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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení občané, 

rok s rokem se sešel a Vám se do rukou dostává další, historicky 

už třetí číslo „Lesoňáka“,  tedy Vašeho zpravodaje, který Vám má   

připomenout, co se v naší obci v uplynulém roce událo a nastínit 

akce, které již dnes plánujeme do příštího roku. 

     To, že „to“ v minulém roce v Lesonicích „žilo“ dokládá fakt 

úspěšné realizace a hlavně hojné účasti návštěvníků na akcích od 

Lesonických pivních slavností přes organizátorsky velmi 

náročnou akci „100 let Základní školy“, po „Lesonické 

ochutnávání.“ 

     Přejeme Vám příjemné počtení a stejně tak jako v předchozím 

čísle Vám zároveň pro Vaši informaci ve stručnosti uvádíme 

důležité body z jednání zastupitelstva obce. 

     Zákonné informace, novinky, fotografie, včetně kompletních 

zápisů z jednání zastupitelstev jsou umístěny na našich webových 

stránkách http://www.lesonicemk.cz/  

 

 

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

Zápisy z jednání ZO za rok 2013 (v bodech) 

13.12.2012 

 schválení rozpočtu na rok 2013 

 ZO projednalo znalecký posudek na budovy Dvora a 

zvážilo další postup v jednání s Pozemkovým fondem ČR 

 výběrové řízení na vytisknutí knihy o Lesonicích 

 schválení příspěvku pro MŠ Petrovice za strávníky 

 

17.1.2013 

 ZO rozhodlo jednat se Státním pozemkovým fondem ČR 

o reálném rozdělení budov Dvora na dvě samostatné části 

 ZO schválilo vydání přepracovaného Územního plánu 

obce Lesonice formou opatření obecné povahy 

 ZO schválilo částku 5000,-Kč na akci Vítání občánků 

 ZO schválilo žádost o pracovní místo na VPP a příspěvek 

od Úřadu práce 

 ZO chválilo příspěvek 10 000,-Kč pro TJ Sokol Lesonice 

na přípravu divadelního představení 

 

28.2.2013 

 informace z porady starostů 

 informace o podání žádosti na dotaci týkající se opravy 

budovy a cest ve školním dvoře 

 závěrečná zpráva o výsledku inventarizace za rok 2012 

 návrh na rozdělení výsledku hospodaření v ZŠ Lesonice 

za rok 2012 

 ZO projednalo žádosti občanů 

 ZO projednalo žádost Honebního společenstva Petrovice 

o pokračování přičlenění 

 ZO schválilo záměr zakoupit 10 pivních setů a 5 altánů 

 ZO projednalo návrh na realizaci školní předzahrádky 

 ZO projednalo zadání upomínkových předmětů na oslavu  

100. výročí ZŠ Lesonice 
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28.3.2013 
 Dodatek ke smlouvě o provozování plynárenského 

zařízení 

 starosta informoval o možnosti restaurování sochy sv. 

Jana Nepomuckého s využitím dotace ministerstva 

kultury 

 ZO schválilo opravu el. vedení a osvětlení ke 

koupališti 

 ZO schválilo návrh sadbové úpravy před  budovou ZŠ 

Lesonice a obecním úřadem 

 nákup kontejneru na plast 

 schválení výsadby nového lesního porostu za 

koupalištěm ve spolupráci s p. Jiřím Bechem 

 poděkování divadelnímu souboru Lesonice (LOS) za 

příkladnou reprezentaci a obohacení kulturního života  

nejen pro místní občany 

 

18.4.2013 

 výběrové řízení na restaurátorské práce na opravu 

sochy sv. Jana Nepomuckého 

 projednání možnosti změny dodavatele energií (plyn, 

elektřina) 

 starosta jmenuje do funkce velitele SDH Lesonice 

Ing. Jindřicha Vaníčka 

 příprava na oslavu 100. výročí ZŠ Lesonice 

 schválení pořádání 1. pivních slavností dne 4.5.2013 

 

2.5.2013 

 schválení účetní závěrky obce Lesonice a ZŠ 

Lesonice za rok 2012 

 projednání závěrečného účtu obce za rok 2012 

 schválení víceprací na opravu fasády na ZŠ Lesonice 

 

30.5.2013 

 schválení vypracování znaleckého posudku na 

budovy Dvora od Státního pozemkového úřadu 
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 schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 79.000,-- Kč na opravu budovy ve školním 

dvoře    

 schválení práva věcného břemene 

 

18.7.2013 

 zhodnocení výsledku oslavy 100. výročí ZŠ Lesonice a 

poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci akce 

 schválení setrvání u dodavatele plynu (RWE) 

 schválení záměru podílet se na spolufinancování opravy 

části fasády na sokolovně ve výši 60 000,-Kč 

 schválení opravy chodníku kolem parku na návsi ve výši 

120 000,-Kč 

 nákup žebříku a kontejneru na plast 

 záměr vydání vyhlášky o chovu a držení zvířat v obci 

 

15.8.2013 

 schválení vyhlášky o chovu a držení zvířat v obci 

 schválení konání hodů a stanovení vstupného 

 plnění usnesení 

 

3.10.2013 

 výroční zpráva o činnosti ZŠ Lesonice 

 výběr. řízení na dodavatele opravy chodníku - vítězem se 

stala f. Bartstav 

 nákup zametacího kartáče na VARI v ceně 23 800,-Kč 

 prodloužení smlouvy na VPP do 30.11.2013 

 projednání těžby palivového dříví na rok 2013-2014 

 schválení vypracování energetického auditu na budovu 

ZŠ Lesonice 

 

7.11.2013 

 návrh rozpočtu na rok 2014 

 jednání se Státním pozemkovým fondem 

 cenová nabídka na víceúčelové hřiště 

 zpráva finančního a kontrolního výboru 

 záměr vypracování Strategického rozvojového dokumentu 

obce Lesonice 
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III. Základní škola Lesonice – ohlédnutí za    

      loňským rokem 2012/2013 

„Škola má narozeniny, my máme přání jediný, 

 šťastné děti, šťastné děti, hlavně ty děti.  

Dobré je, že jsi na světě, to víš, že rádi máme tě, 

 sto let slaví, sto let slaví, právě těch sto let!“ 

 

 

 

     Narozeninovou písničkou, zazpívanou 

žáky ZŠ Lesonice, začala oslava stého 

výročí školy v červnu 2013. Oslava byla 

vyvrcholením celoročních příprav, které 

probíhaly ve dvou úrovních: příprava 

programu a pokračující rekonstrukce školy.  

     Takřka veškeré činnosti byly naplánované, časově rozložené a 

organizačně zajištěné tak, aby vše „klaplo“ v den oslav. Jediné, co 

nebylo původně v plánu, bylo zapsání nejrychlejší štafety ve 

dřepování do České knihy rekordů. 

      Z nenápadného malého projektu, ve kterém si měli žáci 

především osvojit dovednost zapisovat, číst a orientovat se v 

matematickém diagramu přes vlastní prožitek – cvičení dřepů, se 

stala hlavní událost dopoledního programu v sobotu 15. 6. 2013.   

     Co mě nejvíce těšilo a vyvolávalo pocity radosti, bylo vidění a 

vnímání pokroku, růstu sebevědomí, zlepšování fyzické kondice a 

znalosti svého těla u každého žáka, ať to byl prvňáček nebo páťák. 

Nikdo s nikým nesoutěžil, jenom sledoval svůj vlastní vývoj, 

radoval se z každého navýšení počtu dřepů a přitom jsme se 

vzájemně podporovali jako tým. 

              

           

         Děkuji všem žákům za nevšední každodenní zážitky, které 

jsem s nimi mohla vzájemně sdílet. 
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Abychom se lépe dostali do atmosféry blížících se oslav, byla 

okna školy zdobena číslicí „100“ už od září loňského roku.  Pod 

vedením Marty Berkové a Simony Houdkové žáci vyráběli, 

tvořili, malovali a zdobili vnitřní budovu školy. 

      Že se jim práce podařila, bylo znát na zpětné vazbě od 

návštěvníků oslavy. Marta Berková společně se svým vnukem 

vymyslela první logo školy, které bylo uvedené v život pokřtěním 

na oslavě výročí. 

      Velkým štěstím je zachování starých obrazů a školních 

pomůcek, jenž mohly být ukázány jako vzpomínka na staré časy. 

Děkuji kolegyním Martě Berkové, Simoně Houdkové a Jarce            

Fialové za jejich nadšení, nápaditost a chuť vše realizovat a 

bezvadně připravit. 
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     Odpolední program se nesl v duchu projevu hereckých 

žákovských talentů. Scénář pohádky „O perníkové chaloupce 

aneb jenom jako“, byl poměrně náročný.  Projížděla jsem si 

v myšlenkách žáky obsazených do jednotlivých rolí a přemýšlela, 

rozhodovala se, zda se do celé akce pustíme. 

      Ve jménu hesla „nic není nemožné“ a především ze zkušenosti 

a znalosti schopnosti našich žáků, jsem rozdala scénáře a začalo 

poctivé divadelní martýrium. Protože u nás ve škole hrají všichni 

žáci, musela jsem pohádku malinko přizpůsobit připsáním rolí. 

     A opět důvěra v žáky, v jejich nadšení a výkon s jakým 

pohádku v sokolovně zahráli, byla tou nejlepší odměnou.  

 

       Co se dělo mimo naši školní činnost a neméně důležité, byla 

rekonstrukce předzahrádky, nátěry školy, úprava zahrady, 

postavení pergoly, zajištění propagačních materiálů a 

doprovodného programu celého dne. 
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       Zde jsem se mohla s naprostou důvěrou opřít o starostu Pavla 

Hermana. Jeho organizační schopnosti, spolehlivost a 

zodpovědnost si zaslouží velký obdiv. 

      Našeho vzájemného porozumění pro dané věci a snahy 

vycházet si vstříc, si nesmírně vážím. Když jste obklopeni lidmi, 

se kterými je radost spolupracovat, odráží se toto nadšení i 

v samotném výsledku činností. Děkuji.   

   

Emilie Mácová, ředitelka školy 

 

Školní rok 2013/2014 

 

     Nový školní rok jsme zahájili v počtu devatenácti žáků, 

rozdělených do čtyř ročníků.   Když jsme před čtyřmi lety 

objednávali nové žákovské lavice, zadali jsme počet pro dvacet 

žáků. Tehdy navštěvovalo školu osm žáků a našim přáním bylo 

lavice naplnit.  S radostí se nyní díváme na téměř plnou třídu 

žáků. Vážíme si toho. Děkujeme rodičům za důvěru. 
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     Každý rok se snažíme vytvořit nějakou přidanou hodnotu 

k základnímu vzdělávání, které je samozřejmě prioritou. Podařilo 

se nám uvést v život již tradiční setkání pod vánočním stromem 

v obcích Lesonice a Petrovice.  

     Ve spolupráci s obcí Lesonice jsme vybudovali školní naučnou 

stezku a zorganizovali oslavu stého výročí školy. Ze žáků pomalu 

vyrůstají adepti pro ochotnické divadelní soubory v obou obcích 

díky jejich přirozenému talentu, který systematicky rozvíjíme 

v dramatickém kroužku.   

     V letošním školním roce budeme pokračovat v zavedených 

tradicích a realizovat i nové projekty. Stali jsme se součásti sítě 

„Tvořivých škol“ a projektu „Rodiče vítáni“. Chceme zvát na 

návštěvu malotřídní školy, ale nejenom je. Žáci třetího a čtvrtého 

ročníku si začali dopisovat se žáky z malotřídní školy ve Vranové 

Lhotě, okres Svitavy. Otevřeli jsme  školu pro děti z turistického  

 

 

oddílu DUHA ze Žďáru nad Sázavou, které prožily v září víkend 

ve škole a poznávaly okolní přírodu. Jejich upřímné nadšení 

z celého pobytu, z budovy školy, z přírody, ze vstřícností místních 

občanů, které během svého pobytu potkávaly, je tím nejlepším 

poděkováním.  
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     Největším projektem, do kterého se chceme pustit, je 

vybudování přírodní zahrady za budovou školy přesně podle 

daných kritérií, abychom získali certifikát „Přírodní zahrada“.  

     Co je přírodní zahrada? Přírodní zahrady bez hranic jsou 

společným projektem českých a rakouských organizací. Přírodní 

zahrady jsou oázou pro lidi, zvířata i rostliny. Cílem projektu je 

udržet neporušené životní prostředí, a to podporou přírodě 

blízkých zahrad a podporou přírodě péče o blízké rostliny (Citace 

z propagačního materiálu “Přírodní zahrady bez hranic.“) 

     Prostor za budovou školy je jako stvořený k vybudování 

přírodní zahrady v kombinaci se sportovním hřištěm.  Celý areál 

pak bude sloužit i široké veřejnosti.  Starosta Pavel Herman 

nechal vypracovat plán na sportovní hřiště a neodbytně shání 

financování.                                                                                   

     Přírodní zahradu bychom rádi budovali vlastními silami ve 

spolupráci – žáci, učitelé, rodiče, občané… Zastupitelé z Petrovic 

v čele se starostkou Irenou Záviškovou netušili, jak moc už se 

podílí na založení přírodní zahrady při jarním darování ovocných 

stromů. Stejně tak zastupitelé z Lesonic v čele se starostou 

Pavlem Hermanem při budování venkovní pergoly. Naše škola se 

obrátila i o odbornou pomoc na sdružení Lipka v Brně, abychom 

od začátku realizace postupovali podle zadaných kritérií. 

Interaktivní beseda k založení přírodní zahrady žáků s paní 

Kopřivovou ze sdružení Lipka, Brno 
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Jaká kritéria musíme splnit? 

     Nepoužívat pesticidy – nepoužívat lehce rozpustná minerální 

hnojiva – nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy – 

vytvořit prvky přírodní zahrady: živý plot z planých keřů, 

přirozenou louku, divoký koutek, květiny a kvetoucí trvalky, 

kompost, „domečky“ pro zvířecí pomocníky, zeleninové a 

bylinkové záhony, ovocnou zahradu, listnaté stromy, bobuloviny, 

atd.  

     Jsme si vědomi, že se jedná o dlouhodobý projekt náročnějšího 

charakteru, ale máme za to, že právě postupné zakládání zahrady 

se žáky, je jednou z výhod venkovské školy. Podporujeme tím 

přirozené prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Stojíme na samém 

začátku a zatím netušíme, jak celý projekt dopadne. Máme ale 

nadšení a chuť tvořit smysluplné věci, které přináší radost a užitek 

především dětem, navštěvujícím krásnou školu v Lesonicích.  A 

pokud naše aktivity budou mít přínos i pro místní občany a 

projíždějící turisty, co více si přát. 

 

Školní družina při ZŠ Lesonice 
     V letošním školním roce je činnost školní družiny zaměřena na 

pomoc. Celoroční projekt nese název: “Pomáhejme si“. Cílem 

projektu je v dětech vypěstovat vlastnost nezištně pomáhat 

potřebným. Hlavní pomoc je zaměřena na pomoc seniorům, 

mladším spolužákům, rodičům.  

1.10.2013 – mezinárodní Den seniorů ve škole –připravena 

ukázka výuka a občerstvení vyrobené žáky 

      Pomoc občas potřebuje každý z nás, ale někdy se bojíme, nebo 

netroufáme požádat své blízké. Potom záleží na empatii 

nejbližších osob, zda vycítí naše nesnáze a chtějí pomoci. Pro děti 

je taková pomoc někomu z rodiny výzvou, protože se cítí 

potřebnými a jejich sebevědomí se posílí. Odměnou pro všechny 

je vzájemné soucítění a vědomí, že umím pomáhat ostatním, že 

něco udělám pro druhé.     

     Letošní plán činností školní družiny je jiný, činnost je 

systematicky řízená, rozdělená podle zaměření na estetickou, 

dramatickou, sportovní činnost, deskové hry a turistiku. 

 

Za celý tým ZŠ Lesonice Emilie Mácová a Simona Houdková 
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IV. Jak probíhala Oslava 100 let školy 

 

     V Lesonicích u Moravského Krumlova jsme v sobotu 15. 6. 

2013 oslavovali 100. narozeniny naší školy, které byly spojeny se 

srazem rodáků obce Lesonice. Byly to pravé narozeniny s dortem 

a dárky. Přítomných 420 návštěvníků a rodáků zhlédlo připravený 

program ve školním dvoře a v sále místní sokolovny.  

      Oslava byla zahájena proslovem starosty obce Lesonice, 

starostky Petrovic a starosty Moravského Krumlova. V 

opraveném areálu školního dvora následovaly dva křty. Křest 

školního loga a křest první knihy o Lesonicích, kterou sepsali 

manželé Grunovi. Je uceleným souborem historie, ale i 

současnosti obce. Paní ředitelka Emilie Mácová s dětmi a 

kolektivem učitelů připravili nezapomenutelný zážitek v podobě 

vytvoření nového českého rekordu. Ten spočíval ve štafetovém 

dřepování 100 dřepů od každého žáka, včetně paní ředitelky, na 

čas. Přítomen byl i komisař z agentury Dobrý den, který potvrdil 

zápis do české knihy rekordů. Sčítat dřepy pomáhali rodiče žáků a 

celé zastupitelstvo obce Lesonice, které bylo oblečeno v 

kostýmech z doby první republiky.  
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     Děti zvládly výzvu s velkým odhodláním a za mohutného 

skandování v krásném ale horkém dopoledni potěšily mnohá 

srdíčka. Byla to atmosféra radosti a porozumění. Děti dostaly dva 

nádherné dorty, knihy a poukaz na zážitkový školní výlet, který 

věnovalo zastupitelstvo obce Lesonice.  

     K tomuto dni byla obec vyzdobena obecními prapory a 

základní škola dostala nový vzhled v podobě nové fasády, 

předzahrádky a opraveného školního dvora s pergolou k výuce v 

přírodě. Ve třídách bylo možno zavzpomínat na školní léta nad 

spoustou zachovalých historických školních pomůcek. Bylo 

možno se projet koňským spřežením v místním lese po trase 

školní naučné stezky.  

    Odpolední program byl veden v místní sokolovně, kde bylo 

připraveno také výborné pohoštění. Děti měli k dispozici skákací 

hrad a zábavné aktivity, které věnovala na tuto akci Česká 

spořitelna. Připravili jsme ke zhlédnutí na 500 starých fotografií. 

Po občerstvení nám děti základní školy zahrály hodinové 

představení pohádky O perníkové chaloupce aneb jenom trochu 

jinak. Po všech těch dřepech zvládly celé představení na 

profesionální úrovni a sklidily velký aplaus. Následovalo 

vystoupení multižánrové hudební skupiny z Moravského 

Krumlova pod názvem Švédova trojka. Jejich hřejivé tóny 

obměkčily nejedno srdce. A dostáli uznání, že letošní prvenství v 

Portě jim právem náleží. Pro milovníky dobrého vína byla 

připravena komentovaná degustace špičkových vín z produkce 

Ing. Radka Hanzla. Večer jsme zakončili rockovou zábavou se 

skupinami MONROE a BAGR. 

Na malou vesničku to byl den s velkým D. Lidé se bavili a ani 

nevnímali tu spoustu ochotných dobrovolníků, kteří to vše s 

láskou připravili. Za to vše jim patří obrovské uznání a dík. Jsme 

rádi, že to vše mělo cenu a vytvořilo příjemné setkání se spoustou 

milých lidí, kteří rádi opět zavítali do své rodné vesničky. 

Nakonec patří poděkování našim dětem, učitelkám a především 

nenahraditelné paní ředitelce, která dokáže vždy nadchnout a 

probudit v člověku touhu něco dokázat. To, co dokázala s našimi 

dětmi, byla inspirace k zamyšlení i pro nás dospělé. 

 

Pavel Herman, starosta obce Lesonice  
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V. Činnost TJ Sokol Lesonice v roce 2013 

 

Stejně jako loni i v roce 2013 připravil TJ Sokol Lesonice pro 

své členy pestrý program. Na děti bylo pamatováno zejména 

začátkem měsíce 

února, kdy pro ně 

byl připraven 

maškarní karneval, 

tentokrát 

v pirátském duchu. 

Sokolovna se 

proměnila v palubu 

pirátského korábu a 

děti si mohly 

vyzkoušet 

nejrůznější činnosti, 

jež správný pirát 

musí umět, aby se neztratil ani na moři, ani na souši - vytírání 

palubní podlahy, boj s krokodýlem a kormidlování lodě. Co by to 

bylo za pirátské odpoledne, kdyby chyběl poklad? A proto i na 

naše šikovné piráty čekala truhla plná sladkostí  a dárečků. Proto 

patří poděkování všem pomocníkům, kteří přiložili roku k dílu a 

připravili pro děti krásný zážitek.   
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Začátkem měsíce března proběhla valná hromada, která 

přinesla ohlédnutí za prací obou jednot. Všichni zúčastněni byli 

seznámeni s činností a financováním uplynulého období a také 

s plánem na následující rok 2013. O příjemný kulturní zážitek se 

postarala nejen Simona Houdková, která s dětmi nacvičila několik 

písní, ale také gymnastické dovednosti mladých sokolských 

cvičenců.  

V březnu všem našim občanům a návštěvníkům obce 

zpříjemnili večery členové ochotnického souboru premiérou 

divadelní komedie „Hexenschuss“. O úspěchu tohoto představení 

svědčí také několik odehraných repríz.   

Přestože účast byla nevelká, uskutečnil se 21. dubna výšlap na 

Hadcovu step u Mohelna. Počasí nám přálo a tak jsme se prošli 

příjemnou krajinou, prohlédli jsme si mlýn a v závěru si 

vychutnali zasloužené špekáčky. Věříme, že i takovéto akce 

najdou časem svoje příznivce.  

Poslední červnová sobota patřila opět našim dětem. Ve 

spolupráci s obcí byl připraven program ke Dni dětí a zároveň 

proběhly i Rybářské závody. Kromě střelby ze vzduchovky, která 

děti lákala nejvíce, si mohly vyrobit různé náramky, přívěsky, 

zaskákat si v pytli, vyzkoušet si svoji paměť, projet se na 

koloběžce a mnoho dalších zábavných aktivit. Odpoledne plné her 

a zábavy si všichni užili, zejména ti nejmenší. 
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V červenci a srpnu proběhla oprava fasády u hlavního vchodu 

a propojení sborovny s hlavním sálem. Financování akce zaštítila 

ze svého rozpočtu obec Lesonice, za což patří zastupitelům dík. 

Propojení sborovny a hlavního sálu zvýšilo kapacitu sokolovny a 

tím i její využití při větších společenských akcích.  

 

V novém školním roce začalo v poněkud nepravidelné formě 

cvičení sokolské všestrannosti dětí. Snad se podaří udržet jeho 

běh. 

Jako již tradičně si můžete vánoční svátky příjemně zpestřit 

aktivní účastí na turnaji ve stolním tenise. Letos se podařilo získat 

finanční prostředky z grantu vypsaného firmou ČEZ a.s., za které 

se pořídily odměny, nový pingpongový stůl, míčky a pálky. Takže 

sportu zdar!  

Toto vše je výsledek činnosti členů obou našich jednot, 

dobrovolníků a obce Lesonice, která se největší částí podílí 

finančními prostředky. Vám všem patří velké poděkování a 

zároveň Vám jménem obce sokolské přejeme krásné prožití 

Vánočních svátků, hodně štěstí a především zdraví do roku 2014.  

 

Za  Tělocvičnou jednotu Sokol Lesonice Jaroslav Pavlů 

 

VI. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2013 

 

     Dříve, než se začnu rozepisovat o tom, co naše jednotka celý 

rok podnikala, chtěl bych poděkovat Vám všem občanům obce 

Lesonice za to, že jsme tento rok opět zvládli bez zásahu u požáru. 

V dnešní době, kdy jsou domy plné elektroniky, je toto riziko 

opravdu vysoké, vždyť vlastně názorným příkladem může být i 

požár v naší sousední obci Petrovice, kde začal hořet rodinný dům 

od elektroniky.  

     Naštěstí díky včasnému nahlášení požáru a následnému 

rychlému zásahu nebyly škody až tak veliké. Proto prosím buďte 

opatrní, neponechávejte nic náhodě a všímejte si i neobvyklých 

jevů v okolních domech. 
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     Mezi první aktivitu sboru v tomto roce můžu zařadit Hasičský 

ples, který proběhl šestnáctého února a myslím si, že se tato akce 

vydařila a je to veliký důvod k pokračování do dalších let. 

     Březen byl měsícem změny velitele a to z rozhodnutí již 

nepokračovat ve funkci p. Davidem Pejsarem.  Tímto bych mu 

chtěl jménem celého sboru poděkovat za jeho aktivitu, během 

doby, po kterou stál v čele našeho sboru.  

     Novým velitelem se stal p. Ing. Jindřich Vaníček st. a věřím, že 

pod jeho vedením bude sbor i nadále fungovat na dobré úrovni. 

V tomto měsíci dále proběhlo školení strojníků a to p. Martina 

Závišky a p. Bc. Marka Štrose. 

     Duben se nesl ve sportovním duchu hasičských závodů. 

Prvním závodem bylo okrskové kolo konané v Rybníkách, kde se 

muži umístili na krásném druhém místě, stejně tak i ženy obsadily 

druhou příčku. 

     Další soutěž v pořadí byla O pohár starosty obce Lesonice, kde 

muži sice dosáhli dobrého času (19,23s), ale i tak to stačilo jen na 

čtvrté místo, lesonické ženy s časem 20,88s obsadily první místo a 

zlatý pohár, tak zůstal v Lesonicích. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli 

s organizací této soutěže, jejího průběhu a výborného občerstvení. 

     V květnu jsme navštívili soutěž v Rozkoši, kde muži obsadili 

dvanácté místo a ženy opět první. 

Dále proběhla oprava pumpy před požární zbrojnicí a vyčerpání 

studny z důvodu 

vyčištění. 

    V září jsme 

zainvestovali nejen 

částí svého rozpočtu 

z obce, ale i svým 

časem do opravy 

požární zbrojnice. 

Proběhlo zateplení 

stěny v garáži a 

zateplení stropu nad 

zasedací místností. 

 

 



 19 

     V Listopadu byl proveden sběr železného odpadu, při kterém 

bylo odstraněno ze sloupů staré již nefunkční rozhlasové vedení. 

 

     

    Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat jménem 

lesonických hasičů za podporu obci Lesonice, panu starostovi za 

vstřícnost a kladný přístup k našemu sboru, zastupitelům obce a 

všem občanům, kteří jsou nám nápomocni při různých činnostech, 

které náš sbor provozuje. 

         

Bc. Marek Štros 
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VII. Rybářské okénko 

 

   S potěšením mohu konstatovat, že jsme úspěšně zvládli další 

rok rybaření a rybníček nám nevyschnul. Do rybolovu se zapojilo 

24 dospělých rybářů a rybářek. Z dětí nám zůstalo aktivních jen 

pár. Podařily se uspořádat dvakrát závody. Oboje nám hodně 

ovlivnilo počasí. Ale s tím nic nenaděláme.  

 

 
     

     Důležité bylo setkání stejně zapálených bláznů. Vždy se něco 

ulovilo a když nebraly ryby, tak vždy bylo co pít a jíst. 

 Letos bylo vysazeno do naší vody - kapr  172 ks o celkové váze 

355kg, štika 9 ks o délce 30 - 45cm, lín 15 ks 3kg. 

  

    V jarních měsících nám část obsádky lekla z důvodů 

onemocnění jarní virémie. Uhynulé ryby byly následně 

nahrazeny. Celkový počet ulovených ryb jsem letos zatím 

nespočítal. Ale odhaduji, že bylo uloveno a přisvojeno kolem 35 - 

40 kaprů v lovné míře 45 - 55cm. 
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      Pro zimní období bude nutné udržovat průtok potoku a 

prosekávat otvory v ledu. 

 
 

 Z rybníčku se stalo cílové místo procházek početné skupiny 

našich spoluobčanů. Věřím, že se nám ho podaří zachovat i v 

dalších letech. 

Petru zdar.  

Pavel Herman 
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VIII. PŘEHLED AKCÍ A AKTIVIT V ROCE 2013 – POHLED 

STAROSTY OBCE 

      

     V letošním roce proběhlo v naší obci mnoho kulturních a 

společenských akcí. Podařilo se za podpory dotací 

z Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury, rozpočtu obce a 

především pomocí ochotných spoluobčanů připravit celou obec na 

velkou oslavu 100. výročí založení ZŠ Lesonice. 

      V průběhu roku kulturní a společenský život našich 

spoluobčanů doplnily i další neméně zajímavé události.  

 

Výčtem vám připomenu:  

 

hasičský ples        

vítání občánků 

dětský maškarní ples    

divadelní představení 

první pivní slavnosti    

oslava 100. výročí založení ZŠ Lesonice  
rybářské závody dětí a dospělých      

tradiční a babské hody 

dětský den       

pingpongový turnaj 

stezka odvahy a táborák      

soutěž v požárním sportu  

        o pohár starosty  

vydání knihy o Lesonicích 

lesonická ochutnávka 
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     Všechny tyto akce byly jedinečné a neopakovatelné. Tento 

výčet svědčí o tom, že se chceme a také umíme kulturně bavit. 

Byla to spousta neviditelných hodin práce ochotných lidí, kteří 

obětovali své volno pro udržení společenského života jedné malé 

vesničky. 

      Patří jim obrovské poděkování a současně i přání, aby se 

zapojilo ještě více dobrovolníků. Protože jedno lidové pořekadlo 

praví: „ Jak si usteleš, tak si také lehneš“.  A já bych si přál, aby 

se v Lesonicích každému uléhalo co nejlépe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hody 2013 

 

 

Hody 2013 
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Sluší jim to. 

 

    

Hody 2013 
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      Obrovské poděkování patří naší škole, která pod vedením 

Mgr. Emílie Mácové dokázala společně s obcí připravit 

velkolepou oslavu nejen školy, ale i oslavu lidskosti, přátelství a 

touhy něčeho velkého dosáhnout. Naše děti jsou toho příkladem.  

    

      Když se spojí zdánlivě zanedbatelný dřep v dřepování, tak 

vznikne REKORD. Berme si příklad z naší školy a malých dětí, 

které pod správným vedením dokázaly zhodnotit své úsilí a 

současně potěšily a proslavily naši obec. 

 

 
 

    

  Velkým historickým počinem pro obec je fakt, že se podařilo za 

pomoci velkého počtu občanů a manželů Grunových  sepsat a 

následně i vydat jedinečnou knihu o Lesonicích. Je to velice 

hodnotné dílo. Současně se podařilo zdokumentovat fotografie, 

listiny a příběhy z dávné historie naší obce.  
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Rok 2013 byl i bohatý na investiční akce a opravy. 

Výčtem: 

 - oprava chodníku u školy  146 000,- 

-  oprava zahradního domku, přístupové cesty, pergola, úprava     

    škol. dvora                                       240 000,-  

-  oprava a nátěr fasády školy                72 200,- 

-  osázení školní předzahrádky               37 600,- 

-  oprava fasády na sokolovně               60 000,- 

-  oprava chodníku kolem parku          119 000,- 

-  oprava koupaliště                                 4 500,- 

-  oprava sochy sv. Jana Nepomuckého 73 000,- 

-  demontáž starého nefunkčního rozhlasu 

-  výsadba 750 dubů a 80 líp za koupalištěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem za aktivitu a přeji do příštího  

 

Pavel Herman, starosta obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava sochy 

sv. Jana 

Nepomuckého 
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IX. LESOŇÁKŮM PRO POUČENÍ, SOBĚ PRO RADOST 

   Koncem května 2013 vydala obec Lesonice knihu, která mapuje 

místní dějiny a pamětihodnosti. Publikace o rozsahu 128 stran 

byla vydána při příležitosti oslav stého výročí místní školy. Jádro 

knihy tvoří historie obce od středověku do současnosti, členěná do 

příslušných kapitol.  

 

     Kromě toho si můžete přečíst také pojednání o živé i neživé 

přírodě, archeologii, starých cestách, po místních jménech a 

dalších zajímavostech, které zanechaly minulé generace v krajině 

kolem Lesonic.  

      Jejímu vydání předcházel zhruba půlroční intenzivní sběr 

podkladů. Poznatky jsme získali studiem odborné literatury, 

dochovaných písemností v archivech včetně obecní a školní 

kroniky. Velkým přínosem byly také pravidelné besedy, které se 

konaly v lesonické škole od ledna do března každé pondělí. 

Scénář besed se ustálil do podoby námi připravené prezentace a 

následného „besedování“ k danému tématu. Součástí sběru 

podkladů byla také archeologická vycházka koncem října.  
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      Na besedy nosili místní občané i rodáci dobové fotografie. Ty 

jsme naskenovali a na dalších sezeních jsme je promítali na plátno 

a společně se je snažili popsat a datovat. Nasbíraný obrazový 

materiál jednak přispěl k atraktivitě vydané publikace, jednak 

vznikl uspořádaný fotoarchiv, který docení příští generace. Část 

tohoto fotoarchivu jste si mohli prohlédnout na výstavě v 

sokolovně při obecní slavnosti.  

    Jsme si vědomi, že výsledek našeho psaní má daleko k 

dokonalosti. Pokud při čtení knihy najdete jakékoliv věcné chyby, 

budeme rádi, když nám je sdělíte. Pokud máte pocit, že nějaká pro 

dějiny obce významná událost či zajímavý příběh v knize chybí, 

zapište je na papír a předejte nám nebo vašemu starostovi. Také 

nasbíraný fotoarchiv jistě není úplný. Cenné fotografie pro dějiny 

Lesonic lze očekávat zejména u rodáků případně pozůstalých, 

bydlících v tento čas mimo Lesonice. 

      Budeme vděčni zejména těmto rodinám, pokud umožní 

prohlédnout jejich alba starých fotografií.  

Bronislav a Eva Grunovi  
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X. LESONICKÁ OCHUTNÁVKA 2013 

 
Poslední listopadový den se větší polovina obyvatel malé 

vesničky Lesonice sešla v místní sokolovně na několik potěšení 

v podobě výborného vína, výborné muziky a na jedničku 

chutnající pomazánky. 

Tyto tři ingredience 

dobré zábavy zajistila 

obec Lesonice pro 

všechny občany. Hudbu 

nám naservírovala 

Švédova trojka 

z Moravského 

Krumlova a v lidovém 

tónu okořenil 

harmonikář Roman 

Hrdina. Okouzlující 

vína naléval ze své 

produkce Radek a Karel Hanzel. Hlavním chodem večera byla 

soutěž o nejchutnější pomazánku, které k nám dorazily i 

z okolních vesnic. Vítězem se stal každý, kdo tento den přišel 

ochutnat z lesonické pohostinnosti. Opravdovým vítězem 

nejchutnější pomazánky se stala nejmladší účastnice Kateřina 

Vávrová. Celkem se sešlo 35 pomazánek různých chutí, 

ingrediencí a barev. Děti ocenily domácí buchty a dříve narození  

uspokojili chuťový dojem vepřovým gulášem. Všichni zúčastnění 

se shodli na bezpodmínečném pokračování  nové tradice i 

v příštím roce. 

 

Pavel Herman 
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POZOR!   NOVINKA! 

 

XI. PUTOVÁNÍ „OD SÁDOVCE K SÁDOVCI“ 

 
 

     Ve svátek svatého Jiří bývalo zvykem pořádat obecní 

obchůzky po hranicích katastru. Jejich účelem byla kontrola 

hraničních kamenů – sádovců. 

     Hraniční kameny byly při té příležitosti nabíleny vápnem. Pro 

lepší zapamatování u důležitých sádovců někdy dostávali chlapci 

výprask. Obec Lesonice se rozhodla obnovit tuto starobylou 

tradici. Děti mohou přijít bez obav.     

     Na programu bude jen obchůzka, nanejvýš bílení sádovců 

vápnem. Z důvodu kolize termínů s velikonočními svátky 

obchůzka proběhne dříve - v sobotu 12. dubna. 

     Sraz je ve 13 hodin u školy. Ukončení odhadujeme po 17. 

hodině. I když neplánujeme obejít celý katastr, počítejte s delší 

chůzí terénem, takže nezapomeňte na přiměřenou obuv a 

občerstvení. Trasu přizpůsobíme počasí. Za mimořádně 

nepříznivých podmínek se akce ruší. 

 

Vycházku vedou Bronislav a Eva 

Grunovi. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tip na výlet 
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Prosincové vystoupení žáků ZŠ Lesonice při rozsvěcování 

Vánočního stromu v místním parku. 

 
 

XII. AKCE V ROCE 2014 
Pozvánka pro všechny občany: 

28.12. 2013  turnaj ve stolním tenise 

28.01. 2014  Hasičský ples 

01.03. 2014  Dětský maškarní ples 

15.03. 2014  První školní a obecní ples od 18.00 hod. 

                     s tanečním zahajovacím vystoupením žáků 

30.03. 2014  Vítání občánků 

únor-duben  divadelní představení 

  

12.04. 2014 – sobotní putování „od sádovce k sádovci“ – bližší      

                       informace v článku tohoto zpravodaje. 

 

květen 2014 – sokolovna Lesonice- žákovské divadelní       

                        vystoupení „O perníkové chaloupce aneb jenom   

                      jako!“ 

03.05. 2014  II. Pivní slavnosti 
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Vážení spoluobčané, 
Přejeme Vám všem nádherné prožití nadcházejících svátků Vánoc 
a do roku 2014 hlavně hodně zdraví a životní energie. 
 
Zastupitelstvo obce 
    
                                                                        PF 2014 
 

 


