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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok s rokem se novému zastupitelstvu sešel, zase jsme všichni o trochu starší, a to je
důvod k malému zastavení a ohlédnutí se. V tomto předvánočním čase Vám letos čtvrtým a zároveň letos
posledním lesonickým zpravodajem připomeneme, co se událo od léta v naší malebné vesničce.
Léto bylo relativně poklidné a velice příjemné. Kromě několika ohnutých, či zulámaných dopravních značek a
rozbité úřední desky po tanečních zábavách úplná slunečná pohoda. Zato v září s počátkem zahájení stavby
nové silnice – výpadovky na Horní Lažany, se situace o dost změnila. Firma Colas CZ, a.s., která nakonec
vyhrála výběrové řízení na realizaci, začala dle projektové dokumentace pokládat obruby pro budoucí
komunikaci do takové výšky, že nás z toho všechny přecházel zrak. To spustilo vlnu nepříjemných
konfrontací, přesněji řečeno dohadování se s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a především s jejími
projektanty, kteří takto vysoko obrubníky navrhli
v projektové dokumentaci. Přestože jsme „křičeli“, snažili se
nás přesvědčovat, že je to běžné a normální. Jedním
z hlavních problémů byl jednostranný sklon vozovky, který
nahrazoval dřívější střechovitý sklon, a tím se výrazně
změnily výškové poměry na vyšší straně vozovky.
Jednostranný sklon byl navržen z důvodu svedení povrchové
vody pouze k jedné straně vozovky s napojením dešťových
vpustí výkopem na stávající jednotnou kanalizaci. Podobný
výkop a napojení dešťových vpustí na druhé straně vozovky,
při hypotetické variantě střechovitého sklonu, nebyl možný
z důvodu výskytu plynového potrubí v tomto místě. Stavební
práce byly však nakonec zastaveny, projektová dokumentace
v problematickém úseku, tj. před domy č.p. 103, 104 a především před domem č.p. 105, předělána, již osazené
obruby se vytrhaly a osadily znovu. Po všech nemalých problémech byla nová vozovka stavebním úřadem
nakonec začátkem listopadu zkolaudována.
Záměrně jsme zde zatím nerealizovali chodník. A to proto, abychom se mohli pokusit získat dotaci na stavbu
chodníku. Se stavbou se totiž nesmí začít dříve, než je podána žádost o dotaci. Výbornou zprávou však je, že
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV), kterou jsme podali, bylo vyhověno. Takže začátkem roku
2012 vyhlásíme výběrové řízení na realizaci, tak aby bylo možné chodník postavit hned, jak skončí zima.
V této souvislosti vyzývám všechny občany k opatrnosti při pohybu po staveništi, kterým bezesporu budoucí
chodník zatím je.
Dovolte ještě jedno zdvořilé upozornění, kterým budu víceméně tlumočit slova jiných občanů. Týká se stání parkování na hornolažanské ulici, ale také vlastně parkování na komunikacích v celé obci. Nejenom, že to
nařizuje zákon č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu), ale především z důvodu bezpečnosti a
provozuschopnosti smí řidič zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, a při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, tedy celkem 6 m, což je např. u hornolažanské
silnice její celková šířka, a tím je zde vyloučena možnost stání na vozovce.
Stejná pravidla platí samozřejmě pro náklaďáky. Zde je však dle zákona 111/1994 Sb. (zákon o silniční
dopravě) podnikatel povinen dodržovat podmínku, že odstavení a dlouhodobé stání vozidel, jejichž celková
hmotnost přesahuje 3,5 tuny, musí být zajištěno mimo veřejně přístupné pozemní komunikace, v prostorách k
tomu určených.
O další dotaci z PRV jsme požádali na zateplení stropů v základní škole a kompletní výměnu svítidel. Žádosti
o dotaci bylo opět ze strany SZIFu vyhověno. K realizaci přistoupíme o velkých prázdninách v příštím roce
2012. Tento záměr navazuje v rámci probíhající rozsáhlé modernizace lesonické školy na již vyměněná okna.
Ještě více nás mile překvapilo, že nám byl z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
schválen podaný dlouhodobý projekt ke zkvalitnění výuky „Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice“ zaměřený
na přírodní vědy, výpočetní techniku a informační technologie v celkové hodnotě bez mála 1.000.000 Kč. To
považuji za obrovský úspěch, protože se naše škola tímto pomalu stává jednou z nejmodernějších škol
v širokém okolí. A to především v kvalitě prováděné výuky jak přírodních, tak humanitních věd. Tato slova
potvrdila rovněž Česká školní inspekce při nedávné hospitaci v naší škole.
I nová výmalba veselými a teplými barvami ve větší části školy přispěla k výraznému oživení, řekl bych, až
diametrální proměně tohoto prostředí. Vám, kteří jste se ještě nebyli v základní škole podívat, doporučuji zajít
na pravidelné cvičení kalanetiky, které se zde provozuje každý čtvrtek už od října 2011.
Je velice dobře, že naše obec má školu. Škola totiž vytváří základnu pro kulturní život obce.
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Říjen byl ve znamení spousty dalších akcí. Kromě toho, že se podařilo do naší obce přinést možnost
zmiňovaného cvičení kalanetiky (nenáročné efektivní cvičení), proběhlo 14.10.2011 setkání dříve
narozených. Na začátku kulturního programu zde vystoupil náš taneční soubor Horáček a zbytkem večera
provázeli Miroslav a Věra Čechovi z Lipníka, kterým si dovolím touto cestou veřejně poděkovat, snad nebudu
přehánět, za výjimečnou atmosféru, kterou zde vytvořili.
V neděli 25.10.2011 jsme vysázeli za účasti místních spolků Na Stráňkách ovocnou alej o 40 stromech. Na
realizaci tohoto projektu jsme získali dotaci z Programu péče o krajinu, a to ve výši 100 % pokrytí nákladů.
Hned následující den se konal v Oboře Den stromů. Přijelo
z okolních škol 420 dětí, které procházely trasou přes 14
různě
tematicky zaměřených
stanovišť
k lesnímu
hospodářství a přírodě. Nejvíce děti zaujal kůň, který v lese
tahal stromy a také ukázka 20 dravců, především veliká
křídla orla, či supa a obrovská rychlost sokola, kterého jsme
vypouštěli na poli před Oborou.
Letošní podzim se také podařilo „uvést v život“ změnu č. 1
územního plánu obce Lesonice týkající se mj. rozšíření
možností stavebních míst (viz minulé vydání zpravodaje a
www.lesonice.cz). Znovu vyzývám potenciální zájemce o
stavbu rodinného domu, aby si podali písemnou žádost na
obecní úřad. Dalším postupem budou stavební místa od roku
2012, v souladu s udržitelným rozvojem území, volně
inzerována.
Byla dokončena první etapa budování nové hasičské
zbrojnice (vnitřky). Pokračují práce na novém hasičském
autě. V příštím roce bude třeba ještě ošetřit vnější plášť
budovy. A pak už jen slavnostní otevření.
Na zámku č.p. 2 - ubytovna byla provedena oprava střechy
na všech místech, kde zatékala do krovů voda. Na budově
bývalého SOU lesnického se opravily nefunkční části okapů.
Zastupitelstvo obce Lesonice, prostřednictvím speciálně
k tomu určené a jmenované pracovní skupiny, v současné
době činí patřičné kroky ke zřízení domu s pečovatelskou službou v prostorách budovy bývalého SOU
lesnického. Tím by mělo dojít ke smysluplnému využití těchto opuštěných prostor a k posílení zaměstnanosti
v obci.
Tomuto rozhodnutí také napomohlo Setkání angažovanců kraje Vysočina, které se konalo letos u nás
v Lesonicích dne 09.09.2011. Obec Lesonice zde přímo ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádala setkání
s veřejností, jehož cílem bylo právě společné hledání možného využití areálu středního odborného lesnického
učiliště v Lesonicích. Dvoudenního setkání se účastnil osobně také Vladimír Merta, český písničkář,
publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér.
3.11.2011 se konalo v budově obecního úřadu důležité komunitní projednávání Strategického plánu rozvoje
obce Lesonice, který podrobně analyzuje současný stav v uceleném širokoúhlém pohledu a navrhuje možnosti
a priority budoucích let v rozvoji obce. Celý dokument je vyvěšen na www.lesonice.cz.
Priority obce jsou tak trochu dány také možností získání dotací. Ne na všechno jsou dotace poskytovány. A
náš skromný obecní rozpočet je i v dnešních cenách stavebních prací opravdu skromný. Proto je třeba z peněz,
které v rozpočtu máme, dělat další a větší investiční peníze. A to právě prostřednictvím vztahu: poskytnutá
dotace - spoluúčast dotace.
I když byl letošní podzim hodně pracovně vytížený a náročný, stihli jsme podat další žádosti o dotaci z PRV
(např. rekonstrukce školního sportovního hřiště u zámku, obnova cesty do Obory, nový obecní rozhlas,
chodník v uličce k fotbalovému hřišti, parkoviště před pilou, obnova nádvoří zámku, parkové úpravy – obnova
historické krajinné struktury intravilánu obce a další). Nechali jsme si zpracovat rozsáhlou projektovou
dokumentaci k návrhu zeleně v obci, která by měla sjednotit a zlepšit vzhled obce a zároveň navázat na
historický odkaz.

Zpravodaj obce Lesonice č. 4 / 2011 ze dne 20. prosince 2011

4

Na závěr Vám přeji, milí spoluobčané, spokojené vánoční svátky a do nového roku, jak jsem už řekl o čtvrté
neděli adventní při rozsvícení betlému nad Ježíškem, ať jsme všichni zdraví, máme radost z toho, co děláme a
ať jsme spokojeni s tím, co máme. Skromnost přináší spokojenost.
Rostislav Čech
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 22. září 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 o poplatku za komunální odpad a zrušení vyhlášky o místním poplatku ze psů
podmínky prodejů obecních pozemků ke stavbě rodinných domů
záměr prodeje obecních pozemků ke stavbě rodinných domů, jedná se o parcelu 369/32 o výměře 4.015 m² a dále
parcelu 127/22 o výměře 1.548 m² oddělenou geometrickým plánem z p.č. 127/31 (před digitalizací p.č. 125/1)
záměr směny pozemku parc.č. 86/3 ve vlastnictví Lesů ČR za ostatní plochu parc.č. 590 k.ú. Lesonice ve vlastnictví
obce lesonice a následný doplatek od Lesů ČR.
vydání změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Lesonice

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

prodloužení nájemních smluv na pronájem zemědělských pozemků obce Lesonice
zprávu Ing. Bastlové o stavu vymáhání pohledávek obce
informace o přehledu možných investičních akcí v Lesonicích a o prioritách, na které bude ještě v roce 2011 podána
žádost o dotaci
informace o stavu rekonstrukce „hornolažanské ulice
informace o rozpočtových úpravách č. 6 a 7 za dané období
informace o výsadbě ovocné aleje, která se uskuteční 23.10.2011
uspořádání akce „Den stromů v Oboře“ v termínu 24.10.2011

Zastupitelstvo pověřilo:
-

Ing. Jiřího Šálka, Miroslava Zikmunda, Radka Roupce a Ing. Rostislava Čecha, jako speciální tým, k cílené činnosti na
přípravě a zajištění budoucího využití budovy SOU lesnického.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice konaného dne 3. listopadu 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Strategický plán rozvoje obce Lesonice
dotaci Sportovnímu klubu Lesonice ve výši 30 tis. Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

-

informace o jednotlivých dotacích, které vycházejí ze Strategického plánu rozvoje obce
rozpočtové úpravy č. 8 a 9

Výsadba ovocné aleje
V neděli 25.10.2011 bylo
vysazeno Na Stráňkách, na
rozhraní pole a louky, 40
ovocných stromků. Jedná se
zejména o švestky, dále
hrušně, třešně a jedlé
jeřáby. Díky hojnému počtu
účastníků z místních spolků
(Sokol, fotbalisti, myslivci,
hasiči) i dalších občanů vše
proběhlo bez problémů.
Každý stromek se opatřil stabilizačním kůlem, hnojivem, mulčovací
plachetkou a pletivem proti okusu zvěří. Hasiči vysázené stromky
dvakrát zalili. S výsadbou pomáhaly také děti naší základní a
mateřské školy. Některé z nich si schovaly do země ke kořenům
nějaký svůj talisman nebo napsaly vzkaz budoucím generacím. Vhod
přišlo i připravené občerstvení. Povedená práce se patřičně zapila i
zajedla. V popelu se pekly brambory. Byla dobrá nálada, a to nejen
z vykonané užitečné práce.
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Základní a mateřská škola Lesonice
Barevná škola
Naše Základní škola v Lesonicích je úplně jiná! Celé prázdniny
se ve škole pracovalo a my jsme se nestačili v září divit: nová
okna v celé budově, nové podlahy a vymalování na chodbách,
vymalované třídy, nový koberec v počítačové učebně. Škola se
nám moc líbí a těšíme se na další školní rok, protože se v
úpravách bude pokračovat. Takže bude zase další milé
překvapení.
Velké poděkování posíláme Obecnímu úřadu v Lesonicích, že
nám žákům připravil pěkný vstup do nového roku, a děkujeme i
všem, kteří nám školu uklidili. Máme příjemné prostředí pro
výuku i pro odpolední zájmovou činnost.
Žáci v kroužku Redakce, ZŠ Lesonice

Česká školní inspekce v Lesonicích
Ve dnech 7. až 9. 12. 2011 navštívila Základní a mateřskou
školu Lesonice Česká školní inspekce.
Zde je závěr a celkové hodnocení školy (Hodnotící zpráva ČŠI):
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku
škol a školských zařízení. Poskytování vzdělávání probíhá
v souladu s platnými učebními dokumenty. Rovnost přístupu ke
vzdělávání je zajištěna, při přijímání dětí a žáků ke vzdělávání
škola postupuje v souladu s právními předpisy.
Škola zajišťuje bezpečnost dětí a žáků, podporuje jejich zdravý
fyzický a psychický vývoj. Vyhodnocuje zdravotní a
bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci.
Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu užívá školy
v souladu s účelem jejich poskytnutí. Složení pedagogického
sboru umožňuje plnit cíle vzdělávacích programů. Kontrolní,
informační a hodnotící systémy jsou funkční a přispívají ke
zkvalitňování podmínek školy. Vedení školy podporuje
pozitivní interpersonální vztahy a vzájemnou spolupráci.
Škola hodnotí výsledky vzdělávání a podporuje rozvoj klíčových
kompetencí dětí a žáků. Hlavní výsledky vzdělávání jsou
dobrým předpokladem pro zdravý rozvoj a prospívání každého
dítěte, jeho učení a socializaci.
Česká školní inspekce hodnotí kvalitu vzdělávání dětí a žáků
jako standardní.
Výsledky a znalosti dětí jsou díky přístupu kantorů a nastavení
školních vzdělávacích programů na velmi dobré úrovni. Ve
srovnání s městskými školami jsou mnohdy i lepší. Přispívá k
tomu také dobrá a účastněná spolupráce rodičů se školou.
Předvánoční školní akce
Vánoce jsou tu, všichni jsou si toho vědomi, takže přípravy na
nejkrásnější chvíle v roce nás velice zaměstnávají. A přesto si
mnozí z Vás udělali čas a přišli se podívat na vystoupení dětí
naší základní školy při rozsvěcení betlému v parku. Velice jsme
za to rádi, děkujeme za hřejivý potlesk. Také děkujeme za
odměny pro čertíky a přejeme Vám pokojné vánoční svátky a
zdraví a klid v novém roce.
Chceme také poděkovat Zastupitelstvu obce Lesonice v čele
s panem starostou panem Čechem za velmi vstřícnou a
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konstruktivní spolupráci, dobrou komunikaci a za zlepšující se prostředí naší školy, které bylo a stále je
vytvářeno rozsáhlými opravami a úpravami v rámci probíhající modernizace naší školy.
Těší nás obecní podpora všech akcí, které škola s dětmi pořádá.
Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na ŠKOLNÍ PLES, který se uskuteční 3. 2. 2012 v místní sokolovně v Lesonicích.

TJ Sokol Lesonice
Od letošního září se místní florbalový tým
zúčastňuje Amatérské florbalové ligy
v Brně. Zatím mají za sebou 5 turnajů z 11
možných. V tabulce jsou na velice pěkném
3. místě z osmi. Tímto navazují na
dlouholetou tradici florbalu v Lesonicích,
kterou zde zavedl trenér Zdeněk Máca.
Většina hráčů současného kádru prošla
právě jeho rukama a teď těží
z načerpaných zkušeností. Současný tým
tvoří tito hráči: Ladislav Roupec, Jan
Roupec, Karel Barták, Martin Barták,
Mirek Zikmund, Michal Zikmund, Radek
Vrátný, Zdeněk Svoboda, Pavel Bulička,
Michal Cakl, Marek Gábor, Ondřej
Nahodil, Jiří Lojda, Stanislav Lojda, Adam
Vrbka.
Výsledky a další statistiky našich borců si můžete přečíst na stránkách www.afl.cz (5a. liga).

Z Lesonic na kole do Itálie
Po akci Jadran Tour 2008, kdy lesoničtí nadšenci dojeli k moři do Chorvatska, přišel další nápad dojet na
kolech opět k moři, ale tentokrát do Itálie a s ženskými. Cestu chceme spojit s přejezdem nejvyšší hory
Rakouska Grossglocknerem a návštěvou proslulých Benátek. Z původních osmi účastníků zůstávají pouze tři.
První zklamali autoři celého nápadu a postupně odpadají další. Někteří mlží do posledních dnů před odjezdem.
Takže 30. června v 17 hodin vyjíždí trojice Petra Filipová s manželem Pavlem a Honza Zach. Vyjíždíme za
dost špatného počasí, je zataženo a čekáme každou chvíli déšť. Nakonec k němu nedošlo a po 58 km
v Rakousku za Raabsem je v lese náš první nocleh. Celkem v pohodě, až k ránu některé z nás probudili
divočáci, kteří přišli až ke stanům.
2. den
Ráno je nebe modré, hotové azuro a v 8 hodin vyjíždíme pěkně po větru směr Krems. Dojíždíme k Dunaji a po
známé cyklotrase jedeme proti proudu. Pavel má defekt a přitom, co opravuje, si pochutnáváme na meruňkách
z městského parku. Jedeme po cyklotrase podél Dunaje, a proto je cesta snadná až na protivítr. Po ujetí 177 km
stavíme stany u břehu Dunaje, kde řádně fučí, vaříme večeři. Celkem máme ujeto 235 km.
3. den
Přes noc a ráno prší, tak odjíždíme až v 9 hodin. Jedeme 40 km podél Dunaje a potom odbočujeme na Steyr.
Po cestě přicházejí přeháňky, ale máme štěstí, že je vždy nablízku čekárna nebo nějaký přístřešek. Jen
s mostem jsme to nevychytali, je úzký. K večeru začíná pršet trvale. Při cestě vidíme sportovní halu na
metanou, která je otevřena dokořán a nikde nikdo. Schováváme se zde před deštěm a na svolení se chceme
zeptat v protější hospodě, ale protože nikoho nenacházíme, ani u hasičů ne, ubytujeme se jako v hotelu. V noci
nás probouzí hrozný rachot. To hasiči skládali kovové stoly. Za den jsme ujeli pouze 85 km a celkem 320.
4. den
Ráno stále prší a nám nezbývá než jet dále. Oblékáme nepromokavé bundy a vyrážíme. U jezera Traunsee
přestává pršet. Jsou tu lázně, koná se tady nějaký běžecký závod a je tu krásné prostředí. Jedeme podél jezera
po dobré cyklotrase kolem dalších lázní a jezer - směr Gosau. Za ním nás čeká 17 % stoupání. Je to pěkná
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makačka, je tady lyžařské centrum. Následuje krásný sjezd, ale potom je to stále nahoru a dolů. Začíná znovu
pršet, a proto zabíráme hotel-čekárnu ve St. Martinu. Je dost zima, ani alkohol moc nehřeje. Ujeto 120 km,
celkem 440.
5. den
Na budíčky máme smůlu. Probouzí nás natěrač v 7:30 h, který z druhé strany čistí čekárnu. Je oblačno a dost
chladno, sjíždíme 20 km do Bischofshofenu. Otepluje se a je jasno. Jedeme po cyklotrase podél řeky Salzach
až do Zell am See. U řeky má Petra defekt zadního kola. Dáváme odpočinek, koupeme se v jezeře a pereme
prádlo. Zell am See je město plné Čechů. Dnešní den končíme ve známém kempu Fusch, kde je výstupní místo
ke zdolání Grossglockneru. Ujeto rovných 100 km, celkem 540.
6. den
Ráno za jasného počasí, ale chladna, vyrážíme. Brzy se otepluje, ale možná je to jízdou do stálého stoupání.
Počasí je pěkné, jasné a provoz pomalu houstne. Cyklistů je také víc a víc a na jedné zastávce z mnoha nás
dojíždí dvaasedmdesátiletý Rakušan. Dává se s námi do řeči,
něco česky, něco německy, a diví se, že zdoláváme cestu
s takovým nákladem. Chlubí se, že jeho kolo váží jen 8 kg a
jede se projet na Hochtor. Ta naše napakovaná kolem 40 kg.
Chlapi si hned představují, jak tady taky budou jezdit v
70-ti letech. Ve 12 hod dojíždíme na Edelweissspitze, což je
jedno z nejvíce navštěvovaných míst na této cestě. Kocháme
se krásnou vyhlídkou a dáváme krátký odpočinek. Čeká nás
krátký sjezd a potom stoupání na nejvyšší bod cesty Hochtor
2504 m/n. m. Ještě než tam dojedeme, potkáváme toho ,,
dědulu“. On už jede zpátky. Hochtor - oslavujeme zde pivem
za 80 Kč a fotíme se. Skládáme poklonu Petře, která tuto
jízdu, stále do kopce, zvládla bez větších problémů. Jsme za
námahu odměněni 30 km sjezdem a velkým teplem, končíme den u řeky Drávy. 82 km, celkem 622.
7. den
Ráno je krásně a po snídani vyrážíme po dobré cyklotrase podél Drávy. Po 12 km odbočujeme od řeky a
stoupáme 7 km, stejně sjíždíme. Ale co bylo potom… Myslíme si, že nejhorší už máme za sebou, ale tenhle 12
km stoupák, nám dává co proto. Projíždíme několika sakra
prudkými tunely a ve 13:30 h jsme na hranicích Itálie. Opět
nás čeká odměna, tentokrát je to sjezd 35 km. V opačném
směru míjíme starou škodovku, moskviče a volhu. Dojíždíme
do města Tolmezzo, kde bloudíme. Aspoň máme víc najetých
kilometrů. Italské značení silnic a směrů je hrozné a domluva
také nic moc. Projíždíme úpatím hor, a tak je cesta nahoru
dolů.
Stavíme stany u řeky před Pinzanem, značka nás upozorňuje
na zátopovou oblast, ale jsme unaveni a doufáme, že pršet
nebude. Koupeme se, je velké praní. Ujeto 113 km, celkem
735.
O dalších sedmi dnech našeho putování se dočtete v příštím zpravodaji.
Jan Zach

Ze života hasičů ...
19. srpna 2011 se uskutečnila taneční zábava na nádvoří zámku se skupinou LOS VALOS.
15. října 2011 jsme v Lesonicích organizovali podzimní kolo hry Plamen pro mladé hasiče z celého okresu
Třebíč. Mladí hasiči soutěžili v disciplínách „Závod požárnické všestrannosti“ (dále jen „ZPV“) a „Požárním
útoku s překážkami CTIF“ (dále jen „PÚ CTIF“). Závodu požárnické všestrannosti se zúčastnilo celkem 7
hlídek mladých hasičů v kategorii mladších, 32 hlídek mladých hasičů v kategorii starších, 2 družstva
dorostenců, 11 dorostenců – jednotlivců, 1 družstvo dorostenek, 7 dorostenek – jednotlivců.
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Naši mladí hasiči v kategorii starších v disciplíně ZPV obsadili krásné 3. místo, ale v disciplíně PÚ CTIF
skončili až na 20. místě. Poprvé se soutěžního klání zúčastnily i naše dorostenky (jediné na okrese), ve složení
Jana Vrátná, Miriam Seifertová, Erika Gáborová, Kritýna Svobodová a Kristýna Durdová. Z důvodu vážného
zranění Miriam Seifertové, na druhém stanovišti ZPV, byly ze
závodu vyřazeny i přesto, že zbylá čtveřice závod nevzdala a
doběhla až do cíle.
Průběžně probíhají rekonstrukce hasičské zbrojnice a vozidla CAS
K25 Liaz. Proběhla příprava techniky na zimní provoz.

Zásahy jednotky SDH obce Lesonice 2011 (28 zásahů, 1 taktické cvičení)
05.07.2011 Lesonice
Taktické cvičení – únik nebezpečné látky
06.07.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu
17.07.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu (Odstranění sršního hnízda)
18.07.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu
18.07.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu
25.07.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu
29.08.2011 Lesonice
Likvidace obtížného hmyzu
13.09.2011 Domamil
Pročištění silážního žlabu v areálu RS
19.09.2011 Lesonice
Čerpání vody
21.09.2011 Lesonice
Čerpání vody
24.09.2011 M. Budějovice
Požár stohu
25.09.2011 Babice
Požár sušárny květin
08.10.2011 Lesonice
Čerpání vody
Příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2012 Vám přejí hasiči.

Hostinec „U Máchalů“ Lesonice
Sváteční otevírací doba:
23. 12. 2011
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
27. 12. 2011

16:30 – 22:00
28. 12. 2011 16:30 – 22:00
11:00 – 15:00 19:00 – 23:00
29. 12. 2011 16:30 – 22:00
15:00 – 23:00
30. 12. 2011 16:30 – 22:00
15:00 – 23:00
31. 12. 2011 16:30 – ??:??
16:30 – 21:00
1. 1. 2012
15:00 – 22:00
Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí i zdraví v novém roce přeji Máchalovi.
Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 19. 12. 2011.
Uzávěrka příštího čísla do 24. 2. 2012. Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu.

Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání.

