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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Drazí spoluobčané, 

rok se s rokem sešel a Vy opět ve svých poštovních schránkách 

nalézáte svého „Lesoňáka“  - informační bulletin,  do kterého se 

můžete začíst a zpříjemnit si nejen adventní čas vzpomínkami, co 

všechno se v naší obci za rok událo, ale také se můžete připravit na 

akce, které nás čekají v tom roce následujícím. 

 

 

I v letošním šestém vydání Vám díky Lence Vaníčkové přinášíme 

krátké poohlédnutí do listů naší obecní kroniky, stejně tak kapitolu 

s důležitými 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 2016 

 

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Lesonice 2016 (v bodech) 
 

18. 1. 2016 

- schválení prodeje pozemků, sepsání smlouvy a převod na katastru 

- schválení záměru prodeje dřeva „ na stojato“ v lokalitě Černice 

3. 2. 2016 

- prodej stavebních pozemků 

- výběr firmy na těžbu dřeva – f. Les Profi Neslovice 

- dotační projekty na opravu koupaliště a hasičské zbrojnice 

- žádost COOP Jednoty o finanční příspěvek na krytí ztrát 

- poděkování členům SDH za činnost a pořádání plesu 

17. 3. 2016 

- projednání závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2015 

- projednání výsledku hospodaření v ZŠ Lesonice 

- oprava obecních studní 

- směrnice k podrozvahovým účtům a směrnice k opravným 

položkám 

- nařízení k provozu zásahového vozidla SDH Ford Tranzit 

- výsledek inventarizace 

- prodloužení smlouvy na VPP 

14. 4. 2016 

- schválení závěrečných účtů obce a ZŠ Lesonice 

- schválení účetní závěrky obce a ZŠ Lesonice 

- schválení nákupu nové trampolíny na dětské hřiště – 18.000,- 

- schválení prodeje stavebních pozemků 

- jednání s VAK Třebíč o stavu vodního zdroje Slatiny 

12. 5. 2016 

- přijetí dotace z rozpočtu JMK na opravu koupaliště -182.000,- a na 

opravu hasičské zbrojnice – 100.000,- 

- projednání investičních akcí a oprav na rok 2016 

- projednání rozšíření sítí k novostavbám – dešťová kanalizace a 

chodník 

- modernizace internetové sítě 
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- diskuse o prodeji obecních pozemků 

2. 6. 2016 

- výběrové řízení na dodavatele opravy koupaliště – stavba - f. Miloš 

Ryšavý, technologie – bazény Valla, celková částka činila 973 508,- 

a z toho dotace 182 000,- z JMK 

- výběrové řízení na dodavatele opravy hasičské zbrojnice – f. 

Valdastav, celková částka 429 594,- a z toho dotace 100 000,- z JMK 

- žádosti občanů 

- jednání s VAK Třebíč a městem Mor. Krumlov o vystoupení ze 

svazku – obec zamítla 

- nákup moravské vlajky 

27. 6. 2016 

- výběrové řízení na dodavatele prací Rozšíření, oprava chodníků a 

rozšíření dešťové kanalizace – f. Miloš Ryšavý, celková částka 

1 674 324,- 

- projednání změn železničního jízdního řádu 

- návrh na změnu autobusového jízdního řádu 

 

 

4. 8. 2016  

- schválilo Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu  

- ZO projednalo žádosti občanů 

- ZO projednalo v diskusi stav budov Dvora a nutnost zajištění střech 

před pádem křidlice 

- schválilo zákaz bruslení a vstupu na koupaliště v zimním období  

29. 9. 2016  

- věcné břemeno s f. E-on 

-ZO schválilo dotaci pro Sokol Lesonice ve výši 120 00,- na opravu 

elektroinstalace 

- projednání žádostí občanů 

- schválení pozastavení těžby palivového dřeva na sezónu 2016/2017 

- ZO navrhuje odstranění nedostatků na prodloužení chodníků 

3. 11. 2016 

- směrnice o cestovních náhradách 

- stanovisko KORDIS k žádosti obce o změně jízdního řádu 

- návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 
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- rozpočtový výhled na období 2017-2019 

- pořízení projektu Malované mapy a propagace obce v regionu – 

14 700,- 

- stanovisko obce k novým domovním čistírnám a dotačním titulům 

- projednání projektů k zadržování vody v krajině - možnosti dotací 

28. 11. 2016 

- schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 

- schválení statického zajištění střechy na budově sýpky v částce do 

100 000,- 

- směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

- plán inventur a inventarizační komise 

- ZO pověřilo starostu k jednání o rozdělení budov Dvora s novým 

vlastníkem 

- ZO projednalo zapojení obce do projektu značení turistické trasy 

přes Lesonice 

 

 
První etapa rekonstrukce koupaliště v Lesonicích 2016 
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III. OBNOVENÍ DVOJTŘÍDNÍ ŠKOLY V LESONICÍCH VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

     Po dvanácti letech se z jednotřídní školy stala Základní škola 

Lesonice opět školou dvojtřídní.  

V I. třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku, třídní učitelkou a zároveň 

ředitelkou je Mgr. Emilie Mácová.  

II. třída je zastoupená žáky 3., 4., a 5. ročníku, třídní učitelkou           

je Mgr. Lenka Doupovcová.  

Celkový počet žáků ve školním roce 2016/2017 je 26.  

První ročník – 6 žáků, 2. ročník – 8 žáků, 3. ročník – 3 žáci, 4. ročník 

– 4 žáci, 5. ročník – 5 žáků. 

 

1. září 2016  

Prvňáčci v doprovodu svých rodičůse všemi svými staršími 

spolužáky byli slavnostně přivítánistarostou Lesonic Pavlem 

Hermanem, starostkou Petrovic Irenou Záviškovou a pedagogickými 

zaměstnanci školy. 

Po tradičním slavnostním zahájení nového školního roku nás letos 

nečekaně překvapila vzácná návštěva. 
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„Jede král, jede král…“, rozezněly sefanfáry v naší lesonické 

školeprvní zářijové ráno. Na svém koni, za zvuku známé filmové 

znělky, obklopen houfem udivených tváří všech přítomných, 

přichvátalkrálovský posel.Přivezl s sebou královskou listinu s pečetí  

Karla IV., ve které stálo: 

„My,Karel IV., 

 

z boží milostiřímský král,vždy rozmnožitel říše 

a český král,z vůle liduzvaný též největším Čechem, 

obracím se na všechna odvážná pacholatanacházející se v lesonické 

škole, 

aby pomohlavrátit čest a slávu zapomenutému stavu  rytířskému. 

Protonařizuji z vůle a moci královské v tomto školním roce 

dodržovati 

Zákon rytířů z Lesonic,hájit a naplňovatrytířské ctnostia plnit úkoly 

k nim náležející. 

Jen tak budu moci dostáti svému královskému slibu -až přijde čas a 

zdárně splněny budou všechny úkoly, pasováni budete na rytíře. 

Prvním Vaším společným úkolem jestrozluštit slova rytířského 

zákona, 

stvrdit je svým podpisema po celý školní rok je na paměti míti! 

 

Tak zní vůle má v Lesonicích Léta Páně 1.9.2016“ 

 

Po krátké chvíli se slova Zákonarytířů z Lesonic podařilo 

rozluštit s velkým nasazením všech pacholat a následně slib zpečetili 

zlatým otiskem svého prstu.Zavázali se tak dodržovat sedmero 

rytířských ctností a zároveň plnit v průběhu školního roku úkoly, za 

které budou průběžně odměňováni zlatem. Jejich úsilí bude završeno 

pasováním na rytíře samotným Karlem IV.na konci školního roku. 

 

Druhý úkol- naučit se píseň „Královské regé“ - splnili hned 

první den. Mezi další úkolypro starší žáky patřilo v průběhu měsíce 

září vyhledávat odpovědi na otázky ze života Karla IV., mladší žáci 

kreslili královskou korunu, meč a koně. Nedávno se všichni společně 

pustili do stavby „kamenného“ Karlova mostu, na 
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památkusv.Václava, patrona české země, oživili historii 

svatováclavského vojska a postupně budují družinu blanických rytířů, 

kteří dle známé pověsti bdí ukryti v hoře Blaník.  

A jaké další úkoly čekají na odhodlané malé budoucí rytíře? 

To je zatím tajemství!Další úkoly bude totiž král Karel IV. posílat 

postupně během školního roku. V prostorách naší školy tak bude 

průběžně vznikat historická galerie z doby Karla IV., ztvárněná 

šikovnýma rukama našich žáků. Cílem tohoto projektu je 

připomenout významné 700.výročí narození tohoto „největšího 

Čecha“ a zábavnou formou seznamovat žáky s českou historií.Galerii 

bychom rádi časem zpřístupnili veřejnosti za doprovodu našich 

šikovných žáků - průvodců. Všichni zvědaví návštěvníci budou 

srdečně vítáni! 

Den seniorů - 5. října 2016 

Stalo se tradicí pozvat prarodiče a praprarodiče k oslavě svého svátku 

do školy, kde mohou sledovat, jak se učí jejich vnoučata. Každý host 

prošel slavnostním špalírem „úcty“ tvořeným dětmi 1. a 2. ročníku. 

Ty jim ve své třídě předvedly ukázky čtení, recitace básniček a hry na 

flétnu. Po té byli hosté převezeni vláčkem za zpěvu písně „Jede, jede 

mašinka“ do třídy č. II. Žáci 3., 4., a 5. ročníku pod vedením paní 

učitelky Lenky Doupovcové již netrpělivě čekali se svým pásmem 

plným informací o Karlu IV. Na závěr si všichni společně zatančili 

v rytmu nové písně také Karla - ovšem Gotta - Vstávám. Nechybělo 

sladké občerstvení ze švestek,které jak známo přivezl do Čech právě 

Karel IV. 
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Dýňové odpoledne -25. října 2016 

Nápadité, ojedinělé, kreativně ozdobené dýně vznikaly pod 

šikovnýma rukama maminek, tatínků a dědečka společně s dětmi. Je 

obdivuhodné, co všechno se dá vytvořit z dýně. Krásou výrobků se 

mohl kochat každý, kdo prošel kolem školy. Tvořivé odpoledne bylo 

zakončeno večerním lampionovým průvodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čertovsko -  andělský den 

Mikulášskou atmosféru pondělního dopoledne 5. prosince navodily 

nejenom masky čertů a andělů, ve kterých přišli žáci školy, ale i celý 

program pro ně připravený. Na několika stanovištích si vyráběli 

symboly tohoto svátku – čerty, andílky, Mikuláše. Třídou se linuly 

koledy a z dětí vyzařovala spokojenost, radost a nadšení. 
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Zájmové kroužky- 

Šachový kroužek 

Šachový kroužek vede pan 

Mark Gaiger, tatínek Bena a 

Elly, žáků naší školy. 

Kroužek je zajímavý nejen 

svojí náplní, ale především 

tím, že je veden v rodném 

jazyce pana Geiger, 

v angličtině.Zpočátku 

vypomáhala překladem paní 

učitelka Kršková, nyní 

překládají Ben a Ella. 

  

ŠkoDiL - Školní divadlo Lesonice 

Divadelní kroužek tradičně připravil program k „Setkání pod 

vánočním stromem“v obcích Lesonice a Petrovice.   
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V úterý 6. prosince 2016 vystoupili členové souboru se scénkami pod 

názvem - Rybí vánoční příběh a Příběh o čtvrtém králi. Obě 

představení byly proloženy písničkami s adventní tematikou a hrou 

žáků na flétny. 

Poděkování patří starostovi Pavlu Hermanovi a starostce Ireně 

Záviškové za zajištění milého venkovního prostředí, panu Martinu 

Záviškovi a panu Milanu Hladíkovi za ozvučení, Barboře Lelkové za 

výrobu kapříků pro menší herce, paní Hladíkové Janě za video, 

kolegyním za pomoc při organizaci,rodičům za spoluprácia žákům za 

vzornou reprezentaci školy. 

 

Kroužek konverzace anglického jazyka 

Žáci 3., 4. a 5. ročníku mají možnost se zdokonalovat v anglickém 

jazyce pod vedením paní učitelky Bognerové. Kroužek je zaměřen na 

poslech a konverzaci. 

 

Help klub 

Kroužek je určen žákům 4. a 5. ročníku, kteří si mohou individuálně 

docvičovat obtížnější učivo. Žáci 5. ročníku se také připravují k 

přestupu na 2. stupeň ZŠ formou zpracováváním testů z českého 

jazyka a matematiky. Kroužek vede Mgr. Lenka Doupovcová. 
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Kroužek – nekroužek 

Atypickou aktivitou je hraní žáků na flétny. Nejedná se o klasickou 

formu kroužku. O přestávce mezi první a druhou vyučovací hodinou 

se žáci baví hrou na flétnu. První úspěch slavili už na Den seniorů. 

Kulturním zážitkem bylo flétnové vystoupení 23 žáků ve vánočním 

programu. Společně zahráli sváteční píseň „Vánoční večer“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme radost z toho, že se daří pomalými postupnými kroky vést 

žáky k zažívání radosti z ovládání hry na hudební nástroj. Děkujeme 

rodičům, že nás podpořili v této činnosti a dětem zakoupili flétny. 

 

 

 

Přejeme Vám klidné prožití 

svátků vánočních, v novém 

roce 2017 pevné zdraví a 

hodně štěstí. 

Za všechny ze Základní 

školy Lesonice  

 

Mgr. Emilie Mácová. 
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IV. ČINNOST TJ SOKOL LESONICE V ROCE 2016 

 

 

Lesonickou Sokolovnu a Tělovýchovnou jednotu Lesonice 

nemusíme snad podrobně představovat, Sokol je spolkem  s již 

dlouholetou tradicí a Sokolovna dějištěm sportovních a kulturních 

akci naší obce. 

Pojďmesi ale připomenout a zavzpomínat, co se v letošním 

roce uskutečnilo. 

Do roku 2016 jsme aktivně vstoupili turnajem ve stolním 

tenise, který se po období svátečního hodování těší velké oblibě u 

všech věkových kategorií. Sportovní klání plná energie a úspěchy 

jsou vždy odměněny nejen drobnými dárky pro ty nejlepší hráče,  

ale především dobrým pocitem, že jsme pro své tělo něco udělali. 

Snad se opět přidáte i letos: v pátek 30. 12. 2016. 

V březnu jsme rozhodně za kamna nevlezli, ale naopak se v 

sokolovně přenesli do krásně rozkvetlé zahrady plné barevných 

kytiček a zvířátek a užili si rozzářených dětských očí. Děti si na 

zahradnickém maškarním bále mohly vyzkoušet tematické soutěže a 

naučit se starat o přírodu. Vyvrcholením maškarního reje byla bohatá 

tombola a možnost výhry několika dortů, které vždy darují sponzoři a 

napečou místní zručné ženy. 

V tomto měsíci byla také velmi aktivní Lesonická ochotnická 

sešlost, která si pro nás připravila divadelní komedii "A je to v 

pytli!". Toto představení se těšilo, ostatně jako vždy, velikému 

úspěchu. Herci vystoupili v naší sokolovně na prkna, co znamenají 

svět, celkem sedmkrát (!!!).  

Dále nás s touto inscenací reprezentovali na Festivalu 

regionálních divadel v Moravském Krumlově a pomyslnou derniérou 

dokonce v Orlovně Obřany (městská část Brna). Klobouk dolů před 

partou skvělých amatérských herců, není jednoduché před plnou 

sokolovnou předvést stoprocentní umělecký výkon a hlavně si 

zapamatovat náročný text.  

Snad vřelý potlesk návštěvníků, kteří jsou nejen místní, ale i z 

dalekého okolí, je pro tuto skupinu nadšenců hnacím motorem a v 

příštím roce se dočkáme dalšího krásného kulturního zážitku. 
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Letní prázdniny jsme věnovali těm nejmenším. Uspořádali 

jsme Dětský den, tradičně byly připraveny zajímavé soutěže, stezka 

odvahy a opékání špekáčků. Spokojení účastníci zakončili program 

přespáním v sokolovně či ve stanu na hřišti a následnou výbornou 

snídaní. Podívali jsme se i za hranice naší vesničky, a to do Brna, kde 

jsme navštívili zábavní vědecký park VIDA!. 

Celý rok byl věnován cvičení sokolské všestrannosti dětí, 

které se na podzim dočasně přesunulo do kulturního domu v 

Petrovicích. Cvičení by mělo být obnoveno na přelomu měsíců ledna 

a února příštího roku. 

I nadále platí, že bez nemalé finanční pomoci obce Lesonice 

bychom nemohli existovat a plně zajišťovat provoz sokolovny. Za 

tuto podporu velmi děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu 

a doufáme, že svými aktivitami přispíváme ke sportovnímu  

i kulturnímu rozvoji obce. 

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z 

Jihomoravského kraje, kterou jsme využili na rekonstrukci již 

zastaralé elektroinstalace a opravu hromosvodu. K hladkému 

zajištění prací brigádně přispěli dobrovolníci, kteří několikrát přidali 

ve svém volném čase ruku k dílu a pomohli k úspěšné realizaci 

rekonstrukce. 

Činnost obou jednot by nemohla fungovat bez podpory Vás 

všech, kteří se jakoukoliv pomocí podílíte. Děkujeme, že si v dnešní 

hektické době plné stresu uděláte čas, moc si toho vážíme. 

Blíží se konec roku, zastavme se alespoň na chvíli a čerpejme 

pozitivní energiize svátečních dnů. Jménem obce sokolské Vám 

přejeme krásné Vánoce prožité v klidu a rodinné pohodě. Celý rok 

2017 ať je plný zdraví a štěstí! Těšíme se na Vás :-) 

                                                                                                                   

Bc. Gabriela Formánková 

 

 

 

V.ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2016 
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V lednu proběhl již 7 ročník Hasičského plesu, který se konal 

23.1.2016 a opět se nesl v dobrém duchu s přátelskou atmosférou. 

Opět nás potěšila veliká návštěvnost, která nám říká, že jdeme tím 

správným směrem a mockrát všem děkujeme, že jste se za námi přišli 

podívat a pobavit se. Je to pro nás veliká odměna, za práci a čas, 

který věnujeme pečlivým přípravám. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s touto náročnou 

přípravou pomáhají a přispívají do tomboly. 

30.4.2016 naše jednotka vyjela dělat dozor při pálení klestí, které 

proběhloza koupalištěm v Lesonicích. Po dohoření bylo požářiště 

uhašeno a zchlazeno.  

V květnu jsme začali s tréninky na okrskovou soutěž, která proběhla 

14.5.2016 na hřišti v Lesonicích. Družstvo mužů z Lesonicobhájilo 

krásné 2. místo. I tady patří veliké díky všem, kdo nám pomohli 

s přípravami a za výbornou kuchyni, ze které odchází každý 

spokojen.Netradičně i vyšlo počasí, jen účast závodníků byla slabší a 

diváků bylo také skromněji, ale i tak to byla povedená akce a budeme 

se těšit na další. 

 

 

 

 

 

 

Dále během roku proběhlo několik brigád, úklidů a údržby techniky. 

Rok 2016 se obešel bez požárů a velikých živelných pohrom, za což 

jsme rádi a děkujeme, že jste opatrní při rozdělávání ohně. 
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Jménem SDH Lesonice bych chtěl poděkovat starostovi obce p. 

Pavlu Hermanovia  zastupitelstvu obce za finanční podporu našeho 

sboru a spolupráci v roce 2016. 

V roce 2017 všem přeji honě štěstí, zdraví, životních a pracovních 

úspěchů, spokojenost a úsměv na tváři.Dne 28.1.2017 proběhne 

Hasičský ples, na který jste všichni srdečně zváni. 

Bc. Marek Štros 

VI. RYBÁŘSKÉ OKÉNKO 

 

 

V letošním roce 2016 místní spolek rybářů evidoval 24 aktivních 

členů, kteří uhradili členský příspěvek 300,-Kč a během roku 

navštěvovali v lovných dnech místní rybníček. 

Obsádku rybníka se v roce 2016 podařilo doplnit ve čtyřech 

termínech: 

8. 4.  - kapr    63ks     110 kg  

30. 6. -  kapr     68 ks 100 kg – náhrada za uhynulou obsádku 

11. 8. -  kapr     87 ks110 kg   

28. 9. -            kapr     30 ks      85 kg    
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I letos se nám podařilo zorganizovat dvoje rybářské závody pro děti a 

dospělé (30. 4. a 1. 10. 2016).  Přes velmi dobré zarybnění se stává 

nemilou pravidelností, že v den závodů ryby neberou. Při obou 

závodech bylo dohromady uloveno 35 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. Ani letos se 

nám nevyhnul problém s jarní virémií kaprovitých ryb. Problém 

vznikl již v zimním období, kdy byla obsádka vlivem teplého počasí 

aktivní a vyčerpala si energetické zásoby. Následně v jarním období 

oslabenou obsádku napadly plísně a jarní virémie. Uhynulé ryby byly 

nahrazeny. V průběhu roku se podařilo mnohým ulovit mnoho 

zajímavých úlovků. 
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V letošní lovné sezóně ze zdravotních důvodů už nemohl rybařit děda 

Bohumil Probošt. Na podzim, krátce po dovršení 93 let, nás navždy 

opustil, ale v srdcích a ve vzpomínkách je tu stále s námi. Tímto mu 

chci i poděkovat za vše, co mě v životě naučil. 

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. Přeji 

vám do příštího roku hodně zdraví a pohody v osobním životě. 

 

za místní organizaci Pavel Herman. 

 

 

 

 

 

VII.PÁR ŘÁDKŮ Z LESONICKÉ KRONIKY 

 
 

 

 

Každý z nás rád navštěvuje místa, která mu připomínají chvíle 

prožité v dětství, mládí anebo i v dospělosti. Jsou to místa, kde 

člověk něco kouzelného prožil, kde se mu vzpomínky oživí a on 

znovu prožívá ty téměř zapomenuté chvíle. A podobné pocity 

člověku vyvstanou na mysli i nad zažloutlými stránkami kronik 

našich předků. 

     Ten, kdo se někdy byť jen na chvíli začetl  do staré lesonické 

kroniky zaujal dozajista především úhledný krasopis zaplňující 
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stránku po stránce a velmi čtivá forma textu, která přechází od 

historických faktů do událostí dob minulých, dob našich prababiček a 

pradědečků, dob dětství našich rodičů a posléze i nás samotných.. O 

tom všem se mohli přesvědčit účastníci besedy – „Povídání nad 

kronikou“, která se konala na konci letošního září.  

Přečetli jsme si některé zajímavé pasáže z kroniky poválečných let až 

do roku 1970. Při čtení jednotlivých úryvků se rozvíjela debata 

pamětníků, jejichž zpočátku útržkovité vzpomínky se pomalu slévaly 

v  ucelené příběhy. Tyto vzpomínky jsem zachytila na záznamové 

audio zařízení tak, aby zůstaly zachovány v nezměněné podobě i pro 

příští pokolení.  

Účelem setkání nebylo doplňovat historická fakta - ta jsou už 

v kronice zachycena, ale posláním tohoto setkání bylo prosté 

povídání s lidmi starší generace, kteří nám ostatním svým 

vyprávěním kroniku nejenom oživili, ale především nám předali 

moudrost předchozích generací ukrytou v řádcích kroniky, moudrost 

jež psaný text nedokáže zachytit. Je důležité si uvědomit, že kdo zná 

a ctí svou vlastní historii a má v úctě stáří a tradice, ten snáze pochopí 

a uplatní odkaz našich předků ve svém životě a životě celé obce. 

Některé výňatky z kroniky v letech 1947 až 1957 si tedy i letos 

připomeňme: 

V roce 1947 zaveden byl v Lesonicích telefon a zřízena i 

veřejná telefonní hovorna. Rovněž i uvedený rok zřízen byl 

veřejný rozhlas. 

V roce 1950 bylo Pod Špidlákem dobudováno koupaliště, a to 

oddělení pro dospělé a oddělení pro děti. Koupaliště je 

z kamene a betonu, pěkně provedeno. V malém údolíčku na 

kraji lesa je velmi vyhledávané za parných letních dnů, nejen 
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z místa, ale i z okolí, hlavně mládeží. Také tento rok byl nově 

dostavěn obecní rybníček a v jeho blízkém okolí provedena 

kanalisace. Rovněž byla vyhloubena struha přes zahrádka na 

kterou je kanalisace napojena. Obě tyto práce počaly 

v listopadu 1949 a do června 1950, předány veřejnosti.                               

V roce 1954 byla vypsána v kraji Brno, soutěž o nejkrásnější 

obec v kraji a v každém okrese zvlášť. Obec  Lesonice zde 

zvítězila nejen v okresním soutěžení, ale i v celokrajském. 

Jako nejkrásnější obec kraje Brno, získalaprvní cenu.Odměnou 

dostali občané filmový zvukový promítač pro stálé kino a 

tento byl slavnostně předán zástupci Krajského národního 

výboru z Brna a Okresního národního výboru z Mor. 

Krumlova, večer na slavnosti v Sokolovně, zástupcům 

místního národního výboru.  Píši tyto řádky  proto, aby 

pokolení budoucí poznali, jak občané Lesonic pracovali pro 

krásu a vzhled svojí obce. 

Zemědělství 

V roce 1949 na podzim, založeno bylo v Lesonicích, Jednotné 

zemědělské družstvo. Někteří zakládající členové družstva, 

toto založili a odešli pracovat mimo zemědělství. Tím se 

stalo, že byl stálý nedostatek pracovních sil, zvláště mužů. 

Když v roce 1953 práce nemohla býti zdolána a členi družstva 

nechtěli se vrátit zpět, bylo toto sloučené s Jednotným 

zemědělským družstvem v Kadově a nazváno „Vítězný únor“. 

Ovšem vedení družstva je v Kadově a rovněž veškeré stavby 

hospodářských budov, provádí se v Kadově. Podle názoru 

kronikáře, bylo toto rozhodnutí unáhlené. Bude-li dobré 

rozhodnutí lesonických družstevníků, spojiti tyto dvě 
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družstva, ukáže budoucnost. V roce 1957 vstoupili do JZD, 

ostatní soukromě hospodařící zemědělci, až na dva malé 

zemědělce. 

Dne 28. září 1950 rozsudkem lidového soudu v Mor. Krumlově 

a potvrzením Krajského lidového soudu v Brně, ze dne 3. 

března 1951, byla provedena konfiskace poloviny majetku, 

posledního majitele pánského dvora v Lesonicích, Bohuslava 

Přikryla mladšího, kterážto propadla ve prospěch státu a 

dána do hospodářství JZD. Rovněž i druhá polovina dvora, 

dána do správy JZD. Místa, na kterých vládli feudálové, 

knížata, hrabata, velkostatkáři, přešla do rukou lidu, aby si 

vládl a hospodařil sám. 

Dne 7. září 1953 zestátněn byl obecní les ve výměře 142 ha 86 

a, podle zákona 124/1951 Sbírky. Zemědělskou půdu, kterou 

obec vlastnila a tyto pole pronajímala občanům, převzalo do 

hospodářství Jednotné zemědělské družstvo. 

V roce 1949-50 byla provedena v důsledku založení JZD 

hospodářskotechnická úprava zemědělské půdy. Při této 

příležitosti byla nově vytýčena cesta na nádraží, která je tolik 

používaná dělníky dojíždějícími vlakem do zaměstnání. Cesta 

byla navezena kameny a štěrkem z prováděné stavby 

hospodářského skladiště na nádraží. Tato cesta je jako silnice 

a je používaná všemi motorovými vozidly. 

Nutno ještě zapsat, že od roku 1948 ředitelem národní školy 

jmenován byl, Jan Schovanec. Oblíbený jako učitel i jako 

občan. Když v roce 1957 byla prováděna přístavba u 
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Sokolovny, které se nyní používá jako kinosálu, veškeré práce 

řídil a nepočítal, kolik hodin této stavbě věnoval. 

„doslova“ vypsáno z kroniky 

Lenka Vaníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ V PETROVICÍCH 

 

Po pěti letech se obce Lesonice a Petrovice staly pořadateli tradičního 

setkání seniorů. V sále místního kulturního domu se sešli kamarádi, 

spolupracovníci, známí či spolužáci z obcí Dobelice, Kadov, 

Lesonice, Petrovice, Rybníky a Vémyslice, kteří přijali pozvání na 

neděli 29. května 2016. 

V úvodu všechny přítomné přivítala starostka Petrovic Irena 

Závišková spolu se starostou Lesonic Pavlem Hermanem. K tanci, 

poslechu a dobré náladě vyhrávala dechová kapela Petrovanka. K 

zahájení byly pozvány děti z Mateřské školy Petrovice a také žáci z 

lesonické základní školy všem seniorům zpívali, tančili a recitovali. 

Vystoupení dětí sklidilo právem velký potlesk. 
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Ve volné zábavě si někteří zatancovali na známé lidové písně, mnozí 

zpívali a hlavně se hodně povídalo. Setkání bylo velmi příjemné, 

veselé a přátelské. 

Během odpoledne zpestřily zábavu petrovické ženy, které předvedly 

taneční vystoupení na známé písničky z pohádky Ať žijí duchové. I 

jejich vystoupení se přítomným líbilo. 

Poděkování patří zastupitelům z pořadatelských obcí, zaměstnancům 

obcí Lesonice a Petrovice za pomoc s přípravou a úklidem sálu a 

Nadaci ČEZ za finanční podporu. Největší dík však patří všem 

seniorům, kteří se rádi přišli  pobavit! 

                                          

                                                                     Irena Závišková, 

                                                              starostka     obce Petrovice 
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IX. INFORMACE AGRODRUŽSTVA PETROVICE 

 

Vážení občané Lesonic, obracíme se na Vás s výzvou o spolupráci. 

 

V poslední době stále přibývá nabídek k odkoupení Vašich pozemků. 

Jedná se o nabídky obchodních společností, které slouží jen ke 

zprostředkovávání a následnému prodeji s velkým ziskem. 

 Takto nakoupenou půdu tyto firmy dále nabízí se 100% ziskem 

velkým společnostem. 

AGRO družstvo Petrovice vždy byla a stále je seriózní společnost, 

která Vám nabízí trvalou spolupráci. Ať se jedná o zemědělskou 

činnost, zaměstnanost, dopravu nebo prodej prasat. 

Proto Vás vyzýváme nereagovat na podbízivé dopisy a v případě 

jakýchkoliv požadavků na prodej  nebo pronájem půdy se obracejte 

na vedení AGRO družstva Petrovice. 

  

S poděkováním a přáním pevného zdraví a spokojenosti do nového 

roku 2017přeje 

 

Představenstvo AGRO družstva Petrovice 
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Certifikát AGRO družstva Petrovice 
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X. PLÁN AKCÍ NA ROK 2017 

 

Srdečně zveme všechny občany Lesonic! 

Leden 

02.1. Turnaj ve stolním tenise v sokolovně 

28.1. Ples SDH 

 

Únor 

 Dětský maškarní karneval 

 Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

Březen  
Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

19.3. Vítání občánků 

Duben  
 Rybářské závody 

30.4. Pálení čarodějnic 

 

Červen 

 Dětský den 

Srpen 

26.8. Tradiční lesonické hody 

 

Září 

 Rybářské závody 

 

Říjen Lampionový průvod 

 

Listopad 

18.11. Lesonická ochutnávka 

Prosinec 

Vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu 
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PF 2017 
 

Vážení spoluobčané, 
Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku hlavně pevné zdraví a životní optimismus! 
 

Zastupitelstvo obce    

 

 

 

 


