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I. SLOVO ÚVODEM 

Vážení  spoluobčané, 

opět nacházíte ve svých schránkách 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. 

      V letošním „osmičkovém roce“ slaví i  Lesoňák“ krásných OSM LET 

a nabývá nám na objemu . Množství stránek plných textů a fotografií 

svědčí o tom, že se skutečně v naší obci pořád něco děje. Ohlédnutí do 

hluboké historie je v tomto čísle zprostředkováno jak výtahem z naší 

kroniky, tak luxusně detailním příspěvkem rodinného badatelského  týmu  

Bronislava, Evy a Štěpánky Grunových z Petrovic. 

 

     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: Ing. Michal Veleba, člen zastupitelstva obce. 

http://www.lesonicemk.cz/
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II. AKTUALITY Z LESONIC 2018 

 

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Lesonice 2018 (v bodech) 

 

18. 12. 2017 

- výběrové řízení na geodetické práce na zaměření obce ke splaškové     

  kanalizaci 

- žádosti občanů 

- odměňování zastupitelů 

- výhledový rozpočet ZŠ Lesonice na rok 2018 

- výhledový rozpočet obce Lesonice na 2018 - 2020 

- příprava projektu a technologie na víceúčelové hřiště Lesonice 

1. 2. 2018 

- informace o možnosti zpracování nového Lesního hospodářského plánu 

- jednání se SPÚ o vlastnictví Dvora 

- schválení inventarizační zprávy 

- nákup trezorové skříně a alarmu na OÚ Lesonice 

- příprava na zavedení směrnic GDPR 

- výběrové řízení na projekt odkanalizování obce Lesonice 

- dotace z JMK z programu rozvoje venkova 

6. 3. 2018 

- výběrové řízení na dodavatele prací na Víceúčelové hřiště Lesonice –  

  firma Funny Sport Zlín 

- smlouva s firmou na vedení evidence GDPR 

- jednání s SPÚ na rozdělení majetku  

- stavební komise 

19. 4. 2018 

- závěrečný účet obce Lesonice za rok 2017 

- schválení výjimky na počet žáků v ZŠ Lesonice a navýšení rozpočtu 

- schválení nového lesního hospodářského plánu 

- výběrové řízení na dodavatele projektu na odkanalizování obce 

- prodej kalamitního dřeva 

- žádosti občanů 

- starosta informoval o jednání na VAK Třebíč a poradě starostů JMK 
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17. 5. 2018 

- schválení účetní závěrky obce Lesonice a ZŠ Lesonice 

- veřejné projednání kanalizace  

- dotace z rozpočtu JMK na mobiliář na koupališti ve výši 50 000,-Kč 

- směrnice na ochranu osobních údajů 

- spisový a skartační řád na OÚ Lesonice 

- žádost o dotaci z rozpočtu JMK na podporu místní prodejny 

26. 6. 2018 

- schválení závěrečného účtu VAK Třebíč 

- provozní řád víceúčelového hřiště 

- příprava komunálních voleb  

- přijetí příspěvku od obce Petrovice pro ZŠ Lesonice na podporu výuky    

  ve výši 15 000,-Kč 

- výroba propagačních předmětů, otevření koupaliště, obnova webových  

  stránek 

17. 7. 2018 

- smlouva s JMK  

- smlouva na zpracování LHP 

- schválení pořádání hodů a příspěvku ve výši 20 000,-Kč 

- výběrové řízení na vybudování soc. zařízení k víceúčelovému hřišti 

- prodej nahodilé těžby dřeva 

28. 8. 2018  

- věcné břemeno 

- smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku 

- žádost TJ Sokol Lesonice o poskytnutí individuálního finančního     

  příspěvku 

14. 9. 2018 

- 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  

31. 10. 2018 – ustavující zasedání  

- volba starosty a místostarosty 

- volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 

- odměňování členů zastupitelstva  
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22. 11. 2018 

- návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2019 – vyrovnané příjmy a výdaje  

  ve výši 4 046 500,-Kč 

- záměr o pronájmu obecního majetku 

- dodatek smlouvy k projektu na odkanalizování obce 

- diskuse k plánům příprav na oslavy 100. výročí založení organizace  

  SOKOL Lesonice 

- přijetí dotace z JMK za práce v obecním lese ve výši 72 440,-Kč 

 

 

III. SLOVO STAROSTY 

 

Vážení občané, 

      v letošním roce se nám podařilo konečně dokončit dlouho plánovanou 

výstavbu víceúčelového hřiště a dokončit úpravy na koupališti. To vše se 

podařilo jen díky úspěšnému čerpání dotací z JMK. Započaly se také 

přípravy na odkanalizování obce, postupovalo se v přípravách na 

vybudování vodního díla Lesonice. Ale řešily se i nepříjemné věci 

v podobě zvládnutí kůrovcové kalamity, nebo letitý problém 

s vlastnictvím budov Dvora s následnou žalobou na určení vlastnictví, 

který se ještě nějakou dobu bude soudně řešit. 

 

 Víceúčelové hřiště Lesonice  
     Díky dotaci z rozpočtu JMK bylo vybudováno víceúčelové hřiště ve 

školním dvoře pro účely výuky ZŠ Lesonice a volnočasovou sportovní 

aktivitu občanů obce Lesonice. Sportoviště umožňuje kvalitní sportovní 

zázemí a zvyšuje atraktivitu a zájem o míčové sporty. Bylo vybudováno 

za podpory dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 700 000 Kč. 

Celkové výdaje na projekt byly 1 254 732 Kč. 

 

     Víceúčelové hřiště Lesonice bylo vybudováno v příjemném prostředí 

školního dvora. Umožňuje provozovat velkou škálu sportů: malou 

kopanou, basketbal, tenis, volejbal, vybíjenou a další. Jako povrch byla 

vhodně zvolená umělá tráva, která se dobře udržuje a umožňuje bezpečný 

pohyb. Celé hřiště je ohraničeno dřevěným mantinelem a ochranou sítí. 

Tyto technické prvky zlepšují herní pohodu sportovcům. Hřiště má 
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rozměr 36 x 15 m. Kolem areálu byla postavena nová opěrná zídka. 

V roce 2019 plánujeme dokončit sociální zázemí sportoviště. 

Celková realizace stavby probíhala od dubna do června roku 2018. 

  

     Víceúčelové hřiště Lesonice bylo slavnostně otevřeno dne 15. 6. 2018 

za laskavé přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje pana Bohumila 

Šimka. Pan hejtman přestřihnutím pásky oficiálně předal občanům obce 

Lesonice toto sportoviště do užívání. Dovolím si připomenout, že to byla 

již druhá návštěva pana hejtmana v naší obci. Této akce se zúčastnila 

velká část občanů, vystoupili žáci ZŠ Lesonice a přišli i pozvaní hosté. 

Byla prezentovaná plánovaná akce koloběžkového závodu v termínu      

1.- 2. září samotným předsedou českého svazu koloběhu panem 

Zdeňkem Hercikem, rodákem z Petrovic. V programu vystoupil 

s ukázkovou hodinou tenisu pan Marek Vespalec. 

      Víceúčelové hřiště Lesonice současně slouží také k setkávání dětí a 

občanů obce při různých sportovních aktivitách. 

     Díky této dotaci obec Lesonice a ZŠ Lesonice získala kvalitní 

sportoviště pro široké využití ke sportování. Byly podpořeny volnočasové 

aktivity a zvedla se kvalita a atraktivita života na vesnici. 

 

 

Koupaliště 

     Lesonické koupaliště v letošním roce dostalo nové prvky k pohodlí a 

bezpečnosti návštěvníků. V parném létě bylo příjemným místem 

k osvěžení a relaxaci nejen pro místní občany. Po celou sezónu se dařilo 

díky péči pracovnicím OU udržet čistotu vody i okolí ve velmi dobrém 

stavu. S tímto velmi dobrým stavem se nám ale současně zvýšily 

provozní náklady. Je na zváženou, jak v další sezóně zajistit 

financování. Děkuji všem známým i neznámým dobrovolným dárcům za 

příspěvky na provoz. Vybralo se 2 400 Kč. Ale náklady přesahují 80 tisíc. 

Lesonické koupaliště má pro občany Lesonic historický význam a věřím, 

že i do dalších let najdeme způsob, jak provozovat a zvelebovat toto 

místo odpočinku a relaxace. 

 

Kanalizace 

     Toto téma již dlouhou dobu hýbe vášněmi v naší obci. Není to 

populární ani levné, ale je to nutné. S přibývajícím používáním chem. 
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prostředků a zpřísňující legislativou bylo nutné zahájit jednání o 

odkanalizování obce. Nemůžeme donekonečna vypouštět pod sebe 

splašky. Plánovaný model domovních čistíren byl jednoznačně zamítnut. 

Odkanalizování obce s napojením na ČOV Petrovice je v současné době 

nejlevnější varianta řešení. Jsem rád, že přípravné projekční práce 

probíhají v souladu s harmonogramem. Chci poděkovat všem občanům, 

že přistupují k této problematice zodpovědně. Vím předem, že při 

realizaci akce tohoto rozsahu mohou nastat komplikace, ale věřím, že vše 

společně s vámi dovedeme do cíle. Prosím o trpělivost a vzájemnou 

toleranci. Plánovaná realizace odkanalizování obce Lesonice a výměna 

vodovodního řadu je naplánovaná na roky 2020 -2021. Do té doby budou 

probíhat projekční přípravy a zajištění financování v podobě čerpání 

dotací.  

     Již v letošním roce se podařilo získat mimořádnou dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 400 000,-Kč na projektovou 

dokumentaci.  

Jako každý rok bych chtěl poděkovat všem aktivním lidem, kteří dělají 

život v obci veselejší. Investují svůj volný čas do společných akcí 

a dávají nám dobrou náladu. Bez Vás by byl život v Lesonicích o mnoho 

lidsky chudší. Nechci na nikoho zapomenout, ale jsou to lidé v divadle, 

SOKOLU, TJ, SDH, klub maminek, partička kolem malého fotbálku, 

cvičící ženy, ZŠ Lesonice, ….. Je to spousta aktivit, které jsou 

organizačně náročné. 

   Chci Vám všem moc poděkovat: Jarku, Franto, Lenko, Lenko, Lenko, 

Simono, Jindro, Jindro, Marku, Michale, Pepo, Gabčo, Dano, Dano, 

Pavle, Rudo, Davide, Jitko, Zdenko, Verčo, Mončo, Libore, Káťo, Draho, 

Luboši, Tome, Báro, Honzo, Ondro, Milane…..(snad to snese GDPR). 

Určitě jsem nenapsal spoustu dalších lidí. Každý z Vás se zapisuje do 

života obce a zanechává stopu. Děkuji. 

  

  Přeji nám všem do nového roku hodně zdraví, osobní pohody a ať vše 

co děláme, dává smysl. 

 

S přáním všeho dobrého.                              Pavel Herman , starosta obce 
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Slavnostní otevření víceúčelového hřiště za přítomnosti hejtmana 

Jihomoravského kraje pana Bohumila Šimka 
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IV. Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LESONICE 

 

Den ve škole pro předškoláky 28.3.2018 

     S příchodem jara se naše škola připravuje na zápis dětí do prvních tříd. 

Rodiče předškolních dětí se mohli seznámit s prostředím a provozem 

školy již na Dni otevřených dveří, který jsme pro ně uspořádali koncem 

února. Pro jejich děti – předškoláky z MŠ Petrovice - jsme rovněž 

připravili návštěvu před zápisem do 1. ročníku, aby se i ony seznámily 

s prostředím školy, se svými budoucími spolužáky a učitelkami. Ve škole 

strávily jeden „opravdový“ školní den. Školáci ze ZŠ Lesonice se na své 

kamarády ze školky velice těšili a po celou dobu byli budoucím 

prvňáčkům nablízku.  

     Školní den začal v ranní školní družině, jejíž účelně vybavené prostory 

nabízejí pestrou škálu různých činností. Nejoblíbenějším se stalo zákulisí 

malého divadélka a stoly pro výtvarné tvoření. Za oponou rázem ožilo 

několik loutek, do pohybu se dala světelná autodráha a skupinka malých 

bytových architektů se pustila do přestavby domečku pro panenky. S paní 

učitelkou Štěpánkou Janštovou (Baštovou) si děti vyrobily velikonočního 

zajíčka. Pozdravit a pochválit je přišla i paní starostka Irena Závišková.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=x-raw-image:///f0eff837ebb3ec01a706f2bf517f347624a6b5d00e9613c58b543c1e8042e701&imgrefurl=https://www.lesonicemk.cz/lesonak/lesonak2014.pdf&docid=iEMqCFsOVxyvWM&tbnid=Aeyz6zf47_BrDM:&vet=10ahUKEwjny6Xc-6HfAhXCaFAKHbX6Ct0QMwhJKAwwDA..i&w=430&h=370&bih=753&biw=1600&q=LOS lesonick%C3%A1 ochotnick%C3%A1 spole%C4%8Dnost&ved=0ahUKEwjny6Xc-6HfAhXCaFAKHbX6Ct0QMwhJKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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       Po malém sladkém občerstvení ve školní jídelně si každý vybral 

kamaráda, v jehož doprovodu se vydal na prohlídku školy. Po boku svých 

průvodců se předškoláci představili ostatním spolužákům, seznámili se 

s učebnami a dalšími prostorami školy. Učili se bezpečně pohybovat po 

schodišti, seznámili se s pravidly pro osobní hygienu a s obsluhou várnice 

na pitný režim. Ovocný čaj, který denně pro všechny připravuje paní 

školnice Barbora Lelková, jim ke svačině od maminky moc chutnal.  

        Potom už je čekalo opravdové učení s paní učitelkou Lenkou 

Kroutilovou. V lavicích jim to moc slušelo a také se jim dařilo úspěšně 

plnit s pomocí třeťáků všechny úkoly, které si pro ně paní učitelka 

připravila. Ve druhé třídě společně čarovali, tancovali a zpívali písně o 

jaru, hledali ztracená písmenka, vyzkoušeli si, jak se pracuje s 

interaktivní tabulí. Někteří si dokonce prověřili na počítači svoje početní 

dovednosti a vytiskli si hodnocení. Na památku nám věnovali svůj 

autoportrét s vlastnoručním podpisem. 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

        A to už se blížilo poledne. I když předpověď počasí přála dešti, do 

oken nesměle nakouklo sluníčko. Proto jsme nemeškali a vydali jsme se 

na malou procházku kolem školy. Budoucí prvňáčci předvedli, jak se 

chodí bezpečně po chodníku a kde a jak se přechází silnice. Když jsme 

míjeli bránu bývalého statku, přicupitala nám naproti kozí rodinka a 

několik ovcí. Asi jsme je vyrušili z výuky českého jazyka. Bylo zřejmé, 

že právě probírají písmeno – bé.  
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      Cestou zpátky se už děti těšily na oběd, který se dováží z petrovické 

školní kuchyně. Po dobrém obědě si mohly odpočinout při 

poslechu pohádky na koberci ve druhé třídě. Vyučování skončilo. Teď už 

si každý mohl vybrat činnost podle svého přání. Někteří přijali pozvání 

paní učitelky Anděly Bognerové, která pravidelně v tuto dobu vede 

kroužek anglického jazyka pro nejmenší. Milým překvapením bylo, že 

někteří předškoláci uměli už anglicky počítat do deseti a dokonce se 

zapojili do pojmenovávání zvířátek na obrázcích. 

      Den s předškoláky utekl jako voda. Loučili jsme se neradi. I rodiče 

byli mile překvapeni, jak se jejich malí školáci rychle začlenili do 

kolektivu. A za to si zasloužili všichni velkou jedničku s hvězdičkou!  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká školní inspekce 

     V prvním červnovém týdnu navštívili naši školu pracovníci České 

školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, kontrola právních  

a bezpečnostních předpisů v základní škole a ve školní družině.  

     Inspekční tým strávil ve škole tři dny, během kterých sledoval výuku 

v jednotlivých vyučovacích hodinách u všech vyučujících, prostorové  

a materiální podmínky školy, vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky, 

prevenci patologických jevů, individuální přístup k žákům, 
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kvalifikovanost pedagogických pracovníků, kvalitu řízení školy, rovnost 

podmínek ve vzdělávání, cílený přístup k inkluzivnímu vzdělávání 

a celkové klima školy. 

     Výstupem této inspekční činnosti je inspekční zpráva, která 

vyhodnotila kladně zejména tyto oblasti: 

 „Materiálně dobře vybavené a esteticky laděné vnitřní prostory školy 

vytváří podnětné učební prostředí,   

 příznivé školní klima se odráží v dobře fungující vzájemné spolupráci 

a komunikaci mezi pedagogickými pracovníky a žáky,  

 výuka založená na činnostním učení, všestranném rozvoji osobnosti 

žáků a maximálním respektování jejich individuálních potřeb má 

výbornou úroveň, což se odráží v nadprůměrných výsledcích 

vzdělávání žáků ve srovnávacím externím hodnocení, 

 zapojení školy do místního kulturního života příznivě formuje 

občanské kompetence žáků a jejich vztah k místu bydliště, 

 výborně byla hodnocena též spolupráce školy se zřizovatelem a 

zapojení školy do kulturního života obce.“ (Inspekční zpráva ze 13. 6. 

2018) 

Celá zpráva je k nahlédnutí v dokumentech na stránkách školy 

www.zslesonicemk.cz  

 

 

Závěr školního roku  

     Červnový závěr letošního školního roku byl pro nás velmi hektický a 

nabitý mnoha akcemi. Začal společným výletem našich žáků a dětí 

z petrovické mateřinky na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Čekala nás 

prohlídka spojená s veselým loutkovým představením, procházka 

zámeckou zahradou a slavnostní oběd v restauraci se zmrzlinou.  

              

        

 

 

 

 

 

http://www.zslesonicemk.cz/
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://mestasobe.cz/wp-content/uploads/2017/06/aktovka1497337611.png&imgrefurl=http://mestasobe.cz/kurim/aktovka-do-skoly/&docid=neDe39SgWGvO9M&tbnid=bA4xIDjwlFnwhM:&vet=10ahUKEwjj3p_-mqDfAhWyhqYKHQ-oAgMQMwg_KAMwAw..i&w=230&h=219&bih=753&biw=1600&q=kreslen%C3%A1 aktovka&ved=0ahUKEwjj3p_-mqDfAhWyhqYKHQ-oAgMQMwg_KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://st2.depositphotos.com/1007168/6108/v/950/depositphotos_61084589-stock-illustration-happy-ice-cream-cartoon-character.jpg&imgrefurl=https://cz.depositphotos.com/61084589/stock-illustration-happy-ice-cream-cartoon-character.html&docid=zqaL_Xvfk6msLM&tbnid=rBD4zPM9lvQwFM:&vet=10ahUKEwjfmpKdm6DfAhUMjCwKHfiBBTcQMwhvKCUwJQ..i&w=473&h=1023&bih=753&biw=1600&q=kreslen%C3%A1 zmrzlina&ved=0ahUKEwjfmpKdm6DfAhUMjCwKHfiBBTcQMwhvKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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     V dalším týdnu žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním 

hřišti v Miroslavi. Ostatní žáci měli možnost navštívit zdejší zámek. 

Nečekaným překvapením bylo, že se zde nachází obrazy z Muchovy 

epopeje poskládané z puzzlí a technicky složité a rozměrné stavby 

z Lega. 

ˇ 
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    Významnou událostí pořádanou obcí Lesonice bylo slavnostní otevření 

multifunkčního sportovního hřiště za školou. Naši žáci zde předvedli 

bravurní taneční vystoupení. Součástí tohoto odpoledne byl den 

otevřených dveří ve škole, spojený s dílničkami pro veřejnost. 
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   Dalším nezapomenutelným zážitkem, který pro žáky společnými silami 

připravili všichni zaměstnanci školy, byla akce „Noc ve škole“ s cestou 

za pokladem, královskou snídaní s rautem a návštěva doškové chalupy. 

Své pocity a prožitky těchto dvou dnů žáci vyjádřili ve slohové práci. 

 
 

 

     Poslední den školního roku jsme zakončili představením školního 

divadelního kroužku v lesonické sokolovně. Tři nově nastudované 

pohádky Rozum a Štěstí, Čert a Káča a Tři přadleny sklidily u diváků 

obrovský ohlas.  
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      Obzvláště netradičně si užili svoje poslední herecké role odcházející 

páťáci, se kterými jsme se letos loučili. Doufáme, že jejich výjimečný 

výkon je bude provázet i na další cestě za vzděláním.  

 

 

Zahájení školního roku 2018/2019 

 

     Školní rok letos zahájilo 24 žáků, z toho 8 prvňáčků. Žáci jsou 

rozděleni do dvou tříd: I. třída – 2. a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Lenka 

Kroutilová, II. třída – 1., 3. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Lenka 

Doupovcová. Anglický jazyk vyučuje Mgr. Anděla Bognerová a činnost 

školní družiny vede Bc. Štěpánka Baštová.  

       Škola dále zajišťuje (dle nařízení Školského zákona) vzdělávání 

integrovaného žáka, kterého vyučuje na odloučeném pracovišti Mgr. 

Simona Houdková.  

 

     Od října mají žáci možnost navštěvovat opět zájmové kroužky: 

dramatický, doučování, angličtinu pro nejmenší a náboženství. Dále 

pokračuje spolupráce s knihovnou v Moravském Krumlově při rozvoji 

čtenářské gramotnosti a se Střediskem volného času Ivančice, které nám 

nabízí tematické výukové programy. 

       

Od března se budou všichni žáci účastnit plavecké výuky v bazénu 

v Nové Vsi. Na zajištění dopravy autobusem do plavání jsme zažádali o 

finanční příspěvek z vyhlášeného rozvojového programu „Podpora výuky 

plavání v základních školách.“ 

     

  Škola se též připravuje na čerpání dotací z evropských fondů a zažádala 

o finanční podporu na projekt „Otevřená škola.“ Tradičně již 

pokračujeme v čerpání dotačního programu „Ovoce a mléko do škol.“        

     

 Děti mají možnost si denně kupovat zdravé mléčné výrobky za 

zvýhodněnou cenu. Ovoce, které dostává škola jednou týdně zdarma, se 

stalo pravidelným doplňkem svačinek.  
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Certifikát Přírodní zahrada 

 

       Naše školní přírodní zahrada slouží nejen dětem k bádání a 

pozorování přírody, ale i k zahradničení a hrám. Je také učebnou, která 

umožňuje předávat dětem vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastních 

zkušeností, zážitků, pokusů a pozorování. U zrodu přírodní zahrady stála 

bývalá ředitelka paní Emilie Mácová, pan starosta Pavel Herman a paní 

učitelka Simona Houdková. Brněnské ekologické sdružení Lipka k tomu 

poskytlo metodické materiály, rady a typy, jak zřídit zahradu podle 

daných kritérií.  

     Do práce se zapojili všichni podle svých možností. Děti navrhly, jak 

rozmístíme prvky do zahrady a společně s rodiči vyráběly ptačí budky, 

vznikaly postupně záhonky, bylinková spirála, maliniště a malý ovocný 

sad.          

      V letošním roce se zahrada rozšířila o hmatovou stezku, stromovník a 

z bezpečnostních důvodů bylo kolem jezírka osazeno dřevěné zábradlí. 

Tímto byla splněna všechna kritéria a získali jsme certifikát „Přírodní 

zahrada.“ Velký dík patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na práci pro 

tento projekt.  
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Škola pro pamětníky 

 

     Dnes už se jedná o tradiční setkávání žáků naší školy a seniorů z obcí 

Lesonice a Petrovice.  Žáci si pro své babičky a dědečky připravili krátké 
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vystoupení. Menší zatančili mazurku, prvňáčci ukázali, jak se drží 

správně v rukách flétna, zapískali na ni první tóny a zahráli krátkou 

pohádku O Sněhurce. Starší zarecitovali básničky a zkušení divadelníci 

zopakovali oblíbené divadelní představení pohádky „Čert a Káča.“ Na 

závěr vystoupil kroužek mažoretek.  

      Všichni návštěvníci mohli ochutnat připravené sladké občerstvení - 

Martinské rohlíčky a šípkový čaj s medem a citrónem. Pro všechny byly 

připraveny malé dárečky v podobě balíčků sušených jablíček, které děti 

s předstihem nasušily ve školní družině. Loučili jsme se s přáním setkat 

se zde ve zdraví opět příští rok.  
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Návštěva VIDA centra v Brně 

     V pondělí 12. listopadu se žáci naší školy zúčastnili v rámci výuky 

exkurze do vědeckého a zábavního centra Vida v Brně. Toto zábavné 

centrum nabízí svým návštěvníkům přes 170 interaktivních exponátů a 

naši žáci si tak mohli dle vlastního zájmu vyzkoušet, jak funguje např. 

vodní vítr, příliv a odliv, různé způsoby výroby energie, jak pracují 

zdymadla a motory, jak se vysílá počasí v televizi, nebo jak pracují 

jednotlivé orgány našeho těla.  

     V této části expozice děti zprostředkovávaly své zážitky, probouzely 

zvědavost a touhu dozvědět se více o světě a jeho zákonitostech. 
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     Součástí exkurze byl také výukový program Život rostlin určený 

mladším žákům. Děti si vyzkoušely zajímavé pokusy, které jim přiblížily 

život rostlin. Hravou formou jim byl objasněn princip fotosyntézy, 

seznámily se s jednotlivými částmi rostlin, ukázali si, jak stonkem vzlíná 

voda, jak dochází k uvolnění chlorofylu a v neposlední řadě pozorovaly 

světélkování kaštanové kůry. Starší spolužáci ve výukovém programu 

Mikrohrdinové zkoumali miniaturní svět kvasinek, které měli možnost 

probudit, nakrmit, zjistit, co potřebují, mají rády a co na oplátku dovedou. 

Ke svým pokusům měli k dispozici mikroskop, váhu, odměrný válec a 

další laboratorní pomůcky a vytvořili si tak vlastní preparáty jako praví 

vědci. Nesmíme zapomenout dodat, že bílý plášť malým vědcům moc 

slušel. 
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     Exkurze do brněnského Vida centra byla zajímavě stráveným 

dopolednem a podle níže uvedených písemných ohlasů dětí i dopolednem 

příjemným. Citujeme: 

Ve VIDĚ se mi líbílo… 

…asi kolo, které se točilo dokola a my jsme v něm po sobě mohli házet 

balóny. Mohli jsme si vyzkoušet řídit auto, jít na věž a sklouznout se po 

skluzavce dolů. Kuba 

… točení v kole, bílé auto, obrázky z vody, tabule, skluzavka a mušle. 

Karolínka 

…moc! My páťáci jsme měli program Mikrohrdinové a povídali si o 

kvasinkách. Mohli jsme si tam vyzkoušet plno věcí. Denisa  

… kolotoč, houpačka, balónkový bazén a taky program o rostlinách. 

Anička 

…že jsem měl možnost vyzkoušet si jízdu v autě, točící se kolotoč a my 

jsme byli uvnitř toho kolotoče, sklouznout se dolů po skluzavce a také 

loď, která se pouštěla dolů. Patrik 

…všechny atrakce - nejvíce točící se kolo, kde jsme mohli hrát 

vybíjenou. Nejlepší bylo si vyzkoušet být prodavačkou. Monika 

…zkušební jízda autem, sklouznout se na tobogánu, hrát si s loďkou, 

obchodovat s pokladnou a točící se kolo. Dominik 

…vše, třeba jako škodovka, na které byl balón a ten se nafukoval, takový 

přenašeč vody, tornádo, kolotoč, zemětřesení, vrtule, která fouká vzduch. 

Tomáš 
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… nejvíce točící se kruh s míči, pokladna, hudební budka, klavír, padající 

obrázky z vody a střílení vlaštovek. Zkoušela jsem si i umělé dýchání. 

Míša  

…tobogán, tornádo, vodní vítr. A ještě se mi líbil kufr, který když s ním 

zatočím, dělá si co chce. Jirka 

…zpravodajské studio, tornádo, točící se kolo a železná skluzavka. Radek 

… auto, do kterého jsme si mohli sednout a vyzkoušet si řízení. Petr 

…pokladna, která pípala, mráček, ze kterého padala voda, železná 

skluzavka, prolézačka a klavír. Terezka  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina 

     V letošním školním roce je do školní družiny přihlášeno celkem 24 

dětí.  Většina z nich si ráda přivstane, aby se mohly účastnit ranního 

provozu družiny od 7 hodin. Mezi oblíbené ranní činnosti patří malování, 

skládání mozaiky, hraní stolních her a svačina. 

     Od června téměř denně využíváme v rámci družiny nové víceúčelové 

sportovní hřiště na školní zahradě. Mezi nejoblíbenější sporty patří fotbal 

a vybíjená. Kromě toho zkoušíme i basketball, badminton, přehazovanou 

či hod diskem. 
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     Na své si přijdou i ti, kteří hrají rádi stolní hry či kreslí. K těmto 

účelům využíváme stolky pod pergolou, kterou v době podzimu ohřívá 

sluníčko. Pokud počasí dovolí, trávíme na zahradě většinu času. 

S přicházejícími mrazy už ale zůstáváme více v útulné družině, kde 

připravujeme výrobky na vánoční jarmark. Výtěžek z prodeje bude jako 

loni využitý na nákup nových hraček a pomůcek do školní družiny. 
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     V chladném podzimním počasí vystřídalo pohybové aktivity pečení 

perníčku a svatomartinských rohlíčků. Všichni si poslední listopadový 

týden odnesli domů perníkový adventní svícen, aby zapálili první 

adventní svíčku. Předvánočním časem nás provází též adventní kalendář, 

který je plný úkolů. 

      Za každý splněný úkol dostaneme postavičku do Betléma - každý den 

nám tak přibude jedna postava. Jakmile bude Betlém kompletní, znamená 

to jen jedno - jsou tu Vánoce!     
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     A aby Vánoce byly štědrým a veselým obdobím pro každého, zapojili 

jsme se do celorepublikové akce Českého rozhlasu „Ježíškova 

vnoučata.“  
      Děti ochotně a s nadšením malují vánoční přáníčka pro osamocené 

babičky a dědečky z domovů pro seniory. 

 

Radostné Vánoce a pevné zdraví do nového roku 

přejí žáci a učitelky ZŠ Lesonice! 
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V. ČINNOST TJ SOKOL LESONICE V ROCE 2018 
      

 

Dobrovolnická činnost v roce 2018 byla opět pod křídly Sokola velice 

široká počínaje vydařeným divadelním představením, přes aktivity 

s dětmi až po výlety do blízkého i dalekého okolí. Díky naší aktivitě je 

opět po roce na co vzpomínat, děkuji proto všem, kteří se na níže 

uvedených aktivitách jakýmkoliv způsobem podíleli. 

V současné době má naše jednota 63 členů, z toho 42 dospělých a 21 

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. 

Letos se podařilo zejména díky naší aktivitě pro děti získat grant na 

cvičební pomůcky ve výši 4500 Kč. Jde o pravidelný každoroční příjem 

z ministerstva školství, který stojí za našimi novými cvičebními 

pomůckami, které se nám v posledních letech daří obnovovat. Nutno ale 

podotknout, že bez členství našich dětí, nebudeme moci granty pro 

podporu sportu u mládeže využít, což by vzhledem k našim širokým 

aktivitám byla škoda. Počet členů je potom také jednou z podmínek pro 

možnost přihlášení se do grantů – naposledy například úspěšný grant na 

rekonstrukci elektrorozvodů a hromosvodu v roce 2016 ve výši 

200.000Kč od Jihomoravského kraje. 

Rozpočet roku 2018 byl již směřován k našemu jubilejnímu roku 

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

výmalby a zadní fasády je v plánu do oslav 100. let od založení naší 

jednoty i díky Lesonické ochotnické sešlosti oprava čelní stěny pódia. 

Vše je v plánu na přelomu roku 2018/2019. Příjmy naší jednoty jsou ze 3 

hlavních zdrojů, kterými je přímá podpora z rozpočtu obce Lesonice,  

dále z činnosti našich ochotníků Lesonické ochotnické sešlosti(LOS) a 

v poslední řadě ze zmíněných grantů. Na straně výdajů jsou zejména 

energie, které jsou pravidelně ve výši 50.000Kč, investiční náklady do 

rekonstrukce sokolovny v podobné výši (galerka, pódium apod.) a 

v neposlední řadě náklady na naši pravidelnou činnost (cvičební 

pomůcky, autorská práva). Roční rozpočet se tedy blíží 150 tisícům korun 

ročně, což není málo na organizaci pracující na dobrovolnické bázi s 63 
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členy. Děkuji tedy všem dobrovolníkům a sponzorům za jejich podporu. 

Je třeba si této podpory vážit, nejedná se o samozřejmost. 

Mezi pravidelné aktivity směřující k dětem patří především karneval 

a dětský den, nově k nim přibyl také lampionový průvod. Letošním 

karnevalovým tématem byl „Vesmír“. Do sokolovny se přišlo podívat a 

zasoutěžit 41 dětí s rodiči a finanční zisk z této akce činil 7 000 Kč, které 

se obratem využily na dětském dni, lampionový průvod a sportovní 

vybavení pro děti. Bez podpory obce a dalších sponzorů (Agro Petrovice, 

Jednota, myslivci atd.) bychom se neobešly, proto jim patří velký dík. O 

výzdobu sálu jsme poprosili paní vychovatelku Baštovou ze ZŠ Lesonice, 

která s dětmi v družině vyrobila krásné dekorace planet. Tímto jí i dětem 

děkujeme. Počasí při dětském dni, jehož tématem byly pohádky, nám 

letos přálo a tak vyšlo i přespání pod stany a ranní snídaně pro 

nocležníky. Zpestřením byla návštěva koníků s kočárem, kdy měly děti 

možnost prožít nevšední zážitek z projížďky. V době podzimních 

prázdnin jsme se sešli v sokolovně k příležitosti lampionového průvodu – 

děti si vyzdobili své dýně, které nám potom několik dní zkrášlovaly okolí 

sokolovny, prošli vesnicí s lampiony a měly možnost se podívat na 

pohádku. Nachystané bylo stylové občerstvení, za které děkujeme 

místním ženám. Bylo to moc dobré. „Mňam.“ 
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Letošní rok se nesl ve znamení výletů, pro členy i nečleny sokola jich 

bylo připraveno hned několik. 

Mezi první určitě patřil jarní 

výlet do Kroměříže.  

Dále ve spolupráci s TJ Sokol 

Lesonice, z. s. byl organizován 

výšlap do Kadova a zájezd do 

Györu. Do Kadova jsme se 

vydali v říjnu a přesto že byl již 

podzim, počasí bylo téměř letní, 

takže značka ideál . Výletníci 

si mohli prohlédnout místní 

kostel, poté jsme se přemístili na dětské hřiště, kde se dětem velmi líbilo 

a náležitě si to užily, v závěru náš čekalo opékání špekáčků. Menší 

spánkem zmožené děti byly potom odvezeny domů auty a ostatní čekala 

cesta „pěškobusem“ domů. Zájezd do maďarských termálních lázní byl 

také velice vydařený a určitě se všichni zúčastnění těší, že si tento 

nevšední zážitek budou moci zopakovat i v příštím roce.  
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Jako každý rok jsme se v létě sešli na brigádě, tentokrát se podařilo 

rozebrát komíny a schovat je pod střechu. Navíc byly zapraveny stěny 

kolem rozvaděčů. Brigádníkům za odvedenou práci děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní činnost v sokolovně 

 

Jsem rád, že již několikátý rok mohu opět referovat o  rozšíření naší 

sportovní činnosti. Letos přibyly mažoretky vedené Simonou Houdkovou 

a florbal muži, vedené vrchním florbalistou Petrem Lichovníkem.  Máme 

tak prakticky obsazenou sokolovnu skoro každý den v pracovním týdnu. 

V pondělí se cvičí dětská všestrannost, v úterý florbal dětí, ve středu 

florbal mužů, ve čtvrtek pak mažoretky a cvičení žen. V pátek při přízni 

počasí můžeme jet do Petrovic na fotbal. Prioritou tak i nadále zůstávají 

děti a jejich aktivity. Rád uvítám i další aktivity, bude-li zájem, prostory 

Sokolovny jsou ke společným sportovním nebo kulturním činnostem 

stále otevřeny. 
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Pondělí 18:00 Cvičení všestrannosti děti (J.Pavlů) 

Úterý 18:00 Florbal děti (P.Lichovník) 

Středa 18:00 Florbal muži (P.Lichovník) 

Čtvrtek 16:00 Rodiče 

s dětmi 

(L.Pavlů) 

16:30 

Mažoretky 

(S.Houdková) 

18:00 Zdravotní 

cvičení ženy 

(L.Vaníčková) 

Pátek 17:00 Fotbal děti (J.Pavlů) 

 

Na přelomu roku dne 29.12.2017 bych Vás rád jménem sokola pozval 

na tradiční turnaj ve stolním tenise pro dospělé. Pro děti bude nachystán 

dětský koutek. Přijďte se proto pobavit, rádi Vás uvidíme. 

Závěrem bych Vás všechny rád pozval na oslavu 100 let od 

založení Sokola v Lesonicích, které se bude konat 15. 6. 2019 v naší 

sokolovně. 

Pozvánkami letošní výčet aktivit zřejmě končí, zbývá pouze 

poděkovat za Vaši podporu a popřát krásné Vánoce a úspěšný jubilejní 

Nový rok 2019. 

Sokolu zdar! 

 Jarek Pavlů 
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VI. LESONICKÁ OCHOTNICKÁ SEŠLOST (LOS) 

 V ROCE 2018      

 

     Každý rok stojíme před problémem vhodného výběru divadelní hry. 

Jednak hledáme divácky úspěšnou hru a současně se snažíme obsadit 

všechny členy našeho souboru.  Někdy je to opravdu problém. 

     Před třemi lety jsme byli v Popovicích u Uherského Hradiště na 

divadelním představení souboru Hrozen z Hroznové Lhoty, kde 

v přírodním amfiteátru hráli hru Zabijačka. Líbila se nám hra i slovácký 

dialekt, který je tomuto regionu vlastní. Zjistili jsme, že hru napsala paní 

Jitka Pavlicová, členka tohoto souboru a zároveň autorka dalších 

divadelních her z cyklu Etudy. Tato paní je obdivuhodnou 

pozorovatelkou života v komunitě obce Hroznová Lhota a dokáže velmi 

působivě a vtipně zachytit každodenní život na slováckém venkově. A 

toto je základem jejich divadelních her, kdy každá zachycuje určitou 

epizodu života obce. 

     Tak jsme se v loňském roce  do  Hroznové Lhoty vyrazili a domluvili 

se  s paní Pavlicovou na poskytnutí autorských práv k divadelní hře 

z cyklu Etudy - Zabijačka. 

     Základní děj této hry zůstal v nezměněné podobě, ale některé postavy 

jsme si upravili podle koloritu naší obce. Vzhledem k tomu, že náš režisér 

má v oblibě povídky pana Galušky a současně je i příznivcem folkové 

skupiny Fleret, tak jsme nastudování hry tomu přizpůsobili. Tentokrát 

nebylo nejtěžším oříškem zapamatování si textu, ale správný slovácký 

dialekt. V začátcích našich zkoušek to vypadalo jako na jazykovém kurzu 

srbochorvatštiny. Postupně jsme však do tajů slováckého nářečí pronikli 

(až na drobné přeřeknutí) a mohli tak předstoupit při veřejné generálce 

před lesonické diváky s nastudováním této hry. Premiérová nervozita 

definitivně odezněla s první reakcí diváků. Jsme rádi, že se vám všem 

(alespoň doufáme) tato hra, která popisuje úplně obyčejný život na vsi, 

líbila.  

     Poprvé v historii LOS, jsme odehráli třináct představení (hráli jsme i 

v Moravském Krumlově a v Brně) a přišlo se na nás podívat celkem 1827 

diváků. Z vybraného dobrovolného vstupného bude v sokolovně uhrazena 

rekonstrukce  průčelí  jeviště, kterou bude provádět firma D Fortel 
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z Petrovic. V minulosti jsme z takto vybraných peněz rekonstruovali 

podlahu na galerce a zakoupili se nové čalouněné židle. V letošním roce 

náš divadelní soubor požádal o dotaci z České obce sokolské na 

zakoupení divadelního LED  osvětlení a dvou kusů osvětlovacích ramp. 

Toto zařízení lze využít i na jiné společenské akce v sokolovně. 

 

Bc. Lenka Vaníčková 

 

VII. TVOŘIVÁ DÍLNIČKA     

 

     „Jé mami a co budeme dneska 

vyrábět?“ takhle se mě ptají vždy 

jednou za měsíc moje děti, když 

se mi v pracovně kupí různé 

papíry, staré krabice, plechovky a 

jiný odpadový materiál, který se 

v šikovných rukách dětí promění 

v pěkný výrobek.  

      A mě to samozřejmě těší, že i 

v tomto roce mají děti zájem o 

dílničku. Scházíme se stále jednou 

za měsíc buď v prostorách místní 

klubovny a nebo jsme nově 

zavítali do místní sokolovny – to 

vše záleží na tom, kolik dětí 

s rodiči očekáváme.  

    Kromě již tradičních témat jako 

je jarní vyrábění, čarodějnické 

vyrábění, apod., jsme letos uspořádali 

ve spolupráci s TJ Sokolem lampionový průvod s podzimním vyráběním. 

Kde jsme zdobili dýně všech velikostí a poté nám krásně svítily před 

sokolovnou. Pro děti jsme měli nachystané stylové občerstvení i krásnou 

pohádku „Čertoviny“ jako odměnu za jejich snahu.  

      Asi největšímu zájmu dětí i dospělých se těší adventní tvořivá 

dílnička, kde vyrábíme především adventní věnce. Připojuji pár fotek 

z této dílničky, kterou jsem si společně s dětmi i rodiči užili.  
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Děkujeme panu starostovi i zastupitelům za jejich finanční podporu, 

protože jen tak si můžeme s dětmi troufnout i na náročnější aktivity.  

Dovolte mi, abych Vám za nás „maminky“ popřála do nového roku 

pohodu, zdraví a radost z tvoření.  

 

     

  Za „maminky“ Lenka Pavlů 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ČINNOST JSDH  LESONICE V ROCE 2018      

 

 

     Dne 13. ledna 2018 proběhl 10. ročník plesu SDH Lesonice. Jako 

vždy, bohatá tombola, velká návštěvnost. Tradičně s kapelou STONE, 

která poté napsala: „Navíc v Lesonicích přispěli už pravidelně i místní 

hasiči 500,-.  

     Dále hasiči zorganizovali dražbu dortu, který se vydražil za 1400,-. 

Tato částka byla také vložena místními hasiči do pokladničky“, která 

bude předána nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK. 

    Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásnému dni. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://sdhpetrovicebk.wz.cz/wp-content/uploads/2016/10/znak_sdh2.png&imgrefurl=http://sdhpetrovicebk.wz.cz/?page_id=23&docid=ItNxUWPtIHYRGM&tbnid=sM_AbNu-azjBJM:&vet=10ahUKEwjm3O_k_KHfAhUMY1AKHUjgDSEQMwhFKAgwCA..i&w=300&h=303&itg=1&bih=753&biw=1600&q=znak sdh jihomoravsk%C3%A9ho kraje&ved=0ahUKEwjm3O_k_KHfAhUMY1AKHUjgDSEQMwhFKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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     V dubnu se začalo s prvními tréninky, obnovilo se také družstvo žen. 

Obě družstva se zúčastnila okrskového kola soutěže v požárním sportu  a 

stejně jako v roce 2012 se obě družstva umístila na prvním místě!     

     Gratulujeme!!! 

      A pak už to běželo jako po drátku. Konec května, závody v Křepicích 

ženy, čtvrté místo. 

      

     Červenec, noční závody Křepice, ženy i muži. V září se družstvo 

mužů zúčastnilo soutěže „O pohár starosty obce Jiřice“, kde obsadilo 

krásné čtvrté místo. Video z útoku si můžete prohlédnout zde: 

https://lesonicemk.cz/videa/jirice92018.mp4 

     

 

     Dne 1. a 2. září se členové SDH pořadatelsky zúčastnili 4. kola Rollo 

ligy v koloběhu, který vedl přes naši obec. 

https://lesonicemk.cz/videa/jirice92018.mp4
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     V listopadu provedli členové SDH sběr železného šrotu v obci, starším 

občanům pomohli vynést objemnější věci. Proběhl také úklid hasičské 

zbrojnice a příprava techniky na zimu. 

 
      

V prosinci proběhla výroční hasičská schůze a byla doplněna výstroj 

zásahového družstva. 

     Jménem SDH Lesonice děkujeme zastupitelstvu obce a starostovi  

p. Pavlu Hermanovi za podporu a spolupráci. V roce 2019 přejeme všem 

hodně štěstí, zdraví, spokojenost. A také, aby pomoc hasičů 

nepotřebovali. 
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     Zároveň Vás chceme srdečně pozvat na Hasičský ples č. 11 se 

SKUPINOU STONE, který proběhne dne 26. 1. 2019 

 

Oslava ke 100. výročí vzniku Československé republiky dne 29. 11. 

2018 

 
 čestná stráž u pamětní desky 

 

 
výsadba lípové aleje na počest založení Československa  
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IX. PÁR ŘÁDKŮ Z LESONICKÉ KRONIKY 

 
 

 

     V roce 1958 byla zavedena autobusová linka na nádraží. Skoro ke 

každému vlaku je spojení, takže dělníci dojíždějí denně do zaměstnání a i 

ostatní cestující tento používají.  

     V tomto roce byla mezi členy Jednotného zemědělského družstva 

v Lesonicích snaha o vymanění se z vedení Kadova a zůstat zase 

samostatné. Jako příčinu uvádějí členi, že veškeré stavby jako kravín, 

konírnu, vepříny a veškeré ostatní stavby provádí se v Kadově, zatím 

v Lesonicích během této doby nebylo postaveno nic. Rovněž i platy za 

stejnou práci byly rozdílné. Zde se znovu osvědčilo přísloví, že košile je 

bližší nežli kabát. Jistě si lesoničtí z toho vezmou ponaučení a 

z hospodářského hlediska dlouho toto budou pociťovat.  

     V měsíci září byla svolána schůze členů JZD jen z Lesonic, kde bylo 

odhlasováno, aby Lesonice byly zase samostatné. Ustavující schůze 

samostatného JZD v Lesonicích byla 9. října 1958, kde byl zvolen 

předsedou Jan Procházka z č. 99 a od ledna 1959 budou si lesoničtí 

družstevníci hospodařit znovu samostatně. Budou muset hodně investovat 

do staveb, neboť během spojení s Kadovem se nic nebudovalo. 

 

Počasí v roce 1958: 

 

Leden a únor: bylo mírné počasí, málo mrazíků, pršelo často a při 

slunečných dnech ke konci února až 16° tepla.  

Březen: v tomto měsíci začíná teprve zima. Padá sníh a mrzne. Na svátek 

Josefů je 15° mrazu. 

Stěhovavé ptactvo vlivem teplého počasí přiletělo již v únoru a nyní 

hynou celá hejna ve sněhu hladem a zimou. 

Duben: zpočátku bylo teplejší počasí, avšak 6. dubna začalo mrznout až 

5° pod nulou. 10. dubna napadal sníh, který ležel dva dny. Tento měsíc 

byl celkem dosti chladný. 
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Květen: 1. května dopoledne bylo krásné počasí, odpoledne se však velmi 

ochladilo a rovněž i následující dny. Dne 3.května odpoledne byla velká 

vichřice, která trvala asi 5 minut. V javorové aleji ulomená haluze na 

štěstí jen nepatrně zasáhla jedoucího motocyklistu. Na domě č. 104 byla 

větrem poškozena střecha. Květen celkem chladný a sucho. 

Červen: suchý a chladný byl červen, ale i noce byly chladné. V druhé 

polovině měsíce trošku poprchalo, ale i to bylo dobré. 

Červenec: některé dny byly chladné, jiné zase velmi horké. Některý den 

naměřeno na slunci 57° tepla. Dne 29. odpoledne přišla bouřka s velikým 

větrem, přímo vichřice. V javorové aleji padla ulomená haluz na ruku 

družstevníku Frant. Fialovi z č. 12, kterou mu zlomila. Bylo to štěstí, že 

jen na ruku. Celkem bylo sucho. 

Srpen: 2. srpna, bylo to v sobotu, kdy bylo veliké dusno. K večeru přišla 

náhle bouřka s vichřicí, která nadělala veliké škody. Lámala stromy a 

rozházela mandele obilí. V tomto měsíci střídavě teplo, avšak sucho. 

Září: tento měsíc byl již chladnější, avšak některé dny bylo velmi pěkně. 

V druhé polovině měsíce napršelo, takže se pěkně oralo. 

Říjen: 1. října velký jihovýchodní vítr. Velmi teplý. Zházel spoustu 

jablek, kterých tento rok byla velká úroda. Prvé dny velmi teplé počasí. 

V druhé polovině častěji prší a chladnější počasí. Rovněž vinných hroznů 

je velká úroda. 

Listopad: 1. listopadu prší, následující dny pěkné slunečné počasí. 

Některý den mrazíky, ke konci měsíce sychravo a mlhy.  

Prosinec: zpočátku mrazíky až do 6. prosince, kdy bylo 10° pod nulou. 

Potom celý měsíc nemrzlo a často pršelo. Na svátky vánoční spadla 

veliká spousta vody, která se všecka vsákla do země.  

 

Úlovek zvěře: dne 9. listopadu zastřelil zdejší občan Vladimír Pavlík v 

„lesonickém lese“ divokou svini. Tito divočáci se v posledních létech ve 

zdejších lesích častěji objevují, ač dříve nebyli zde vůbec viděni.  

 

     Do roku 1914 byli v Lesonicích hojně rozšířeny živnosti perleťářské, 

na č. 50 byla cukrárna, která pracovala pro okolní obchodníky  

a jarmarečníky. Po jednom zde byli hostinec, smíšený obchod, obuvník  

a krejčí. Tyto podniky byly zapsány, dle sdělení místních občanů, kteří si 

na jednotlivé živnosti pamatují.   
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     V době po první světové válce do roku 1938 byl stav v Lesonicích 

tento:  

smíšené obchody 2, hokynářství 1, pekař 1, řeznictví 1, sběrny mléka 2, 

hostinec 1, prodej lahvového piva 1, prodej tabáku, kolků 1, kováři 2, 

kolář 1, stolař 1, obuvníci 2, švadleny 2, holič 1, krejčí 1. 

     V této době vykazují Lesonice veliký vzestup řemesel a ostatních 

podniků. Zákazníci byli nejen domácí, ale i přespolní. Obec stává se 

střediskem hospodářským a také kulturním, vzhledem k rozsáhlým 

místnostem sokolovny. 

     Po druhé světové válce do roku 1958, kdy se tento záznam provádí, je 

stav tento: 

smíšený obchod 1, hostinec a prodej tabáku 1, oba podniky jsou Okres. 

spotřebního družstva Jednota. Rovněž je v provozu jedna kovárna, která 

je v provozu Jednotného zemědělského družstva. Jiné podniky zde zatím 

nejsou.   

(vypsáno z lesonické kroniky) 

                                      Bc. Lenka Vaníčková,  kronikářka 
 

 

 

 

 
 

 

 

X. LESONIČTÍ PADLÍ VE VELKÉ VÁLCE 1914-1918 

 

      V letošním roce si připomínáme 100 let od konce první světové 

války. Při této příležitosti jsme se rozhodli napsat příspěvek do tohoto 

obecního zpravodaje. Tématu se sice v poslední době intenzivněji 

věnujeme, rozhodně se však nepovažujeme za znalce vojenské historie. 

Podobným způsobem jsme zpracovali padlé z Petrovic. Článek je 

dostupný na stránkách obce. 

V Lesonicích na návsi stojí pomník obětem světové války. K 

pomníku se každoročně o hodech kladou smuteční věnce. Vzdává se tím 

úcta těm, kteří neměli to štěstí a z bojišť a zákopů světové války se již 

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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domů nevrátili. Válka si vyžádala oběti téměř z každé vsi. Do zbraně byli 

povolání všichni bojeschopní muži monarchie ve věku 18–53 let.  

Z Lesonic narukovalo 81 mužů, buď jako vojíni v poli nebo v pracovních 

oddílech. Podle údajů na pomníku z nich nejméně 11 našlo ve válce smrt. 

Studiem dalších informačních zdrojů můžeme tento počet zvýšit na 14.  

V tomto příspěvku si aspoň v náznacích nastíníme jejich životní příběhy, 

alespoň tak, jak nám dovolí dostupné historické prameny.  

Výchozím bodem pro soupis padlých nám byl samotný pomník 

s uvedeným abecedním seznamem padlých. Zajímavé údaje máme 

k dispozici díky zápisům řídícího učitele Aloise Švarce ve školní kronice 

k roku 1923. Výjimečným pramenem v kronice uvedený seznam všech 

lesonických mužů odvedených do války. O samotných obětech války jsou 

však dobové kronikářské zápisy neobyčejné strohé. Data a místa 

narození, rodiče a čísla popisná jsme dohledali v opisu křesní matriky  

z let 1874-1900 vedeném na farním úřadě. Mnoho dalších údajů jsme 

čerpali z elektronických zdrojů na webu Vojenského ústředního archivu 

http://vuapraha.cz/ Přesnou citaci těchto zdrojů najdete u použitých 

zkratek v Přehledu lesonických padlých. 

 

Pomník padlým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na návsi v Lesonicích stojí pomník s 11 jmény lesonických 

padlých řazeno víceméně abecedně. Bez fotografií a bez dat a míst 

http://vuapraha.cz/
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narození a úmrtí. Pomník též není datován a není ani signován (není 

uvedeno jméno autora). V obecní kronice se píše: „Na trvalou vzpomínku 

postavila padlým a zemřelým ze světové války Omladina na návsi 

pomník, který byl vysvěcen 29. června 1925.“ V zápisu ve farní  kronice 

je uvedeno jiné datum: „V neděli 12. července 1925 světil se odpoledne 

v obci Lesonice pomník padlých vojínů. O druhé hodině odpoledne vyšel 

z farního kostela v Petrovicích průvod s hudbou do Lesonic k pomníku 

postaveném na návsi. Slavnost zahájena byla smíšeným sborem, jejž 

zapěla Omladina z Něm. Knínic. Na to měl pan kaplan z Miroslavi 

František Beneš případnou promluvu, po které místní farář Arnošt 

Svoboda pomník posvětil. Druhým pěkným sborem byla slavnost 

ukončena. Pomník zbudovala Omladina Lesonická z milodarů.“  

Autor pomníku ani cena není v dostupných pramenech uvedena. Uvítáme 

jakékoli doplňující informace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Detail nápisu na pomníku 
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Přehled lesonických padlých  
 

     U některých padlých jsou záznamy ve všech dostupných vojenských 

databázích. U některých se informace bohužel nedostávají. Občas nesedí 

dny v datech narození. Často se liší i data a místa úmrtí, což je 

pochopitelné. Ta nebyla u některých padlých známa ani pár let po válce. 

Místa úmrtí se psala značně různorodě. Snažili jsme se je najít  

a lokalizovat. Pokud je známo, uvádíme i místo, kde jsou lesoničtí padlí 

pohřbeni. 

 

Zkratky použitých elektronických pramenů: 

 

matrika pluku = úmrtní matriky vojenských jednotek dostupné na webu 

Vojenského ústředního archivu 

seznamy ztrát = digitalizované seznamy ztrát, které v době války 

vycházely tiskem a jsou na internetu dostupné v Digitální 

studovně Ministerstva obrany 

databáze VHA = Databáze padlých v 1. sv. válce Vojenského 

historického archivu dostupná na webu Vojenského ústředního 

archivu 

kartotéka VUA = Kartotéka padlých v 1. světové válce na webu 

Vojenského ústředního archivu 

 

František Dobrovolný (není na pomníku)  

Narodil se v roce 1875 v Kadově u Nového Města na Moravě, kde měl  

i domovskou příslušnost. Proto nejspíš není uveden na pomníku. Alois 

Švarc ho ale uvádí ve svém seznamu lesonických padlých. Přibližně  

od roku 1910 byl čeledínem na lesonickém panském dvoře a obě jeho 

dcery Marie a Františka navštěvovaly zdejší školu. Podle kartotéky VHÚ 

padl ve věku 42 let na italské frontě jako vojín 37. pěšího pluku. Zemřel 

11. února 1917 u Paljevo v okresu Gorice v Přímoří. Byl pohřben 12. 

února 1917 na hřbitově I. v Paljevo, číslo hrobu 135. Paljevo je malá 

horská vesnička severně od Gorice ležící přibližně 1 km východně  

od vesnice Plave. 

Prameny: kartotéka VUA. 
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František Flíček  
Přišel na svět 11. prosince 1886 na čp. 30 podruhu Jakubu Flíčkovi  

a Alžbětě rozené Novákové z Bohutic. Bydleli na čp. 70. Narukoval jako 

vojín 99. pluku na ruskou frontu. Zemřel 22. června 1916 v polní 

nemocnici v Mirynu na Volyni po průstřelu hlavy ve věku 30 let. Místo 

pohřbení není známo. Každopádně datum úmrtí spadá do času tzv. 

Brusilovovy ofenzívy. Vážné poranění pravděpodobně utrpěl v boji u 

nedalekého Gruziatynu (viz text o F. Vaníčkovi). Pro úplnost dodejme, že 

již na začátku války v říjnu 1914 padl i starší bratr Františka Flíčka 

Vavřinec a v průběhu války i oba bratranci Jan a Josef (viz níže).    

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 4, fol. 157), databáze VHA, kartotéka 

VUA. 

 

Jan Flíček  

Narodil se 25. srpna 1887 na čp. 29 domkaři Janu Flíčkovi a Františce 

rozené Bohdalovské z Rybníků. Podle vojenské databáze se stal 

nezvěstným na ruském bojišti 8. března 1915 v Łubni v Karpatech ve 

věku 28 let. Ve školní kronice se uvádí, že zemřel v ruském zajetí. Místo 

pohřbení není známo. Po Janu Flíčkovi zůstala na domě čp. 29 vdova 

Antonie a syn Bohumil. O život ve válce přišel v srpnu roku 1916  i 

Janův mladší bratr Josef. 

Prameny: databáze VHA 

 

Josef Flíček  

Podle křestní matriky se narodil 6. března 1890 na čp. 29 domkaři Janu 

Flíčkovi a Františce za svobodna Bohdalovské z Rybníků. Vojín 99. 

pluku byl po válce prohlášen za mrtvého. V matrice 99. pluku sv. 8, fol. 

31 je uvedeno: „Krajský soud ve Znojmě prohlašuje Josefa Flíčka 

*10.3.1890 v Lesonicích tam příslušného a bydlícího, u bývalého pěšího 

pluku č. 99 ve Znojmě, jenž odešel při vypuknutí války na ruskou frontu 

a vůbec nepsal, k žádosti otce Jana Flíčka, výměnkáře č. 29 v Lesonicích, 

na základě provedeného šetření a po bezvýsledně provedeném řízení 

vyzývacím za mrtva vyslovuje a že den 20. srpen 1916 jakožto onen den, 

kterého Josef Flíček nepřežil, pokládati se má. Krajský soud ve Znojmě 
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21.5.1927.“ Flíčkovi z čp. 29 tak v prvních letech války přišli o oba dva 

syny, Jana (28 let) a Josefa (26 let).  

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 8, fol. 31), kartotéka VUA 

Vavřín Flíček  

Vavřín či Vavřinec Flíček se narodil 29. července 1883 na čp. 20 podruhu 

Jakubu Flíčkovi a Alžbětě rozené Novákové z Bohutic. Vavřín se vyučil 

ševcem. Řemeslo provozoval v domě rodičů na čp. 70. Se ženou Marií 

měl tři děti: Marii, Vavřína a Matyldu. Po vyhlášení války narukoval jako 

vojín 99. pěšího pluku na ruskou frontu. Zemřel na následky postřelení 

12. října 1914 u Ostrowa okres Jaroslaw v Haliči ve věku 31 let. Byl 

pohřben na hřbitově v Ostrowě. V tištěném seznamu ztrát padl jako 

náhradní záložník 99. pěšího pluku 6. setniny. Zahynul v boji o západní 

břeh řeky San během podzimní ofenzívy Rakousko-uherské armády.  

O dva roky později v červnu 1916 zemřel na ruské frontě i jeho mladší 

bratr František. Manželé Flíčkovi z čp. 70 přišli za války o oba dva syny.  

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 2, fol. 75), seznamy ztrát č. 55 z 

12.11.1914 s.11., kartotéka VUA 

 

Jakub Kohoutek  
Narodil se 4. listopadu 1885 na čp. 51 (v matrice chybně uvedeno číslo 

54) domkaři Pavlu Kohoutkovi a Marii rozené Sobotkové z Rybníků. 

V tištěných seznamech ztrát byl evidován jako nezvěstný vojín 18. 

zeměbraneckého pluku. Podle vojenské kartotéky padl 27. června 1915 

ve II. pozorovací stanici ve městě Miskolc v severních Uhrách ve věku 30 

let. Byl pohřben 29. června 1915 na vojenském hřbitově v Miskolc.  

Ve válce našel smrt i jeho mladší bratr Václav, který padl na ruském 

bojišti v září 1915. Během 4 měsíců roku 1915 tak přišli Kohoutkovi 

z čp. 51 o dva syny. 

Prameny: seznamy ztrát č. 261 z 8.9.1915 s. 22, seznamy ztrát č.271  

z 22.9.1915 s.24, kartotéka VUA 

 

Václav Kohoutek  

Narodil se 20. září 1893 na čp. 51 domkaři Pavlu Kohoutkovi a Marii  

za svobodna Sobotkové z Rybníků. Svou branou povinnost absolvoval  

na ruském bojišti jako vojín 99. pěšího pluku. Byl svobodný. Zemřel  

na ruském bojišti 5. září 1915 u Klimeczówky ve věku 22 let. V plukovní 
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úmrtní matrice jeho smrt dosvědčil Antonín Kohoutek z Lesonic. Padl 

v boji a byl pohřben přímo na bojišti. 

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 6, fol. 157), databáze VHA, kartotéka 

VUA 

Antonín Kratochvíl  
Narodil se 3. března 1885 na čp. 37 kovářskému mistru Florianu 

Kratochvilovi a Františce rozené Štrosové z Lesonic. Dle seznamu ztrát 

byl vojínem 99. pěšího pluku 7. setniny. Podle kartotéky zemřel v boji 2. 

července 1917 u Nužel na Volyni v Rusku ve věku 32 let. Byl pohřben 

následujícího dne  na hřbitově v Nužel v hrobě č. 17. V úmrtní matrice 

pluku je také uvedeno místo úmrtí v Nužel, okres Kowel, Volyň. Příčina 

úmrtí: průstřel hlavy. V databázi je místo úmrtí uvedeno u Wielich 

v Rusku. Uvedená místa v okolí volyňského města Kowel se nám 

nepodařilo blíže identifikovat. Po Antonínu Kratochvilovi zůstala na čp. 

37 v Lesonicích vdova Františka a dvě osiřelé dcery Františka a Marie. 

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 6, fol. 280), seznamy ztrát č. 624  

z 3.11.1917 s. 28, seznamy ztrát č.607 z 14.8.1917 s. 23, databáze VHA, 

kartotéka VUA 

 

Jan Skála (není na pomníku)  

Narodil se 1. října 1885 na čp. 15 ovčáckému mistru Josefu Skálovi  

a Josefě rozené Jandové z Dobelic na panském dvoře v Lesonicích. Jak 

dlouho rodina Skálova zůstala v obci žít jsme nedohledali. Jan Skála měl 

v Lesonicích domovské právo, přesto jeho jméno nenajdeme na pomníku 

a není ani ve Švarcově seznamu odvedených a padlých ve školní kronice. 

Jako vojín příslušel k 99. pěšímu pluku. Zemřel 20. října 1915 v polní 

nemocnici č. 2, VIII. oddělení v Krakově na skrvnitý tyfus ve věku 30 let. 

Byl pohřben 21. října 1915 v „cholerovém“ hřbitově u Krakova.  

Na hřbitově při vojenské nemocnici bylo v samostatných hrobech 

pohřbeno 266 vojáků. V roce 2017 byl hřbitov nově upraven.  

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 3, fol. 139), databáze VHA, kartotéka 

VUA 

 

Josef Štros  

Narodil se 15. listopadu 1887 na čp. 9 čtvrtláníku Vincenci Štrosovi  

a Marii rozené Vespalcové z Petrovic. Alois Švarc uvádí ve školní 

kronice, že Josef Štros zemřel až v roce 1919 po návratu z ruského zajetí 
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na následky zranění. Bylo mu 32 let. Přesto je jeho jméno uvedeno  

na pomníku. Protože zemřel po válce doma, nenajdeme ho ve vojenských 

záznamech a databázích. Další informace se nám nepodařilo dohledat. 

Předpokládáme, že by měl být pohřben na hřbitově v Petrovicích. Podle 

ústního sdělení mu rodina nejspíš nechala postavit kříž na hranici katastrů 

Lesonic a Kadova. Je značně poškozený působením povětrnostních vlivů. 

Horní část kříže není původní a zejména chybí nápisová deska. Uvítáme, 

pokud nám tuto informaci pomůžete upřesnit. 

 

František Vaníček  

Narodil se 6. února 1897 na čp. 31 v obecní pastoušce obecnímu sluhovi 

(pastýři) Matěji Vaníčkovi a Františce rozené Břínkové z Jamolic. 

Svobodný vojín 99. pěšího pluku narukoval na ruskou frontu. Podle 

matriky pluku zemřel na bojišti po průstřelu plic 21. června 1916  

u Gruziatynu ve věku 19 let. Byl pohřben 23. června 1916 taktéž  

u Gruziatynu. Boje u Gruzyatinu byly součástí tzv. Brusilovovy ofenzivy, 

poslední úspěšné kampaně ruských vojsk zahájené 4. června 1916. 

Rakousko-uherská armáda byla donucena k ústupu za velkých ztrát. Naši 

muži ze znojemského 99. pěšího pluku hájili část fronty u vesnice 

Gruziatyn. Nejtěžšímu útoku ruského XXX. sboru čelili za cenu 

obrovských ztrát na životech ve dnech 19.-22. června. Kromě Františka 

Vaníčka přišli o život také František Flíček a Ignác Vojtěch z Lesonic, 

kteří zemřeli krátce po boji v nedalekých polních nemocnicích  Mirynu  

a Poworsku. 

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 6, fol. 219), seznamy ztrát č. 511 

z 10.1.1917 s. 60 

 

Jakub Vespalec  

Narodil 25. července 1873 v Petrovicích na čp. 24 celoláníkovi Janu 

Vespalcovi a Terezii rozené Kellnerové z Bohutic. Vyučil se 

ševcovskému řemeslu a jako obuvník se přiženil do Lesonic na čp. 35. 

S manželkou Annou měli 7 dětí. Podle matriky 99. pluku byl prohlášen 

za mrtvého: „Krajský soud ve Znojmě prohlašuje Jakuba Vespalce, 

obuvnického mistra v Lesonicích, jenž prý zemřel dle sdělení neznámých 

svědků v ležení ve Veletre koncem roku 1919 v italském zajetí, k žádosti 

jeho manželky Anny Vespalcové v Lesonicích č. 35 na základě 

provedeného šetření a po bezvýsledně provedeném řízení vyzývacím  
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za mrtva a vyslovuje, že den 1. 12. jakožto onen den, kterého Jakub 

Vespalec nepřežil, pokládati se má. Krajský soud ve Znojmě dne 6. září 

1924.“ Lokalitu „Veletre“ se nám nepodařilo přesně identifikovat. Může 

to být snad město Santa Maria Capua Vetere u Neapole, kde byl 

zajatecký tábor v době války. Jakub Vespalec byl nejstarším padlým 

z Lesonic - bylo mu 46 let. Na pomníku je jeho jméno psáno se „š“, tedy 

Jakub Vešpalec. Na čp. 35 zůstala sama vdova Anna se sedmi dětmi: 

Karlem, Marií, Rudynou, Toničkou, Alžbětou, Jeníkem a Františkou. 

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 8, fol. 75), kartotéka VUA 

 

 

Vojtěch Ignác *10.3.1896 †26.6.1916 Poworsk 

Narodil se 10. března 1896 na čísle popisném 15 Ignáci Vojtěchovi, 

sloužícímu při panském dvoře, a Terezii rozené Křížové. Narozen 

v Lesonicích, ale jeho jméno není na pomníku ani ve Švarcově seznamu 

odvedených. Je možné, že v dospělosti v Lesonicích již nebydlel. Byl 

vojínem 99. pluku. Zemřel 26. června 1916 na následky průstřelu hlavy 

v polní nemocnici 9/7 v Poworsku na Volyni na území dnešní Ukrajiny. 

Téhož dne byl pohřben na poworském hřbitově v hrobě číslo 64. 

Pravděpodobně byl zraněn v bojích u Gruziatynu během Brusilovovy 

ofenzívy (viz text o F. Vaníčkovi) a převezen do nedaleké polní 

nemocnice v Poworsku. Okolnosti konce jeho života jsou tak velmi 

podobné s úmrtím Františka Flíčka. 

Prameny: matrika 99. pluku (sv. 4, fol. 154), kartotéka VUA 

 

 

Antonín Zelníček  
V křesní matrice jsme záznam o narození Antonína Zelníčka nedohledali, 

ale podle školní matriky se narodil 11. února 1897 na čp. 63 rolníku 

Jakubovi Zelníčkovi. Jako vojín 99. pěšího pluku zemřel 9. srpna 1918 

v nemocnici v Carycině v gubernii Saratov v Rusku ve věku 21 let. Byl 

pohřben na hřbitově tamtéž. Carycina je původní jméno pozdějšího 

Stalingradu a dnešního Volgogradu. Další informace jsou uvedeny 

v úmrtní matrice pluku: svobodný Antonín Zelníček zemřel po operaci 

nohy ve válečném zajetí dle úmrtního oznámení od spoluzajatce Josefa 

Svobody, příslušného do Füchsenbügl, dne 25.8.1919 v Dolních 

Rakousích. 
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Prameny: matrika 99. pluku (sv. 7, fol. 74), kartotéka VUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef a Teresie Jelínkovi s dcerou Františkou,  čp. 11 

 

Závěr 

Co říci závěrem? Válka citelně zasáhla do života každé rodiny, 

každého jednotlivce. Vyhlášení války bylo přijato s nadějí a důvěrou, že 

válka nebude trvat déle než několik týdnů. Nesplnilo se původní 

očekávání, že se vojáci vrátí „dříve než dozrají švestky“. Nesmyslná 

válka se protáhla na dlouhé čtyři roky. Skoro z každého domu musel 

někdo odejít. Podle údajů které máme k dispozici z 81 odvedených 

lesonických mužů se jich 13 nevrátilo. Průměrný věk lesonických 

padlých byl 29 let. Nejstaršímu bylo 46 let, dvěma nejmladším pouhých 

19. Nejvíce obětí z řad lesonických vojínů bylo podobně jako u ostatních 

obcí na Moravskokrumlovsku na ruské frontě.  

V tomto příspěvku jsme se vám pokusili přiblížit osudy 

někdejších lesoňáků na pozadí velkých dějin. Všímáme se zejména 
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zemřelých, kteří po sobě často zanechali ovdovělé manželky, osiřelé děti 

a stárnoucí rodiče. Válkou byla nejvíce postižena rodina Flíčkova. Je 

třeba připomenout, že i utrpení ostatního obyvatelstva bylo nezměrné. 

V dnešní době si už neumíme představit v jakých podmínkách žili vojáci 

v poli, zejména v zimě, ale nepředstavitelná byla také dřina žen, dětí a 

neodvedených mužů při zajištění obživy.  

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete doplňující informace, 

zapůjčíte fotografie k oskenování apod. Stejně tak nás potěší, když náš 

příspěvek někoho inspiruje k dalšímu pátrání.  

 

Rodinný badatelský tým Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi z Petrovic 

b.gruna@seznam.cz 

 

Seznam padlých z Lesonic chronologicky řazený podle data úmrtí: 

Flíček Vavřín *29.7.1883 †12.10.1914 Ostrow 
Flíček Jan *25.8.1887 †8.3.1915 u Lubne 

Kohoutek Jakub *4.11.1885 †27.6.1915 Miskolc 

Kohoutek Václav *20.9.1893 †5.9.1915 Klimaczówka 

Skála Jan *1.10.1885 †20.10.1915 Krakow 

Vaníček František *6.2.1897 †21.6.1916 Gruziatyn  

Flíček František *11.12.1886 †22.6.1916 Miryn 

Flíček Josef *6.3.1890 †20.8.1916 prohlášen za mrtva 

Dobrovolný František *1875 †11.2.1917 Paljevo u Gorice 

Kratochvíl Antonín *3.3.1885 †2.7.1917 Nužel 

Zelníček Antonín *11.2.1897 †9.8.1918 Volgolgrad 
Vespalec Jakub *25.7.1873 †1919 prohlášen za mrtva 

Štros Josef *15.11.1887 † 1919 Lesonice, na následky zranění 

 

Seznam odvedených do I. světové války sestavený Aloisem Švarcem 

Soupis všech 81 odvedených mužů z Lesonic seřazeno  

po domovních číslech popisných sestavil a zaznamenal řídící učitel Alois 

Švarc nejspíš během léta 1923 ve školní kronice na straně 35-37 (Školní 

kronika I. 1913-1983, ZŠ Lesonice). Tyto údaje pak byly převzaty i do 

obecní kroniky na straně 22-25 (Kronika obce Lesonice 1936-1981, 

Les/I. sign. K-I-48, SokA Znojmo). Seznam odvedených mužů z Lesonic 

je otištěn také v příloze naší knihy Lesonice u Moravského Krumlova  

na straně 122 (vyšlo 2013). 

mailto:b.gruna@seznam.cz
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čp. 1 Jelínek     

              František 

Jelínek  
Leopold 

čp. 3  Procházka Jan 

čp. 4 Sobotka     

              Štěpán 

čp. 6  Zahradníček  

              Jan 

čp. 8 Brustman Jan 

čp. 9  Štros Jakub 

 Štros Josef 

čp. 10  Jelínek Jakub 

čp. 11  Jelínek Josef 
čp. 12  Fiala  

              František 

 Fiala Vavřín 

čp. 14  Fuis František 

čp. 15  Dobrovolný  

              Fr. 

 Illek Antonín 

 Kadlec  

              František 

 Kalina Rudolf 

 Valihrach Jan 

čp. 16  Fic Josef 
čp. 17  Fiala Jan 

čp. 18  Krška Adolf 

 Krška    

              František 

čp. 20  Janda Jakub 

čp. 21  Küfhaber Jan 

čp. 23  Fiala Antonín 

čp. 25  Janda   

             František 

čp. 27  Krška Frant.  

             ml. 

čp. 28   Fiala  

             František 

čp. 29   Flíček Jan 

 Flíček Josef 

čp. 30  Fiala Antonín 

čp. 31 Vaníček Jan 

 Vaníček Frant. 

čp. 32  Kučera Karel  

čp. 33  Franta Jan 
 Franta Jakub 

čp. 35  Vespalec  

              Jakub 

čp. 37  Kratochvíl  

              Ant. 

čp. 39 Illek Jan 

 Illek Václav 

čp. 40 Kohoutek 

Frant. 

čp. 41  Štros Tomáš 

čp. 42 Doubek  
              Prokop 

 Doubek  

              Ludvík 

čp. 46 Sobotka Jan 

čp. 47  Sláma Alois 

 Sláma  

              František 

čp. 48  Sobotka |Josef 

 Sobotka  

              Rudolf 

Sobotka   

Tomáš 
čp. 49  Kohoutek  

              Oldřich 

čp. 50  Sobotka  

              Václav 

čp. 51  Kohoutek Ant. 

 Kohoutek  

              Frant. 

 Kohoutek  

              Jakub 

 Kohoutek    

              Václav 

čp. 52  Sobotka Frant. 

 Sobotka   

              Ondřej 

čp. 53  Votava Tomáš 

čp. 54  Fiala Alois 

čp. 55  Sobol Jan 

čp. 56  Jelínek Rudolf 

čp. 57  Hrabánek  

              Cyril 
čp. 60  Kadlec  

              František 

 Kadlec Ignác 

čp. 61  Zelníček  

Antonín 

Zelníček 

Karel 

čp. 62  Fál Rudolf 

čp. 63  Zelníček   

              Stáňa 

čp. 65  Kohoutek  
             Frant. 

čp. 66  Sláma  

             František 

 Sláma Josef 

čp. 68  Kalina Frant.  

st. 

čp. 69  Janda  

             František 

čp. 70  Flíček ntonín 

 Flíček rantšek 

 Flíček Vavřín 

čp. 71  Kohoutek Jan 
čp. 72  Küfhaber  

              Martin 

čp. 73  Švarc Alois 

čp. 74  Čepera Jan

  



XI. PUTOVÁNÍ PO HRANICÍCH KATASTRU 

 

     V době příprav knihy o Lesonich nás zaujalo pozoruhodné množství 

dochovaných hraničních kamenů tzv. sádovců. Po domluvě s vedením 

obce jsme se rozhodli obnovit a navázat na prastarou tradici svatojiřských 

obecních obchůzek po hranicích katastru „od sádovce k sádovci“, 

písemně doloženou v Lesonicích ještě v době první republiky .  

 

 
 

     Stejný nápad jsme realizovali i u nás v Petrovicích. Pamětníků 

obchůzek už nebylo, tak nám byla hlavním vodítkem mapa stabilního 

katastru z roku 1825. Podle této mapy jsme vyšli a snažili se jí držet. Na 

mapě stabilního katastru jsou zakreslené hranečníky datovány  

a číslovány. Při konfrontaci mapy a situace v terénu jsme narazili na řadu 

nesrovnalostí v číslování a mnohé hranečníky už jsme ani bohužel 

nenašli. Tudíž jsme měli velkou radost z každého dochovaného a v terénu 

nalezeného. 

      Nejstarší dva dochované hranečníky krumlovského panství na 

lesonickém katastru jsou z konce  17. století  (s letopočtem 1684). Oba 

nesou nápis FHVL, což je zkratka z Fürstliche Herschaft von 

Liechtenstein. Všechny nalezené hranečníky jsme nafotili a dokumentaci 

jsme uložili do našeho fotoarchivu. Třeba někdy najdeme čas k dalšímu 

zpracování. 
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     Při první obchůzce v dubnu 2014 jsme šli po hranici s katastry 

sousedních obcí Knínice, Kadov a Petrovice. V dubnu 2016 jsme za 

mimořádně nepříznivého počasí zvládli a zdokumentovali bohutickou 

stranu. Letos 22. dubna 2018 jsme s pravidelnými účastníky vyrazili od 

rozhraní tří katastrů (Bohutic, Lesonic a Olbramovic) a dokončili jsme 

tak zbývající úsek bohutickým lesem. Po třech ročnících, třech nedělních 

odpoledních se nám tak okruh pěkně uzavřel.  

 

 
     

 Celkově akci hodnotíme pozitivně, neboť jsme posunuli naše poznání o 

způsobu ohraničení obecního prostoru v dobách minulých a pěší chůzí 

jsme udělali i něco pro své zdraví.  

 

                                                            Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 
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XII. PLÁN AKCÍ NA ROK 2019 

 

Srdečně zveme všechny občany Lesonic! 

Leden 

26.1. Ples SDH 

 

Únor 

 Dětský maškarní karneval 

 Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

Le

son

ick

á 

cha

sa 

– 

Ho

dy 

20

18 

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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Březen  
Divadlo (Lesonická ochotnická společnost) 

 Vítání občánků 

Duben  

 Rybářské závody 

 Pálení čarodějnic 

 

Červen 

 Dětský den 

15.6.    Oslava 100 let založení Sokola 

Srpen 

 Tradiční lesonické hody 

 

Září 

 Rybářské závody 

 

Říjen Lampionový průvod 

 

Listopad 

 Lesonická ochutnávka 

Prosinec 

            Vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu 
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PF 2019 
 

Vážení spoluobčané, 

Přejeme Vám krásné Vánoční svátky 

a do nového roku pevné zdraví, štěstí a životní pohodu! 
 

Zastupitelstvo obce    

                                                              

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ozdobyzedreva.cz/wp-content/uploads/2016/08/podkova-pf.jpg&imgrefurl=http://www.ozdobyzedreva.cz/andel-pf-2017/&docid=UTz3DutrHqZS_M&tbnid=IDg0r02f4om6gM:&vet=1&w=2075&h=1562&hl=cs&bih=544&biw=792&q=pf 2017&ved=0ahUKEwjnpc_E-f3QAhXqAsAKHV_5AGYQMwhMKCowKg&iact=mrc&uact=8

