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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení občané, 

     už popáté máte možnost se začíst do Vašeho zpravodaje „Lesoňáka“, ve 

kterém se můžete dočíst informace o akcích, které v končícím se roce v naší 

obci proběhly a zároveň si poznamenat akce, které v obci proběhnou v roce 

následujícím. 

     Základní filosofií zpravodaje je zaznamenat a vysdílet si okamžiky, které 

by jinak v dnešní uspěchané době skončily v zapomnění. 

     V letošním čísle Vám přinášíme rozšířený blok o základní škole, která 

obci jednak svým rozvojem  a dále svoji aktivitou dělá upřímně velkou 

radost. Dalším rozšířeným blokem je článek o starých pohlednicích Lesonic 

z dílny manželů Grunových, který Vám přiblíží jak to v obci vypadalo dříve 

a doufáme, že Vám udělá radost.   

     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/  

Rádi uvítáme Vaše náměty pro další číslo „Lesoňáka“.  

                    za redakci zpravodaje: Michal Veleba, člen zastupitelstva obce. 

http://www.lesonicemk.cz/
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II. AKTUALITY Z LESONIC 2015 

 

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Lesonice 2015 (v bodech) 

 

20. 1. 2015 

- schválení prodeje pozemků, sepsání smlouvy a převod na katastru 

- schválení „tržního řádu“- zákaz podomního prodeje v obci 

- schválení využití příspěvku pro TJ Sokol Lesonice na rok 2015 

- projednání možnosti likvidace biolog. a kovového odpadu (kontejner, 

  kompostéry, svoz) 

- schválení nákupu el. vrátného a kamerového systému na budovu školy 

- schválení záměru zřídit VPP 

- obnovení třešňové aleje pod lesem 

12. 2. 2015 

- ZO neschválilo příspěvek na provoz Jednoty v Lesonicích 

- schválení modernizace místní internetové sítě 

- výsledek inventarizace 

- jmenování ředitelky ZŠ Lesonice na funkční období 6 let 

- schválení zalesnění bývalé skládky 

- schválení obecně závazné vyhlášky 1/2015 o odpadech 

12. 3. 2015 

- schválení výběrové komise na obsazení prac. místa účetní OÚ Lesonice 

- plán investičních akcí na rok 2015 (oprava soc. zařízení v ZŠ, zalesnění, 

  oprava kříže, oprava chodníků, inženýrské sítě k novostavbám, oprava 

  koupaliště) 

- žádosti občanů o těžbu palivového dřeva 

16. 4. 2015 

- schválení nákupu pivních setů, židlí a doplnění ozvučovací aparatury 

- schválení výjimky pro ZŠ o navýšení počtu žáků 

- schválení obnovy parků 

- schválení směrnic o účtování a o ochraně majetku 

7. 5. 2015 

- schválení opravy chodníků v celkové délce 320 bm 

- setkání starostů v obvodu ORP Moravský Krumlov 

- schválení opravy „Jandova kříže“ v ceně 20 000 Kč 

 

28. 5. 2015 
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- schválení prodeje pozemku na výstavbu RD 

- výběrové řízení na dodavatele prací Oprava soc. zařízení v ZŠ Lesonice.   

  Byla vybrána firma Valdastav s celkovým nákladem 497 805 Kč za     

  přispění dotace z JMK 

- projednání návrhu závěrečného účtu obce Lesonice 

- projednání možnosti pojištění obce od firmy DAS 

- výběrové řízení na dodavatele zakázky na nákup zásahového vozidla pro  

  SDH Lesonice. Byla vybraná firma Milan Čapek výroba a servis hasičské  

  techniky v celkovém nákladu 303 000 Kč za přispění dotace z JMK  

23. 6. 2015 

- schválení účetní závěrky ZŠ Lesonice a výsledku hospodaření 

- schválení účetní závěrky obce Lesonice a závěrečného účtu za rok 2014 

- schválení a přijetí dotace od JMK na nákup zásahového vozidla pro SDH  

  Lesonice ve výši 150 000 Kč 

- schválení smlouvy na poskytnutí příspěvku 50 000 Kč pro TJ Sokol   

  Lesonice 

- ZO dalo souhlas s převodem pozemku na nového majitele 

- ZO vyslovilo poděkování SDH Lesonice za organizaci oslavy 110. výročí   

  založení sboru 

21. 7. 2015  

- schválilo opravu jídelny a výdejny stravy v ZŠ Lesonice, realizace firma  

  VALDASTAV 

- projednání nabídky na opravu místních komunikací (k vepřínu, u dětského  

  hřiště, za humny) 

- projednalo konání hodů a stanovilo vstupné 

- projednalo žádost o přeložení sloupu el. vedení 

12. 8. 2015  

- schválilo přijetí dotace z JMK na opravu soc. zařízení v ZŠ Lesonice ve  

  výši 200 000 Kč 

- schválilo pronájem obecních pozemků k zemědělskému využití 

- projednalo žádost o odkoupení pozemku 

- projednalo postup Krizového řízení a schválilo Krizový štáb obce  

  Lesonice  

17. 9. 2015 

- projednalo dohodu s AGRO družstvem Petrovice na spolupráci při  

  budování kompostárny 

- projednalo plán těžby dřeva na rok 2015/2016 

- schválení víceprací na opravu chodníků 88 478 Kč a opravu WC v ZŠ  

  40 000 Kč 
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- schválení ukončení provozu vozidla ŠKODA FELICIA, vydalo záměr  

  k prodeji nebo ekolog. likvidaci 

- schválilo záměr na opravu skladu ve Dvoře (střecha, vrata, drobné  

  zednické práce) ve výši 100 000 Kč 

8. 10. 2015 

- výběrové řízení na dodavatele prací na přeložení vodovodního řadu – vítěz  

  byla firma Ryšavý za vítěznou cenu 543 107 Kč – konečná cena pak byla  

  428 586 Kč 

- starosta informoval ZO o plnění rozpočtu 

- projednalo plán akcí na rok 2016 

- schválilo pachtovní smlouvu s AGRO družstvem Petrovice na pronájem  

  obecních pozemků 

- schválení příspěvku na financování systému IDS 

- schválilo prodej os. automobilu ŠKODA FELICIA za 10 000 Kč 

19. 11. 2015 

- projednalo plán inventur a schválilo inventarizační komise 

- projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2016  

- informace o jednání s VAS Třebíč o vodním zdroji Slatina 

- nesouhlasilo s cenovou nabídkou na přeložení sloupu el. vedení od firmy  

  EON     
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III. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESONICE, ANEB CO SE UDÁLO  

      V LESONICKÉ MALOTŘÍDCE 

      

     Letošní školní rok 2015/2016 jsme zahájili přivítáním už 24 žáků, z toho 

rekordně osm prvňáčků. Slavnostní řeči se ujal starosta Lesonic Pavel 

Herman a přivítat žáky přišla také starostka Petrovic Irena Závišková.  

 

Děkujeme.  

      

     Na žáky čekalo překvapení v podobě nového sociálního zařízení a nové 

jídelny. Přes prázdniny probíhala poměrně rozsáhlá rekonstrukce, a 

přestože se chvílemi zdálo, že je nemožné stihnout práce do začátku školy, 

tak vše dopadlo dobře. Starosta Pavel Herman dohlížel na veškeré práce a 

patří mu velké poděkování. A že školní prostory čekaly na děti v čistotě a 

voněly novotou, je zásluhou Jarky Fialové a Lenky Záviškové.   Děkuji. 

     Takový počet dětí si zasluhuje, aby škola měla svoje webové stránky. To 

se také splnilo. Přes prázdniny vznikaly oficiální webové stránky školy 

www.malotridkalesonice.cz. Byly spuštěny prvního září 2015. Jejich cílem 

je informovat veřejnost o činnosti školy, o formách a metodách výuky. 

Najdete zde textové zprávy z různých akcí, fotogalerii, videa, dozvíte se 

např., co je ŠkoDiL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malotridkalesonice.cz/
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Zdravá školní kuchařka 

 

     Hned prvního září jsme přivítali i rodiče na třídní schůzce a mimo 

organizačních záležitostí byli seznámeni s projektem „Zdravá školní 

kuchařka“. Jeho cílem je, aby děti získaly představu, co je „zdravá“ strava, 

aby si uvědomovaly, co jí, aby si jídla vážily a rozšířily si znalosti o chutné 

pokrmy svých spolužáků. Druhotným cílem je rozvíjení dovednosti jídlo si 

sami připravit a umět popsat postup a způsob přípravy podle daných 

kritérií: musí obsahovat naše sezónní ovoce nebo zeleninu, nesmí obsahovat 

cukr, uzeniny, polotovary a musí žákovi chutnat.  

     První část projektu byla zaměřena na přípravu snídaně nebo svačiny. 

V předposledním zářijovém týdnu se konala prezentace jídel s ochutnávkou 

po ročnících. Každý žák ústně seznámil všechny s názvem receptu, 

obsahem a postupem, následovala společná ochutnávka. Celá první část 

projektu byla zakončena pozváním babiček a dědečků do školy za účelem  

oslavy Dne seniorů, 29. 9. 2015. Děti znovu donesly svoje jídla, posadily se 

za stolky a vyprávěly návštěvám, co a jak připravily.  

     Z našeho úhlu pohledu se celá I. část projektu podařila.  Viděli jsme, jak 

se žáci od první do páté třídy postavili zodpovědně ke svým prezentacím. 

Bylo vidět, že ví, o čem mluví, a že je to baví – při jejich prezentaci pokrmů 

jsme si připadali, jak u televizních pořadů o vaření. Přemýšleli, co je zdravé 

a co nezdravé – Beník Gaiger nás poučil, abychom si nekupovali švestky 

v obchodech, protože tam jsou „fujtajblový“, něčím postříkaný, že nejlepší 

švestky jsou z jejich stromu. Všichni si vzájemně naslouchali, hodnotili si 

mezi sebou svoje jídla, podporovali se. Byla na nich vidět radost 

z výsledku. Po ukončení návštěvního dne babiček a dědečků sdělovali svoje 

dojmy: …to byl bezvadný pocit, jak jsem měl najednou vyprávět dospělým 

osobám, co jsem uvařil – líbilo se mi, jak říkali, že jim moje jídlo chutná – 

ode mne chtěla jedna paní recept, že si to taky uvaří, atd.  
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V návštěvní knize jsou zapsány věty: „Jako vždy, Lesoňáci nezklamali, 

bylo to výborné! Všechny děti chválím, bezkonkurenční, báječné! Prima 

bez chyb! Všechny výrobky byly moc dobré! Děkujeme…“ 

 

 

 

 

 

Za celým úspěchem hledejme rodiče, kteří se pustili do výběru receptů, 

svoje děti připravili k profesionálnímu výkonu a vyrobili dvakrát pokrmy 

pro všechny děti a návštěvu. Děkujeme. Některé maminky napsaly do 

emailu zpětnou vazbu k první části projektu. S jejich svolením otiskujeme: 



 9 

► Za projekt o zdravé stravě jsem moc ráda. Myslím, že je to pro děti 

velice přínosné do budoucna. A i já jsem za nové recepty ráda - např. mě 

ani nenapadlo, že by dětem chutnal těstovinový salát, ale ten od Honzíka 

Hladíka byl prý tak dobrý, že jsme ho hned další den dělali velkou mísu. 

Beník byl z vaření a psaní receptu nadšený, vaření se nemohl dočkat, moc si 

to užíval a těšil se, až se o recept podělí s ostatními. Už se těšíme na další 

část projektu. Helena Gaiger 

 

► U nás doma nastala tak trošku změna. Pavlínka zjistila, že v kuchyni se 

nemusí vařit jen z donucení, ale i pro radost. Vyměnili jsme si role, ona 

byla šéfkuchař a já pomocník a moc jí to bavilo. Líbil se mi její zodpovědný 

přístup, všechno přesně podle receptu. Měla velkou radost, že se z jejího 

tácku všechno snědlo a asi to chutnalo. Mě třeba zase překvapilo to, že 

chválila jídla od spolužáků, která by doma nedala do pusy, např. kozí sýr. 

Myslím, že nápad paní 

ředitelky se povedl.                                                                                         

Jaroslava Fialová 

► Dobrý den, paní 

ředitelko! 

Od prvního září, co jste 

nám řekla o zdravé školní 

kuchařce, jsem přemýšlela, 

co vařit, aby to těm 

mlsounům chutnalo. 

Hledali jsme na internetu. 

Honza měl hned jasno: 

„Budu dělat ten dobrý salát 

z těstovin.“ Tak jsem s ním 

souhlasila. Ale co Petr? To 

je taková mlsná kozička. 

Řekla jsem si, že uděláme 

něco sladkého, to on má rád. Našla jsem recept na štrůdl z ovesných vloček. 

No hurá, je to zdravé a štrůdl má rád. Tak jsem to vyzkoušela, jestli to bude 

k jídlu, no a nebylo - dostaly to slepice. Pak jsem našla recept na banánové 

palačinky a snědly je slepice. Tak jsem se už naštvala a Petr říká: „Mami, 

uděláme pomazánku, ale musí tam být mrkev.“ No a výsledek jste už 

chutnali. 

A jaké bylo vaření? Nejdřív psaní receptů, to bylo v pohodě, pak jsem 

Honzovi řekla, že musí suroviny napsat v angličtině a začal se rozčilovat, 
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ale nakonec napsal. No a psaní receptu na „čisto"? Hrůza! Asi sedmkrát to 

musel přepisovat, jak to měl naškrábaný. Samotné vaření už bylo v pohodě. 

Moc rádi mě pomáhají v kuchyni a Honza už i sám upeče nějakou buchtu 

nebo bábovku. 

Dneska jsme připravovali na zítřejší ochutnávku pro babičky a dědečky a  

byla jsem překvapená, jak se toho ujali. Petr si všechno dělal sám - očistil a 

nastrouhal mrkev atd. Než jsem se nadála, měl pomazánku hotovou. Honza 

si také dělal dost sám. Jen mají strach, aby to těm babičkám chutnalo. 

No a co dodat na závěr? Už budu hledat nějaké zdravé recepty na vánoční 

cukroví. 

 

Dopsáno po návštěvě 

babiček a dědečků ve 

škole 29.9.2015: 

   Musím vám také napsat, 

že máte velkou pochvalu 

za dnešní den od naší 

babičky a její kamarádky 

paní Ryšavé. Byly 

opravdu moc nadšené a 

velice se jim to ve škole líbilo. Nejen ta skvělá ochutnávka, ale i opravená 

škola – toalety, kuchyně a také školní zahrada.                                                                          

Jana Hladíková 
 

► Dobrý den, co na to říct. Když vidíte, jak je dítě šťastné, a jak se těší do 

školy, myslím není k tomu co dodat. Myslím, že tento projekt byl velice 

dobrý nápad. Zpočátku jsem byla sice vyděšená, než jsme dostali bližší 

instrukce. Dalo nám trochu práci vybrat nějaký recept. Hlavně v kombinaci, 

že má chutnat a ještě musí dítě znát ingredience. Protože doma se občas 

snažím rodinu ošálit. A až mi řeknou, že to chutnalo, prozradím, co jsem 

tam dala. Nápodobně to bylo i s tak jednoduchým receptem jako je 

mrkvový salát. Vzhledem k tomu, že se nesměl použít cukr, jsem zvolila 

med, který Monika nejí - když o tom neví, nemá s tím problém. Takže jsem 

musela mrkvový salát udělat na zkoušku - prvně ochutnat a pak teprve s 

pravdou ven. Takže u nás doma úspěch - mrkvový salát s medem můžeme. 

Občas přednáším a mám teda, přiznám se, pokaždé děsnou trému. A když 

ty děti musely ještě recept popsat - obdivuji je. Klobouk dolů. Jsem opravdu 

hrozně moc, moc šťastná, že jsem si doma prosadila, že to nějak uděláme a 

dáme Moniku do školy do Lesonic. Starší syn chodil do Krumlova - takže 
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mohu porovnat. Takže opět děkuji, co pro naše děti děláte. Přeji vám hodně 

spokojených rodičů a dětí.                                                                  

Monika    Zedníková 

 

► Nás s Radečkem práce velice bavila. Poprvé a včera podruhé v životě 

jsem mu svěřila do ruky nůž. Bála jsem se, že bude bez prstů, ale krájel 

jako profesionál! Příprava jídla ho tak nadchla, že mi teď v kuchyni hodně 

pomáhá! 

Recept na želví dort jsem dostala od sestry, prý Radečkovi moc chutnal a je 

tak jednoduchý, že ho zvládne připravit sám. Já totiž pořádně ani nevím, co 

je to zdravá výživa. Takže pro nás oba to byla premiéra. Poprvé jsme 

zapomněli dát do misky potravinářskou folii, takže jsem celou noc nespala 

a pořád myslela na to, jak to dostaneme z misky dolů. Nakonec pomohl 

tupý nůž a trošku to odlepit od stěn. Pak už šel lehce vyklopit. Pár vrstev 

jsme zapomněli posypat grankem, ale myslím, že to dopadlo na poprvé 

celkem dobře. 

Hlavička želvičky i nožičky měly být také z kiwi, jenže než jsme se dostali 

k finálním úpravám, tak kiwi zmizelo hluboko Radečkovi v bříšku. Tak 

nastala improvizace v podobě citrónu a banánu, který jsme díky Bohu měli 

doma.  
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     Včerejší přípravy se zúčastnil i mladší synek, takže jsem kiwi a piškotků 

musela nakoupit trošku víc. Tentokrát se nechal Radeček zase moc unést a 

grankoval a grankoval, až myslím přegrankoval. Opět na finální úpravu 

kiwi nezbylo a ani citrón s banánem nebyl po ruce, tak nám tentokrát 

posloužilo jablko. Ale na potravinářskou fólii jsme nezapomněli. Takže já 

Vám chci tímto poděkovat, protože mám teď skvělého pomocníka 

v kuchyni! Bohužel nám nějak uniklo to, že nemá být tropické ovoce. (Tak 

se moc omlouváme a napříště se polepšíme).  
Jelikož jsem se stala brzy maminkou, tak babičky seniorky a dědečky 

seniory nemáme. Všichni stále pracují a bohužel se nebudou moci zúčastnit. 

Ale aby to nebylo našemu prckovi líto, tak přijdu já s jeho bráškou ochutnat 

ty dobroty. Už se moc těšíme a necháváme si prázdná bříška.  

Petra Tréšková 
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► Moc jsme si to s Míšou užili. Babička nám hodně pomáhala. Míšu si 

vzala k sobě a krok po kroku mu pomáhala s pomazánkou. Je to určitě pro 

ty děti nový zážitek a hlavně se naučí nové chutě, které ještě neznají.                                                              

Jaroslava Procházková 
 

► Děkujeme za průběžné zprávy ze školy. Projekt Zdravá škola se nám 

líbí. Nejprve jsme vybírali, jaký recept zvolíme. Jsem ráda, že se Patriček o 

projekt sám aktivně zajímal. Připravil si všechny suroviny, jablíčka, 

broskev a oříšky má ze zahrádky. S mojí pomocí se pustil do díla. Měl 

radost ze své práce a pak jsem ráda i já. Také se mi líbí, že se děti učí 

prezentovat svoji práci. Děkujeme za příjemné chvíle.   

Lenka Závišková, Petrovice 

 

Děkujeme žákům za skvělé výkony, rodičům za spolupráci a hostům za 

návštěvu školy    a ochutnávku receptů 29. 9. 2015. 

 

 

Začátkem září jsme byli pozváni do doškové chalupy v Petrovicích na 

zážitkový program „Podzimní sklizeň darů země“. Všichni jsme se moc 

těšili a skutečně jsme si program užili. Děkujeme. 

 

 

Naše „pracovní“ návštěva v Petrovické Doškové chalupě. 
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Co nového ve školní družině? 

    V letošním školním roce jsme se zaměřili na poznávání České republiky, 

náš plán má název „My máme rádi Česko“. Děti se seznamují 

s jednotlivými kraji, tradicemi, zvyklostmi a krajovými specialitami. 

Pokračujeme v týdenním zaměření. V turistice vyrážíme na výpravy do 

okolí obce a do lesa. V esteticko – výtvarném tvoření vyrábíme podle 

svátku a ročních období. Sportovně se vyřádíme při soutěžích a hrách. 

Relaxace byla v průběhu plavání věnována relaxačním technikám, ale patří 

sem i filmová odpoledne a mantrické kresby s hudbou. Jeden den jsme 

zvolili jako volnou činnost, a to si děti vyberou, jakou činnost budeme 

dělat. Pokud počasí dovolí, chodíme na školní zahradu, kopeme a staráme 

se o vybudovaný rybník, kde plave hejno karasů, o které se musíme starat. 

Díky panu starostovi jsme rybníček osázeli vodními rostlinami. 

      Na letošním lampionovém průvodu se sešlo asi čtyřicet dětí 

rozmanitého věku ve strašidelných kostýmech. Poděkování patří paní Lence 

Záviškové, která připravila pro děti zpestření, v podobě pamětní hry. Na 

konci čekal děti poklad, medaile, perníkové dýně, teplý čaj a sladkosti od 

pana starosty. 

     Máme před sebou Advent a v této době se děti těší na Vánoce, vyrábějí 

dárečky a tvoříme vánoční přání, ozdoby a sněhuláky. Naše přírodní školní 

zahrada odpočívá a děti se těší na sníh, abychom mohli dovádět na sněhu, 

stavět sněhuláky a koulovat se. Děti s pomocí rodičů vyrobily ptačí budky, 

které čekají na své umístění na „budkovníku“ v zahradě a některé budky 

budou rozmístěné po školní naučné stezce.                       

Simona Houdková, vychovatelka ŠD. 
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Jak jsem vyráběl ptačí budku, Jan Hladík, žák 4. ročníku 

 

Paní učitelka Houdková přišla s návrhem, aby každý žák vyrobil ptačí 

budku, že si je dáme na školní zahradu. Nápad se nám moc líbil. Přišel jsem 

ze školy domů a řekl to rodičům. Rodičům se nápad taky líbil. Ale jak začít? 

Nejdříve jsem si musel sehnat materiál. Šel jsem za dědou a poprosil ho o 

dřevo. Děda má zkušenosti a já jsem věděl, že mi poradí, protože on sám 

také vyrábí budky pro 

ptáčky. Děda totiž chová 

papoušky a andulky. 

Ohobloval mi prkna a ty 

jsem si donesl domů. 

S taťkou jsme vše proměřili 

a namalovali, jak asi bude 

budka vypadat. Pak jsme 

prkno nařezali a 

sešroubovali do sebe. Ještě 

jsme přemýšleli, jak se 

podívat do budky a 

kontrolovat, zda tam jsou 

zabydleni nějací ptáci. Tak 

jsme udělali otevírací 

střechu. Budka se nám povedla. Ještě jsem ji vylepšil namalováním. Chtěl 

jsem, aby se hodila do přírody a byla maskovaná, proto jsem použil zelenou 

a hnědou barvu. 

Z výroby své budky jsem měl radost a byl jsem rád, že mi ochotně pomáhal 

děda a taťka. 

************************************************************* 

Když se jedna vrátka zavřou, druhá se otevřou… 

    „Milí  Páťáci, hodina matematiky pomalu končí, ještě si zopakujeme, co 

jsme dnes probrali“………….  

     Tak jsem si kdysi představovala, že po ukončení svého vzdělání budu 

vyučovat jako učitelka na I. stupni ZŠ. Byl to hřejivý a krásný pocit, ale  

tehdejší politické klima v naší zemi mé  plány trochu zamotalo. 

Temporamutantur et nos mutamur in illis. Jak praví latinské přísloví. 
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      Časy se mění a my se měníme v nich. Jedna vrátka se mi tehdy zavřela, 

druhá otevřela, a tak se to opakovalo. I v letošním roce, co by učitelce již v 

důchodu, se jedna vrátka otevřela a to vrátka ZŠ v Lesonicích. Na začátku 

školního roku mě přivítala paní ředitelka s milým a upřímným úsměvem.  

Den po dni, jsem poznávala a poznávám její neúnavné nasazení a nadšení 

pro tuto školu a pro žáky, kteří se zde vyučují.  

     Těším se každý den, když děti přijdou  ráno do školy, v šatně se přezují, 

převlečou, a potom s písničkou, kterou dlouho nevybírají, jdou do 

vyučování. O přestávkách se mohou uvolnit, třeba si zacvičit na koberci, 

nebo poslouchat při svačině pohádku. Lépe pak zvládají soustředění ve 

výuce. Nedivím se, že do takové školy chodí žáci rádi.  

     Obdivuji jejich aktivity v různých projektech například: “Zdravá školní 

kuchařka“ nebo „Co víš o zelenině a ovoci“. Také nadšeně nacvičují 

divadlo s vánoční tématikou v divadelním kroužku „ŠkoDiL“, a to každým 

rokem. S velkým úžasem sleduji, jak žáci dokážou vždy na konci týdne 

ohodnotit svoji práci, svoje chování, co pěkného jeden pro druhého udělali.      

Dovolte mi popřát škole ještě mnoho úspěšných let, spokojené a nadšené 

žáky i jejich rodiče a paní ředitelce a všem pracovníkům školy  pohodu, 

nadšení, příjemnou atmosféru  a mnoho dobrých nápadů. 

 Anděla Bognerová 
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A co říci závěrem? 

 

     Víte, pro mne jsou na prvním místě nejdůležitější mezilidské vztahy. 

Protože pokud si na pracovišti rozumíte, vycházíte si vzájemně vstříc, 

chováte k sobě respekt a úctu, pak se vše odráží na celkovém výsledku. Za 

zřizovatelem školy stojí člověk, na kterého se můžu ve všem spolehnout, na 

čemkoli se domluvíme, tak to platí, můžu vzájemně konzultovat „školní“ 

záležitosti - děkuji, pane Hermane!  

 

     Děkuji celému zastupitelstvu za vstřícnost a schvalování školních 

požadavků.  

 

     Ve škole pracují vstřícné, usměvavé dámy s láskou ke své profesi. 

Takřka denně probíráme, jak se dětem dařilo. Hledáme společně optimální 

východiska a řešení ve vyučovacím procesu. Vím, že svoji práci konají, jak 

nejlépe umějí. A kdo jsou ony milé dámy? Simona Houdková – 

vychovatelka ŠD a učitelka předmětů tělesná, pracovní a výtvarná výchova, 

prvouka, přírodověda a vlastivěda. Mgr. Anděla Bognerová vyučuje český 

jazyk a matematiku ve 3., 4. a 5. ročníku. Také vede kroužek německého 

jazyka a doučování. Ing. Ivana Kršková učí anglický jazyk. Michala 

Cafourková vykonává pozici asistentky pedagoga. Jarka Fialová pracuje 

jako školnice a vydává stravu. „Holky“, děkuji vám! 

 

     Děkujeme rodičům za důvěru, spolupráci, součinnost. Vážíme si toho, že 

posíláte děti právě do školy v Lesonicích. 

 

     Děkujeme žákům za každodenní, nevšedně prožité okamžiky a vzájemné 

obohacování. 

 

Přejeme všem občanům krásný nový rok, plný lidského porozumění, 

laskavosti a úsměvu ve tváři. 

 

za všechny ze ZŠ Lesonice, Emilie Mácová, ředitelka školy 
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IV. ČINNOST TJ SOKOL LESONICE V ROCE 2015 – POZVÁNKA  

     NA  SOKOLSKÉ AKTIVITY 

 

 

     Letos bych Vás, občany, rád seznámil především s tím, jak funguje TJ 

Sokol Lesonice v zákulisí, proto na úvod pár důležitých obecných 

informací. Díky příspěvkům obce Lesonice, která je naším největším 

přispěvatelem do rozpočtu, jsme mimo jiné schopni provozovat Sokolovnu 

tak, aby bylo i přes zimní období možné udržovat stálou teplotu 16 °C 

a případně ji navýšit na potřebnou úroveň v časovém horizontu od jedné do 

dvou hodin. Tato výhoda je využívána především členy Sokola k různým 

akcím, jako je cvičení pro děti (každou středu odpoledne) či pro ženy (ve 

středu v 19 hodin), divadelníci se již přesunuli z tepla domova na sokolské 

pódium. 

 

     V současné době má naše základna 63 členů, z toho 30 dospělých, 21 

dětí a 12 důchodců. Mezi členy zastupitelstva patří  Marek Štros, Dana 

Jelínková, Milan Zedník, Lenka Vaníčková, Jana Vaníčková, Gabriela 

Formánková, Pavel Herman a já – Jarek Pavlů, coby náčelník.  

 

     Jak jsem již zmínil, za velkou část našeho rozpočtu vděčíme obci 

Lesonice. I tak se však nespoléháme pouze na tuto finanční podporu a jsme 

sami aktivní v hledání příležitostí – grantů či dotací. V letošním roce jsme 

se zúčastnili hned několika vypsaných dotací, avšak ne vždy jsme splňovali 

požadované podmínky (zejména požadovaný obrat v rozpočtu). Přesto se 

nám v letošním roce podařily získat hned dvě dotace. První z České obce 

sokolské na vybavení sokolovny. Dále dotace od MŠMT (ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy). Díky nimž jsme nakoupili nářadí 

(švédská bedna, ultralehké žíněnky) a náčiní (overbally, gymbally, různé 

míče, rádio a jiné).  

     Tento úspěch závisel taktéž na zvýšení počtu dětských členů, a to z 13 

 na 21. Obecně počet členů ovlivňuje výši a počet dotací, kterých jsme 

schopni dosáhnout. Odměnou za členství jsou výhody, z nichž většinu 

představím níže.  

 

     Co se týče plánů do budoucna, ještě letos se bude zpracovávat projekt na 

elektroinstalaci v Sokolovně, která je již značně zastaralá a nutně potřebuje 

rekonstrukci.  
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Karneval a den dětí 

     Začátek února byl věnován dětem. Byl pro ně uspořádán maškarní ples 

„Jak uzdravit klauna Trumpetku“. Program si jako vždy na výbornou 

připravila paní Blanka Jandová, které tímto děkujeme. 

  

    

 
 

     Jako již každoročně poslední červnová sobota patřila našim dětem, kdy 

se konal dětský den v indiánském duchu. Děti si mohly vyzkoušet různé 

soutěže a disciplíny, které byly inspirovány indiány a jejich životem – 

hledaly léčivé byliny pro šamana, navlékaly náhrdelník z korálu pro 

náčelníka, lovily ryby, střílely z kuše a luku, projely se na koni atd. Po 

zvládnutí všech těchto úkolů nasbíraly dostatečné množství různých 

komponentů k výrobě lapače snů, který měl zajistit klidné sny, protože 

tentokrát bylo pro děti nachystané přespání buď v Sokolovně, nebo ve 

stanech na hřišti. 

      Samozřejmě byl přichystán táborák se špekáčky a stezka odvahy. Ráno 

na nás čekala voňavá snídaně, kterou pro nás připravila paní Dana 
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Jelínková. Ještě teď, když si vzpomenu, tak se mi sbíhají sliny na 

vynikající tvarohové buchty. 

     Věřím, že pro děti to byl krásný zážitek, na který budou rády vzpomínat.  

 

Divadlo 

     Divadelníci v letošním roce 

předvedli skvěle nacvičenou hru 

Monsieur Amédée. Patří jim můj 

dík, neboť také oni velkou měrou 

přispívají do našeho rozpočtu, a to 

bez nároku na honorář. 

 

Brigáda 

     Letos se nám podařilo první 

víkend v květnu  uspořádat 

brigádu, která byla věnována 

především úpravě sklepu v 

sokolovně. Vážíme si práce 

všech přítomných 

dobrovolníků, kteří si dokázali 

najít čas a přišli nám pomoct.  

 

 

 

 

 

 

Možnosti, které TJ Sokol nabízí: 

 

Cvičení pro ženy (i muže)  

     Již druhým rokem se každou středu v 19 hodin scházejí ženy na cvičení 

Pilates, které neinvazivní metodou přispívá zejména ke správnému držení 

těla a pomáhá osobám trpícím bolestmi zad. Je tedy vhodné i pro osoby 

s pohybovým omezením, i pro osoby staršího věku. Ke cvičení je potřeba 

pouze ručník, přezůvky (nejsou absolutní nutností, lze cvičit pouze 

v ponožkách) a pití. Pomůcky jako podložka a overbally jsou již 

k dispozici. Proto bych byl rád, kdybyste se nebáli v případě Vašeho zájmu 

využít této možnosti, která je pro členy Sokola bez poplatku. Pro nečleny 
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symbolický poplatek 20 Kč za cvičební hodinu. Cvičení vede Lenka 

Vaníčková. 

 

Cvičení pro děti 

     Letos se znovu rozjíždí cvičení pro děti, které bude rozděleno na mladší 

děti a starší děti pod mým vedením. Musím přiznat, že takový zájem mě 

velmi těší a věřím, že prvotní nadšení dětem i rodičům, které doprovází své 

ratolesti, vydrží co nejdéle. Cílem těchto společných setkávání je kromě 

rozvíjení pohybové všestrannosti dětí také rozvíjet mezilidské vztahy, 

posilovat soudržnost kolektivu a budovat pocit sounáležitosti s ostatními 

cvičenci. 

      Scházíme se každou středu od 16:30 hodin s mladšími dětmi a od 

17:30 hodin se staršími dětmi – hodiny jsou koncipovány dle věku a 

pohybových dovedností dětí.     

 

Posilovna 

     Méně využívaná, avšak plně vybavená a funkční. Zde vidím velkou 

výhodu pro začátečníky nebo stydlíny, neboť zde není prostor pro cvičení 

více lidí současně (nejvíce 2) a nikdo vás tedy nemá šanci „okukovat“, než 

se dostanete do formy . Nemusíte utrácet za benzín, do Sokolovny dojdete 

do pěti minut a ceny jsou také lidové.  

 

Prostory k oslavám 

     Přísálí, kinosál, „hospoda“ případně celá Sokolovna jsou k dispozici 

k akcím  jak pro členy Sokola, tak pro nečleny.  

 

Stolní tenis 

      Jako již každoročně si Vás dovoluji pozvat na turnaj ve stolním tenise, 

který se bude konat 2. 1. 2016. Využijte možnosti tréninku, stoly jsou 

k dispozici v prostorách Sokolovny. V turnaji lze vyhrát zajímavé ceny. 

Mimoto se jedná o společenskou událost, kde potkáte mnoho zajímavých 

lidí. 

 

Floorball 

     Sokolovna disponuje brankami, několika hokejkami i balónky, přijďte si 

zahrát. 
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Ostatní aktivity 

     V Sokolovně se odjakživa  cvičilo. Veškeré nářadí prošlo v minulých 

letech revizí a je proto stoprocentně bezpečné. Lze cvičit na kruzích, 

prostnách, žebřinách, s míči (volejbalový, basketbalový, fotbalový, malé 

míčky, overbally, a jiné) a se spoustou dalšího náčiní. Využijte této 

možnosti v zimním období, kdy nám chybí pohyb venku a současně 

vánoční čas skýtá neustálá lákadla zejména ve formě cukroví – největšího 

útočníka na štíhlou linii. 

 

     Sokolovna je pro Vás k dispozici, můžete si přijít zacvičit sami, pročistit 

si hlavu, či s přáteli prožít hezké chvíle a „dát si do těla“.  

 

     Byl bych také rád za Vaše podněty, co byste rádi v Sokolovně měli, jaké 

akce by se mohly konat, či jen za zpětnou odezvu z akcí již konaných. 

Taktéž foto z akcí bych uvítal. 

 

     Přeji Vám všem příjemně strávený adventní čas a vše nejlepší do nového 

roku. 

Jarek Pavlů  
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V. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2015 

 
Leden 

     Naše činnost, jak tomu již bývá, začala Hasičským plesem 24. ledna, 

který se konal již po 6 – té.  Tradičně hrála kapela STONE. Jako jeden z 

pořadatelů, musím říci, že se mi ples velice líbil a počet návštěvníků stále 

ukazuje, že o lesonickou zábavu je rostoucí zájem. Zároveň bych chtěl 

jménem hasičů poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto krásnou akci 

uspořádat. Dík patří také těm, co nám přispěli do tomboly. 

 

Březen 

     Dne 16. března naše jednotka vyjížděla k požáru v Lesonicích. Jednalo 

se o požár rodinného domu. Zásahu se kromě naší jednotky zúčastnila 

požární stanice Moravský Krumlov, SDH Rakšice, SDH Miroslav. Při 

zásahu jsme doplňovali vodu a po odjezdu zasahujících jednotek jsme 

dohašovali a hlídali požářiště.  

 
 

     Rádi bychom požádali občany o opatrnost při rozdělávání ohně. Tento 

požár vznikl z nedbalosti majitele domu, kdy nechal oheň hořet bez dozoru.  

 

Duben 

     Měsíc duben se nesl ve sportovním duchu a to začátkem trénování na 

soutěž. 

25.4. proběhla Okrsková soutěž v Tulešicích. Naše družstvo mužů zvítězilo 

s časem 26,30.  
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Květen 

     V květnu probíhaly přípravy na oslavu výročí založení SDH Lesonice.  

 

Červen 

     20. června proběhla oslava výročí 110 let SDH Lesonice. Oslava začala 

předáním ocenění a pamětních listů členům SDH, poté byla vysvěcena 

socha sv. Floriána a požární technika. Zároveň došlo k předání nového 

zásahového auta. V závěru byly položeny věnce k památníku padlých a 

hasičská zbrojnice se otevřela veřejnosti.  

     V odpoledním programu vystoupili žáci ZŠ Lesonice se svojí pohádkou, 

na hřišti došlo k ukázce HZS Moravský Krumlov,SDH Němčice a 

vystoupily mažoretky z Mor. Krumlova. Návštěvníci se mohli také svést na 

koních, pro ty menší byl připraven skákací hrad. Jako další atrakci mohli 

zkusit kvalitu hasičské pěny na vlastní kůži. Pro malé i velké bylo 

připraveno občerstvení. Oslava byla zakončena večerní zábavou s kapelou 

Duo Galaxie.  

     Za pořadatele mohu říci, že akce se vydařila. Děkuji starostovi obce a 

zastupitelům obce za pomoc. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří nám 

s pořádáním akce pomáhali, samozřejmě i za výborné občerstvení. 
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Srpen 

Pomoc při pořádání hodů a vypůjčení techniky.  

 

Září - Říjen 

Prodej starého zásahového vozidla Škoda Felicia. Auto bylo prodáno v říjnu 

za stanovenou cenu 10 000Kč.  

 

Prosinec 

12.12. proběhla výroční chůze SDH Lesonice. 

 

Do roku 2016 vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, životních úspěchů 

a spoustu šťastných chvil a budeme se těšit 23.1.2016 na plese SDH.  

 

Bc. Marek Štros 
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VI. RYBÁŘSKÉ OKÉNKO 

 

  V letošním roce místní spolek rybářů v obavách o zdravotní stav ryb 

očekával v letních měsících srážky. Příjemně nás překvapila skutečnost, že i 

v tak horkém a suchém roce ryba obstála a zaznamenali jsme minimální 

ztráty úhynem. Po pěti letech se rybník „zatáhl“ a únik už není tak velký. 

Bylo i důležité, že probíhala údržba a čištění potoka několika málo občany 

a rybáři (pan Fuis, Ondra Čapek, ….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obsádku rybníka se v letošním roce podařilo doplnit ve třech termínech: 

 

19. 5. -  kapr    37 ks,          92 kg  

30. 6. -  kapr     68 ks,     100 kg 

11. 9. -  kapr     87 ks,      110 kg      
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Podařilo se nám zorganizovat dvoje rybářské závody pro děti a dospělé 

(30.5 a 26. 9. 2015). 

 I přes velmi dobré 

zarybnění se stává 

 nemilou pravidelností, že 

v den závodů ryby 

neberou. Vše si ale 

vynahrazujeme dobrým 

jídlem a příjemnou 

odpočinkovou 

atmosférou. Rybářské 

závody se stávají 

příjemným setkáním 

rybářů a spoluobčanů. Při 

obou závodech bylo 

dohromady uloveno 31 ryb (kapr, plotice, lín). Jsme rádi, že se do rybaření 

zapojují stále děti a ženy.  

Během roku probíhá pravidelná údržba sečením trávy, přikrmování, 

vápnění, čištění přítoku, úprava lovných míst a posezení. Věřím, že 

 i v příštím roce nám bude přát počasí a dobrá nálada u našeho rybníčku.  

 

     Děkuji všem za pomoc při organizaci závodů a údržbě rybníku a přeji do 

příštího roku zajímavé úlovky nejen v rybařině, hodně zdraví a pohody 

v osobním životě.  

za místní organizaci Pavel Herman. 
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VII.  Z HISTORIE NAŠÍ OBCE – STARÉ POHLEDNICE LESONIC 

 

 

Při přípravě podkladů k publikaci o Lesonicích vydané v roce 2013 

jsme nemohli opomenout staré pohlednice. Reprodukce některých z nich 

jsme použili v knize, ale všechny se nám tam bohužel nevešly. Chceme to 

napravit v tomto našem příspěvku, který zamýšlíme jako katalog všech nám 

známých dobových pohlednic Lesonic. Zatím evidujeme devět různých 

pohlednic, ale je možné, že nám ještě některé chybí. Obec Lesonice vydává 

nové pohlednice i v současnosti, ale těmi se v tomto článku nezabýváme. 

Většinu prezentovaných pohlednic máme ve své sbírce. Některé 

chybějící pohlednice nám ochotně zapůjčili někteří z vás, kterým tímto 

děkujeme a také to u těchto pohlednic uvádíme. Pohlednice v následujícím 

přehledu jsme seřadili chronologicky (od nejstarší po nejnovější). 

 

 
 

 

1. Pravděpodobně nejstarší pohlednice Lesonic byla vydána v roce 1908. 

Na třech snímcích je náves s novostavbou hasičské zbrojnice, dvůr 

velkostatku a obecní hostinec (č.p. 7). Autorem snímků je miroslavský 

fotograf Hans Tichy. Pohlednice vyšla nákladem Engelberta Hrubého, 

nájemce obecního hostince. 
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2. Na pohlednici z přibližně stejné doby je obecní hostinec, sýpka v areálu 

dvora velkostatku a náves s hasičskou zbrojnicí. Máme k dispozici pouze 

xerokopii, kterou nám zapůjčila Danuše Jelínková. Pokud tuto pohlednici 

vlastníte, budeme rádi za její zapůjčení. Chybí nám zejména údaje z adresní 

strany o vydavateli a době vydání pohlednice. 
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3. Pohlednice z roku 1913 byla pravděpodobně vydaná při příležitosti 

otevření nově postavené budovy školy. Vydal fotografický závod Jana 

Tichého v Miroslavi nákladem Václava Sobotky, který se ženou Štěpánkou 

provozoval obchod zbožím smíšeným a pekařství na čp. 50 (dnes Vávrovi). 

Na čtyřokénkové pohlednici je novostavba školy, obchod Václava Sobotky 

včetně majitele, pohled na nejstarší část obce zvanou „dědina“ se zvonicí.  

Na posledním smínku jsou zachyceny domy na levě straně ulice mířící na 

Petrovice (domy čp. 57, 69, 61, 65, 67). 
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4. Na pohlednici z doby kolem roku 1919 s chybným názvem „ Pozdrav 

z Lesenic u Mor. Krumlova“ je škola, kovárna čp. 59, dědina se zvonicí a 

rybníček. Pohlednice vyšla opět nákladem E. Hrubého, autor smínku není 

uveden. Po důkladné konzultaci s pamětníky jsme dospěli k závěru, že 

snímek s rybníčkem není z Lesonic a došlo tedy k chybě fotografa. Stejný 

fotograf vydal také pohlednici Vémyslic, kam omylem vložil snímek 

kostela v Horních Dubňanech. Můžeme z toho usuzovat, že neznámý pan 

fotograf nebyl moc pečlivý a byl z daleka. Pohlednici zapůjčila Božena 

Čálková čp. 103. 
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5. Na pohlednici z roku 1924 je novostavba sokolovny i se známým 

sokolským heslem „Paže tuž – vlasti služ“. „Dopisnici“, jak se dříve říkalo 

pohlednicím,vydali lesoničtí Sokolové vlastním nákladem. Autor ani rok 

vydání není uveden. Stojí za zmínku, že budovu sokolovny lesoničtí 

postavili svépomocí v rekordním čase čtyř měsíců. Slavnostní otevření se 

uskutečnilo 17. srpna 1924. Pohlednice vyšla nejspíše ve velkém nákladu, 

neboť jsme se setkali s mnoha exempláři. 
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6. Na pětiokénkové pohlednici vydané v roce 1926 jsou pohledy na 

sokolovnu, náves, hostinec, školu a pomník padlým ve světové válce. 

Autorem pohlednice je F. Racek z Brna-Králova Pole. 
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7. Na pohlednici vydané v roce 1927 také F. Rackem jsou identické snímky 

jako na předešlé: škola, pomník, sokolovna a náves. Místo snímku hostince 

je pohled na řadu domů v ulici směrem k Petrovicím. 
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8. Na čtyř-okénkové pohlednici vydané kolem roku 1940 můžete vidět 

obvyklé motivy: celkový pohled, škola, sokolovna a náves. Nákladem 

lesonického hospodského Andělína Hrubého vydala fotografická firma 

Karel Čuda (Grafo Čuda Holice v Čechách). Zajímavostí našeho exempláře 

je i osobnost odesílatele. Byl jím Vratislav Spilka pozdější divadelní 

režisér, který touto pohlednicí posílal pozdrav z prázdnin svému otci 

brněnskému básníku Zdeňku Spilkovi. Více o životě těchto osobností 

můžete najít na webu http://encyklopedie.brna.cz. Nevíme, u koho byl 

tenkrát asi desetiletý chlapec v Lesonicích na prázdninách. Nevěděl by 

někdo z pamětníků? Že se tenkrát žilo jinak, tušíme ze vzkazu „pojedeme 

vlakem o páté hodině z Bohutic, abychom nemuseli tak brzy vstávat“.  

 

 

http://encyklopedie.brna.cz/
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9. Pohlednice většího formátu vydaná v roce 1979 v nakladatelství 

Pressfoto.  Na čtyřech snímcích jsou fotografie dědiny se zvonicí, pomník, 

škola a tehdy nová samoobsluha.  

 

Budeme rádi, když nás upozorníte na případné další nám neznámé 

pohlednice Lesonic. U pohlednic vydaných před 2. světovou válkou 

uvítáme, pokud nám ukážete také další dochované exempláře pohlednic 

nám známých. Podle poštovního razítka, typu použité známky a dalších 

drobností se dá zpřesnit doba vydání těchto pohlednic.  

 

Bronislav a Eva Grunovi 
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VIII. PÁR ŘÁDKŮ Z LESONICKÉ KRONIKY 

 

Požáry:  

 
     Dne 22. 4. 1842 o 7. hod večer vypukl oheň u vdovy Štrosovy v č. 9. 

Shořely 2 čtvrtlány, obecní hostinec a 7 domků (asi čísla 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1 a 35). Dne 12. 2. 1853 vypukl oheň u baráčníka Jelínka č. 1, ale byl 

brzy uhašen.  

     Dne 6. 4. 1854 v 9. hod. večer chytly u Pavlíků v č. 22 chlívky. Za 

hrozného větru rozšířil se požár přímo katastrofálně a za hodinu hořelo již 

17 půllánů, 6 čtvrtlánů i se stodolami. Všechno lehlo popelem.  

     R. 1870 vyhořeli podruhé u Kršků v č. 18. Vařili povidlí a od toho 

chytily špatně zazděné trámy. Oheň se však nerozšířil. 

     V panském dvoře stávala uprostřed stodola, do které asi r. 1887 udeřilo. 

Stodola vyhořela a nebyla více postavena.  

     V září 1887 o půlnoci chytlo u Štrosa v č. 41. Vyhořeli též jeho sousedé 

(Kohoutek, Illek, Hrabánek a Doubek). 

22. 3. 1907 vyhořely u Bučků v č. 17 stáje.  

10. 10. 1910 shořel u Pavlíka v č. 22 u stodoly stoh slámy, v r. 1930 u Jak. 

Jandy č. 20. V r. 1914 a 1915 shořely 2 panské stohy a v r. 1916 střechy nad 

panskými chlévy.  

     V r. 1927 udeřilo do Pavlíkovy stodoly, vyhořela.  

 

Cholera: 
 

     Pokud sahaly záznamy – řádila v celé farnosti v r. 1831, zemřelo asi 40 

lidí, z toho v Lesonicích 11: v č. 5 Anna Bártková a Pavel, č. 6 Zahradníček 

Josef, č. 25 Jelínek Josef, č. 6 Podhrazská Anna, č. 3 Veleková Veronika, č. 

35 Hrabánková Frant., Jiříkovský Josef, č. 22 Meyringerová Tekla a č. 13 

Novák Tomáš. 

     V r. 1836 a 1855 byly postiženy epidemií cholerovou Petrovice, kde 

zemřelo za 1 měsíc 36 osob. V naší obci se cholera nevyskytla.  

     V r. 1866 po válce prušácké řádila cholera v celé farnosti 

nejzhoubněji. Staří pamětníci tvrdí, že sem byla donesena vojskem, 

které prý tu nezřízeně jedlo a pilo a od toho prý cholera vznikla.          

 
     V Hanákově vlastivědě se však uvádí, že cholera vznikla z hladu. 

Velkými mrazy o svátcích svatodušních byla úplně zničena vegetace na 
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polích i zahradách a vinicích. Z bídy a špatné stravy vznikla v Dobelicích 

cholera a odtud se rozšířila do Petrovic a Lesonic. První případ vyskytl se 

zde 4. 9. 1866 v domě č. 27 u Slámů, poslední úmrtí 4. 10. u Čechů č. 24, 

celkem zemřelo v Lesonicích 39 lidí: v č. 27 Sláma Jan, Martin Leopold – 3 

syni, Sláma Matěj a Terezie – rodiče; č. 12 Fiala Jan – otec, Jan a Viktorie – 

děti, č. 26 Šejnarová Cecilie (žena), Jan a Marie Nechvílovi; č. 30 Kateřina 

Ficová a Mariána Holá (2 vdovy); č. 19 Slámová Josefa (dcera), Martin – 

výměnkář; č. 4 Ant. Brodíková (žena), Karel – stolař; č. 39 Mariana Illková 

(vdova); č. 14 Jiříkovská (matka), Frant. a Martin (synové); č. 43 Suchánek 

Frant. (syn), Terezie (dcera); č. 23 Chromečná Anežka (služka); č. 1 

Vincenc Jelínek (syn); č. 25 Blahetek Ant. (výměnkář); č. 4 Terezie 

Suchánková (dcera); č. 35 Jelínek Jan (syn); č. 9 Štros Ondřej (hospodář); č. 

45 Hrabánek Jan (hospodář); č. 37 Vampula Frant. (kovář); č. 20 Jandová 

Josefa (hospodyně); č. 38 Kadlecová Cecilie (hospodyně); č. 33 Škárková 

Marie (dítě); č. 36 Pavlíková Anna (hospodyně); č. 15 Špandelová Mariána 

a Josef (děti pasákovy); č. 24 Terezie Čechová (hospodyně), Tomáš (syn). 

 

 

Prušáci 

 
     Krajem jen protáhli. Dle školní a farní kroniky v Petrovicích čekaly 

12.7.1866 3 regimenty rakouské kavalerie ve zralé pšenici po stranách 

silnice z Dobelic k Petrovicím, ale Prušáci nepřišli. Jízda tedy odtáhla 

k jihu.  

     Teprve 15.7. přitáhla od Krumlova přes Rybníky a Dobelice pruská 

armáda (prý 200.000 mužů?), která se ubytovala ve všech okolních 

dědinách. Na faře v Petrovicích bylo prý 5 důstojníků (a dle zápisu 

v kronice byli „galantní“). Prostí vojáci si však počínali dosti zle. Ve 

zdejším dvoře zrekvírovali 8 krav a 50 ovcí. K boji tu nedošlo. Prušáci 

odešli 16.7. ráno směrem k Mikulovu.  

     Pokud pamětníci vyprávějí, panoval tu před příchodem Prušáků strach a 

panika. Lidé obtíženi zásobami prchali do „Leskouna“ (do lesa). Zvláště 

chasníci – z obavy, aby je nevzali na vojnu. Děvčata byla též ukryta. 

Zásoby byly poschovávány a dobytek odveden do lesa. Prušáci se však 

celkem chovali slušně, takže všechna tato opatření byla zbytečná. Chasníci 
také brzy vyšli z lesů a vojsko zvědavě okukovali. Prušáci prý strašně jedli 

a pili. Potom prý vznikla cholera.  

 

Opsáno z kroniky Lesonic 
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IX. POZNÁVEJME NAŠE OKOLÍ - DALŠÍ KOLO PUTOVÁNÍ „OD     

      SÁDOVCE k SÁDOVCI“ 

 

 
Obec Lesonice pořádá v neděli 24. dubna vycházku po hranicích katastru. 

Navazujeme na tradici obchůzek na svátek sv. Jiří, kdy hospodáři společně 

obešli obecní hranici a vápnem bílili hranečníky (sádovce). My se budeme 

snažit najít 

dochované 

hranečníky na 

hranici 

s bohutickým 

katastrem. 

 

Sraz bude ve 13 

hodin u školy. 

Konec 

plánujeme po 

17. hodině. 

Půjdeme 

převážně lesem 

takže 

nezapomeňte na 

přiměřenou obuv a 

občerstvení. Za 

mimořádně 

nepříznivých 

podmínek se akce 

ruší. 

 

Vycházku vedou 

Bronislav a Eva 

Grunovi 
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X. PODĚKOVÁNÍ A POSELSTVÍ PANÍ STAROSTKY Z PETROVIC 

 

Milí sousedé z Lesonic, 

 

blíží se příchod nového roku a většina z nás se pomaloučku začíná ohlížet 

za rokem končícím. Bilancujeme, co nám rok 2015 přinesl, ať už 

pozitivního či negativního, a připravujeme si plány pro rok nadcházející.  

Já bych Vám prostřednictvím Vašeho zpravodaje ráda poděkovala. Neboť 

dobří sousedé se spolu snaží vždy dobře vycházet, podporují se a vzájemně 

si pomáhají. Troufám si tvrdit, že Lesonice a Petrovice spolupracují tak, jak 

to u dobrých sousedů bývá.  

 

Upřímně děkuji Vám všem za spolupráci v nejrůznějších oblastech (např. 

ve školství, kultuře, sportu, zájmových činnostech) i za pěkné mezilidské 

vztahy. Vždy nás potěší vaše návštěva u nás v Petrovicích a pokud zase naši 

občané zavítají do Lesonic, bývá samozřejmostí Vaše milé přijetí a 

přátelská atmosféra. A tak to má být! 

 

Velice ráda bych touto cestou poděkovala jmenovitě všem, ale rozsah 

Vašeho zpravodaje by se zcela jistě znásobil tak, že by se Vám zpravodaj 

nevešel do schránky. Přece jen si však neodpustím poděkovat těm, se 

kterými jsem v častém pracovním kontaktu a jejichž výborné spolupráce si 

nesmírně a zcela upřímně vážím! Děkuji panu starostovi  

Pavlu Hermanovi, místostarostovi Marku Štrosovi, ředitelce školy Mgr. 

Emilii Mácové a předsedovi AGRO družstva panu Milanu Jandovi. Jejich 

vstřícnost, laskavost a ochota je opravdu příkladná. 

 

Do roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, spokojenost a vždy harmonické 

vztahy v rodině i mezi sousedy. 

Irena Závišková, starostka obce Petrovice 
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XI. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 POHLEDEM STAROSTY OBCE 

 
     Čas nám plyne neuvěřitelným tempem a opět tu máme předvánoční 

období plné nákupů dárků, pečení cukroví, úklidu, shonu se vším co jsme 

po celý rok nestihli. Je to také čas bilancování a plánování co bychom 

vylepšili nebo pořídili pro blaho své i našim blízkým, nebo jen zabezpečili 

hodnoty uplynulé doby v oblastech materiálních a vztahových.  

      

      Tímto způsobem bilancuji i na obci. Rok 2015 byl spojený s většími 

investicemi do staveb a podpory do oblasti kultury. Podařilo se získat 

dotace z rozpočtu JMK na opravu sociálního zařízení, jídelny a výdejny 

stravování v ZŠ Lesonice. Celkové náklady činily 427 000 Kč a dotace 

z JMK 200 000 Kč. 

        

     S potěšením mohu konstatovat, že současný stav budovy  ZŠ Lesonice je 

po postupné rekonstrukci dostačující k dobrému využití pro naše děti. 

Oprava soc. zařízení a jídelny byla jednou z konečných velkých investic do 

modernizace a vybavení školy. Jsem rád, že naše škola roste do krásy a 

hlavně do počtu žáků. Spolupráce s paní ředitelkou Mgr. Emilií Mácovou 

je příkladná a patří ji veliké poděkování.  

    

       Druhou dotaci z JMK se podařilo získat na podporu činnosti místní 

jednotky SDH Lesonice. A to na nákup zásahového vozidla v celkové 

částce 303 000 Kč za podpory dotace 150 000 Kč. Toto vozidlo jste si 

mohli již prohlédnout na oslavě 110. výročí založení sboru SDH Lesonice. 

Vozidlo je zapojeno do programu IZS a věřím, že podpoří kvalitní činnost 

místní jednotky, která zaslouží poděkování za velmi zdařilou organizaci 

oslavy a celoroční nasazení v oblastech sportu, kultury a ochrany majetku a 

místních obyvatel. 

    

       I letos jsme investovali do veřejné vybavenosti v podobě druhé fáze 

opravy chodníků v nákladu 586 283 Kč. Za přispění AGRO družstva 

Petrovice jsme opravili místní komunikace ke garážím, u dětského hřiště a 

za humny za částku 23 000 Kč. K plánovaným pozemkům na výstavbu RD 

byly provedeny přípojky elektřiny za 100 000 Kč a přeložení vodovodního 

řadu s konečnou cenou 442 000 Kč. Tyto náklady byly částečně kryty 

prodejem pozemků. Je příjemné, že se v obci začala nová vlna výstavby a 

rozšíření rodinné zástavby. Věřím, že i v dalších letech bude pokračovat. 
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     Nejen chlebem živ je člověk. V letošním roce bylo uspořádáno mnoho 

kulturních akcí. Výčtem: hasičský ples, dětský maškarní ples, pivní 

slavnosti, divadelní představení, oslava 110. výročí založení SDH Lesonice, 

vystoupení Veselé trojky, hody, vítání nových občánků, dvoje rybářské 

závody, Lesonická ochutnávka, dětský den, divadelní a slavnostní 

vystoupení žáků školy, sportovní a společenská činnost TJ Sokol Lesonice.  

 

     To vše je vizitka dobrého kulturního zdraví a touhy po společenském 

životě. Všem organizátorům patří velký obdiv a poděkování. A klidně 

přicházejte s novými nápady, ať je veselo. 

      

     Něco se podařilo a něco je potřeba ještě dodělat. Máme nefunkční 

koupaliště, stále se nedaří sehnat dotace na podporu výstavby 

víceúčelového hřiště ve školním dvoře, budovy Dvora dál chátrají (letos 

jsme malinkou část ale opravili), Školní naučná stezka potřebuje obnovu a 

našlo by se spoustu dalších potřebností co ještě vybudovat. Rok je krátký a 

financí ještě o něco méně.  

 

     Svoje krátké ohlédnutí bych zakončil přáním šťastných a pokojných 

Vánoc, pevné zdraví a velkou dávku štěstí a moudrosti do roku 2016. 

             

 

 

Vám od srdce přeje Pavel Herman, starosta obce Lesonice 
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XI. PLÁN AKCÍ NA ROK 2016 

 

Srdečně zveme všechny občany Lesonic! 

 

Leden 

02.1. Turnaj ve stolním tenise v sokolovně 

23.1. Ples SDH 

 

Únor 

 Dětský maškarní karneval 

 Divadlo (2x) 

 

Březen  
Divadlo (2x) 

 

Duben  
24.4. Výšlap po hranicích katastru 

 

Květen  

7.5. Pivní slavnosti 

 Rybářské závody 

 

Červen 

 Dětský den 

Srpen 

27.8. Tradiční lesonické hody 

 

Září 

 Rybářské závody 

 

Říjen Lampionový průvod 

 

Listopad 

19.11. Lesonická ochutnávka 

Prosinec 

 Vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu 
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                                                                PF 2016 

 

Vážení spoluobčané, 

přejeme Vám klidné Vánoční svátky a do Nového roku 

pevné zdraví, hodně energie a dobrou náladu! 

 

Zastupitelstvo obce    
                                                            

 

 

 

   


