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I. SLOVO ÚVODEM 

 

      Vážení spoluobčané, 

přinášíme Vám jubilejní desáté číslo obecního „Lesoňáka.“ V letošním 

pandemickém roce jsme byli bohužel ochuzeni o většinu plánovaných 

veřejných akcí v naší obci. Přesto je neustále o čem psát. Letošní číslo 

jsme díky příspěvku paní Evy Grunové vyplnili historickými fotografiemi 

ze školních lavic naší malotřídky. Stejně tak děkujeme panu Slámovi za 

poskytnutí archivních fotek, které nám opět věrně vyobrazují autenticitu 

doby minulé v naší obci. Věřím, že v letošním čísle najdete příjemné 

počtení nejen pro zpříjemnění letošních vánočních svátků.    

  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 2020 

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Lesonice 2020 ( v bodech) 

23. 1. 2020 

- schválení dohody na provádění prací v obecním lese spojené     

  s kůrovcovou kalamitou 

- projednání dotačních možností na rok 2020 

- projednání doplnění veřejného osvětlení o nová světla 

- pravidla na prodej dřeva z obecních lesů 

27. 2. 2020 

- schválení účetní závěrky obce Lesonice a ZŠ Lesonice  

- hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice 

- schválení inventarizační zprávy 

- podání dotace na nájemní bydlení 

- dotace z JMK z programu rozvoje venkova na podporu místní    

  prodejny 

- projednání žádosti o dotaci na mobiliář 

7. 5. 2020 

- návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2019 

- krizové řízení obce v době nouzového stavu 

- odložení investičních akcí z důvodu zastavení dotačních titulů 

- zastavení kulturních a společenských akcí 

- nákup účetního programu KEO4 

- projednání provozu koupaliště a stanovení výše vstupného 

- dotace z ÚP na podporu VPP - obecní pracovník 

- přijetí dotace z ČEZ ve výši 12 000,- na zřízení  

  dekontaminačního stanoviště 

- schválení dotace pro TJ Sokol Lesonice ve výši 50 tis. Kč 

  na  provoz 

- odkoupení pozemku 418/48 

15. 6. 2020 

- závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 

- smlouva o finanční podpoře s COOP Jednotou Mor. Krumlov  

  ve výši 50 tis. Kč za podpory dotace z rozpočtu JMK ve výši 25 tis. Kč 

- prodej kalamitního dřeva 

- rozhodnutí o otevření koupaliště a stanovení podmínek provozu  

  v omezeném stavu 
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- starosta informoval o činnostech v obecním lese 

- zamítnutí přijaté dotace na obecní byty 

- informace o řešení parkování na rakšickém nádraží 

23. 7. 2020 

- návrh rekonstrukce místních komunikací 

- nabídka f. CETIN na vybudování optického kabelu  

- valná hromada VAK Třebíč 

- zrušení tradičních hodů 

- nákup mobiliáře k dětskému hřišti 

13. 8. 2020 

- schválení závěrečného účtu VAK Třebíč 

- výběrové řízení na dodavatele výstavby Vodního díla Lesonice,   

  vítězem se stala firma KAVYL 

- rozpočtové opatření 

- jednání s firmou CETIN  

17. 9. 2020 

- záměr o pronájmu obecního majetku  

- soudní spor s SPÚ, obec bude podávat návrh na dovolání k NS 

- nákup komunální techniky (sekačka) za podpory dotace  

  z Energoregionu 2020 

- informace o jednání s VAK Třebíč ohledně příprav na budování  

  kanalizace a rekonstrukci vodovodu   

- řešení krizového řízení obce 

5. 11. 2020  

- návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2020 

- návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na 2021 - 2023 

- smlouva na stavební dozor k Vodnímu dílu Lesonice 

- příspěvek na sociální automobil ve výši 6100,- pro sociální služby  

  Znojmo 

- dodatky k pachtovním smlouvám 

9. 12. 2020 

- schválení rozpočtu obce Lesonice na 2020 – vyrovnaný rozpočet – 

4 315 400,- 

- schválení střednědobého výhledu obce Lesonice na 2021 - 2022 

- plán inventur 

- soudní spor s SPÚ 
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III. SLOVO STAROSTY 

 
    Vážení občané, 
rok se s rokem sešel a máme tu zase vánoční čas, se kterým mě už 
několik let spojuje sestavování zpravodaje a hodnocení všeho co nás 
potkalo. Nechci se vracet ke všem nařízením a zákazům. Jistě toho máte 
všichni už dost. Hledám spíše ty pozitivní věci, které nás mohou 
posunout dále. Jsme malá obec, která má své přednosti, ale také 
nedostatky. Vážím si všech, kteří na jaře pomohli šít roušky, zajímali se 
o své blízké a byli ochotni věnovat svůj čas jiným ku pomoci. Poznali 
jsme, jak je důležité podporovat místní obchod. Většina z nás se mohla 
ujistit, jak důležitý význam má pro nás škola a péče pedagogů o naše děti. 
Běžný život musel každý přehodnotit. Zjistili jsme, že je potřeba být 
k sobě více ohleduplní.  
      Byl a stále je omezen volný pohyb. Jen v létě jsme mohli trochu 
volněji dýchat a osvěžit se na koupališti nebo projít v lese. 
 Nebudu rozebírat nařízení. Ti kdo je vydávají za ně i ponesou 
odpovědnost. Věřme, že vše projde a budeme se moci příští rok všichni 
setkávat, sportovat a udržovat místní tradice. 

 

Kanalizace 
     Příprava vybudování kanalizace a rekonstrukce vodovodu postoupila 
v roce 2020 do fáze konečného předání projektové dokumentace na VAK 
Třebíč. Koncem roku proběhla jednání s obcí Petrovice a VAK Třebíč 
o intenzifikaci a napojení na ČOV Petrovice. VAK Třebíč zadal podklady 
pro výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný postup nám trochu 
zastavil nouzový stav a jiná opatření. 
     Vše směřuje k tomu, aby se v roce 2021 zahájila výstavba. Požádali 
jsme pana Lubomíra Kocába o zajištění stavebního dozoru pro obec 
Lesonice. Záměrem je odborně zajistit dohled nad průběhem prací 
v zájmu obce Lesonice. Před zahájením jakýchkoli prací budete 
seznámeni s postupem na veřejném projednání. Očekávám, že tuto 
náročnou stavbu zvládneme se vzájemnou podporou a vzniklé 
komplikace se budou řešit klidnou hlavou. 
      Připomínám, že obec Lesonice nebude investorem, ale bude 
dofinancovávat náklady nad dotovanou částku a příspěvek od VAK 
Třebíč. Z toho vyplývá, že jakékoli vícenáklady jdou na vrub obce. Tato 
částka bude řešena úvěrem. Podrobný rozpočet bude vypracován během 
ledna 2021. 
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Život v obci 

     V roce 2020 nám nebylo dopřáno konání mnoha kulturních a ani 

společenských akcí. V lednu se vydařil hasičský ples. Děti se mohly 

pobavit na tradičním dětském karnevalu. Divadelníci odehráli pouze 

premiéru volného pokračování hry o běžném životě na malé vesničce. 

A to premiéru s velmi dobrým ohlasem. Potom následovalo jen období 

omezování a zákazů. Byly zrušeny rybářské závody, omezeny 

velikonoce, zrušen klasický dětský den.  

Ten byl nahrazen úspěšným příměstským táborem. Děkuji všem 

vedoucím za tuto aktivitu. Mnohým rodičům jste dali možnost odpočinku 

a děti mohly strávit naplněný společný čas. 

      Ke zrušení hodů jsme se rozhodli po zvážení možného rizika a čas 

ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Mrzelo mě, že se zrušila nejlepší 

tradice v roce a chasa přišla o příjemné zakončení prázdnin. Neproběhly 

ani pomazánky s ochutnávkou, lampionový průvod, vystoupení 

u vánočního stromu. O to více se můžeme těšit na obnovení těchto 

příjemných setkávání a vnímat, že vše co se kolem nás odehrává není 

automatické. Všechny akce pořádají ochotní lidé a stojí za to jim 

poděkovat a podpořit minimálně návštěvností. 

      V listopadu byla zahájena výstavba vodního díla Lesonice. Bude 

pokračovat do konce června 2021. 

Postup prací bude závislý na průběhu počasí v zimním období.   

 

     Přeji všem do nového roku hodně zdraví, osobní pohody a ať se Vám 

v Lesonicích dobře žije. 

 

 

                                        

       S přáním všeho dobrého Pavel Herman,  

starosta obce Lesonice  
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IV. ČINNOST ZŠ LESONICE 

 

Ohlédnutí za adventem 2019 
Předvánoční čas bývá hektický. Rozsvěcují se 

vánoční stromy, děti nacvičují program na besídky, 
vyrábějí se dárečky, každý se snaží o co největší originalitu a přemýšlí, 
jak potěšit všechny své blízké a známé. Samozřejmě i naše malá školička 
se zapojila do předvánočního chystání. Paní učitelky vykouzlily z malých 
dětí sněhuláčky, kteří roztomile tancovali a recitovali zimní verše, větší 
školáci přednesli půvabné básně. Všichni také zpívali a hráli na flétny. 
Samozřejmě nechyběl ani stánek s výrobky dětí a velkou měrou přispěli 
tentokrát i rodiče. 

Děti pracovaly s nadšením od listopadu každý den a dárečky byly 
opravdu vydařené.  Projevilo se to na výtěžku z jarmarku, na kterém děti 
vydělaly pěknou hromádku peněz. A také starostové obou obcí ještě něco 
přidali. Do družiny jsme pro děti zakoupili nové hračky, zajímavé hry, ale 
také zařízení do školní kuchyňky - novou horkovzdušnou troubu 
a výkonný „smoothie“ mixer. Můžeme tak v rámci družiny či pracovních 
činností připravovat pokrmy v troubě a dle chuti si k ranní svačince 
připravit zdravý koktejl z ovoce a zeleniny. 
 

  
 

Masopust 
Masopustní veselí se projevilo i u nás ve škole. Jedno únorové ráno 

tak do školy nepřicházely děti, ale do školních lavic zasedla princezna, 
hasič, doktorka, Batman, pračlověk, Červená karkulka, Ferda Mravenec, 
víla, kovboj, kočička, různí bojovníci a dokonce i smrtka. Dopolední 
výuka neobvyklého osazenstva probíhala za přítomnosti vznešených dam 
- v kostýmech z 30. let. Odpoledne již v rámci družiny probíhalo řádné 
karnevalové veselí plné tance. 

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%20lesonick%C3%A1%20ochotnick%C3%A1%20spole%C4%8Dnost&ved=0ahUKEwjny6Xc-6HfAhXCaFAKHbX6Ct0QMwhJKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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V zimním kožichu 

Na konci února jsme navštívili 

středisko Lipka – Jezírko v Brně. 

Čekal nás zajímavý výukový program 

s názvem „V zimním kožichu“, který 

probíhal nejenom v interiéru Jezírka, 

ale i v terénu a nabízel dětem mnoho 

zajímavého ze života některých 

obyvatelů lesa v zimním období. Děti 

tak měly možnost určovat stopy 

zvířat, které si mohly i samy vyrobit 

ze sádry, poznávat druhy lesních 

živočichů na modelech stromů, 

prolézt si mraveniště, zahrát 

tematické hry a při návštěvě „nočního 

lesa“ vidět zvířata s noční aktivitou 

potmě.  Zajímavými činnostmi nabité 

dopoledne se všem líbilo. 
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Besedujeme se zajímavými lidmi 

V rámci výuky se ve škole snažíme nabízet dětem také zážitky, 

které vedou k rozvoji jejich vědomostí a dovedností. Proto jsme využili 

laskavé nabídky rodinných příslušníků našich žáků a pozvali je k nám do 

školy. 

S přednáškou o aromaterapii nás navštívila paní Kateřina 

Velebová, která si pro děti připravila spoustu zajímavých aktivit. Děti 

poznávaly léčivé bylinky, učily se rozeznávat podle vůně původ různých 

esencí a do pracovního listu zaznamenávaly svoje poznatky. Byly velmi 

překvapené, že různé vůně působí na každého z nich odlišně, někomu je 

stejná vůně příjemná a na jiného působí až nepříjemně. Také si vybíraly 

kartu s obrázkem bylin i dalších rostlin, které aromaterapie používá na 

své léčivé esence a dozvěděly se, jaký zdravotní problém právě tato 

léčivá směs pomáhá vyřešit.  

 
 

V březnu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy Mgr. Jany 

Vaníčkové na téma Finanční gramotnost. Žáci se dozvěděli, jaké 

položky musí doma rodiče zaplatit, kolik stojí běžný nákup, proč je 

důležité šetřit a jak lze využít peníze, které v rodinném rozpočtu zbývají.  

Na závěr besedy řešili problémový úkol ve skupině, kde debatovali 

o prioritách potřebných nákupů v rodině. Beseda byla velice přínosná a 
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jistě nebyla na toto téma poslední, neboť je velmi důležité, aby děti od 

útlého věku věděly, jak správně s penězi hospodařit. 

 

Doušky z roušky 

S příchodem jara nás nečekaně na několik týdnů rozdělila 

celosvětová pandemie. Škola zůstala prázdná a výuka probíhala 

distančně. Učitelé, žáci a rodiče se během pár dní museli této nezvyklé 

situaci přizpůsobit. Na webových stránkách školy záhy vznikla záložka 

Škola doma, kam se v pravidelných týdenních intervalech vkládalo 

žákům učivo s úkoly. Záhy se nám podařilo společně s rodiči vytvořit 

vzájemný komunikační prostor na internetu. Školu s okolním světem a 

rodičovskou veřejností nadále spolehlivě propojovaly webové stránky. 

Domácí výuku žáků, jejich zájmy a záliby prezentoval náš školní 

fenomén„Doušky z roušky.“ 

 

Dopisy, 

obrázky, pracovní lis-

ty, referáty a pre-

zentace jsou doteď 

tvůrčí vizitkou vše-

strannosti a kreativity 

našich žáků. Dokonce 

se mezi nimi objevili 

začínající nadaní Re-

portéři, kteří prostřed-

nictvím krátkých videí 

a článků sdíleli svoje 

všední i nevšední zážitky. Tyto příspěvky dnes stojí za zhlédnutí! 

(www.zslesonicemk.cz) 

 

S neskrývaným nadšením se žáci 25. května po téměř tříměsíčním 

odloučení, tentokrát velmi netradičně – v rouškách, vrátili do školních 

lavic. Přestože nástup do školy provázelo spoustu omezení, náročná 

intenzivní výuka a opakování nejdůležitějšího učiva, prostředí malotřídní 

školy umožnilo žákům i v tomto čase trávit radostné a příjemné chvíle. 
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V loňském školním roce nás opustilo šest žáků pátého ročníku. Slavnostní 

pasování proběhlo tentokrát v komorním duchu, pouze za přítomnosti 

rodičů páťáků. Žáci zleva: Michaela Klimová, Monika Zedníková, Petr 

Hladík, Patrik Záviška, Jakub Havelka, Dominik Fojtík, učitelky zleva: 

Emilie Mácová, Lenka Doupovcová, Lenka Kroutilová, Štěpánka 

Baštová. 

 

Začínáme nový školní rok 

Školní rok 2020/2021 začal tradičně. Žáci, rodiče a učitelé byli 

přivítáni starostou Lesonic Pavlem Hermanem a starostkou Petrovic Irenou 

Záviškovou. Atmosféra prvního školního dne byla velmi srdečná a vřelá.  

Představili se nám noví prvňáčci, starší žáci si sdělovali svoje 

zážitky z prázdnin a rodiče byli dojati. V tomto roce nastoupilo do 

základní školy dvacet jedna dětí, mezi nimiž jsou i tři noví prvňáčci. 

Složení učitelského sboru zůstává nadále stejné. Žáky v I. třídě učí 

ředitelka Mgr. Lenka Doupovcová, ve II. třídě vyučuje Mgr. Lenka 

Kroutilová, anglický jazyk je pod taktovkou Mgr. Anděly Bognerové, 

školní družinu obětavě a tvořivě vede Bc. Štěpánka Baštová 

a individuální pomoc poskytují dětem asistentky Mgr. Naďa Jiráčková 

a Hana Příkazská. Úklid a výdej obědů zajišťuje s úsměvem paní 

Jaroslava Fialová.  
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V měsíci září jsme v rámci 

výuky uskutečnili spoustu 

zajímavých akcí. Mezi jednu 

z nich patřila opět přednáška 

Mgr. Jany Vaníčkové 

o kočičích útulcích a chování 

lidí k toulavým a opuštěným 

zvířatům. Až z Opavy k nám 

zavítalo loutkové Kaš-

párkovo divadlo s před-

stavením Princezna Roz-

mařilka a připomnělo nám 

atmosféru starých časů, 

kdy kočovní herci jezdili 

po venkově s Kašpárkem a 

čertem.  

 

     Žáci 3., 4. a 5. ročníku 

absolvovali první část výukového 

programu na dopravním hřišti 

v Miroslavi. Mladší žáci využili 

tento den k návštěvě minizoo 

v Petrovicích, kde je čekala 

zvířátka a zábavné plnění 

vzdělávacích úkolů. Z dů-

vodu velkého zájmu našich 

žáků začal také na školním 

hřišti kurz tenisu pod 

vedením zkušeného trenéra 

pana Marka Vespalce. 

Tréninky prožívaly děti 

s obrovským nadšením. 

     Záhy však pomalu opět 

nastupovala hygienická opa-
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tření, která nám znemožnila realizovat od října oblíbené tradiční zájmové 

kroužky jako je hra na flétnu, angličtina pro nejmenší a školní divadlo.  

V rámci školní družiny trávily děti opět hodně času venku, kde se 

věnovaly především sportovním aktivitám na hřišti a vycházkám do přírody. 

    Pod bedlivým dohledem paní vychovatelky se věnovaly především šití 

na stroji a práci se dřevem s nově zakoupeným kutilským nářadím. Se 

zaujetím se opět pustily i do pečení buchet, které měly už možnost 

ochutnat rodiče na letošní první třídní schůzce.  

   

    V polovině října naše škola již 

podruhé nečekaně osiřela. Tentokrát 

jsme však byli všichni na distanční 

výuku předem připraveni a téměř 

okamžitě jsme spustili výuku přes 

skype, které se všichni žáci aktivně 

účastnili podle svých „vysílacích 

rozvrhů.“ Přestože již samostatně 

zvládali tuto formu výuky, dohled nad 

domácí přípravou zůstal opět na 

rodičích. Často to při jejich plném 

pracovním vytížení nebylo jednoduché 

a patří jim za to velký obdiv. Díky 

výjimce, vztahující se na naši 
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malotřídní školu, jsme se do školních lavic mohli vrátit již 18. listopadu. 

Pro všechny to byla dobrá zpráva. 

 

Přednáška Jiřího Gruny a Františka Pavlů na téma „Život ve vodě“, 

v rámci které děti pozorovaly živočichy nejen na počítačové prezentaci, 

ale i živoucí pod mikroskopem. 

 

Celý rok 2020 byl velkou výzvou 

a zkouškou pro rodiče, žáky i učitele. 

Přestože to byla pro všechny nová 

a neznámá situace, zvládli jsme ji se ctí. 

S příchodem adventu se teď můžeme 

opět společně těšit a připravovat na 

vánoční svátky. 

 

 

 

Přejeme všem klidné a radostné 

Vánoce a nový rok 2021 ať je vždy 

jen poslem dobrých zpráv. 

 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Lesonice 
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V. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2020 

 

     Tak, jak tomu bývá v posledních letech zvykem, náš 

hasičský rok zahájil tradiční Hasičský ples se skupinou 

Stone a přípravy na něj. Z reakcí nás organizátorů i 

účastníků této skvělé akce musím říct, že to byl vydařený ples s bohatou 

tombolou a výbornou atmosférou. 

     Je to pro nás jasný signál, že v této akci musíme pokračovat 

a děkujeme každému, kdo přiložil ruku k dílu s přípravami, úklidem 

a samozřejmě za příspěvky do tomboly. Hlavně děkujeme, že se za námi 

chodíte pobavit. 

     Letošní rok nám všem nadělil nelehkou situaci, se kterou se 

vypořádáváme do dnešních dní v podobě COVID-19. 

 Při první vlně naše jednotka nabízela dovoz potravin spoluobčanům od 

30. 3. 2020 až do rozvolnění opatření. 

V květnu měla proběhnout okrsková soutěž v požárním sportu 

v Lesonicích, ale vše včetně tréninků bylo z důvodu epidemie zrušeno. 

     Během léta proběhla několikrát údržba výstroje a výzbroje a několik 

nadšenců v rámci udržení kondičky začalo organizovaně pořádat 

cyklistické tréninky. 

   
 

 

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%3D23&docid=ItNxUWPtIHYRGM&tbnid=sM_AbNu-azjBJM:&vet=10ahUKEwjm3O_k_KHfAhUMY1AKHUjgDSEQMwhFKAgwCA..i&w=300&h=303&itg=1&bih=753&biw=1600&q=znak%20sdh%20jihomoravsk%C3%A9ho%20kraje&ved=0ahUKEwjm3O_k_KHfAhUMY1AKHUjgDSEQMwhFKAgwCA&iact=mrc&uact=8


 17 

  V říjnu proběhla příprava techniky na zimu. 

Od 25.10.2020 platí opět nabídka dovozu potravin pro spoluobčany 

v rámci druhé vlny COVID-19. 

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, proběhne v prosinci 

omezená výroční schůze. 

     A s velikým otazníkem je i pořádání hasičského plesu v roce 2021, 

který by měl proběhnout 23.1. Zatím nic nevzdáváme, ale vyhlídky 

nejsou úplně optimistické, když tak si o to více užijeme ten v roce 2022, 

který je už předběžně naplánovaný na 22.1. 

Na závěr bych vám všem chtěl jménem SDH Lesonice popřát krásné, 

pohodové svátky a lepší rok 2021 plný zdraví, lásky, pohody a úspěchu. 

Bc. Marek Štros 
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VI. ZE ŽIVOTA SOKOLA                        

 

     I přestože letošní rok nebyl právě obvyklým rokem, tak 

můžeme  

být právem hrdi na naši sokolskou jednotu a její-naši činnost. Podařilo se 

zrealizovat nemálo akcí pro veřejnost a v neposlední řadě i brigád. Jsme 

rádi, že je sokolovna kulturním centrem života v Lesonicích. 

 

     Na začátku roku proběhl novoroční turnaj v ping-pongu pro děti 

i dospělé. Největší radost máme z našich dětí, které si v hojném počtu 

našly čas a přišly si zasoutěžit a užít sportovní odpoledne. A jak to celé 

dopadlo?  

Kategorie dětí:  1. místo  Lucie Velebová 

    2. místo  František Pavlů 

    3. místo  Radek Záviška 

 

 
Ping-pongový turnaj 

 

     Před uzavřením sokoloven jsme stihli v únoru uspořádat valnou 

hromadu, kde program zpestřilo vystoupení dívek z oddílu mažoretek 

a dětí z oddílu všestrannosti, které fungují při TJ Sokol Lesonice, a již 

tradiční maškarní ples pro děti. Tématem letošního karnevalu byly 

https://www.google.cz/search?biw=792&bih=544&tbm=isch&q=sokol+logo&sa=X&ved=0ahUKEwib4bLv8v3QAhVVFMAKHaCrCmYQhyYIHg
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profese, a tak si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost jako zdravotní 

sestřičky, popeláři či zahradníci.   

     V závěru proběhlo očekávané losování dortů pro všechny děti, které 

přišly v masce, a samozřejmě nesměla chybět nejen sladká tombola. 

Velké poděkování patří pořadatelům i sponzorů. Díky letošnímu výtěžku 

z karnevalu se realizovalo týdenní letní setkávání dětí v naší sokolovně.  

 

     Vzhledem k situaci jsme si sportování v zimních a jarních měsících 

v sokolovně příliš neužili a o to více jsme se společně setkávali v létě. 

Na začátku léta jsme uspořádali pro všechny velké i malé cvičence s duší 

dítěte Den dětí – tentokrát i s hasiči a „nahazovačem“ srdce (copyright by 

J.G.).  

     Společně jsme prověřili znalosti dětí z oblasti první pomoci i orientace 

v dopravním provoze, byla připravena jízda zručnosti na kole či 

odrážedle nebo střelba ze vzduchovky. Samozřejmostí bylo opékání 

špekáčků☺ 

 

Tradiční karneval 

 

      Sokolovna ožila i díky návštěvě bratrů sokolů z Brna I., se kterými 

jsme strávili 3 krásné dny putováním po blízkém i vzdálenějším okolí. 

Nezapomenutelná je zmoklá fotka pod věžemi Dukovanské elektrárny 

s dovětkem „nezaprší a nezaprší“. 
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     O prázdninách bylo pro děti připraveno týdenní letní sekávání 

v sokolovně a každý den byl naplánovaný zajímavý program – jezdili 

a chodili jsme po výletech, vyráběli a samozřejmě sportovali. U kluků 

vedl především fotbal a všichni společně si rádi zahráli vybíjenou a jiné 

pohybové hry. A nezahálely ani šikovné ručky dětí – vyráběli jsme 

dekorace ze zažehlovacích korálek, zápichy do květináčů, malovalo se na 

sádrové odlitky a každý si odnesl textilní tašku s originálním 

vlastnoručním zkrášlením. Také jsme využili krásného letního počasí 

a navštívili místní koupaliště a protože nám vyhládlo, nechyběl ani 

piknik. 
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Na lesonickém koupališti 

 

       Udělali jsme si pěší výlet do doškové chaloupky v Petrovicích, 

podnikli výlet do Miroslavi na zámek a na dopravní hřiště, kde se děti 

dosyta vyřádily. Okolní krajinu jsme prozkoumali při šipkované a stavění 

domečků nejen pro skřítky. Všechny děti využily možnost přespání 

v sokolovně s večerním promítáním pohádky a výborným občerstvením 

od „naší tety Dany“, která dokázala nakrmit i ty nejhladovější sokolíky. 

Proto bychom jí touto cestou rádi poděkovali a ještě teď se při vzpomínce 

na její dobroty olizujeme až za ušima. Jsme rádi a vážíme si toho, 

že i díky těmto setkáním a celé činnosti sokolu se pozitivně posiluje 

a formuje kolektiv místních dětí – všichni dokázali táhnout za jeden 

provaz jako jeden sokol, když to bylo potřeba. 

     V létě se nám opět podařilo uspořádat brigádu, kde proběhly mimo 

všelidového úklidu i  práce na zapravení omítek a elektroinstalační 

dodělávky na zadní části sokolovny. Všem dobrovolníkům nakonec 

udělal radost gulášek od tety Dany. Všem brigádníkům díky a doufám, 

že se budeme i nadále v tak hojném počtu scházet v naší sokolovně.  
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V Petrovicích u Doškové chalupy 

 

      Na schůzi výboru Sokola se odsouhlasilo založení oddílu kopané při 

naší jednotě. Vzniku našeho fotbalového klubu předcházelo několikaleté 

trénování na „sucho“ na hřišťátku za školou, kde se skupina skalních 

lesoňáků rozhodla založit fotbalový klub. 

     Odtud byl už jen krůček k Sokolu, respektive k rozvoji aktivit na 

našem hřišti. Držme prosím palce našim fotbalistům, aby se v příštím 

roce rozeběhla jak soutěž, tak i aktivní pravidelná sportovní činnost všech 

věkových kategorií na našem hřišti.  
 

     
Fotbalu zdar! 
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     Příznivého letního počasí využily i ženy pro pravidelné cvičení jógy a 

muži pro fotbalové tréninky.  

V rámci Sokola jsme se v průběhu roku zúčastnili i několika 

celorepublikových projektů – ke konci jara akce „Move week“ a na 

začátku podzimu „Sokol spolu v pohybu“. Obě aktivity byly určené 

především pro dětské cvičence, kde jsme se zaměřili zejména na atletické 

disciplíny – hod granátem, hod koulí, skok z místa, sprint, opičí dráha, aj. 

Drobná odměna a malé občerstvení bylo přichystáno pro všechny 

cvičence i organizátory.  

 

     Umožní-li to situace, bude opět v sokolovně možné navštívit lekce 

jógy pro dospělé, cvičení všestrannosti pro děti, cvičení pro předškolní 

děti, cvičení mažoretek, hodiny florbalu pro děti i dospělé či tréninky 

nově vzniklého oddílu fotbalu pro muže a děti.  Proto sledujte naše 

facebookové stránky TJ.Sokol.Lesonice.  

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Lesonice 

Sokolské ZDAR! Jarek Pavlů 

 

 
organizátoři 
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Spolupráce s Hasiči 

 

 

 
Move week 

 

 

 

 



 25 

 
Dětský den 

 

VII. MAŽORETKY Z LESONIC 

 

        V roce 2019/ 20 se oddíl mažoretek rozrostl o nové členky, starší 

děvčata, vzhledem ke školním povinostem nemohla pokračovat a tak naše 

řady posílila mladší děvčata. První vystoupení si děvčata odbyla na 

hasičském plese, jako předtančení. Jejich číslo mělo úspěch, a tak 

s dalším programem vystoupila děvčata na valné hromadě Sokola.  

        Další vystoupení se již nekonalo, vzhledem k nouzovému stavu. 

Děvčata i přes tuto situaci trénují a i v tomto školním roce jsme se sešly 

na první schůzce. Jakmile to situace dovolí, začneme opět s pravidelnou 

činností. Pokud ještě někdo váhá, může se přihlásit.  

                                                                 Mgr. Simona Houdková 
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VIII. TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 

 

     Je 31.12.2019 a před školou v Lesonicích se schází patra nadšenců 

s baťůžky na zádech, v ruce trekingové hole, v kapse plácačka a 

zahřívadla. Počasí na výšlap je ideální, slunečno, mrazivo, nebe bez 

mráčků.  

     Tentokrát je našim cílem 

obec Bohutice. Vyrážíme 

kolem koupaliště, lesní cestou, 

třešňovou alejí směrem k Bo-

huticím. V průběhu cesty 

potkáme osamělého běžce, 

cyklistu a lesní zvěř. První 

zastávka je nad hřbitovem, 

kde je naučná stezka k soše  

sv. Václava, s výhledem na 

Olbramovice. Procházíme ko-

lem lurdské jeskyně směrem 

k zámku, kde nás již očekává paní starostka. Na přivítanou si připíjíme 

slzičkami panny Marie (meruňkovice), děti vodou.  

      Průvodkyní po zámku je nám sama paní starostka, navštívili jsme 

expozici soch „Křížové cesty“, s vyčerpávajícím výkladem, opravené 

prostory zámku a historické sklepy. V kuchyňce jsme se posilnili gulášem 

a čajem, prohlédli jsme si okolí zámku a odpoledne se jedna skupinka 

turistů vrátila stejnou cestou nazpět k Lesonicím a další skupinka s dětmi 

odjela auty. 

       Výšlap se vydařil a domluvili 

jsme se, že okolí Bohutic 

v budoucnu navštívíme, protože je 

zde mnoho míst, která mají nejen 

svou historii, ale také zajímavé 

výhledy do okolí.  

         Letošního Silvestra, pokud 

situace dovolí, máme v plánu 

prohlídku opevnění , Šidlovy skalky 

pod Leskounem a posezení ve vinné sklípku v Olbramovicích. 

Turistice zdar! 

                                                                  Mgr. Simona Houdková 
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IX. LESONIČTÍ NA ŠKOLNÍCH FOTOGRAFIÍCH  

„Žádný z celé řady převratných vynálezů neprostoupil život 

moderního člověka tak jako fotografie, která má velký podíl na našem 

poznání světa. Nese v sobě jedinečnou schopnost věrně a do nejmenších 

podrobností zachytit a zaznamenat objektivně existující realitu, vytrhnout 

z plynulého toku času nepatrný okamžik, znehybnět ho a využít tvůrčím 

způsobem k výpovědi o světě.“  

Tímto výstižným citátem Aleny Lábové z Dějin československé 

fotožurnalistiky (1977) si dovolím začít letošní příspěvek. 

Při shromažďování podkladů ke knize o Lesonicích se nám sešlo hodně 

školních fotografií. Do knihy se vešly jen některé. A ani na popisku už 

nezbylo místo. Tak to chceme napravit. Připravili jsme pro vás výběr 

13 fotografií, které jsme opatřili i popiskami. 

 Za ty děkuji zejména Danuši Jelínkové. U mladších ročníků jsme dali 

popisku dohromady přímo s aktéry. Je možné, že najdete chyby, přesto 

vám přeji příjemné vzpomínání na bezstarostná školní léta. A třeba tenhle 

příspěvek bude pro vás námětem a inspirací popsat si své školní 

fotografie.   

Eva Grunová 
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Žáci školy ve školním roce 1936/37 s řídícím učitelem  

Stanislavem Buchtou. 

Horní řada zleva: Oldřich Kohoutek, Jan Kopeček, František Šidlo, 

Oto Čech, František Janda, Jaroslav Zelníček, Stanislav Zelníček, Karel 

Buriánek, Něhoslav Sláma, Rostislav Staňa. 

2. řada zleva: Jiřina Čeperová, Ludmila Kočí, Marie Fialová, Anna 

Čechová, Květoslava Doubková, Marie Fuisová, Marie Sobotková, 

Františka Fialová, Marie Illková. 

3. řada zleva: Jarmila Pavlíková, Jitka Kohoutková, Božena Bauerová, 

Marie Čechová, Růžena Kočí, Anna Fuisová, Helena Jelínková, Jiřina 

Vybíralová, Karla Jelínková, Marie Fálová. 

4. řada Vlastimil Sláma, Ludvík Doubek, Josef Zelníček, Jaroslav Jelínek, 

Jaroslav Buchta, Jan Rostislav Doubek, Ladislav Sova, Karel Judex, 

Oldřich Janda. 

Ležící: Richard Janda, Vítězslav Sláma, Drahoslav Sobotka, Stanislav 

Doubek. Poskytl Josef Fuis. 

 



 29 

 
 

Řídící učitel Jan Schovanec se svými žáky ve školním roce 

1952/1953 

Po lavicích, dolní  řada zleva: Božena Kochtíková, Eva Tálská, Jiřina 

Bognerová, Jan Procházka  

2. řada zleva: Jitka Sobotková, Anna Fialová, Jiří Fiala, Milan Ondrák, 

Marie Fuisová 

3. řada zleva: František Bogner, Alois Sobotka, Jan Široký, Ludmila 

Fálová, Marie Jandová 

4. řada:  Anna Fialová, Vlasta Küfhaberová, Dalibor Fiala, Rudolf 

Semotan, Růžena Küfhaberová,  

5. řada:  Alžběta Jandová, Milada Kinclová, Stanislav Doubková, Marie 

Fialová, Stanislav Fiala, Jan Doubek 

6. řada: Bořivoj Sobotka, Marie Fialová, Hana Kalinová. Fotografii 

poskytla Jaroslava Fialová. 
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Řídící učitel Jan Schovanec se svými žáky ve školním roce 

1956/1957 

Po lavicích, dolní  řada zleva: Marie Fuisová, Marie Ondráková, 

Antonín Maloň, Marie Hrabánková. 

2 řada: Pavla Hrubá, Jaroslava Semotamová, Marie Jandová, 

Zdeňka Hašková, Jiří Křeček, Vlastimil Fiala. 

3 řada: Jan Procházka, Ludmila Fálová, Václav Křeček, Růžena 

Küfhaberová, Ladislav Hrubý, Jana Janíčková. 

4 řada: Stanislav Fiala, Josef Bogner, Jiřina Bognerová, Věra 

Kalinová, Zdeňka Hrubá, Drahomíra Maloňová. 
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Žáci školy ve školním roce 1959/60 s ředitelem školy Janem Schovancem. 

Dolní  řada zleva: Růžene Küfhaberová, Pavel Maloň, Stanislav Janda, 

Jaroslav Pospíšil 

2. řada zleva: Drahomíra Maloňová, Drahomíra Fálová, Jaroslava 

Janíčková, Hana Fálová 

3. řada zleva: Ladislav Pavlík, Vlastimil Fiala, Ladislav Hrubý, Jaroslav 

Hrubý, Milada Fialová 

4. řada:  Jana Janíčková, Marie Jandová, Marie Hrabánková, Jan 

Schovanec, Jiří Křeček 

5. řada:  Zdeňka Hrubá, Eva Bognerová, Marie Fálová 
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Žáci školy ve školním roce 1962/63 s ředitelem školy Janem Schovancem. 

Dolní řada zleva: Stanislav Janda, Jaroslav Pospíšil, Jaroslav Fiala, 

Marie Proboštová, Jaroslav Formánek, Miloš Pavlů. 

2. řada zleva: Hana Fálová, Vlasta Schovancová, Jaroslav Jelínek, 

Rudolf Čapek, Pavel Křeček, Pavel Jelínek. 

3. řada zleva: Eva Bognerová, Marie Fialová, Marie Čapková, Jan 

Záviška, Rudolf Fál, Antonín Šimek. 

4. řada zleva: Milada Fialová, Jaroslav Hrubý, Helena Formánková, 

František Ondrák, Eva Pospíšilová  

5. řada zleva: Jan Schovanec ml. 
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Žáci školy ve školním roce 1964/65 s ředitelem školy Janem Schovancem. 

Dolní řada zleva: Miloš Pavlů, Eva Pospíšilová, Marie Proboštová, 

Božena Fialová, Petr Pavlů. 

2. řada zleva: Antonín Šimek, Jaroslav Fiala, Rudolf Fál, Věra 

Ondráková, Jaroslava Hrabánková. 

3. řada zleva: Jaroslav Formánek, Pavel Křeček, Jan Záviška, Rudolf 

Čapek, Svatopluk Gaidl, Danuše Havelková. 

4. řada zleva: Marie Čapková, Marie Kalinová, Vlasta Schovancová, 

Helena Formánková, Pavel Jelínek, Jaroslav Malva. 
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Žáci školy ve školním roce 1965/66 s ředitelem školy Janem Schovancem. 

Dolní řada zleva: Petr Pavlů, Milan Formánek, Jaroslav Formánek, 

Miloš Pavlů, Jaroslava Hrabánková, Věra Ondráková, Danuše 

Havelková, Božena Fialová. 

2. řada zleva: Pavel Křeček, Jan Záviška, Jaroslav Fiala, Jaroslav 

Jelínek, Antonín Šimek, Pavel Jelínek. 

3. řada zleva: Jaroslav Malva, Rudolf Čapek, Eva Pospíšilová, Helena 

Formánková, Marie Proboštová, Rudolf Fál, Svatopluk Gaidl. 
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Školní foto s ředitelem Janem Schovancem, školní rok 1968/69. 

1. řada zleva: Irena Sobotková, Darja Kalinová, Ladislav Havelka, 

Dobromila Závišková. 

2. řada: Blanka Hromková, Věra Havelková, Helena Bartošová, Vilém 

Šimek, Dana Fuisová. 

3. řada: Milan Formánek, Pavel Vystrčil, Josef Procházka, Marie Široká, 

Pavel Malva. 

4. řada: Petr Křeček, Petr Pavlů, Bohumil Probošt, Marie Gaidlová, 

Marie Závišková. Z archivu školy. 
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Školní foto s ředitelem Janem Schovancem, školní rok 1970/71. 

1. řada zleva: Lenka Sobotková, Jitka Proboštová, Ladislav Havelka, 

Vilém Šimek, Věra Havelková, Helena Bartošová. 

2. řada: Petr Bartoš, Jiří Ondrák, Darja Kalinová, Dobromila Závišková, 

Pavel Vystrčil, Josef Procházka. 

3. řada: Ilona Široká, Karel Houdek, Dana Fuisová, Blanka Hromková, 

Bohumil Probošt, Petr Křeček. 

4. řada: Lenka Čeperová, Zdenek Svoboda, Marie Široká, Irena 

Sobotková, Marie Závišková, Marie Gaidlová. Z archivu školy. 
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Školní foto s ředitelem Janem Schovancem, školní rok 1977/78. 

1. řada zleva:Jana Šidlová, Hana Šidlová, Petra Ondráková, Milena 

Vespalcová, Andrea Zahradníčková. 

2. řada zleva: Jiří Sláma, Blanka Račáková, Irena Sobolová, Vladimír 

Hodeček, Marcel Šidlo, Miroslava Široká, Milan Hladík. 

3. řada:Vlaďka Knotková, Sylva Ryšavá, Kamil Vespalec, Lenka Šidlová, 

Jiří Záviška, Vlastimil Sláma, Jaroslav Pejsar. 

Z archivu školy. 
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Školní foto s učitelkou Marií Kučerovou, školní rok 1983/84. 

1. řada zleva: Petr Zahradníček, Helena Pelikánová, Martina 

Vespalcová, Jana Komárková, Radmila Bognerová, Radek Šibral, Martin 

Hégr. 

2. řada zleva: Ivan Bogner, Pavel Herman, Petra Nováková, Marie 

Solařová, Ivan Hladík, Petr Bogner, Zdenek Hercik. 

3. řada: Jaroslava Slámová, Radka Ondráková, Petr Ondráček, Vlastimil 

Solař, Jiří Vespalec, Romana Cyrková, Lenka Bognerová. 

Z archivu školy. 
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Školní foto s ředitelkou Štěpánkou Vašíčkovou a učitelem Lubošem 

Sobotkou, školní rok 1995/96. 

1. dolní řada zleva: Patrik Šlesinger, Karel Tréšek, Ondřej Čapek, 

Václav Šeda, Ladislav Tréšek. 

2. řada zleva: Kateřina Blažková, Marie Procházková, Jaroslava 

Procházková, Pavla Šlapanská, Monika Slámová, Josef Bogner. 

3. řada: Jan Fic, Jan Klikar, Edita Potůčková, Pavlína Havelková, 

Martin Karandyszewský, Stanislav Štros, Milan Juřena. 

4. horní řada: Lucie Velebová, Lucie Březinová, Lenka Štádlerová, 

Drahoslav Zpěvák, Josef Cyrek. 

Z archivu školy. 
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Školní foto s ředitelem Lubošem Sobotkou, učitelkou Štěpánkou 

Vašíčkovou a vychovatelkou Simonou Houdkovou, školní rok 2002/03. 

1. dolní řada zleva: Ivo Kylián, Jiří Fiala, David Laikep, Libor Bogner, 

Štěpán Tréšek, Vojtěch Hájek. 

2. řada zleva: Lenka Fialová, Eliška Bognerová, Minika Jirgalová, 

Radka Hynková, Barbora Pelikánová, Martina Kolkopová, Stěpánka 

Janštová, Kristýna Sobotková, Pavla Vespalcová. 

3. řada: Michaela Reitrová, Ivana Kleiblová, Tomáš Houdek, Petr 

Janšta, Petr Pelikán, Nikola Vávrová, Filip Klikar, Tereza Procházková, 

Jan Sobotka, Lucie Šedová. 

Z archivu školy. 
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X. HISTORICKÁ FOTOGALERIE LESONIC 

 

Kultura na Moravskokrumlovsku 1973 
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Dědina „ 3 x jinak“ 
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Pohled „od Hrubých“ 
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Základní škola 

 

 
Hospoda a Jednota 
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Hodové veselení 
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XI. TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Stejně tak jako v minulých 

letech budeme i v roce 2021 

pořádat Tříkrálovou sbírku, 

forma sbírky bude přizpůsobena 

aktuálním pandemickým 

opatřením.  

 

 

K+M+B+2021 

 

 

 

Děkujeme Všem lidem 

 dobré vůle 

za jejich podporu! 
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    PF  2021 
 

Vážení spoluobčané, 

 

Přejeme Vám klidné Vánoční svátky 

a v novém roce pevné zdraví a pohodu! 

 

 

                                         Zastupitelstvo obce 
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