouzlo a nebyla tam jediná chybička. Všichni se těšíme na další
skvělou akci. J. Vespalcová
Byl to pro nás všechny moc pěkný zážitek. Vám všem se to moc
povedlo. Budeme rádi, když se ples stane tradicí. Šibralovi
Líbilo se nám, že ples byl pro žáky i rodiny (dospěláky) rovným
dílem – společný. Bylo by škoda, kdyby žáci po svém krásném i
energickém vystoupení se s večerem rozloučili, zvlášť když byli
všichni tak okouzlující. Dali do toho, jak jsme viděli, maximum.
Velký obdiv všem za výkony, nápady, přípravu, za nádhernou
choreografii, krásně vyzdobený sál, hlavně za to, že jako
hvězdičky se mohly cítit právě naše děti. Co bychom navrhli, nás
zatím ani nenapadá. Večer byl estetickým zážitkem. Já za sebe
nemám ráda text k písni „mašinka“ (asi budu muset nějaký
složit:). Rodiče Jasmíny Gajdošové
Líbila se mi role ceremoniáře, který provázel celým večerem.
Taneční vystoupení dětí v doprovodu pěveckého sboru byl pro
mne zlatý hřeb večera. Jako návrh bych ráda viděla např. „dětskou
volenku“ dětí s rodiči (prarodiči), apod. ...teta Jasmíny Gajdošové
Školní ples se nám líbil. Skvělá organizace, bohatý program.
Odnášeli jsme si nádherný zážitek a příjemný pocit z komunikace
mezi učitelkami a dětmi. Jsme přesvědčeni, že hlavně při
polonéze byl každý rodič pyšný na své dítě. Smekáme před vámi
klobouk a jsme hrdí na to, že Tomáš chodí do této školy.
Děkujeme za nejkrásnější ples a budeme se těšit na příští. Klimovi
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Zpětná vazba od starosty Pavla Hermana (obec Lesonice) a
starostky Ireny Záviškové (obec Petrovice):
Vstupovali jsme do příprav školního plesu v malých obavách nad
výsledkem velké akce, ale samotný večer překonal všechny
pochybnosti. Byla to oslava dětí, školy, rodičů a především
rodiny. Neznám moc jiných akcí, kde se dobře baví celá rodina a
potažmo dvě vesnice společně. Je to dar, který stojí za to udržovat
nejen
jeden
den
v roce.
Taneční vystoupení dětí a pěveckého sboru byl jedním slovem
zážitek, který vezme za srdíčko. I přes stísněný prostor petrovické
ženy přinesly svým vystoupením pocit dobrodružství na volném

moři. Taneček zastupitelů, rodičů a zástupců školy dodal výraz
noblesy. Celá akce měla (dle školního hodnocení) výborného
režiséra v podobě paní ředitelky. Z mého pohledu je radost s ní
spolupracovat. Bylo ještě mnoho těch neviditelných, kteří zaslouží
velké
poděkování
a
uznání.
A poslední postřeh. Na dotaz kam prý všechny na tento ples
dáme, jsem jen odpovídal: „ Tak jednou sokolovna praskne.“ Na
konec byl jen výbuch spokojenosti a dětské radosti. A tak to má
být. Pavel Herman, starosta obce Lesonice
Dobrý den, paní ředitelko. Moc bych Vám chtěla poděkovat za
uspořádání plesu a jsme velmi rádi, že jsme mohli být při tom. Byl
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to skvělý nápad a skvělá byla i celá organizace. Vytknout se nedá
vůbec nic. Sál byl velice hezky vyzdoben dětskými obrázky a
během celého plesu panovala velice přátelská atmosféra. Zahájení
žáků polonézou bylo úžasné a skvěle se doplňovalo s pěveckým
doprovodem našeho sboru! Velice kladně hodnotím i návrh
uspořádat módní přehlídku – to jsem si opravdu užila. Naprosto
živě jsem si dokázala představit, jaké pocity štěstí musely děti
prožívat. Zároveň jsem jim tak trošku záviděla. I já coby malá
holka bych si připadala v těch krásných šatech jako princezna. Jak
holky, tak i kluci si to užívali a v očích jim byla vidět radost.

Vždyť
to
byl
jejich
VELKÝ
DEN!
Líbilo se mi i taneční vystoupení dospělých, které průběh plesu
skvěle zpestřilo. Proto jsme byly my, petrovické ženy, příjemně
potěšeny, že jsme mohly na vašem plesu vystoupit. Publikum
bylo jedinečné, lidi se na nás usmívali a hlavně po celou dobu
našich tanců tleskali. To je vždycky báječný pocit, který se slovy
nedá dost dobře popsat. Musí se prostě zažít! Ještě jednou Vám,
žákům i celé obci Lesonice upřímně děkujeme za
nezapomenutelný zážitek! Irena Závišková, starostka obce
Petrovice
Sesbírané střípky z dojmů hlavních účastníků plesu – žáků:
…měl jsem úplně jinou představu o plesu, překvapilo mě, jak se
mi líbil..., když jsem přišel na ples a uviděl lidi a všechno, tak
jsem si řekl, že to teď musíme fakt dobře zatancovat Dominik
Vespalec
…všechno se nám povedlo, moc jsem si to užila, nepředstavovala
jsem si, že to bude tak hezký ples, líbilo se mi, jak tancovali
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dospělí a ženy z Petrovic, v oblečení mi bylo ze začátku zima a
pak teplo – Gábinka Velebová
…překvapilo mě, že na píseň„Žijeme len raz“, s námi tolik lidí
tancovalo-Jakub Šibral
…myslela jsem si, že tam taťka bude jen sedět, ale neseděl a mě
překvapilo, že tancoval, sestra taky tancovala – Pavla Fialová
… líbilo se mi, jak jsem tancoval na podiu, jak jsme tancovali
polonézu, zumbu a Žijeme len raz a vůbec všechno se mi líbilo –
David Lelko
…cítila jsem se dobře v dlouhých šatech, ale byl to nezvyk,
překvapilo mě, že mamka netancovala a taťka tancoval, líbily se
mi všechny vystoupení. - Jasmína Gajdošová
…vůbec nemůžu na ples zapomenout, pořád si myslím, že bude
pokračovat, líbily se mi všechny vystoupení, užil jsem si
tancování s klukama - Tomáš Klim
… měla jsem trochu trému, ale v těch šatech jsem se tak nebála,
hrozně se mi líbily ty petrovický baby, jak tancovaly, užila jsem si
to – Nela Houdková
..já jsem se na plese tak pobavila, jak jsem se ještě nikdy
nepobavila- hodně jsme tancovaly s holkama, pak s mým
bratrancem, tetou, strejdama, při polonéze jsem si všimla, jak
mamka, brečela, asi se jí to hodně líbilo- Vendula Gavendová

Velké poděkování patřívšem rodičům za ochotu napsat
zážitky, pocity, přání, poznatky z prožitého slavnostního večera.
Hřejí na srdci a jsou ukazatelem, že náš záměr uspořádat školní a
obecní ples měl smysl. Zodpovědně bereme i vaše podněty, a
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pokud bychom ples v budoucnu organizovali, budeme na ně brát
zřetel.
Srdečné díky starostovi
Pavlu Hermanovi a jeho rodině za obětavost při organizaci plesu,
mým kolegyním za přípravu plesu, žákům za jejich
nepřekonatelný taneční výkon, rodičům, že dětem dopřáli plesové
oblečení a umožnili jim prožít pocit noblesy, farnímu pěveckému
sboru za ochotu s námi spolupracovat a obdivuhodnou činnost,
petrovickým ženám za silně rezonující vystoupení, zcela zbrusu
nové taneční formaci za odvahu a nadšení, ceremoniáři R.
Pazourkovi za dodání určité nostalgie, M. Záviškovi za zvukový
dohled, P. Hladíkovi za video záznam, D. Jelínkové za gurmánský
požitek z guláše, J. Vávrové a manželům Martínkovým za
zajištění pitného režimu, panu Fuisovi, paním Slámové a
Vystrčilové za výběr vstupného, všem, kteří přispěli do tomboly,
zúčastněným plesovým dámám a pánům za šíření povznášející,
laskavé a radostné nálady a dobrým lidem za pomoc při úklidu
sokolovny po plese. Emilie Mácová, ředitelka školy
Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém
roce 2015,
vám přejí všichni ze Základní školy Lesonice.
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IV. DIVADLO V OBCI V ROCE 2014

Lesonická ochotnická společnost (LOS) nacvičila a v roce
2014 sehrála hru Paula Haudecoeura „Lázeň perlivá“. O
kvalitě a hereckém úspěchu všech protagonistů svědčí
vyprodání všech jejich představení, které v Lesonické
sokolovně odehráli. Na tuto divadelní aktivitu v obci
můžeme být náležitě hrdi!
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V. ČINNOST TJ SOKOL LESONICE V ROCE 2014
Stejně jako každý rok i letos si TJ Sokol Lesonice
připravil pro své členy pestrý program. Začátkem roku bylo
pamatováno zejména na naše nejmenší. 1. března byl uspořádán
maškarní karneval – sokolovna se tentokrát změnila
v olympijskou vesničku a děti si mohly vyzkoušet, i bez sněhu a
mrazu, nejrůznější zimní olympijské sporty. Odpolední program si
na výbornou připravila paní Blanka Jandová, které tímto
děkujeme. Poděkování patří nejen jí a jejím pomocníkům, ale také
Gabči Formánkové, která byla léta formálním koordinátorem této
akce.

Ohlédnutí za prací obou organizací přinesla Valná
hromada, která se uskutečnila v dubnu. Všichni zúčastněni byli
seznámeni s činností a financováním uplynulého období a dále
s plánem na rok 2014. Součástí programu bylo i vystoupení dětí
pod vedením Simony Houdkové a také gymnastické dovednosti
našich malých sokolských cvičenců.
Jaro nejen do obce, ale i do místní sokolovny spolu se
„Smrtolkou“ přinesla naše malá děvčata, pro která byla připravena
velká hostina.
Poslední červnová sobota patřila především našim dětem,
ale nejen jim. Společně jsme se mohli přenést na divoký západ
mezi kovboje do westernového městečka Šiklův Mlýn u Zvole,
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kde si každý přišel na své i díky náhodě v podobě motorkářského
srazu. Počasí nám přálo a tak jsme si vychutnali příjemnou
atmosféru tohoto místa. Věříme, že na tento den si odnesli všichni
zúčastnění příjemné vzpomínky.

Začátek školního roku přinesl do naší sokolovny oživení
v podobě cvičebních hodin pro všechny, které trápí bolesti zad,
pod vedením Lenky Vaníčkové. Tímto také všechny další zájemce
zveme každou středu v 19 hodin, aby si přišli zacvičit.
Jako již každoročně si můžete vánoční svátky příjemně
zpestřit aktivní účastí na turnaji ve stolním tenise. Velkou radost
máme z hojné účasti, která se rok od roku zvyšuje. Takže sportu
zdar!
Toto vše je výsledkem činnosti členů obou našich jednot,
dobrovolníků a obce Lesonice, která se největší částí podílí
finančními prostředky. Vám všem patří velké poděkování za
dobrovolnickou činnost, bez které se žádná organizace neobejde.
Nakonec Vám jménem České obce sokolské přeji krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí a především zdraví do roku 2015.
Jarek Pavlů
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VI. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2014
Leden
Naše činnost, jak tomu již bývá, začala Hasičským plesem 25.
ledna, který se konal již po páté. Jako jeden z pořadatelů, musím
říci, že se mi ples velice líbil a počet návštěvníků stále ukazuje, že
o Lesonickou zábavu je stále zájem. Zároveň bych chtěl jménem
hasičů velice poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto krásnou
akci uspořádat a poděkovat všem, kteří nám přispěli do tomboly.
Duben
Měsíc duben se nesl ve sportovním duchu a to začátkem trénování
na soutěž.
26.4. proběhla Okrsková soutěž v Petrovicích a dle nových
pravidel se soutěžilo se zásahovým vybavením sborů. Stará dobrá
zásahová PS 12 a dobře secvičený tým nás vynesl až na druhé
místo s časem 28,17s.

Červen
15.6. se zúčastnilo naše sportovní družstvo závodu O pohár
městyse Vémyslice. Zde byla konkurence opravdu veliká, jednalo
se převážně o družstva, které se účastní ligových soutěží, ale i tak
si družstvo odvezlo 15-té místo s časem 22,77s.
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Červenec
V červenci se začalo s opravou hasičské zbrojnice. Finanční
prostředky byly získány z dotace Jihomoravského kraje se
spoluúčastí obce Lesonice. V rámci opravy se zvětšila zasedací
místnost o bývalou garáž a vznikl zde koutek se sociálním
zařízením a byla připojena pitná voda.
Za provedenou akci bych chtěl poděkovat panu starostovi,
zastupitelstvu obce Lesonice a všem, kteří se podíleli na této
opravě.
Srpen
Na 24.8. byly svolány sbory dobrovolných hasičů okrsku č.14 na
zkoušku dálkové dopravy vody, která se konala ve Vémyslicích.
Zde bylo úkolem oživit členům zásahových jednotek, jak se
chovat a postupovat v krizových situacích.
Září
19.9. byl vyhlášen poplach – požár objektu bývalého JZD v
Dobelicích, naštěstí se jednalo o Námětové cvičení. Zde se
prováděla dálková doprava vody z řeky Rokytné v Rybníkách do
Dobelického areálu. Naše jednotka se dostavila jako třetí v pořadí
a na dopravu vody bylo použito 7 hadic ,,B“.
Říjen
Měsíc říjen byl pro naši jednotku již klidným měsícem, tak jsme
se mohli začít věnovat naší zbrojnici, tak, aby byla dle našich
představ. Byla koupena i kuchyňská linka, aby zde bylo kompletní
zázemí nejen pro schůze, ale i různé kulturní akce. K tomuto
dokončení jsme použili finanční prostředky získané ze sběrů
kovových odpadů, za které občanům moc děkujeme.
Listopad
V listopadu jsme byly osloveni panem Š. o pomoc při čištění
studně, zde bylo použito kalové čerpadlo Honda a několik rukou
členů JSDH Lesonice.
29.11. proběhl sběr železného odpadu.
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Prosinec
Jistě máme všichni v živé paměti ledovou kalamitu ze začátku
prosince, bohužel se ani Lesonicím nevyhnula a napáchala četné
škody. Jednou z nich bylo i přetržené vedení elektrického proudu
do místního vepřína, zde jsme půjčovali AGRO družstvu
Petrovice elektrickou centrálu, aby si mohlo opravit stožár a
dodávku obnovit.
12.12. proběhla výroční chůze SDH Lesonice.
V roce 2015 plánujeme uspořádat soutěž o pohár starosty
obce Lesonice a čeká nás také výročí 110 let od založení sboru,
takže budeme pilně pracovat na doprovodném programu a rádi
vás na našich akcích uvidíme.
Do roku 2015 vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti,
životních úspěchů a spoustu šťastných chvil.
Bc. Marek Štros
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VII. RYBÁŘSKÉ OKÉNKO

Rok 2014 jsme zahájili nekonečným suchým obdobím. V obavách
o obsádku jsme jarní vysazení ryb odložili na květen. K našemu
překvapení rybník obstál i v tak náročné zkoušce a ryby vydržely.
Jarní závody se co do úlovků vůbec nevydařily.
Byla ulovena jen jedna štika a několik línů. Ale posezení u vody
v krásném přírodním prostředí bylo i tak příjemné. Květnové
srážky nám vynahradili jarní deficit a rybník dokonce přetékal
přes hráz. Mohli jsme vysadit ryby (celkem: kapr 112 kg, amur 8
kg, štika 9 ks ). Během léta byla docházka k vodě od místních
rybářů plně využívána v lovných dnech.

Podzimní závody byly o něco lepší v počtu ulovených ryb.
Celkem se ulovilo 7 kaprů, 1 štika a 4 líni. Po ukončení závodů
ještě neodolalo nástrahám několik kaprů a hlavně Pavel Jelínek
vytáhl sumce. Jen děti neměli opět štěstí.
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I přes slušné zarybnění neměly ryby chuť se napíchnout na háček.
Před závody se vysadilo dalších 75 kg kaprů.

Během celého roku bylo prováděno čištění potočního koryta a
obsekávání břehů. S politováním musím konstatovat, že to stále
provádíme stejní lidé a dokonce i nerybaří. Snad se to v příští
lovné sezóně zlepší a budou i těm co nechodí na brigády ryby více
brát.
Za rybářský spolek přeji všem občanům veselé Vánoce, šťastný
nový rok a u štědrovečerní večeře nezapomínejte na kosti.
Pavel Herman
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Pár rybářských vtípků
Jedno Přání
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: „Když mě pustíš,
tak ti splním tři přání.“
„Já mám jen jedno, abys neměla kosti.“





Berou, Berou?
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se:
„Berou, berou?“
„Kdepak, ani ťuk…“
„Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat.“



Zlatá Rybka
Rybář vyloví z řeky zlatou rybku. A rybka mu říká: „když
mě pustíš, splním ti tři přání a tvoje tchýně dostane dvakrát
tolik.“ Tak si přeje nový dům, tak má nový barák, ale
tchýně má dva nové baráky. Rybář si přeje nové auto, vratí
se domů v novém autě a zjistí že tchýně má dvě. To rybáře
naštve, tak si ještě přeje 40° horečku.
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VIII. OHLÉDNUTIÍ ZA ROKEM 2014
POHLED STAROSTY OBCE

Vážení občané,
Rok 2014 byl v naší obci investičně spojený především s
opravami a přípravou nových stavebních parcel.
Podařilo se opravit v nákladu 12 700,- Kč obecní kříž v parku u
pomníku padlých. Dříve omšelý a nevýrazný, nyní září novotou a
je dominantou parku. Osázeli jsme park k Moravskému
Krumlovu. Jen nás stále nenapadá, co do něj postavit, aby motiv
vyjadřoval symboliku naší obce. Proto se obracím i na vás,
občany Lesonic, o podnětné návrhy.
Za podpory dotace z JMK jsme opravili budovu hasičské
zbrojnice a vedlejší budovu. Rekonstrukcí se umožnilo zvětšit
vnitřní prostory klubovny a vybudovat sociální zařízení. Budova
se zateplila, natáhla se nová elektroinstalace a byla provedena
nová fasáda. Současně byly zahájeny i práce na vedlejší chátrající
budově. Zde se vyměnila okna a vchodové dveře a nově se
vystavila vchodová místnost. Tato budova po celkové opravě
bude sloužit jako archiv a sklad obecního majetku a vybavení.
Další velkou investicí byla celková oprava části obecních
chodníků, krajnic a kanálových vpustí u sokolovny a autobusové
zastávky s nákladem 437 469,-Kč. Rádi bychom v těchto
opravách postupně pokračovali i v následujících letech. Na rok
2015 je plánovaná výstavba inženýrských sítí na pozemcích pod
vepřínem s odhadní cenou 1 390 000,-Kč (přeložení vodovodního
řadu, plyn, elektrické přípojky a dešťová kanalizace s chodníkem,
která bude budována po dokončení výstavby RD). Stavební
pozemky jsou již v nabídce k odkoupení za cenu 120,-Kč/m2.
Výměra jednotlivých parcel je zveřejněna na stránkách obce
Lesonice.
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V letošním roce také pokračovalo hospodaření v obecním lese.
V březnu jsme vysázeli v lokalitě „ Černice“ přes 700 dvouletých
sazenic smrku. Za koupalištěm, v nově vysázeném dubovém
porostu, byla provedena údržba formou obsekávání a dosázení
uhynulých jedinců. Samovýrobou se v loňském roce vytěžilo 426
m3 palivového dřeva.
Díky ochotným spoluobčanům jsme v letošním roce mohly u
nás také navštívit i mnoho kulturních a společenských akcí.
Výčtem jen některé: Školní a obecní ples, Hasičský ples, Dětský
maškarní ples, turnaj ve stolním tenise, několikrát
nezapomenutelné divadelní představení, Pivní slavnosti, dvoje
rybářské závody, Hody a hodovou zábavu, druhý ročník
Lesonické ochutnávky, divadelní vystoupení žáků ZŠ Lesonice,
výšlap po hranicích katastru obce a další kulturní a společenské
akce. Za pořádání a organizaci těchto akcí patří všem obrovské
poděkování. Pavel Herman, starosta obce Lesonice

30.srpen 2014:

Hode bele,hode bodó….
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IX. LESONICKÁ OCHUTNÁVKA 2014
I v letošním roce jsme navázali na loňský první roční Lesonické
ochutnávky a v listopadu uspořádali druhé kolo a s velkým
úspěchem.

O úspěchu celé akce svědčí fakt, že ochutnávce domácích
pomazánek jsme přidali i ochutnávku domácích likérů a množství
vzorků se oproti loňskému roku skoro zdvojnásobilo.
Kdo byl tedy nejlepší?
V pomazánkách zvítězila paní Marie Vávrová a v likérech /
pálenkách pan Libor Fiala s domácí višňovkou.
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Stejně tak jako v loňském ročníku se na programu ochutnávkami
vlastních vín podíleli Radek a Karel Hanzelovi, o skvělou hudební
zábavu se postaral harmonikář Roman Hrdina a novinkou
letošního ročníku bylo vystoupení cimbálové kapely z Brna.
X. ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE OBCE
Z čeho se v Lesonicích stavělo
Ve středověku byly základní stavební materiály
vesnických staveb kámen, hlína, jíl, písek, dřevo a sláma. Byly to
materiály snadno dostupné v katastru vesnice. Z hlíny se vyráběly
nepálené cihly zde nazývané vepřovice a také se na hlínu zdilo a
hlínou omítalo. U selské a domkařské zástavby to platilo bez
výjimky až do druhé poloviny 19. století, kdy se pomalu
prosazovaly „moderní“ stavební materiály jako pálené cihly,
střešní tašky, vápno a písek.
Jinak tomu bylo u zástavby dvora. Můžeme předpokládat,
že středověké stavby byly převážně z kamene. Od 17. století, kdy
máme v Lesonicích doloženu cihelnu, se více uplatnily pálené
cihly. Zatímco u poddanské zástavby byly využívány jen lokální
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zdroje, vrchnost využívala své kamenolomy, cihelny a vápenky
z širším okolí. Například zdivo sýpky je pestré a najdeme zde i
červené pískovce a slepence boskovické brázdy, lámané v údolí
řeky Rokytné u Krumlova.
Staří hospodáři měli dobré znalosti o výskytu a
užitkových vlastnostech stavebních surovin na svém katastru.
Některý kámen se lámal lépe, jiný hůř. Také hlíny z různých míst
se lišily ve svých vlastnostech a použitelnosti. Důležitým
kritériem pro výběr místa těžby byla i dostupnost koňským
povozem. Hliníky a pískovny byly obvykle zakládány přímo ve
stěně úvozu vozových cest.
Lámání kamene bylo fyzicky náročnou prací
provozovanou hlavně v zimě. V agendě obecního zastupitelstva
z roku 1940 se dochoval zápis o zjednání pořádku v obecním
kamenolomu: „Skalaři, kteří pracují v kamenolomu, musí svůj
zpracovaný materiál uložit do figur, jinak ztrácejí na volně se
povalující materiál nárok. Místní, pokud chtějí pro svou potřebu
lámati kámen, musí lom po skončení dáti do takového pořádku,
jak bylo před započetím“ (Státní okresní archiv Znojmo, Zápisy
OZ Lesonice 1940-1953). Z jednání výboru místního Sokola o
stavbě sokolovny v roce 1923 se dozvídáme, že potřebný kámen
byl lámán v trati Na Falenách u Petrovic a také v lomu v trati V
Močidlech (Zápisy z výborových schůzí TJ Sokol).
Do následující mapy jsme zaznamenali polohu míst, kde
se na katastru Lesonic v minulosti získávaly nerostné suroviny.
Do sféry našeho zájmu jsme zahrnuli i vápenku, která leží již
v knínickém katastru u lesonické hranice. Vodítkem nám byly
zejména dochované relikty kamenolomů a hliníků, ale také
písemné prameny a ústní informace pamětníků.
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1 – Relikty hliníku jsou patrné zejména nalevo od silnice. Také
nápadně snížený terén na vnitřní straně zatáčky naznačuje,
kam až sahal rozsah kopání hlíny. Těženou surovinou byla
spraš, využívaná pravděpodobně hlavně k stavbě domů
obyvatel vesnice (obecní hliník). Pamětníci potvrdily
kopání hlíny pro blízké domky ještě ve 20. století.
2 – Pravděpodobně panský hliník o rozměrech asi 20 x 50 m,
přibližně dva metry hluboký. Dnes zarostlý lesem.
Využívaný pravděpodobně v dávnější době. Dá se tak
usuzovat podle přítomnosti obilní jámy na okraji hliníku.
Obilní jámy jsou jistě několik století staré a z terénní
situace můžeme usuzovat, že byly založeny na okraji již
těženého hliníku.
3 – Býval zde hliník na těžbu spraše, založený ve stěně hluboké
strže nebo úvozu staré cesty. Ještě nedávno zde bylo obecní
smetiště dnes již rekultivované. V roce 1949 zastupitelstvo
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obce projednávalo návrh na určení místa na vyvážení smetí
z vesnice v Močidlech do „jámy, co se dříve brávala žlutá
hlína“ (Státní okresní archiv Znojmo, Zápisy obec.
zastupitelstva 1940-1953).
– Dochované relikty těžby hlíny. Podle pomístního jména
sousední polní trati „Černice u cihelny“ soudíme, že zde
byla cihelna. Nepřímé doklady o provozu cihelny
v Lesonicích máme z konce 17. století.
– Zaniklá pískovna, kde byl těžen třetihorní písek. Písky jsou
v nejbližším okolí vesnice zastoupeny jen v této poloze (viz
geologická mapa).
– Dochované pozůstatky po těžbě devonského vápence
v podobě jam a odvalů se nachází již v katastru
Miroslavských Knínic. Vápenka zde byla v provozu
pravděpodobně v druhé polovině 19. století (Jelínek R.: 700
let obce Miroslavské Knínice. 1972, s. 20).
– Jámy po těžbě vápence na rozhraní katastrů Kadova a
Lesonic.
– Kamenolomy na pravém břehu hluboce zaříznutého potoka
tekoucího do Močidel. Těžbu kamene připomíná také
pomístní jméno Ve skalách. Skala je v našem regionu
lidový název pro kamenolom. Těženou surovinou je žule
podobná hornina granodiorit. V puklinách granodioritu se
zde hojně vyskytují manganové dendrity. Kámen z těchto
lomů byl prokazatelně použit v panském dvoře, kde
můžeme granodiority i s dendrity vidět v obnaženém zdivu
rozvalin bývalé stodoly. Je pravděpodobné, že tyto
kamenolomy využívala i obec, protože byly založeny na
pastvině, která byla podle indikační skici stabilního katastru
v nedílném spoluvlastnictví velkostatku a obce.
– Dochované terénní pozůstatky bývalého obecního
kamenolomu dnes připomíná také používané pomístní
jméno Starý skaly. Těženou horninou je stejně jako
v předešlém případě granodiorit.

Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice
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Žáci ZŠ Lesonice se svým Adventním programem v Petrovicích

Pořád čekáme na sníííh
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XI. PLÁN AKCÍ NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2015
Pozvánka pro všechny občany:
24.1. 2015
únor/březen 2015
únor/březen 2015
březen
9.5.2015
květen 2015
19. duben 2015

červen 2015

hasičský ples
dětský maškarní ples
divadelní představení
vítání občánků
III. pivní slavnosti
rybářské závody
vycházka po hranicích katastru Petrovic
(Lesonic i Dobelic) – sraz ve 13 hodin
před kostelem v Petrovicích – pořádají
manž. Grunovi
oslava 110. výročí založení SDH
Lesonice

Vážení spoluobčané,
Přejeme Vám všem pohodové Vánoční svátky a v roce 2015
pevné zdraví a životní optimismus.
Zastupitelstvo obce
PF 2015
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