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I. SLOVO ÚVODEM 

 

Vážení spoluobčané, 
 

     tradičně dostáváte do svých poštovních schránek již jedenácté 
číslo  obecního „Lesoňáka“. Prazvláštní, nejistá, pandemická doba 
redukovala i letos akce v naší obci, nicméně některé oblíbené 
aktivity se podařily, a nejen to, parta nadšenců založila v naší obci 
historicky první fotbalový klub, otevřeli jsme Vodní dílo Lesonice, 
spustili vybudování kanalizace. Nejen o těchto se můžete dočíst 
v letošním Zpravodaji. Tradičně jsme zařadili i několik historických 
fotografií, včetně článku o historii naší obce úhlem pohledu  
manželů Grunových, za což jim děkujeme. Budeme rádi, pokud 
Vám tímto číslem zpestříme závěr letošního roku.   
  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 2021 

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Lesonice 2021 ( v bodech) 
 
4. 2. 2021 
- žádost VAK Třebíč na zajištění dofinancování kanalizace a 
vodovodu vy výši 18.248 000,- Kč 
- inventarizační zpráva 
- investiční akce na rok 2021 
- dotace z JMK na dofinancování vodního díla ve výši 400 000,- 
8. 4. 2021 
- schválení účetní závěrky obce Lesonice a ZŠ Lesonice  
- hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice 
- schválení inventarizační zprávy 
- vyřazení travní sekačky a předání do užívání TJ Sokol Lesonice    
  a fotbalovému klubu 
- jednání krizového štábu 
- zadání projektu na úpravu komunikací po dokončení splaškové 
kanalizace 
13. 5. 2021 
- žádosti občanů 
- dodatky smluv na svoz tříděného odpadu s firmou AVE 
- problematika odpadového hospodářství a zvýšení cen 
  za skládkování 
- žádost o finanční podporu fotbalového klubu TJ Sokol Lesonice – 
schváleno 10.000,- 
 
17. 6. 2021 
- závěrečný účet obce Lesonice za rok 2020 
- 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 
- rozhodnutí o otevření koupaliště a stanovení podmínek provozu  
  v omezeném stavu 
- podpora výstavby domu pro seniory v Miroslavi 
- doplnění mobiliáře na koupališti a dětském hřišti 
- kanalizace  
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21. 7. 2021 
- informace o zvyšování cen za komunální odpad 
- schválení dotace pro TJ Sokol Lesonice ve výši 50 000,-  
- dokončení výstavby vodního díla Lesonice 
- povolení tradičních hodů 
- výběrové řízení na dodavatele výstavby kanalizace a  
  rekonstrukce vodovodu 
30. 9. 2021 
- žádost o spolufinancování sociálních služeb v ORP Moravský  
  Krumlov 
- návrh na koupi lesních pozemků – 2,71 ha 
- zahájení výstavby splaškové kanalizace a rekonstrukce  
  vodovodu 
- slavnostní otevření vodního díla Lesonice a návštěva pana  
  hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha 
- krizové řízení obce a zasedání krizového štábu 
21. 10. 2021 
- těžba dřeva a prodej palivového dříví: borovice – 400/mp,  
  akát,  
  jasan, dub- 700/mp 
- projednání obecně závazné vyhlášky o odpadech a stanovení  
  ceny za svoz kom. odpadu za občana - cena byla stanovena na  
  700,-/rok 
- schválení smlouvy na nákup lesních pozemků 
- výstavba kanalizace 
- řešení krizového řízení obce 
- souhlas s technickým zhodnocením veřejného vodovodu 
- řešení problému s tříděným odpadem 
- řešení úvěru na kanalizaci 
 
1. 12. 2021  
- schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2022 
- schválení příspěvku na dopravní obslužnost pro IDS JMK ve výši  
  24 800,- 
- schválení obecně závazné vyhlášky – poplatek za svoz kom.  
  odpadu za osobu a rok – 700,- 
- dodatek ke smlouvě s lesním hospodářem 
- smlouva s VAK Třebíč o financování kanalizace a splátkový  
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  kalendář 
- řešení úvěru na kanalizaci  
- plán inventur za rok 2021 
- informace o ukončení plánované akce – Výstavba optické sítě –  
  důvodné vyjádření f. CETIN o nemožnosti zvládnout výstavbu do  
  termínu a odstoupení od projektu je na stránkách obce 
                                                                                           
 
 
III. SLOVO STAROSTY 

 

Vážení občané, 
     dovoluji si Vám v první řadě popřát pevné zdraví a moudrost 
v rozhodování. 
      
V loňském roce jsem optimisticky očekával, že vše bude za námi a 
život v obci navrátíme do starých kolejí. Ovšem realita je jiná a ať 
má na to každý svůj názor, protože žijeme v demokratické zemi, tak 
se nedovedu zbavit myšlenky, že ne všichni si uvědomují,  s čím si 
zahráváme. Přeji všem, aby vaše rozhodnutí a postoj k epidemii 
nebylo zatíženo špatným svědomím 
.  
     Po jarním nouzovém stavu k nám přišlo přívětivé léto. Očekávání 
všeho dobrého bylo podpořeno možností volného pohybu, 
dovolenou a setkáváním se s rodinou a přáteli. Mohli jsme trávit čas 
na koupališti a bylo několik kulturních a společenských akcí. 
Proběhly vydařené hody a volně se mohlo sportovat. Fotbalisté nám 
zpříjemnili několik víkendů novou podívanou. Proběhl vydařený 
příměstský tábor a škola se o prázdninách otevřela pro děti 
k doplnění zameškané výuky. Všem, kteří organizovali a podpořili 
tyto báječné aktivity patří velké poděkování. 
 
     V tomto roce nebylo mnoho času uspořádat další akce. Jsem 
velice rád za tyto aktivity a vážím si účasti každého. Současně jsme 
ale přišli o divadlo, hasičský ples, pomazánky, byly omezeny 
velikonoce a nyní i doba adventní s obdobím vánočním.   
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Lesonické hody 2021 

 
Kanalizace 
 
     Výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu byla v září 
konečně započata. V jarním období proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Byla vybrána firma MBM Trade. V září 
hned po předání staveniště zahájila stavební práce. Dle kontrolních 
dnů a zatím provedené výstavby v části obce můžeme konstatovat, 
že firma MBM Trade odvádí dobrou práci. Komplikace v dopravě, 
hluk a prach, to jsou menší komplikace spojené s takto velkou 
stavbou. Jsem rád, že občané zatím přistupují s respektem a 
průběh prací není narušován. 
     Přes zimní období bude výstavba pozastavena. V současné 
době je vedeno jednání se SÚS Znojmo o řešení rekonstrukce 
vozovky po dokončení kanalizace v roce 2023. Jednáme o 
provedení celoplošného povrchu státní komunikace přes Lesonice. 
Místní komunikace budou opraveny v rozsahu narušené části 
vozovky. Chodníky bude firma MBM Trade dávat do původního 
stavu.  
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     Předpokládané investiční náklady stavby kanalizace a 
rekonstrukce vodovodu byly stanoveny dle uznatelných nákladů  ve 
výši 40 318 759,- 
     Financování akce bylo stanoveno dle schváleného rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze St. fondu životního prostředí ve výši dotace  
63,75% z uznatelných nákladů.  
     Obec Lesonice bude dofinancovávat částku ve výši 17 005 596,-
. Tato částka bude z velké části kryta úvěrem z KB ve výši 
13 000 000,-.  
     V současné době zdražování a nejistoty dostupnosti materiálů 
všeho druhu je možno očekávat, že plánovaný rozpočet dozná 
změn. Ve spolupráci s hlavním investorem VAK Třebíč vše 
projednáváme a hledáme cesty jak stavbu udržet v rozmezí 
rozpočtu. 
 

 
Stavební práce na kanalizaci – ulice směrem na Petrovice 

 
Život v obci 
 
     V listopadu loňského roku byla zahájena výstavba vodního díla 
Lesonice. Tato stavba nás provázela až do letních měsíců. Chci 
poděkovat firmě KAVYL za velmi dobře zvládnutou stavbu a firmě 
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VZD incest za administraci dotačních podpor z ministerstva 
zemědělství ve výši 3 472 000,- a z rozpočtu JMK 450 000,-. Díky 
těmto prostředkům se podařilo v obci vytvořit nový prostor pro volný 
čas a relaxaci. Souběžně s výstavbou nového vodního díla se 
podařilo zrekonstruovat i hráz a výpustní zařízení na starém 
rybníčku.  
     Po jarních omezujících opatřeních byla opět možnost pořádat 
akce a volně se pohybovat. V obci byly zahájeny nové aktivity. Chtěl 
bych poděkovat všem fotbalistům za založení klubu. V širokém okolí 
nám vytvořili významnou reklamu. Rádi jsme je jako obec podpořili 
a přeji jim pevné zdraví do dalších zápasů. Děláte nám radost! 
     V létě se nezapomnělo ani na děti. Díky ochotným vedoucím 
z TJ Sokol Lesonice proběhly příměstské tábory s velkou účastí. 
Všem moc děkuji a vážím si dobře investovaného času do našich 
dětí. Máte můj velký obdiv a poděkování. I ZŠ Lesonice vytvořila pro 
děti prázdninový program a podpořila nastartovat v obci zase 
normální život. Děkuji vedení školy za vstřícný postoj k dětem, 
rodinám a  životu v obcích Lesonice a Petrovice. 
     Koncem léta jsme po roční pauze zase mohli uspořádat 
krojované hody. Nevím, jestli to bylo tou pauzou, ale připadalo mě, 
že hody byly srdečné, pohodové a lidé byli spokojení. Děkuji chase 
za organizaci a všem občanům děkuji za podporu a účast. Děkuji i 
Josefu Kocábovi a Jitce Vávrové za celodenní maraton ve 
vyhlídkovém vláčku. Bylo to super.  
      Na sklonku léta se nám podařilo uspořádat dvě akce na novém 
vodním díle. První bylo Slavnostní otevření vodního díla za 
přítomnosti pana hejtmana Jihomoravského kraje Jana 
Grolicha, starostů okolních obcí, hostů a občanů obce Lesonice. 
Tento den byl nejen pro mě velkou odměnou za dosavadní práci pro 
obec a občany obce Lesonice. Byla to prezentace obce s širokým 
rozsahem. Informace o této události byla nejsledovanější zprávou 
daného dne v Jihomoravském kraji (22 000 shlédnutí a odkazů ve 
sdělovacích prostředcích). Návštěva pana hejtmana Grolicha byla 
pro nás odměnou. Navštívil i místní školu a kladně zhodnotil rozvoj 
obce. Byl to pro nás dobrý podnět k další práci. Děkuji za podporu 
a organizaci akce všem zúčastněným. 
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Další víkend jsme již v neoficiálním duchu strávili den s potápěči na 
novém vodním díle. Děkuji potápěčům za zpříjemnění dne a věřím, 
že kdo přišel na kteroukoliv z těchto akcí, tak si užil dobré nálady. 
 
  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slavnostní otevření vodního díla Lesonice za přítomnosti hejtmana JMK 

                                        
        
 



 10 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otevření vodního díla Lesonice za přítomnosti veřejnosti 

 

 

 
IV. ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY LESONICE V ROCE 2021 

 

 

 

 

Ohlédnutí za adventem 2020 

     Adventní přípravy a závěr roku probíhaly nadále v režimu 
přísných hygienických a organizačních opatření. Přesto jsme si tyto 
dny zpříjemnili již tradičními zvyklostmi. Svátek Mikuláše jsme 
oslavili čertovsko – andělským rejděním, focením v maskách a 
výtvarnými dílničkami. 
     S blížícím se adventem se škola rozvoněla jehličím a naplnila se 
sváteční náladou. V družině na děti čekal adventní kalendář plný 
úkolů, společného tvoření a her. Oblíbenou součástí každého dne 

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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bylo setkání u adventního věnečku s pozitivním poselstvím na 
předvánoční dny. Školou se nesla vůně perníčků, které děti pekly a 
zdobily. Aby nezůstala tato kouzelná předvánoční atmosféra jen za 
dveřmi naší školy, rozhodli jsme se loni navštívit lesonické seniory 
v jejich domovech. Děti pro ně připravily přání s drobnými dárečky. 
Další vánoční přání putovala též do domova pro seniory v Šanově, 
kterým také udělala velkou radost. 
     Poslední školní den v roce jsme se sešli u vánočního stromečku, 
abychom si vzájemně předali malé dárky a popřáli pěkné sváteční 
dny.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nový rok 2021 
 
     Do nového roku jsme všichni vstupovali s nadějí, že pandemie je 
již na ústupu a školy se zavírat nebudou. Bohužel jsme se začátkem 
jara opět ocitli na distanční výuce, ale naštěstí jen na pár týdnů. Od 
loňska jsme na to byli všichni již připraveni, a proto jsme po návratu 
do školy nemuseli nic dohánět. Těšili jsme se na kamarády a s 
vděčností jsme si užívali společné aktivity.  
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Den Země 

     Jako každý rok i letos jsme si 22. dubna připomínali Den Země. 
Povídali jsme si o naší modré planetě, co je pro ni dobré a jaké 
lidské činnosti Zemi škodí. Svoje představy jsme ztvárnili kresbou. 
Z papíru jsme skládali „origami“ brouků, zpívali písničky o stromech 
a vytvářeli pracovní listy s tématikou ochrany životního prostředí.                                     
     Přemýšleli jsme, jak my, školáci, můžeme přispět k tomu, aby 
naše Země byla krásná. Vydali jsme se na vycházku a pozorně se 
dívali okolo sebe. Viděli jsme krásně upravené zahrádky u domů, 
ale také hromadu uhlí na topení u jednoho z nich, což byl pro nás 
námět k zamyšlení a debatě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Po cestě k lesu kolem polí jsme sbírali odpadky - většinou plasty 
a papíry, ale odnesli jsme z lesa také kus drátu. Zahráli jsme si 
různé hry a zopakovali si, jak se chovat v přírodě, abychom neplašili 
zvěř v jejich životě a péči o mláďata, poznávali jsme stromy podle 
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kůry, učili se ohleduplnosti. Všechno jsme zachytili na svých 
fotografiích. Náš projekt jsme doplnili poznáváním anglických 
slovíček vztahujících se k tématu Země. Slíbili jsme si, že se 
budeme o prostředí, ve kterém žijeme, pěkně starat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den dětí 

     Mezinárodní den dětí letos na naší škole proběhl poněkud 
netradičně. Byl plný her a zajímavých činností, ale hlavní téma bylo 
zaměřeno na ekologii. Zhlédli jsme prezentaci o zpracování odpadů 
dříve a dnes, zamýšleli jsme se nad výsledky bádání archeologů 
dnešních a budoucích, povídali si, jak my sami ovlivňujeme 
prostředí, ve kterém žijeme. Stavěli jsme plastiky z recyklovatelných 
materiálů. Přestože výsledek stavby neodpovídal našemu 
očekávání, získaná zkušenost stála za to. Vyrazili jsme do přírody, 
po cestě jsme hráli hru „Najdi,co do přírody nepatří!“. Zastavili 
jsme se u obecní skládky, vysvětlili si její důležitost a pravidla 
provozování. Následovala poslední hra, ve které se děti proběhly v 
lese, ale zároveň se o něm i něco nového dozvěděly. A na závěr 
samozřejmě dostaly sladkou odměnu. 
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Den s předškoláky 

     V pondělí 28. 6. nás navštívilo sedm z osmi budoucích prvňáčků. 
Přivítali je ostřílení školáci, aby spolu s nimi prožili první opravdový 
školní den. Ten začal činnostmi v ranní družině – hrami, fotbálkem 

na hřišti a první školní svačinkou od maminek.😊 Ve třídách si starší 

spolužáci pro ně připravili spoustu zajímavých zábavných úkolů a 
povídali si o tom, co je v první třídě čeká. Potom si budoucí prvňáci 
vyšli na procházku pozdravit nemocnou kamarádku.  
     Po dobrém obědě následoval odpočinek se čtením pohádky a 
nakonec si děti zasportovaly na školním hřišti. Nikomu z nich se 
domů moc odcházet nechtělo. Bylo zřejmé, že se do školy už velice 
těší. 
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Výlet do Moravského Krumlova 

     Poslední den školního roku jsme zakončili výletem do 
Moravského Krumlova. Autobus nás vyvezl na zastávku.     Pohráli 
jsme si na hřišti nedaleko Floriánku. Přímo u kaple jsme se s 
okouzlením dívali na město pod sebou a vyprávěli pověsti, které se 
k tomuto místu a jeho okolí vztahují. Děti dostaly veliký úkol – hlídaly 
všechny paní učitelky, aby nespadly ze srázu! 

 

 

 

 



 17 

     Na zpáteční cestě jsme procházeli pohádkovým lesem plným 
veselých skřítků, něžných víl a tichých motýlů. Luštili jsme rébusy, 
dozvěděli se, co je to „slepenec“ a 
chráněná krajinná oblast. Sáhli 
jsme si na starobylé hradby města 
a povídali o minulosti Moravského 
Krumlova. Také jsme zjistili, že na 
vzniku informačních panelů se 
podílel tatínek našeho žáka – pan 
Gruna. Každý výlet má svůj 
konec… Na náměstí jsme si 
pochutnali na zmrzlině a zpět do 
školy už nás odvezl zase autobus. 
Přestože byl velmi horký den, výlet 
se vydařil. 
Letní kemp  
     Slavnostní zakončení školního roku s pasováním páťáků nebylo 
zdaleka posledním dnem v tomto školním roce.  Jako jedné z mála 
škol se nám podařilo získat finanční dotaci z Výzvy LETNÍ KEMPY 
2021.  
     Od 12. července nás čekal ještě 
jeden společný prázdninový týden ve 
škole. Pro naše žáky jsme připravili 
bohatý program tvůrčích, poznávacích i 
výukových aktivit: celodenní výlet na 
hrad Bítov, ukázky výcviku 
záchranářských psů, základy karate, 
frisbee a petangu, práce s buzolou, 
základy první pomoci, malování triček, 
ruličkování z papíru,sádrování. 
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    Poslední den jsme podnikli cestu za 
pokladem a uspořádali zahradní slavnost 
se školním divadelním představením, na 
které byli pozváni i rodiče. Večer a noc 
děti strávily ve škole, zažily stezku 
odvahy, letní kino a spaní ve škole. Týden 
se velmi vydařil, děti odcházely 

spokojené. Tento 
prázdninový týden byl 
krásnou tečkou za 
náročným a 
nevšedním školním 
rokem.     
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

Začínáme nový školní rok 2021/2022 

   V tomto roce nastoupilo do naší školy 24 žáků, z toho 8 nových 
prvňáčků.  
Žáci jsou rozděleni opět do dvou tříd: I.třída – 1. a.2. ročník, ve II. 
třídě se učí společně 3.,4.a 5.ročník. Složení učitelského sboru 
zůstává beze změny, pouze ve školní družině zastupuje paní 
učitelku Baštovou vychovatelka Tereza Sternatová. Školní družinu 
v tomto roce navštěvuje 22 dětí.  
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     Přestože školní rok začal opět zpřísněnými protiepidemickými 
opatřeními, snažíme se zapojit naše žáky do různých sportovních a 
společenských aktivit. V říjnu proběhla ve škole dlouho očekávaná 
akce obecního úřadu Vítání občánků do života. Děti si připravily 
pásmo písní a říkanek, které navodilo příjemnou společenskou 
atmosféru. 
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     Naše škola se též aktivně připojila k jednodenní celosvětové akci 
s názvem Evropský školní sportovní den, jejíž hlavním cílem je 
podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni a zapojit 
co nejvíce dětí a mladých lidí, škol a organizací. V rámci tohoto 
projektu  (https://www.essd.eu/cz), který pro nás připravili studenti 
pedagogické fakulty, jsme celý den věnovali sportovním soutěžím a 
zakončili jsme ho vycházkou k nové přehradní nádrži, kde děti 
dostaly odměnu a památné odznáčky s logem ESSD. 
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Víceúčelové sportovní hřiště nám umožnilo též přihlásit se do 
projektu Asociace malé kopané a Fakulty sportovních studií MU 
Brno, do kterého bylo následně vybráno 10 škol z JM kraje.  Děti se 
po dobu dvou měsíců pod vedením sportovního trenéra zapojují do 
různých pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy a škola též 
dostala nemalou dotaci na sportovní vybavení. 
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      S přicházejícím adventem napadl první sníh, který nám 
zpříjemnil čekání na Vánoce a navodil sváteční zimní atmosféru. 
Přestože nám současná pandemická situace opět nedovolí tradiční 
setkání u vánočního stromu, snažíme se tento předvánoční čas 
vyplnit tvořením drobných dárků pro naše nejbližší a společně si ho 
užívat dodržováním vánočních tradic. 
Ať jsou vánoční svátky pro všechny radostné a nový rok 
šťastnější a lepší! 
Do nového roku 2022 přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti.  
 
Kolektiv ZŠ Lesonice 
 
      
V. ČINNOST JSDH LESONICE V ROCE 2021 

 
     . 
      
   
     Rok nám  začal nouzovým stavem, proto se tradiční hasičský 
ples nekonal. Bohužel nebude ani v lednu 2022, protože aktuální 
omezení pro vnitřní prostory neumožňují smysluplné konání. 
     Celé jaro se neslo omezeními z důvodu pandemie Coronaviru. 
Situace se zlepšila v květnu, kdy proběhla schůze okrsku a bylo 
naplánováno námětové cvičení i okrsková soutěž v požárním 
sportu. 
     V červnu jsme se po ničivém tornádu přihlásili přes krajský 
dispečink na pomoc postiženým obcím, několik víkendů jsme drželi 
pohotovost, ale nakonec naše jednotka nebyla povolána. Nicméně 
jsme dovybavili auto výsuvným žebříkem a ručním nářadím (lopaty, 
košťata apod.) 
     V červenci jsme poprvé trénovali na místním hřišti a 9.7. 
proběhlo námětové cvičení okrsku v Rybníkách – doprava vody do 
zasahujících cisteren. Byli jsme na stanovišti č. 2 a celkem bylo 
použito 8 hadic „B“. Cvičení bylo vyhodnoceno jako úspěšné.  
Koncem měsíce další zkouška. 

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
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V srpnu 28. 8. proběhlo v Tulešicích okrskové kolo v požárním 
sportu. Pomohli jsme pořadatelům s naší časomírou. Naše družstvo 
zvítězilo v čase 23,61, velké díky všem zúčastněným. 
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     V září byla provedena údržba a STK na našem Fordu, úklid 
hasičské zbrojnice. V říjnu se naše smíšené družstvo zúčastnilo 
soutěže „O pohár starosty obce Jiřice“. Na požádání starosty obce 
jsme 9. 10. prováděli přečerpávání vody z koupaliště do rybníčku a 
z rybníčku do nového vodního díla a to jak PS 12, tak čerpadlem 
Honda. Proběhla taktéž údržba a zazimování techniky. 
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   V listopadysu proběhl úklid hasičské zbrojnice a okrsková schůze 
v Čermákovicích, kde byla naplánována výroční schůze na 17. 12., 
pokud ji nezhatí opatření proti koronaviru. Během roku (duben – 
říjen) zvyšovali některé členky a členové sboru fyzickou kondici 
tréninky na kole. 
      Celkem proběhlo cca 80 tréninků a najeto 1600 km. Závěrem 
děkujeme zastupitelstvu a starostovi obce za podporu a všem 
spoluobčanům přejeme do roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody. 
 
Členové JSDH Lesonice 
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VI. Činnost tělocvičné jednoty Sokola Lesonice  
      v roce 2021     
 
                    
 „Kde život, tam ruch, tam pohyb a změna bez ustání.“ 
Letošní rok byl v naší organizaci Sokola z počátku ovlivněn 
omezeními plynoucími z neustávající pandemie, ale v květnu přišla 
výrazná změna. Mám velkou radost z naší mladé generace, ze 
které sálá potřeba se scházet, něco tvořit a hýbat se.  

Zdar Jarek Pavlů 
 

     Na počátku roku, v době různých omezení jsme se snažili najít 
způsob, jak se hýbat a pohyb si aspoň trošku užít. Proto jsme pro 
všechny připravili krátkou interaktivní stezku jarním lesem s názvem 
„Cvičíme se zvířátky“, kde jsme si mohly protáhnout svá těla. Při 
plnění různých úkolů inspirovaných světem zvířat, bylo možné také 
sledovat úžasnou proměnu právě se probouzejícího lesa. Trasa 
byla dlouhá necelé 4 km, a proto její splnění zvládly i menší děti, 
v cíli na každé dítko čekala sladká odměna. 
     V období jara byla turistika naší hlavní náplní. Kromě již zmíněné 
interaktivní stezky jsme také pro menší skupinku dětí uspořádali 
„Cestu za pokladem“ – trasa byla delší a náročnější, ale i přesto se 
všem dětem podařilo vystopovat schovaný poklad u rybníčka.  
 

 

https://www.google.cz/search?biw=792&bih=544&tbm=isch&q=sokol+logo&sa=X&ved=0ahUKEwib4bLv8v3QAhVVFMAKHaCrCmYQhyYIHg


 27 

     Velikonoční čas jsme si zpestřili netradiční velikonoční výzvou a 
zapojili se do soutěže „Velikonoční KRASLICOV 2021“. Lesonice 
svojí velikonoční výzdobou obsadili krásné 38.místo.  
     Na přelomu jara a léta jsme jako první vlaštovku našich 
společných setkávání prožili „NOC SOKOLOVEN“, do toho 
celorepublikového sokolského projektu se již tradičně zapojuje i 
naše organizace. Pro děti byl nachystaný program v podobě 
atletického víceboje, nechyběla ani tvůrčí dílnička a tradicí už se 
stalo přespání v sokolovně. Ranní snídaně byla příjemným 
zakončením společně stráveného času.  

 

 
     V létě byly pro děti připravené dva „příměstské tábory“ – jeden 
v červenci a druhý v srpnu. Protože nám počasí i okolnosti přály, 
zažili jsme spoustu nezapomenutelných okamžiků, na které 
budeme všichni rádi vzpomínat. Společně jsme podnikli několik 
výletů do blízkého okolí - navštívili jsme zámek v Miroslavi, kde pro 
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nás připravili místní průvodkyně program Loudilky a nesměla chybět 
ani návštěva dopravního hřiště, kde se mohly děti vyřádit na 
motokárách a koloběžkách. Milovníci zvířat jistě ocenili výlet a 
prohlídku mini zologické zahrady v Moravském Krumlově  a aby si 
přišli na své i labužníci dobrého italského jídla, byla na oběd 
připravená pizza. 
     Znalosti z oblasti historie jsme oprášili v muzeu ve Vedrovicích. 
Protože jsme sokolové, nesmělo chybět sportovní vyžití 
nejrůznějšího typu – aletické disciplíny, gymnastika s různými salty 
a přemety, míčové hry a také vodní radovánky na našem krásném 
lesonickém koupališti. Také turistika nám není cizí, což jsme si 
dokázali několika pěšími výpravami lesonickou přírodou – stopovali 
jsme piráty lesem až do Miroslavských Knínic, kde byl ukrytý poklad.           
Naše šikovné ruce také nezahálely – na památku jsme si vyrobili 
vlastnoručně malované hrníčky a batikovaná trička, dřevěné vážky 
a mnohé jiné výrobky. Nesměla chybět ani večerní romantika u 
táboráku s kytarou a buřty. 
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     Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se společně 
s námi podílí na těchto aktivitách pro děti – obci Lesonice, naší tetě 
Daně, která nám vždycky ráda a s láskou uvaří, a samozřejmě všem 
maminkám, tetičkám, babičkám, tatínkům, strýčkům a dědečkům, 
kteří si společně s námi najdou čas pro své děti.  
     V létě se naplno rozeběhla příprava našich fotbalistů vrcholící 
přípravnými zápasy a na podzim odehráním první půl sezóny ve IV. 
třídě B okresu Znojmo. Aktivita, která opět pravidelně dostala celou 
řadu občanů naší obce do varu. Koncem léta se s roční odmlkou 
konaly krojované hody, za velice profesionální přístup je třeba 
stárkům poděkovat. 
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Další celorepublikovou aktivitou, které se i náš spolek účastnil, byla 
akce s názvem „Sokol spolu v pohybu“, která byla cílena na dětské 
cvičence. Během odpoledne děti plnily několik disciplín z tzv. 
odznaku sokolské všestrannosti.  
 
     Po roční odmlce jsme mohli podniknout další tradiční podzimní 
akci, a to lampiónový průvod spojený se soutěží o nejhezčí dýni. 
Děti přišly v maskách a z domu si přinesly nazdobené dýně. Protože 
všechny dýně byly moc krásné a nápaditě, určili jsme tři nejhezčí 
pomocí losu. Po průvodu vesnicí bylo pro děti a jejich doprovod 
nachystáno menší pohoštění v podobě dýňové polévky, topinek, 
jablečného koláče a muffinů, nechyběla ani pohádka.  
 
     Během podzimu se znovuobnovilo pravidelné cvičení pro 
veřejnost – děti i dospělé. Věříme, že situace i nadále bude příznivá 
a budeme mít možnost se společně scházet a posilovat nejen naše 
těla, ale vztahy mezi sebou. Kdo by si chtěl společně s námi 
zacvičit, může navštívit tato pravidelná cvičení: 
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Kromě velké dávky sportovních výkonů se můžete těšit i na 
příjemný kolektiv, který je bonusem každé cvičební hodiny.  
 

 
 
 
Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky a 
štěstí!  
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VII. FOTBALOVÉ OKÉNKO 

 

     Dne  1. června 2021  byl  oficiálně schválen  zástupcem    OFS 
Znojmo fotbalový tým v Lesonicích a začínáme tak psát historickou 
kapitolu   fotbalu  v Lesonicích.  V  šibeničním    termínu   stihneme 
nachystat   hřiště  se zázemím a odehrajeme 2 přípraváky na hřišti 
za Sokolovnou před nadcházející sezónou. 
 
     V sobotu  14. srpna,  za  velké  slávy,  vybíhají Sršni z Lesonic k 
historicky prvnímu mistrovskému zápasu s Bohuticemi.  
V podzimní části jsme poměřili síly s 10 týmy ve 4.třídě okresní 
soutěži, s bilancí 5 proher, 4 výher a    jedné  remízy, nacházíme 
se s 13 body na 8. místě. 
      
     Založením fotbalu v Lesonicích jsme se stali doslova senzací, 
kdy o nás napsali několikrát Znojemské noviny. Velice oblíbenými 
se staly pozápasové reportáže TIKY TAKA společně s fotoalby 
každého zápasu. Těšíme se také velkého zájmu fanoušků na našich 
zápasech, bezpochyby nejvíce jich bylo v Petrovicích, kde si našlo 
cestu téměř 500 fandů a dokonce byl vypraven dálkový autobus. 
Nezastavil nás ani autodrom a poničené hřiště. 
Proto se můžete těšit na další zápasy Sršňů v jarní části soutěže, o 
kterých Vás budeme samozřejmě informovat prostřednictvím 
Facebookových stránek, místního rozhlasu a informační tabule. 
 
Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům za podporu a pomoc při 
fotbale a popřát spokojené a klidné nadcházející svátky a do 

Nového roku jen to nejlepší 😉 
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Zápas Lesonice – Petrovice na petrovickém hřišti 

 
 
VIII. POMOZTE OBJEVIT STARÉ LESONICE 

 

 Příští rok čeká Lesonice budování kanalizace. Postupně 
bude prakticky celá vesnice rozkopaná jednak hloubením výkopů 
pro hlavní potrubí a následně i přípojek u jednotlivých domů. Po 
mnoha letech se nabízí příležitost dozvědět se více informací o 
počátcích a starších dějinách Lesonic. 
 Lesonice patří mezi osady založené poměrně brzy. Nejstarší 
slovanská keramika nalezená v Lesonicích pochází již z 8. století, 
což je zhruba o 5 století dříve, než se naše Lesonice objevují 
v písemných pramenech. Při příležitosti přípravy knihy o Lesonicích 
vydané v roce 2013 jsme prováděli povrchové sběry keramiky na 
zahradách za domy některých lesonických občanů. Díky tomu jsme 
získali hrubý přehled o rozsahu nejstarších Lesonic v období od 8. 
do 12. století. Na přiložené mapce vidíme, že nejstarší Lesonice se 
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pravděpodobně rozkládaly po obou stranách dnes zaniklého 
potoka, který tehdy protékal v místě dnešních zahrad za domy. 
 
 

 
Obrázek - Mapka s nálezy 8.-12. století. 
 
 Bohužel naše poznatky jsou jen částečné, dané charakterem 
povrchových sběrů. Jednak nevíme nic o situaci v zastavěné části 
Lesonic. Zároveň povrchové sběry nejsou zcela spolehlivým 
dokladem osídlení daného místa, protože zemina na povrchu bývá 
často přemísťována (orbou, splachy, navážkami apod.). Tyto 
nedostatky našeho poznání mohou výrazně vylepšit právě nálezy 
z výkopů, protože zde nacházíme keramiku v původním uložení. 
 V rámci zástavby Lesonic můžeme předem určit místa, kde 
lze očekávat nálezy, které významně obohatí naše poznatky. 

Prvním místem je ulice, kde zvaná „Za humny“, zejména řada 
domů mezi č.p. 83 a, 84 včetně č.p. 107 a 108, možná i protější 
strana ulice téže ulice. Tady můžeme předpokládat pokračování 
slovanské osady z 8.-12. století, doložené na jižním konci ulice 
(zahrádky, stavba domu J. Pavlů). 
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      Lesonice - stavba domu J. Pavlů, nezačištěný profil (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrovice - výkop kanalizace, profil začištěný archeologem    
(2015) 
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Pokračování vesnice z téže doby můžeme očekávat také na 

návsi v řadě domů naproti zvoničce (všech 13 domů od č.p. 19 po 
č.p. 28). 

Archeologické nálezy mohou také pomoci vyřešit záhadu 
možné existence kamenné gotické stavby (snad tvrze?) ze 14. 
století v Lesonicích. Zbytky v podobě opracovaných kamenných 
prvků z ostění gotického portálu se našly při skrývce u zvoničky a 
dodnes tam leží skryté v zeleni. Společně s portálem zde byla 
nalezena i keramika ze 14. století. Pokud se bude bagrovat či kopat 
v blízkém okolí zvoničky (např. při pokládání přípojky k domu č.p. 
80 a 79), může se objevit jednak další keramika a kamenické prvky, 
ale zejména základy zdiva kamenné stavby větších rozměrů (síla 
zdiva cca 1 metr i více). 

Získávání nových poznatků z pravěkých i středověkých dějin 
mají ve značné míře v rukou zaměstnanci stavebních firem a také 
sami obyvatelé obce. Bohužel většina archeologických nálezů ve 
výkopech zůstává nepoznána nebo i poznána, ale neohlášena. 

Panuje obava z archeologů, že zastaví stavbu a rozkopou 
pozemek. Ve skutečnosti se práce archeologa na stavbě omezí ve 
většině případů jen na krátkou návštěvu po dohodě se stavebníkem. 
Obvykle se provede jen zaměření a zákres vrstev s nálezy a odběr 
vzorků keramiky k určení a uložení do muzea. Běžný archeologický 
výzkum na malých stavbách typu rodinného domu netrvá déle než 
dvě hodiny. Za archeologický výzkum soukromý stavebník 
rodinných domků nic neplatí. Jediným skutečným problémem tak 
zůstává sladit časový harmonogram stavby s pracovním vytížením 
archeologa. I to se při oboustranné dobré vůli obvykle podaří. 
Přivoláním archeologa k nálezu sice nic přímo nezískáte, obohatíte 
ale poznání dějin vaší vesnice. 

Zbývá ještě otázka, jak poznat ve výkopu něco, co by mohlo 
zajímat archeology? Kromě přítomnosti střepů, kostí apod. je dobré 
všímat si také zabarvení hlíny na stěnách výkopu. To mívá zákonité 
uspořádání. Zpravidla můžeme rozlišit při povrchu tmavou vrstvu 
půdy. Pod ní často bývá světleji zbarvené podloží – písek, jíl nebo 
spraš. Pokud se na stěně výkopu objeví tmavá plocha zasahující 
hlouběji do světlého podloží, došlo někdy v minulosti v tomto místě 
k vykopání a zasypání jámy. Zkušené oko archeologa většinou 
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v takovém tmavém objektu najde i nějaké nálezy. Podle typu 
keramiky v tmavém zásypu většinou umí archeolog datovat vznik 
jámy. 

Během léta bude většina z vás kopat přípojky ke svým 
domům. Využijme této příležitosti. Pokud při kopání narazíte na 
něco zajímavého, nebojte se zavolat archeologa. Většinu staveb 
v našem regionu má na starosti archeolog Bc. David Humpola (tel. 
606 308 062, e-mail humpola@uapp.cz) ze znojemského 
pracoviště Ústavu archeologické památkové péče. Pokud si nejste 
jisti povahou nálezů, rádi přijedeme a poradíme (B. Gruna, 
721 169 343) 

 
Bronislav a Eva a Grunovi, Petrovice 
 

 

IX. HISTORICKÁ FOTOGALERIE LESONIC 

 

 
 

Dědina: foto pan Vlastimil Sláma 

 

 

mailto:humpola@uapp.cz
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Dědina: foto pan Vlastimil Sláma 
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Dědina: foto poskytla paní Jiřina Slámová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizace: foto poskytla paní Irena Sobotková 
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Dědina: foto poskytla paní Irena Sobotková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dědina: foto poskytla paní Irena Sobotková 
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X. TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Stejně tak jako v minulých letech budeme i v roce 2022 pořádat 

Tříkrálovou sbírku, forma sbírky bude přizpůsobena aktuálním 

pandemickým opatřením.  

 

 

K+M+B+2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Všem lidem dobré vůle 

za jejich podporu! 
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    PF  2022 
 

Vážení spoluobčané, 
 
Přejeme Vám pohodové  Vánoční svátky 
a v novém roce pevné zdraví a hodně vnitřního 
klidu! 
 
 
                                         Zastupitelstvo obce 

 

 

 

 

 


