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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení spoluobčané, 

     opět ve svých poštovních schránkách nalézáte svého „Lesoňáka“ 

informační bulletin, který Vám má nejenom zpříjemnit krásné 

adventní chvíle vzpomínkami na to, co se v naší obci v tomto roce 

událo, ale také Vás zásobit informacemi, co nás čeká v čase 

budoucím. 

           I v letošním sedmém 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/  

http://www.lesonicemk.cz/


3 

 

     V letošním čísle a zejména v části „Společenské akce a Rozvoj 

obce“ uvádíme záměrně více fotografií, které pomohou lépe 

vystihnout danou atmosféru v příslušném místě a čase a umožní nám 

tak téměř dokonalou vzpomínku:-) na příslušnou událost. 

 

Za redakci zpravodaje: Michal Veleba, člen zastupitelstva obce. 

                

 

 

II. AKTUALITY Z LESONIC 2017 

 

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Lesonice 2017 (v bodech) 
 

19. 1. 2017 

- přijetí výpovědi od ředitelky ZŠ Lesonice Mgr. Emílie Mácové 

- schválení dotace pro TJ Sokol Lesonice ve výši 50.000,-Kč 

- informace o nařízení SVS JMK ohledně výskytu ptačí chřipky 

- informace o dokončení úpravny vody na Slatinách – odstranění      

   uranu 

- chválení příspěvku pro chasu na pořádání hodů – 20.000,-Kč 

- odkoupení lesních pozemků  

- informace o Tříkrálové sbírce, bylo vybráno 7.400,-Kč 

13. 3. 2017 

- vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Lesonice 

- zpráva inventarizační komise 

- schválení dokoupení zvukové aparatury ve výši do 4000,-Kč 

- schválení dotace na turistickou trasu přes Lesonice ve výši 10.000,-  

   Kč 

10. 4. 2017 

- dohoda o spádovosti dětí do MŠ Petrovice 

- jednání o stavu budov Dvora 

- schválení zalesnění vytěžených lokalit v obecním lese 

- konkurz na ředitele ZŠ Lesonice – vítězem se stala Mgr. Lenka  

   Doupovcová 

- jednání na valné hromadě VAK Třebíč 

18. 5. 2017 

- ukončení smlouvy na svoz kom. odpadu s TAS Moravský Krumlov 
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- výběrové řízení na opravu el. připojení ke koupališti – vítěz   

   Elektromontáže Šimša 

- dar pro TJ Sokol Lesonice na nákup židlí v ceně 17.000,-Kč 

- schválení dotace od Energoregionu 2020 na nákup malé kom.   

   techniky - 52.000,-Kč 

- jednání se SPÚ o stavu budov Dvora 

2. 6. 2017 

- závěrečný účet obce Lesonice 

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

- výběrové řízení na dokončení stavebních prací na koupališti 

- schválení dotace z rozpočtu JMK na dokončení rekonstrukce 

  koupaliště ve výši 200.000,-Kč 

- došlo ke zřícení části jedné budovy v areálu Dvora – proběhla 

  demolice 

22. 6. 2017 

- schválení účetní závěrky obce Lesonice 

- schválení financování sociálních služeb v ORP Moravský Krumlov 

  ve výši 2.700,-Kč 

- personální změny v ZŠ Lesonice a zahájení ranní družiny 

- jednání o možnosti vybudování vodního díla na místním potoku, 

  zpracování kalkulace 

20. 7. 2017 

- výběrové řízení na svoz komunálního odpadu – vítězem firma FCC    

  (dříve A.S.A.) 

- schválení stavební komise z řad občanů obce Lesonice ve složení: 

  Jaroslav Veleba, Rudolf  Fál, Jaroslav Pejsar 

- probíhající stavební práce na koupališti 

- schválení pořádání hodů a hodové zábavy 

- nákup nové tiskárny na OU Lesonice 

- informace o cenové kalkulaci a dotačních možnostech na Vodní 

  dílo Lesonice, ZO pověřuje starostu k jednání na zahájení 

  přípravných prací – geologický a hydrologický průzkum 

 

14. 8. 2017 

- smlouva o dílo s VZD na projektovou činnost k Vodnímu dílu 

  Lesonice 

- smlouva s lesním hospodářem v obecním lese (těžební plán, dotace, 

  hospodářský plán…) 
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- schválení Dohody o ukončení vlastnického nároku 

- informace o plánované návštěvě hejtmana JMK Bohumila Šimka 

14. 9. 2017 

- schválení záměru prodeje technologie na provozování 

  bezdrátového internetu 

- informace o možnostech financování výstavby splaškové 

  kanalizace v obci 

- informace k provedenému výzkumu k Vodnímu dílu Lesonice 

26. 10. 2017 

- prodej obecního majetku – internetová síť bude prodána firmě   

  Eceatel za cenu 49.000,-Kč dle výsledku výběrového řízení 

- informace o průběhu přípravných prací na Vodní dílo Lesonice 

- projednání Návrhu rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 

- schválení záměru na prodej obecního majetku - nahodilá těžba  

  dřeva, část kulatiny bude prodána na pilu za cenu 1200Kč/m3 a  

  ostatní surové dřevo bude rozděleno a prodáno občanům Lesonic  

  v ceně 300,-Kč /PRM 

- ZO pověřuje starostu obce k zahájení jednání ohledně splaškové  

  kanalizace, zahájení jednání na projekční činnost a zaměření  

  výškopisu a polohopisu  

- po získání základních informací ke splaškové kanalizaci proběhnou  

  veřejná jednání s občany 

 

23. 11. 2017 

- schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 – vyrovnané příjmy  

  a výdaje ve výši 3.445.100,-Kč 

- smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Víceúčelové  

  hřiště Lesonice ve výši 700.000,-Kč, zahajovací práce a výběrové  

  řízení na zhotovitele proběhnou v roce 2018, dokončení stavby je  

  plánované do 31. 8. 2018 

- schválení Plánu inventur pro rok 2017 

- zabezpečení OU v podobě okenní mříže a alarmu z důvodu  

  zabránění vloupání 

- diskuse – kulturní akce, investiční akce, splašková kanalizace 
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III.  OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 – POHLED   

        STAROSTY 

 

Vážení občané, 

 

      Rok 2017 byl spojený především s plánováním budoucích akcí 

a  dokončením opravy koupaliště.  

     Jak se stává milým pravidlem, tak i letošní rok zahájila série 

kulturních a společenských akcí. Začali jsme velice vydařeným 

hasičským plesem, veselým dětským karnevalem a úspěšným 

divadelním představením místních ochotníků a následně dětským 

představením ZŠ Lesonice.  

     Všechna tato vystoupení a společenské akce nad očekávání 

obohatila kulturní život v obci. Všem, kteří se zúčastnili na 

organizaci, ale i účinkujícím nebo divákům, všem patří velké 

poděkování.  

 

      Kulturní rok pokračoval  dětským dnem, vydařenými hody a 

lesonickou ochutnávkou. V listopadu jsme se zajeli vykoupat do 

Maďarska a rok jsme ukončili s dětmi pod vánočním stromem. Na 

malou vesničku je to pěkná porce zábavy a s ní spojená organizační 

starost.  Všem moc tímto děkuji.   

 

Investice 

 

     V oblasti investic byl tento rok bohatý na dotace. Podařilo se 

dokončit koupaliště a klubovnu vedle hasičské zbrojnice. Obě 

investiční akce slouží široké veřejnosti a převážně dětem. Dále jsme 

obdrželi dotaci na malou komunální techniku – 52. 000Kč. Obec 

podpořila Sokol Lesonice, spolufinancovala turistickou trasu, 

přispěla na hody, nakoupila lesní pozemky.  

     V závěru roku jsme díky podpoře pana hejtmana JMK  

Bohumila Šimka získali dotaci 700.000,-Kč na vybudování 

víceúčelového hřiště ve školním dvoře. 
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Splašková kanalizace 

 

     Samostatnou kapitolu bylo koncem roku jednání ohledně 

nakládání se splaškovou vodou. 

      Tato problematika není moc populární, ale současný stav v obci 

je dlouhodobě neudržitelný. 

      Vzhledem k zákazu povolování nových domovních čistíren je 

nutno řešit co dál. Existuje schůdná varianta odkanalizování obce 

s napojením na ČOV Petrovice. Financování a realizace se dobře 

rýsuje ve spolupráci s VAK Třebíč. 

      V současné době se provádí shromažďování informací o možné 

realizaci. Budou provedeny zaměřovací práce a návrh projektu. Na 

leden - únor 2018 plánujeme setkání s občany, kde se pokusíme 

s Vámi najít nejvhodnější řešení. 

      Budeme velice rádi za konstruktivní  podněty a věřím, že se nám 

podaří najít správnou cestu. 

  

Vodní dílo Lesonice 

 

     Dlouhodobé sucho v letošním roce nás přivedlo k myšlence 

podpořit vybudováním vodního díla zadržení  vody v krajině.  

     Jedná se o lokalitu na místním potoku v místě nad stávajícím 

rybníčkem, který bude zachován. Myšlenkou je zadržet přívalové 

srážky v nádrži cca 0.75 ha. 

      V současné době tato voda odtéká a vsakuje se ve štěrkovém 

podloží za koupalištěm.  Zadržená voda může pozitivně ovlivnit 

vodní bilanci spodních vod nad vesnicí. V současné době se 

zpracovává projekt  a dílo bude z 80% financováno z dotačního 

titulu.  

     Počítáme s tím, že vodní plocha nebude celoročně na plné 

hladině, ale bude kolísat vlivem počasí. 
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IV.  NÁVŠTĚVA HEJTMANA JMK 

  Nemohu se nevrátit k významnému dni pro naši obec, kdy nás 

navštívil na pozvání hejtman JMK pan Bohumil Šimek.  

 

 
 

     Tato vřelá a srdečná návštěva je příslibem pro naši obec 

k dalšímu rozvoji  a spolupráci.  Pan hejtman si prohlédl budovu 

školy, náves a sokolovnu. Vyslovil pochvalu naší obci a přislíbil 

podpořit aktivity obce.  

 

Svůj slib okamžitě realizoval v podobě řešení problematiky stavu 

budov Dvora a dohledem nad správným postupem jednání úřadů. 

 

     Následně podpořil z individuálního dotačního fondu výstavbu 

víceúčelového hřiště ve školním dvoře v částce 700.000,-Kč.  

V rozhovoru byla dále i podpořena myšlenka na finanční dotaci na 

projektovou dokumentaci  ke splaškové kanalizaci. Tohle je pro nás 

velkou motivací a současně i odměnou. 
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     Jsem potěšen, že existují i lidští a slušní politici, které zdobí činy 

a v případě pana Šimka i fakt, že ocenil dlouhodobou snahu 

zastupitelstva obce i při omezeném rozpočtu, kterým obec disponuje, 

pracovat systematicky na rozvoji obce a tuto snahu chce ze své 

pozice podpořit. Za to mu patří dík nás všech! 

 

     Je před námi nelehké období. Snažme se společně krátký lidský 

život prožít šťastně a smysluplně. Máme štěstí, že žijeme ve 

svobodné společnosti a můžeme se svobodně rozhodovat. Využijte 

vždy tuto výsadu ke správným rozhodnutím, které Vás a Vaše okolí 

posunou dopředu.  
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     Závěrem chci poděkovat p. Mgr. Emilii Mácové za obrovský 

kus srdíčka, které věnovala naší obci a přeji ji do života jen to 

nejlepší.                                                                                                                       

                                             Pavel Herman, starosta obce Lesonice 
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V.  ROZVOJ NAŚÍ OBCE - OBRAZEM 

 

 
Rekonstrukce  koupaliště  - v roce 2017 zprovozněna čistička 

vody, oplocení, první sezóna s novým povrchem zahájena – 

luxusní koupání zajištěno! 

 
Rekonstrukce chátrající a jinak nevyužité „klubovny“ 

pro smysluplné využití jak obcí, tak místní školou. 
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Plánovaná zástavba  RD v části Mexiko se meziročně rozrostla 

 o další RD 

 

 
Zástavba RD v ulici směrem na Mir. Knínice významně 

pokročila 
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Zdařilá výstavba RD v centru obce u zastávek 

 

 

VI.  SPOLEČENSKÉ AKCE 2017 - OBRAZEM 

 

 

 
Vítání občánků Lesonic 2017 
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Lesonická ochutnávka pomazánek  -  letos rozšířena o vzorky 

místních vinařů 

 

 

 
Lesonické hody 2017 
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Lesonické hody 2017 

 

 

 

 

VII. OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017 

      

     Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 jsme prožívali 

společně s rodičovskou veřejností v lesonické sokolovně na 

představení divadelního kroužku Škodil.  

     Všichni jeho členové předvedli svůj herecký talent ve dvou 

veselých veršovaných pohádkách - mladší žáci O Smolíčkovi a starší 

spolužáci O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Tuto příležitost 

jsme zároveň využili k rozloučení s našimi odcházejícími páťáky a k 

jejich tradičnímu pasování.  

     Slavnostní akt „pasování“ vedl jako vždy pan starosta Pavel 

Herman, předal žákům absolventské šerpy a popřál jim mnoho 

úspěchů v dalším studiu. 

 

     Naši páťáci „absolventi“ zavzpomínali na roky strávené 

v lesonické základní škole, poděkovali všem učitelkám a 

zaměstnancům školy a rozloučili se přednesem básně, kterou pro 
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tuto příležitost složili. Toto poděkování od našich žáků bylo pro 

všechny největším oceněním. 

 

 

„V Lesonicích do lavice pátý zářez uděláme, 

odcházíme, netruchlete, všechny Vás tu rádi máme! 

Někdo školu proklíná, pro nás jste jak rodina, 

společně se učíme, na novou látku čučíme. 

Vše, co chceme, dokážeme, nezdarům se zasmějeme. 

Vyvalíme oči a kolotoč se točí - 

tak to chodí rok co rok, látku berem krok sun krok. 

Teď však přišel čas jít dál, kdo z nás by se změny bál? 

V životě už to tak bývá - 

jeden pláče, druhý zpívá, třetí tápe, čtvrtý zná, pátý umí, šestý má. 

Za vše pěkně děkujeme, rádi na Vás vzpomeneme. 

Závěrem jen pac a pusu, loučíme se bez rámusu.“ 

žáci 5. ročníku (2012-2017) 

 

V tomto školním roce ukončila působení na této škole Mgr. 

Emilie Mácová, která zde byla ve funkci ředitelky v letech 2009-

2017.  Po jejím odchodu jsem byla pověřena řízením školy. 

 Je to velká výzva a nelehký úkol pokračovat v jejím plném 

nasazení. Škola za jejího působení dosáhla nemalého věhlasu 

v okolí.  

V rámci mimoškolních aktivit to bylo především založení 

divadelního kroužku ŠkoDiL (školní divadlo Lesonice), který 

vychovává nadané „herce“ - doufám, že k radosti místního 

divadelního spolku, tradici setkávání s důchodci, vystoupení u 

vánočního stromu a další.  
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Kulturní akce místních školáků 

 

 

 

 
 

 



18 

 

 
 

 

Kulturní akce místních školáků 
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VIII. ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

     Do školních lavic letos usedlo 21 žáků. Nově nastoupily dvě 

kolegyně – učitelka I. třídy Mgr. Lenka Kroutilová a vychovatelka  

Bc. Štěpánka Janštová. Paní učitelka Simona Houdková ve škole 

dále působí jako speciální pedagog pro integrovaného žáka.  

      

     Na slavnostní zahájení 4. září nás přišli pozdravit starostové obou 

obcí – paní Irena Závišková a pan Pavel Herman. Popřáli žákům a 

všem přítomným úspěšný školní rok a jako vždy jim na uvítanou 

přinesli drobné dárky. Starosta předal novým prvňáčkům od obce 

hodnotné balíčky školních potřeb a pomůcek a všichni žáci se těšili 

z nových učebnic a pracovních sešitů, které též s podporou obecního 

úřadu dostali zdarma. Obnovení a nákupu učebnic jsme 

s kolegyněmi věnovaly velkou pozornost, aby byly v souladu 

s požadavky školního vzdělávacího programu, který klade velké 

nároky na všestranný rozvoj žáků.  

      

     Při společné prohlídce školy se všichni mohli přesvědčit, že i 

během prázdnin zde díky pracovnímu nasazení zaměstnanců školy 

panoval čilý ruch. Během měsíce června se již podařilo vytvořit 

zázemí šatny pro učitele a tzv. čistý sklad pomůcek. Do první třídy i 

družiny byly zakoupeny nové koberce, vyhovující školní nábytek, 

který respektuje požadavky na bezpečnost dětí. Velký důraz klademe 

též na zdravé školní klima, hygienu ovzduší a bezprašné prostředí ve 

třídách. V souvislosti s tím se upravilo také zázemí pro 1.třídu 

(učebnu 1. a 3.ročníku), kde se rozšířil prostor pro hudebně - 

pohybovou výchovu, tělovýchovné a relaxační chvilky a činnostní 

učení. Ve 2. třídě (ročník 2.,4.,5.) se vybudovalo pro starší žáky 

informační a reedukační centrum s počítačem. Zde si děti mohou 

vyhledávat potřebné informace a zdokonalovat a prověřovat svoje 

znalosti pomocí počítačového programu s tiskovým výstupem.  

   

    Velkým překvapením byla pro všechny upravená veranda 

s vchodem na zahradu. Podařilo se zde vytvořit vhodné místo pro 

staré přírodovědné sbírky hmyzu, nainstalovat polykarbonátovou 

vitrínu pro vycpané savce, ptáky a další exponáty z archivu školy. 
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Nemalé opravy nás čekají také na zahrádce. Ve spolupráci s obcí 

bude zabezpečeno okolí jezírka a dále zvelebováno celé prostranství 

školní zahrady.  

      

Nečekaným svědkem tohoto prázdninového dění byl hejtman 

Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek, který si při 

příležitosti návštěvy obce Lesonice prohlédl i naši školu se zahradou. 

Zavzpomínal na svá školní léta strávená v městské škole a povzdechl 

si, že do takové školy, ( jako je ta naše) by také rád chodil. Moc se 

mu zde líbilo.  

     Další změnou v novém školním roce je provoz ranní a odpolední 

družiny, který se přizpůsobil potřebám rodičů tj.od 7 hodin do 15.30 

hodin odpoledne. Zde si děti mají možnost vybírat z aktuální týdenní 

nabídky hned několik činností, které pro ně připravuje paní 

vychovatelka - výtvarné činnosti, sportovní hry, práce s knihou nebo 

časopisem, řešení logických úkolů a hádanek, seznamování se 

s pravidly různých společenských her. Nové vybavení školní družiny 

umožňuje dětem věnovat se individuálně dle zájmu dalším aktivitám 

jako je modelování, hraní loutkového divadélka, konstruktivní 

tvoření z velkého výběru stavebnic apod. Pravidelně se využívá 

zázemí školní zahrady - hlavně ke sportovním a odpočinkovým 

činnostem a prostorná pergola poskytuje ochranu před sluncem i 

deštěm.  

Letos opět nabízíme pro žáky naší školy bezplatně tyto zájmové 

činnosti: 

- divadelní kroužek Školní divadlo Lesonice, jehož činnost 

bývá tradičně završena představením pro veřejnost, 

- kroužek Angličtina pro nejmenší, kde se žáci 1. a 2. 

ročníku připravují na výuku anglického jazyka, 

- díky velkému zájmu se podařilo zorganizovat pro žáky ve 

spolupráci se Střediskem volného času Ivančice kroužek 

keramiky.  

Škola je rovněž i nadále zapojena do ekologických aktivit – sběru 

papíru, použitých baterií a elektroodpadu, ke kterým přibyl již 

v průběhu minulého školního roku sběr použitého oleje.  

 

     Vítanou novinkou je zavedení pitného režimu pro žáky během 

celého dne, který spolu se stávajícími aktivitami „Ovoce a mléko do 
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škol“ doplnil zdravý způsob stravování. Díky paní školnici Barboře 

Lelkové mají žáci během celého dne osvěžující nápoje a v těchto 

dnech voňavý teplý čaj. K domácí atmosféře naší školy přispívají již 

tradičně chutné obědy „jako od babičky“ z petrovické školní 

kuchyně. Stravují se všichni žáci i zaměstnanci školy a od září mají 

možnost platit strávníci obědy i zálohově převodem z účtu. 

Jídelníček na celý týden je pravidelně k nahlédnutí na nových 

webových stránkách školy www.zslesonicemk.cz. Zde jsou také 

zveřejňovány všechny důležité informace související s provozem 

školy.  

     Ráda bych také poděkovala za sponzorství panu Jiřímu 

Vespalcovi z Petrovic, který naší škole již několikrát zajistil 

bezplatně drobné opravy a daroval police a regály. Všechny tyto 

změny by nemohly být realizovány bez výrazné podpory obecního 

úřadu, velkého pracovního nasazení všech zaměstnanců školy a bez 

pomoci rodičů.  

Věřím, že se nám společně nadále podaří vytvářet pro naše 

žáky příjemné a klidné prostředí a udržovat domácí atmosféru, která 

byla a je pro „naši“ málotřídní školičku velkou předností. Děkuji 

všem, kteří nám v tom budou fandit a držet palce! 

Lenka Doupovcová, ředitelka ZŠ Lesonice 

 

 
 

http://www.zslesonicemk.cz/
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Škola pro pamětníky 

 

     Dne 24. listopadu se naše škola jako každý rok opět otevřela 

seniorům. Pozvání od nás přijali nejenom babičky a dědové našich 

žáků, ale i ti, co chtěli zavzpomínat na dobu, kdy oni sami 

navštěvovali tuto školu. 

 

 
       Pro seniory bylo připraveno malé pohoštění – zákusky a čaj, 

které jim nabízeli naše malé „hostitelky.“ Po úvodním přivítání paní 

ředitelkou následovalo milé vystoupení žáků, kteří si připravili 

pásmo veselých básniček a písní. Všichni se pochlubili, jak pokročili 

ve hře na flétničky a také zahráli příběh o narození krále Karla IV.  
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     Poté se ujali role průvodců a doprovázeli všechny pozvané na 

prohlídce budovy školy. Prázdninová proměna školy sklidila 

pozitivní ohlasy a oceněna byla i práce učitelů. Vybavení školy se 

postupem času obměňuje, ale některé kousky zůstávají stále v 

archivu. 

 
 

      Zájem vzbudila nově vystavená sbírka ptáků a drobných savců, 

kterou všichni se zájmem obdivovali. Nemalou pozornost upoutaly i 

staré sbírky motýlů, brouků a nástěnných výukových panelů. I když 

nejmladší a nejstarší generaci účastníků tohoto setkání dělilo více 

než šedesát let, bylo o čem povídat. Nejvíce se vzpomínalo na 

bývalého pana řídícího a na poklidnou atmosféru, která zde už před 

dávnými léty panovala.  
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      Úsměvná vzpomínka byla na namazaný chléb se sádlem od pana 

řídícího a k tomu hruška ze školní zahrádky. I přesto, že v těchto 

dobách platila výchovná metoda Komenského - „metlička na 

neposlušné žáky,“ pranic to neubralo láskyplným vzpomínkám 

pamětníků na jejich dávná školní léta. Z příjemně stráveného 

dopoledne si prarodiče odnášeli nejenom vzpomínky na mládí, ale 

také dárečky, jež pro ně zhotovily děti. 

 

Lenka Kroutilová, učitelka ZŠ Lesonice 

 

 
IX.  DÍLNIČKY – TVOŘENÍ PRO DĚTI – NOVÁ AKTIVITA    

         MÍSTNÍCH MAMINEK 

 

 

       A jak tento nápad vznikl? Po skončení dětského karnevalu jsme 

si “MAMINKY„ řekly, že máme spoustu šikovných dětí a mohly 

bychom pro ně občas připravit tvoření, kde by smysluplně vyplnily 

svůj volný čas a také si vytvořily dárek nebo dekoraci. Z původního 

nápadu vznikly DÍLNIČKY. A tak se od března letošního roku, 

scházíme každý měsíc. 
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      Námětem bývají tradice, svátky nebo tvoření pro radost, 

případně s dětmi společně vaříme např. jarní polévku nebo jsme 

pekli cukroví jako dárek ke svátku matek.  Scházíme se v místní 

klubovně, kde mají děti zázemí. Tímto děkujeme panu starostovi i 

zastupitelstvu za finanční přispění, které slouží k materiálnímu 

zabezpečení, ale i na malé pohoštění, na které se děti těší.  

        Rádi bychom Vás pozvali na poslední tvoření v tomto roce, 

které se tentokrát uskuteční v sokolovně 30. 12. 2017 od 16 hod. a 

to při konání turnaje ve stolním tenise pro dospělé. Děti si zde budou 

moci zasoutěžit v různých deskových hrách a něco pěkného vyrobit.  

Bude pro ně nachystané i malé občerstvení! 

 

květinová vazba, výroba růží a kokosového cukroví 

 

Za maminky Simona Houdková a Lenka Pavlů 
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X.  DĚTSKÝ KARNEVAL – NA NÁVŠTĚVĚ ZA ZVÍŘÁTKY 

 

 

      Druhá únorová sobota patřila tradičnímu dětskému karnevalu, 

který se nesl v duchu návštěvy u zvířátek, po úvodním pochodu 

masek a společném fotografování jsme si užili odpoledne plné 

zvířecích soutěží, kdy jsme navštívili zvířátka ze všech částí naší 

planety. Děti si společně s rodiči i prarodiči tančili, všichni si 

pochutnali na dobrém občerstvení, které připravily tety kuchařky. 

Bohatá tombola, na níž se podíleli občané a sponzoři (obec 

Lesonice, Jednota, hasiči, Agro - družstvo Petrovice a myslivci), 

se stala nedílnou součástí karnevalu.  

     Každé dítě si odneslo nejen pěknou výhru, ale i radost ze 

společného dovádění. Ke zlatému hřebu patří každoroční losování 

dortíků, které tradičně věnuje Michal Veleba a šikovné maminky a 

tety z Lesonic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XI. AKTIVITY ZA POZNÁNÍM A RELAX 
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Jarní výšlap ke kapličce 

 

     Poslední dubnový den se skupina třiceti odhodlaných turistů, 

včetně dětí a kojenců, vypravila na výlet po našem krásném okolí. 

Tentokrát byla cílem nedávno zbudovaná kaplička mezi vinohrady 

v Miroslavských Knínicích.  Počasí na výšlap nám přálo a tak cesta 

ubíhala v příjemné náladě. V cíli jsme si připili bílým i červeným 

vínem, občerstvili jsme se řízky. Děti a kojenci měli zajištěný odvoz 

a zbylí se vydali na zpáteční cestu, která vedla přes zámeckou 

zahradu, lesem až do Lesonic.  

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zájezd do termálních lázní 

 

        Je sobotní ráno 11.11.2017a právě na svatého Martina vyráží 

skupinka nadšenců o koupání a čtyři děti na cestu do maďarských 
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lázní. Cestování „Bububusem“ proběhlo v poklidu a díky 

šikovnému řidiči jsme bezpečně dorazili do cíle i zpět. Koupání 

v „termálech“ si všichni užili dle představ, došlo i na výborný oběd. 

Pro děti byl největším lákadlem sjezd tobogánem přímo k vodnímu 

baru, kde se posilnily míchaným nealkoholickým drinkem. Nikomu 

se nic nestalo a tak jsme po návratu mohli klidně zazpívat „ sláva, 

nazdar výletu… 
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XII. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2017 

      

Dne 28. ledna 2017 proběhl  8. ročník plesu SDH Lesonice. Potěšila 

nás velká návštěvnost, návštěvníky zase pěkná tombola a společně 

jsme se krásně pobavili s KAPELOU STONE.   Věnovali jsme, jako 

každoročně,  500 Kč  na Nadační fond dětské onkologie Krtek. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://hasici-holesov.cz/images/velky_znak_zeleny.jpg&imgrefurl=http://www.hasici-holesov.cz/&docid=C5G0hVeFVpK_AM&tbnid=5IwAO8TtGI051M:&vet=1&w=843&h=778&bih=544&biw=792&q=hasi%C4%8Di&ved=0ahUKEwi-wJKQ8_3QAhXICsAKHfMeDWQQMwhcKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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     Zároveň na našem plese představila SKUPINA STONE novou 

zpěvačku. 

http://www.lesonicemk.cz/sdh2017/sdhplesaskupinastone.mp4"  

Děkujeme všem, kteří nám  pomáhají a přispívají do tomboly.  

 

     V dubnu naše jednotka provedla sběr železného odpadu v obci, 

členové pomohli s vynášením těžších věcí.  V květnu po velké 

vichřici členové při výjezdu rozřezali stromy popadané přes silnici a 

do rána zprůjezdnili komunikace na M. Krumlov i Petrovice. Přes 

den pak pomohli občanům ve spolupráci s OÚ s odklizením stromů a 

větví. 

     V květnu se družstvo mužů zúčastnilo okrskového kola soutěže 

v požárním sportu, kde  obhájilo druhé místo.  Týden poté se 

zúčastnilo soutěže v Bohuticích, kde skončilo třetí. Děkujeme. 

 

http://www.lesonicemk.cz/sdh2017/sdhplesaskupinastone.mp4
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       V říjnu se zásahové družstvo zúčastnilo námětového cvičení  

okrsku ve Vémyslicích, cílem bylo procvičit dopravu vody  požáru 

na vzdálenost 750m. Cíle cvičení byly splněny, voda byla za 21´u 

požáru.  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Listopad a prosinec jsou měsíce údržby techniky, přípravy na 

zimu. Bude doplněna výstroj zásahového družstva. 

     Jménem SDH Lesonice bychom chtěli  starostovi obce p. Pavlu 

Hermanovi a zastupitelstvu obce poděkovat za finanční podporu 

našeho sboru a spolupráci v roce 2017. V roce 2018 přejeme všem 

hodně štěstí, zdraví, životních a pracovních úspěchů, spokojenost a 

úsměv na tváři. 

 

Dne 13.1.2018 proběhne Hasičský ples č. 9 se SKUPINOU 

STONE, na který jste všichni srdečně zváni. 
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XIII. ČINNOST TJ SOKOL LESONICE V ROCE 2017 

      

 
Rok se s rokem sešel a opět je tu čas Vánoc, mimo jiné čas 

bilancování s právě uběhnuvším rokem. Jako každý rok lesoničtí 

sokolové pořádali nespočet akcí, ze kterých měla radost nemalá část 

obce a kterou nelze pořádat bez obětavé práce dobrovolníků a 

sponzorů. Jim patří za jejich obětavou práci a příspěvky velký dík. 

Neboť naše činnost nestojí na „organizaci“ (organizace bez lidí je jen 

prázdná schránka), ale na lidech-dobrovolnících, bez nichž bychom 

neměli neobyčejně široký výběr aktivit v obci. 

V současné době má naše základna 63 členů, z toho 43 dospělých 

a 20 dětí. Mezi členy vedení patří Gabriela Formánková, Dana 

Jelínková, Lenka Vaníčková, Jana Vaníčková, Jitka Vávrová, 

Pavel Herman, Marek Štros, Martin Záviška, Milan Zedník a 

Jaroslav Pavlů. 

Rozpočet roku 2017 byl již směřován k našemu jubilejnímu roku 

2019, kdy budeme slavit 100let od založení Sokola Lesonice. Proto 

byly naše finance směřovány zejména do obnovy a údržby 

sokolovny. Mezi tyto investice lze zařadit zejména nová galerka a 

střecha nad kinosálem. Na obě se podařilo získat veřejné granty, 

takže byly realizovány za podpory Ministerstva školství a ČEZ a.s. 

Letošní plusový finanční výsledek je potom zejména díky 

sponzorství obce Lesonice, aktivitám úspěšné Lesonické ochotnické 

společnosti, a také dobrovolníků za výčepem o místních hodech. 

Příští rok je následně v plánu nová zadní fasáda a výmalba. 

 

Lesonická ochotnická sešlost – ohlédnutí za uplynulou 

sezónou 

 

V tomto roce jsme si připomněli 10. výročí od založení 

divadelního souboru, působícího pod T. J. Sokol Lesonice. Na 

sklonku roku 2016, když jsme připravovali divadelní sezónu, jsme 

stáli před rozhodnutím výběru hry. Nakonec jsme se odvážili k 

naprosto ojedinělému kroku, když jsme opustili dosavadní repertoár 

osvědčených divadelních komedií a sáhli jsme do úplně jiného 

soudku – detektivní hry. Zaujal nás scénář francouzského spisovatele 

https://www.google.cz/search?biw=792&bih=544&tbm=isch&q=sokol+logo&sa=X&ved=0ahUKEwib4bLv8v3QAhVVFMAKHaCrCmYQhyYIHg
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Roberta Thomase a jeho hry „Past na osamělého muže“. Jedná se o 

hru s brilantní zápletkou, ale také nesmírně těžkou k nastudování a 

provedení v amatérském divadle. Trochu jsme se obávali reakcí 

diváků a ve skrytu duše jsme doufali, že hra nebude úplným 

propadákem. Chtěli jsme zaujmout nejen žánrem, ale také kulisami. 

Probrali jsme nespočet návrhů a nakonec jsme strávili množství času 

na jejich výrobě. Náročné bylo rovněž nastudování samotné hry, 

neboť v prostorách sokolovny probíhala rekonstrukce rozvodů 

elektřiny, a tak značná část zkoušek proběhla v podkroví u Rudolfa 

Pazourka. Nakonec bylo odehráno celkem šest představení v 

Lesonicích a jedno představení v Miroslavi.  

Naše představení shlédlo 960 diváků a na dobrovolném vstupném 

se vybralo 53 451 Kč. Pro nadcházející sezónu jsme se rozhodli k 

návratu k již osvědčeným divadelním komediím a požádali jsme 

herečku divadelního souboru Hrozen z Hroznové Lhoty a současnou 

autorku scénáře k zakoupení autorských práv na jejich divadelní 

představení s názvem „Zabijačka“. Hra je ze současnosti a její děj se 

odehrává v nejmenované vesnici Moravského Slovácka. 

Děkujeme za přízeň diváků i za podporu, které se nám od T. J. 

Sokol i Obce Lesonice dostává. 
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   Letní aktivity 

 

Na začátku léta 

jsme společně s 

našimi nejmenšími 

oslavili děn dětí 

výpravou do "Vodní 

říše". Pro děti bylo 

připraveno mnoho 

soutěží a her, ve 

kterých měla hlavní 

roli voda a vodní 

živočichové. Na 

památku jsme 

vyráběli duhové 

rybičky, grilovali se 

párky, zkrátka jsme 

si to pěkně užili. Kdo měl večer ještě dost sil a hlavně odvahy mohl 

projít strašidelnou stezkou a jako odměna ho čekaly nejen dobroty, 

ale také ručně malovaný hrníček. Během večera před sokolovnou 

"vyrostlo" několik stanů, kde děti s rodiči přenocovaly. Ráno byla 

pro nocležníky nachystaná dobrá snídaně, na kterou se všichni těšili.  

A protože je potřeba léto nejen náležitě 

přivítat, ale také se s ním rozloučit, poslední 

srpnový víkend jsme se sešli v sokolovně opět. 

Pro děti byly připravené různé pohybové hry  a 

kdo už si protáhl tělo, mohl si zkusit pomocí 

foukacích fixů vytvořit originální obrázek, 

samozřejmostí bylo i občerstvení - párek v 

rohlíku je prostě upatlaná klasika. Navečer 

převzali štafetu dospělí zejména dobrovolníci 

z našich řad, kteří si u dobrého jídla a pití 

příjemně popovídali a kterým byla večerní 

štace věnována jako projev díku za jejich 

činnost.  

V létě jsme kromě přivítání a rozloučení 

stihli i brigádu, při níž se podařilo jednak uklidit sokolovnu, dodělat 

zednické úpravy po rekonstrukci elektroinstalace, opravu zatékající 
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střechy včetně vyčištění úžlabí, ale také dodělat uzamykatelnou kóji 

ve sklepě. Brigádníkům tímto za účast a odvedenou práci děkuji. 

 

Cvičení dětí 

Již s pravidelností posledních 

6 let se našim dětěm dostává 

možnosti protáhnout si tělo ve 

cvičení. Kde kromě klasické 

gymnastiky od kotrmelce až po 

kruhy je možné se všemožně 

vyblbnout. Což je vzhledem ke 

zvukovým projevům dětí snad 

plně k jejich spokojenosti.  

Proto vřele zvu všechny 

možné zájemce, aby se přišli ve 

středu v 17:00 podívat, nebo si i 

zadovádět. To samozřejmě platí 

pro všechny věkové kategorie 

s dětskou duší s i bez doprovodu. 

     

Florbal děti 

Nově se podařilo za podpory Hanky Příkazské a Petra 

Lichovníka rozjet kroužek florbalu. Zatím se děti učí, ale za chvíli 

bude u nás možné poznávat nové Jágry. Přijďte proto podpořit naše 

mladé florbalisty každé úterý na 17. hodinu do sokolovny. Všichni 

budete vítáni, hokejek je zatím dost, pořídili jsme komplet florbalové 

vybavení. Pokud by vás hra natolik uchvátila, že byste měli zájem si 

zahrát, sokolovna je vám k dispozici (po předchozí domluvě). 

 

Zpráva o cvičení žen 

Letošní rok pokračovalo cvičení pro ženy, pod vedením Lenky 

Vaníčkové. Scházíme se pravidelně jednou týdně v počtu kolem 6 

cvičenek. Hodinu cvičení začínáme zahřátím a uvolněním kloubů. 

Pokračujeme cvičením vleže na podložkách, kde uplatníme cvičení 

jako pilates, strečing a cviky rehabilitační. Takto postupně 

posilujeme a uvolňujeme svaly celého těla. Další částí hodiny je 

protahování všech procvičených svalů. Končíme krátkou relaxací. 

Cvičení je zaměřené především na prevenci bolestí zad a speciální 
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cviky pro ženy. Kromě radosti z pravidelné sportovní aktivity je 

hlavním benefitem našeho cvičení udržování těla ve stabilní kondici. 

 
 

Stolní tenis 

Turnaj se pro nevhodnost termín na přelomu roku nekonal a 

posunul se na Velikonoce. K překvapení všech byla výrazně vyšší 

účast dětské populace Lesonic. Tím se zřejmě na trvalo přesune 

dětská část turnaje na Velikonoce. 

 

 
Na přelomu roku dne 30.12.2017 bych Vás rád jménem sokola 

pozval na tradiční turnaj ve stolním tenise pro dospělé. Současně se 

budou v kinosále konat poslední letošní dílničky pro děti, abyste si 

naši nejmenší nemysleli, že se na Vás zapomnělo. Samozřejmě si 
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budete kromě tvoření moci i něco zahrát. Co? To Vám neřeknu, 

přijďte se podívat ☺ 

Touto pozvánkou letošní výčet aktivit zřejmě končí, zbývá pouze 

popřát jménem lesonických sokolů krásné Vánoce a úspěšný Nový 

rok a taky nezapomeňte ve zdravém těle zdravý duch,  

 

Sokolu zdar Jarek Pavlů 

 
 

 

 
XIV. RYBÁŘSKÉ OKÉNKO 

 

   

     V letošním roce 2017 místní spolek rybářů neprožíval nejlepší 

období. Vlivem malých srážek a tuhé zimy bez sněhu, nám již od 

jara nezačala lovná sezóna příliš slavně. Nedostatek vody z přítoku a 

slabé srážky nám udělali nemalé starosti. 

     V letošním roce se nám podařilo zorganizovat pouze jedny 

rybářské závody pro děti a dospělé (6. 5. 2017).  V tuto dobu bylo 

ještě celkem dostatek vody. Ale ani to nám neporušilo nemilou 

tradici, že o závodech ryba nebere. Podzimní termín závodů byl 

z důvodu nedostatku vody zrušen. 

Brigádní činnost 

     Nízkou vodní hladinu jsme v letním období využili k odbahnění 

části rybníku u přítoku. Skupina sedmi rybářů se s odhodláním 

pustila do odvozu zapáchajícího bahna. Bahno se na kotoučích 

odváželo do blízké rokle vedle rybníku. Věřím, že díky tomuto 

zásahu bude pro další roky podpořený kladný vliv na zdravotní stav 

nové obsádky. Před jarními závody proběhla brigáda na úpravu okolí 

rybníčku a zpevnění hrází. Během roku se čistil potok a koncem léta 

došlo k opravě výpustě. Byla vyměněna prkna a dotěsnilo se jílové 

utěsnění výpustě. Po celý rok se okolo rybníčku pravidelně sekala 

tráva. Po ukončení koupací sezóny se přepustila voda z koupaliště do 

rybníčku. Ale ani to nestačilo vyrovnat nedostatek přítoku. Letos 

prostě nebylo dostatek srážkové vody.  

https://www.google.cz/search?hl=cs&biw=792&bih=544&site=webhp&tbm=isch&q=kapr+kreslen%C3%BD&sa=X&ved=0ahUKEwjm44H-8_3QAhWGLsAKHa2PA10QhyYIGg
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     Ryba nám v jarních měsících opět hynula vlivem jarní virémie 

kaprovitých ryb. Obsádka byla letos doplněna jen jedním vysazením. 

Dodatečné doplnění další obsádky nemělo před zimou z důvodu 

nízké hladiny smysl. Věřím, že po letošní zimě bude dostatek vody a 

zahájíme novou sezónu lépe. Chtěl bych poděkovat všem aktivním 

rybářům za pomoc při úpravách rybníčku a jeho okolí. Udržujeme 

krásný kout přírody, který nám i přináší potřebný čas k odpočinku a 

regeneraci. 

     Věřím, že v příštím roce nám bude přát více počasí a dobrá 

nálada u rybníčku přiláká další zájemce o rybolov.  

     Děkuji všem za pomoc při organizaci závodu a údržbě rybníku. 

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

za místní organizaci Pavel Herman. 
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XV. PÁR ŘÁDKŮ Z LESONICKÉ KRONIKY 

 
 

 

 

Vypsáno z lesonické kroniky 

 

Doba okupace 

Když v roce 1938 byla naše republika okrájena o pohraniční území, 

jak němci říkali Sudety, byly Lesonice úplně na hranicích. Jediná 

cesta do vnitrozemí byla přes obec Petrovice. Celní budky byly na 

třech místech. Jedna celnice stála na Slatinách na silnici do 

Moravského Krumlova, druhá u černého kříže na silnici ke Knínicím 

a posléze na rozmezí katastru obcí Lesonice – Kadov na polní cestě. 

To bylo v době, kdy jsme měli tzv. druhou republiku, kdy jsme říkali 

„malá, ale naše“.  

     V této době byla v Lesonicích zřízena pravidelná autobusová 

doprava, a to jedna linka Lesonice – Ivančice a zpět, druhá Lesonice 

– Brno a zpět. Majitelka byla Božena Zieglerová, která se 

přistěhovala do Lesonic z Mor. Krumlova. 

 

     Psal se rok 1939.  

     V měsíci březnu přišli němci a počínali si všude jako doma. Celé 

to utrpení českého národa, bude zaznamenáno v dějinách na věčné 

časy. Následující léta byly pro celý svět zkouškou a poznáním. 

Zuřila druhá světová válka, tekla krev na bojištích i v zázemí. Bylo 

použito nejmodernějších zbraní. Plnily se koncentrační tábory a 

nejlepší synové národů byli vyvražďováni hladem a v plynových 

komorách. Člověk klesl na nejnižší stupeň lidskosti. Největší posilou 

v tomto utrpení bylo vědomí, že pravda zvítězí. Lidé tajně, přes 

veškerý zákaz poslouchali zahraniční rozhlas a přímo evangeliem 

jim byly pronesené projevy našich představitelů emigrantské vlády 

v Londýně, která byla uznána všemi spojeneckými vládami. V této 

době válečné, kdy východní fronta se blížila, místní občané kopali 

pro sebe v zemi kryty, aby přečkali bezpečněji přechod fronty. Tak 

byly zhotoveny kryty pod Špidlákem ze směru Nivek v lesní 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWruCa9N3JAhUBVhQKHXr4CYwQjRwIBw&url=http://www.jirkov.cz/mesto/kronika-mesta/jirkovska-kronika-v-knize/&psig=AFQjCNHpA3UzAn_H3DoUIctho2gO7FC_oA&ust=1450270295364445
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proláklině, dále v mezi u trati „Pod mezou“ a na různých místech 

v zahradách. 

 

Na nucené práce byli posláni tito naši občané: 

 

Kalina Jan, č. 68, Sobotka Jan, č. 103, Hrubý Václav č. 7, 

Sobotka Bohuslav, č. 52, Hrabánek Jaroslav, č. 57, Suchánková 

Antonie, č. 5, Čeperová Eliška, č. 74, Štádlerová Marie, č. 93, 

Zelníčková Antonie, č. 26. Z těchto byl Jan Kalina a Antonie 

Suchánková nějaký čas vězněni. Bohuslav Sobotka, který byl 

nasazen v Berlíně a prožil několik leteckých náletů a při jednom byl 

zpola zasypán, poslední dva roky válečné, skrýval se u své 

snoubenky v Knínicích a šťastně se dočkal konce války. Tito 

jmenovaní byli nasazeni do práce totálně, z přinucení. Byli ovšem 

ještě někteří, kteří šli dobrovolně a zaměstnání si vybrali jaké chtěli.  

 

     Od 1. září 1938 byl ustanoven správcem školy v Lesonicích 

Miroslav Tmé a tento byl vystřídán v roce 1941 Františkem 

Janouškem, který přišel do Lesonic z Bohutic. 

Po dobu okupace nebyly žádné volby. V posledních volbách v roce 

1938 byl zvolen starostou obce Jan Kohoutek, pensista. Tento však 

po nějakém čase nastoupil znovu do práce a funkci starosty musel 

vzít jeho náměstek František Krška, který však pro vážné 

onemocnění také funkci dlouho nevykonával. Ze zbývajících dvou 

radních vzal tuto funkci starosty jeden z nich a to Stanislav 

Zelníček, který byl starostou až do konce okupace. V případě, že by 

se nebyl zvolil starosta, byl by dosazen komisař, kterého by byli 

platili poplatníci obce. 

 

     Zemědělství v době okupace nebylo již svobodné. Bylo řízené. Po 

sklizni zemědělci museli přihlásit vše, co sklidili na obecním úřadě. 

Z přihlášeného množství byla odečtena samozásobitelská dávka, dále 

k setí a pro dobytek, ostatní se muselo dodat. Dodávky předpisoval 

okresní úřad. Předepsané dodávky splnil každý. Avšak v případě, že 

někdo udal malou sklizeň, přišla hospodářská kontrola. Tyto 

hospodářské kontroly byli čeští lidé a vesměs byli dobří. V roce 

1943 přišla veliká kontrola do Lesonic v počtu přes 20 lidí. Všichni 

byli Češi, až na jednoho německého četníka. Tehdy byla nalezena 
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spousta slepic a prasat, kteréžto byly ukryty a nehlášeny ve stavu 

hospodářského dobytka. Tenkrát bylo zle. 

     Avšak všechno dopadlo dobře. Večer členové hospodářské 

kontroly odjížděli z Lesonic po dobrém pojezení a popití a německý 

četník, co nemohl sníst, všechno si nechal nabalit a spokojeně 

odjížděl, neboť co kontrola celý den chodila po obci, on již statečně 

u starosty od rána pojídal a popíjel. 

     Nutno ještě uvést, že v době okupace, někteří občané, kteří se 

nebáli, zabíjeli prasata, které chovali někde ukryté, někteří zase pálili 

líh z cukrové řepy a byli již i takoví specialisté, že připravovali 

likéry různých příchutí. Jeden druhého neudávali a nemusel mít 

strach jeden z druhého. Rovněž  lichvářů, kteří by prodávali a 

požadovali vysoké ceny za živobytí, tuto válku již tolik nebylo.  

     V roce 1942 přišli do Lesonic němci z Besarábie z Rumunska 

(oblast zabraná sovětskými vojsky). Ze svých domů byli násilně 

vystěhováni tito občané: František Krška, č. 18, Jakub Jelínek, č. 

11, Antonín Fiala, č. 30, Stanislav Vejvalka, č. 28. Veškerý stav 

dobytka a všeho nářadí museli lidé nechat ve svých domech a na 

jejich místa přišli tito přistěhovalci. Starosta obce ručil za to, aby 

práci měli včas hotovou, vše zaseto a rovněž i sklizeno.  

V době okupace měli lesoničtí schovanou kroniku v obecním domě u 

hajného Františka Jandy, který byl zaměstnancem obce Lesonic, 

neboť Lesonice vlastnili obecního lesa 125 ha i s pastvinou do doby 

zestátnění lesů v roce 1953. Byla to obec jedna z nejbohatších na 

okrese. (Zestátnění provedeno 7. 9. 1953, celkem 142 ha, 86 ha 

lesů). Dnes už tento obecní dům nestojí a na tomto místě rostou 

stromy a keře malého parčíku, který si lesoničtí občané svépomocí 

zasázeli. 

 

Vypsala Bc.Lenka Vaníčková 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zscsa.cz/images_texty/103_1.jpg&imgrefurl=http://www.zscsa.cz/cz/zakladni-skola/kronika/&docid=7M5G9zydIua1QM&tbnid=QUGS2UFFMgih1M:&vet=1&w=700&h=700&hl=cs&bih=544&biw=792&q=kronika&ved=0ahUKEwjnzuqS9v3QAhWLVRoKHbUUDNoQMwggKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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XV. PLÁN AKCÍ NA ROK 2018 

 

Srdečně zveme všechny občany Lesonic! 

Leden  

13.1. Ples SDH 

Únor 

 Dětský maškarní karneval 

 Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

Březen  

Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

 Vítání občánků 

Duben  

 Rybářské závody 

 Pálení čarodějnic 

 

Červen 

 Dětský den 

Srpen 

 Tradiční lesonické hody 

 

Září 

 Rybářské závody 

 

Říjen  

            Tradiční Lampionový průvod 

 

Listopad 

 17. 11.Tradiční lesonická ochutnávka 

Prosinec 

           Tradiční vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkP7z3N7JAhXGchQKHcmOCoIQjRwIBw&url=http://www.mskladnoplzenska.cz/kalendar-akci/&psig=AFQjCNH20psgBGCLxiE7RTBuG0RiaBoDZQ&ust=1450298404899043
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PF 2018 
 

Vážení spoluobčané, 
Přejeme Vám pokojné Vánoční svátky a příjemné prožitky 
v okruhu svých rodin a přátel. 
Do Nového roku Vám přejeme pevné zdraví a vše nejlepší! 
 

Zastupitelstvo obce    

                                                            

 

 

   

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ozdobyzedreva.cz/wp-content/uploads/2017/08/pfzvonek-640x480.jpg&imgrefurl=http://www.ozdobyzedreva.cz/produkt/andelka-pf-2018/&docid=Wnoext6qolE5RM&tbnid=JTaxsn3WnDh0aM:&vet=10ahUKEwigl7SjqIXYAhWC2aQKHdA7BlMQMwiNAShGMEY..i&w=640&h=480&bih=539&biw=1093&q=pf 2018&ved=0ahUKEwigl7SjqIXYAhWC2aQKHdA7BlMQMwiNAShGMEY&iact=mrc&uact=8

