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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 30. 1. 2014 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Řád ohlašovny požáru

-

OZV č. 01/2014 – Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob

-

OZV č. 02/2014 – Požární řád obce

-

kandidáta do funkce přísedícího okresního soudu v Třebíči na další období, a to p. Drahoslav
Menčík

-

změnu výše odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 960, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

-

výsledky inventarizace k 31.12.2013

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

rozpočtové úpravy č. 9 a 11

-

zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Lesonice za rok 2013

-

informace o nově vznikajícím Muzeu lidových kapel, které bude umístěno v prostorách bývalé
hasičské zbrojnice a další potřebné kroky pro vznik tohoto muzea, kulturní výbor zajistí výstavku
k historii obce Lesonice

-

informace o probíhajících stavebních pracích (přestavba SOU na byty) a o dalších využitelných
dotačních titulech (víceúčelové hřiště, stavba kapličky, atd.)

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 10. 3. 2014 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Lesonice podle ust. § 47 odst.5, zák. 183/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění

-

Výši stočného a vodného na rok 2014 ve výši 20 a 22 Kč za m3.

-

Přesun zlepšeného HV ZŠ Lesonice za r. 2013 ve výši 351,02 Kč do rezervního fondu
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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Lesonice,
konaného dne 13. 5. 2014 v budově Obecního úřadu v Lesonicích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

prodej pozemku parc. č. 544/2 o výměře 216 m², druh pozemku lesní pozemek, pozemku parc. č.
600 o výměře 3467 m², druh pozemku ostatní plocha, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, panu
Luďkovi Foralovi, 675 44 Lesonice 69, za cenu 149 532 Kč

-

možnost využití úvěru od ČSOB na výstavbu obecních bytů

-

zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje území Místní akční skupiny MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014 až 2020. Schválením
zařazení do územní působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
-

zprávu o provedené finanční kontrole za IV. čtvrtletí 2013 a za I. čtvrtletí 2014

-

rozpočtové úpravy č. 1, 2 a 3

-

informace o dotacích a stavebních akcích na rok 2014

-

- komunikace pod sokolovnou (chodník, vjezdy)
- odeslána žádost o dotaci na rekonstrukce sportovního hřiště u zámku
- odeslána žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
- odeslána žádost na dotaci na pohádkovou cestu
- možnost využití dotace na zateplení MŠ
- návrhy na podobu kapličky
- pečovatelský bytový dům č.p. 169 – informace o průběhu akce

-

informace o kulturních akcích v nadcházejícím období
- 100. výročí založení SDH Lesonice 28. červen 2014
- otevření muzea a síně tradic Lesonic – červenec 2014
- pohádková cesta – srpen 2014
- vítání občánků – 18. květen 2014

-

informace o novém konkursním řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Lesonice

-

informace o výroční zprávě o poskytování informací dle zák. 106/1999 sb.

-

informace o situaci na kompostárně

Zastupitelstvo pověřuje:
-

starostu k uzavření úvěrové smlouvy s ČSOB pro potřeby výstavby obecních bytů
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Základní škola a Mateřská školka

Ve školním roce 2012/2013 se i nadále žáci 3. a 5. ročníku zapojili do projektu Inovace vzdělávání na ZŠ
Lesonice, který je spolufinancován z ESF, který probíhá v rámci výuky v hodinách Žijeme spolu, Přírodovědy
a Informatiky.
V každém ročním období absolvovali žáci několik vycházek do přírody. Následně vyplňovali v hodinách
prvouky (přírodovědy) pracovní listy na probrané učivo.
Podzimní vycházky byly zaměřeny na ekosystém lesa. Žáci poznávali listnaté i jehličnaté stromy v oboře.
Odborný výklad nejen o lesních rostlinách, ale i zvířatech jim poskytl starosta naší obce pan Rostislav Čech.
V zimních měsících žáci poznávali stopy zvířat a stromy podle pupenů, vyrobili krmítko pro ptáky, do kterého
chodili dosypávat ptačí směs. Také navštívili krmelec a přinesli zvířátkům něco dobrého.
Na jaře jsme vyrazili k rybníku Utopenci. Dalekohledem jsme pozorovali život v rákosí, chytali papírové
rybičky, měřili jsme teplotu vody a její pH.
Letní období bylo pro žáky asi nejpestřejší. V první vycházce vyrazili na pole poznávat plodiny pěstované
v naší oblasti. V rámci druhé vycházky jsme jeli na exkurzi do vodního mlýna ve Slupi u Jaroslavic. Při
poslední vycházce si žáci vyrobili herbář polních květin a navštívili místní bioplynnou stanici.
V rámci Informatiky žáci pracovali na technice zakoupené v rámci tohoto projektu, využívali jak stolní
počítače, notebooky, interaktivní tabuli, digitální fotoaparát i kameru. Dále byli seznamováni s možnostmi
tisku na multifunkční kopírce.
Na hodiny Informatiky se děti těšily. Jedním z důvodů bylo, že nemohly do této hodiny nic zapomenout.
Nepotřebovali jsme žádné učebnice, ani sešity, veškerá výuka probíhala na počítačích, kdy uč. posílal
vzdělávací materiály žákům e-mailem. Vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu měly výukový a
informační charakter a obsahovaly také úkolové části, v kterých žáci procvičovali probíranou látku.
Pilotní ověřování vzdělávacích materiálů v tomto školním roce nám ukázalo, co je potřeba upravit, čeho se
vyvarovat, co je potřeba ještě podpořit a na co už není třeba „makat“. Byly také vytvořeny jako výstup
z vycházek učební materiály, které jsme zalaminátovali, aby je bylo možno trvale využívat v hodinách.
Je tady nový školní rok 2013/2014
Zvířátka
V pátek 6.9. za námi přijel pan Hořák. Dovezl nám na ukázku ptáčky - dravce. Každého nám velice
zblízka ukázal, o každém nám toho spoustu zajímavého pověděl a také jsme si mohli dát ptáčky na
ruku. Toho největšího nám ale nepůjčil, toho si mohla potěžkat jen paní učitelka. Jednalo se o orla,
který vážil kolem 5-ti kg a rozpětí křídel měl až 2 m.
Těšíme se, až k nám zase pan Hořák v únoru přijede.
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Během začínajícího školního roku 20013/2014 budeme pokračovat v projektu Inovace vzdělávání na ZŠ
Lesonice, reg. č. CZ1.07/1.1.36/01.0025. Navážeme na činnosti zrealizované v předchozím roce, kdy byly
vytvořené vzdělávací materiály ověřovány ve výuce. Po jejich odučení bylo provedeno připomínkování k
těmto materiálům. Na základě těchto analýz dojde k přepracování a upravení materiálů tak, aby bylo možné je
v dalším školním roce používat při výuce.
Vystoupení v Cidlině
V sobotu 21.9. děti základní a mateřské školy
vystoupily s krátkým programem na Setkání
občanů v Cidlině. Od začátku září poctivě děty
nacvičovaly, aby mohly přítomným zazpívat a
zatancovat. Vystoupení se se zájmem zúčastnily
i naše bývalé žákyně 5. ročníků. Za což jim patří
velká pochvala.
Děti dostaly sladkou odměnu a také občerstvení.
Jak byly děti spokojené, si můžete
prohlédnout na fotkách.
Po vystoupení ještě paní ředitelka poděkovala panu Špačkovi za dlouholetou výbornou spolupráci a
všestrannou pomoc naší škole a také za členství v Radě školy. Škoda, že nemají Špačkovi více dětí,
abychom mohli v této spolupráci pokračovat.
Ve školce na začátku roku
Školní rok 2013/14 jsme zahájili ve velkém počtu. Hned první den se nás sešlo 25.
Přihlášených dětí je 28, z toho 10 nově příchozích dětí a 10 je předškoláčků.
Pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu "Barevné putování po světě", který je
zaměřen především na naučení dětí úctě k životu, svému zdraví, k ochraně přírody a umožňuje jim
poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti.
Naší společnou písničkou "Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka. Jede, jede do světa, není žádná
popleta, veze děti na výlet, jede tam a jede zpět" putujeme do různých zemí, do přírody. Máme tento
dokument rozdělen na čtyři části:
- podzimní ČERVENÉ PUTOVÁNÍ
- zimní MODRÉ PUTOVÁNÍ
- jarní ZELENÉ PUTOVÁNÍ
- letní ŽLUTÉ PUTOVÁNÍ
Nyní v Červeném podzimním putování děti ve školce prožívají dny s jablíčky, podz. plody,
odlétajícími vlaštovkami, s kterými např. zavítají i do Afriky.
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Podzimní tvoření
V úterý 1. října se v mateřské škole konala rodičovská schůzka spojená s podzimním tvořením.
Informace ze schůzky podáme individuálně dle zájmu rodičům, kteří se nemohli zúčastnit.
Chválíme rodiče, všichni si donesli zajímavé přírodniny, takže si společně s dětmi naaranžovali do
květináčů nebo misek krásnou podzimní výzdobu.
Na fotografiích se podívejte, jak se každému povedla. Výzdobu máme, takže může být posvícení...
Červený den
Červený den ve školce jsme si prožili v červeném oblečení, které nám maminky připravily.
Na červeném koberečku jsme poznávali zeleninu, povídali si o ní, jak je důležitá pro naše zdraví, jestli
roste v zemi, na keřích, jaký má tvar i barvu.
Také jsme vystříhali ošatku a do ní lepili vykreslenou zeleninu. Nakonec jsme se odměnili červeným
jahodovým bonbonem, protože se nám naše práce vydařila a naše červené dopoledne tím ukončili.
Vyfotili jsme se, můžete se na nás "červeňásky" podívat.
Výcvik psů
V pondělí 7. října 2013 navštívila naši
školu bývala lesonická žákyně
Miroslava Beránková. Se svou fenkou
Cessie se úspěšně zúčastňují různých
závodů a výstav, a tak ukázaly i nám,
co všechno dovedou. Slečna Beránková
nám nejprve představila psí plemeno
BORDER KOLIE, pak nám poradila,
jak se dobře starat o pejsky a jakým
způsobem je naučit jednoduché povely.
Předala nám spoustu cenných
informací. Všem se líbila ukázka
"dogdancingu" (tancování se psem). Z
přibližně čtyřiceti povelů jsme
potleskem museli ocenit to, že fenka
umí počítat do deseti, válet sudy, chytit
létající talíř nebo na povel štěknout.
Cvičitelce i fence přejeme mnoho
dalších úspěchů nejen při závodech.
Jedeme do Afriky
"Nasedněme do vláčku,
projedeme zatáčku.
Ententýky, dva špalíky,
za vlaštovkou do Afriky."
Tyto dny ve školce cestujeme Afrikou. Poznáváme, jací tam žijí lidé, zvířata, jaké je tam podnebí nebo
co roste na palmách.
Společně jsme vyrobili mapu Afriky, kterou jsme polepili zvířátky, která tam žijí. Velkého "černouška"
jsme pokreslili voskovkami, sukýnku jsme mu navázali z uzlíků krepového papíru a nezapomněli jsme
na korálky z papírových ruliček.
V encyklopedii jsme prohlíželi zajímavosti o životě různých kmenů, proto jsme si také na jeden zahráli

Zpravodaj obce Lesonice č. 1 / 2013 ze dne 27. července 2013

7

i my. Pomalovali jsme se barvami a na vyrobené bubínky a chrastítka napodobovali černošskou muziku
a tance.
Z velkých sáčků vyrábíme zvířátka - tygry, lvy, opice, žirafy..., nasadíme je na hlavu a jsme rázem v
džungli
Užili jsme si v Africe spoustu legrace, poznali rozdíl, jak se žije tam a rádi se vracíme do našeho
pohodlí. Zamáváme vlaštovkám, které tam zůstávají v teploučku přes zimu a my už se chystáme na
další naše podzimní radosti, třeba na ............... pouštění draků.
Už teď se ale těšíme, kam příště naším "školkovským" vláčkem dojedeme.
Vaříme ve školní družině
Čajové sušenky
Ve čtvrtek 3. října jsme s dětmi ze školní družiny pekli čajové sušenky. Z praktického hlediska jsme
využili prostor školní jídelny. Děti pracovaly ve skupinách. Podle předloženého receptu si samy
odvážily potřebné suroviny a vypracovaly těsto, ze kterého tvořily rozmanité tvary. Čas, kdy se
sušenky pekly v troubě, jsme si zkrátili hrou na tichou poštu. Děti byly s výsledky své práce spokojeni
a těší se na příští vaření, které bude přibližně za měsíc.
Kdybyste měli čas a chuť upéci si stejné sušenky, tady je recept:
Potřebné suroviny:
150 g hl. mouky, 75 g másla, 50 g cukru, 1 vejce, 35 g mletých mandlí, sáček vanilkového cukru.
Všechny suroviny smícháme v jednolité těsto, ze kterého následně vytváříme esíčka. Klademe je na
vymazaný plech a pečeme při teplotě 170°C asi 10 minut. Esíčka můžeme také namáčet v rozpuštěné
čokoládě.
Den stromů
Dne 21. října 2013 se žáci naší školy již poněkolikáté zúčastnili přírodovědně-vzdělávacího programu
v lesonické Oboře k oslavě Dne stromů. Po úvodním zaznění trubačských tónů se nás ujal pan
Rostislav Čech a provedl nás Oborou. Nejen že se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, ale na
jednotlivých stanovištích si také prakticky vyzkoušely třídit odpad, zasázet mladý doubek či sestavit
budku pro sýkorky. Nakonec nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.
Divadlo Babajaga a loupežníci
Bývá již pěkným zvykem, že žáci ZŠ a mš Lesonice se v průběhu školního roku několikrát účastní
divadelních představení pro děti. Jedním z nich byla zpívaná pohádka s názvem Babajaga a tři
loupežníci, kterou děti viděly ve středu 6. listopadu 2013 v Pasáži v Třebíči. Divadlo se všem velmi
líbilo.
Po skončení představení se žáci základní školy
zúčastnili programu v Městské knihovně Třebíč,
kde pro ně pracovnice knihovny připravily naučný
program týkající se pohádek a knih pro děti.
Drakiáda
Tradiční zábavou dětí v podzimním období je
pouštění draků. Také žáci naší školy vyrazili v
rámci školní družiny na kopec za mateřskou
školou, kde s nadšením proháněli své draky.
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Halloween
Halloween je anglosaský lidový svátek
tradičně připomínaný 31. října. Děti
koledují od domu k domu s tradičním
pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo
Vám něco provedu). V mnoha státech si lidé
zdobí své domy vyřezanými dýněmi se
svíčkou uvnitř, čarodějnicemi, černými
kočkami...Také my jsme stylizovali jeden
školní den do "černooranžového" kabátku.
Ve výtvarné výchově jsme nakreslili
hrozivá strašidla, v angličtině úspěšně
vyplnili anglický halloweenský kvíz. Během
vlastivědy jsme nezapomněli připomenout
svátek Všech svatých a Vzpomínku na
všechny věrné zemřelé. V hlavní části dne jsme vydlabávali dýně a vyráběli dýňového panáka. Naše
výtvory byly postaveny před školní vchod, aby zpestřovaly školní dny a i v pošmourném počasí
vykouzlily dobrou náladu.
Pečeme muffin
Uběhl přibližně měsíc a děti ze školní družiny znovu zamířily do jídelny upéci něco dobrého. Tentokrát
si pekly jogurtové muffiny. Muffiny jsou pečené bochánky mající původ v Americe. U nás se však v
poslední době setkávají se stále větší oblibou. Dětem se příprava pokrmu zdařila, měly z něj radost.
Níže je přiložen recept, který jsme použili.
Recept:
1 lžička citronové kůry
2 vejce
1 vanilkový cukr
2,5 hrnku hladké mouky
1 prášek do pečiva
½ hrnku olej
1 hrnek bílého jogurtu
¾ hrnku cukru krupice
Vše smícháme a přidáme pokrájené banány a nastrouhanou čokoládu. Můžeme přimíchat také rozinky,
švestky… Připravené těsto dáme do papírových košíčků a pečeme asi 20 minut při teplotě 180 °C.
Dobrou chuť!
Puzzle
Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 proběhla ve školní družině soutěž dvojic ve skládání puzzle. Děti
skládaly obrázky s pohádkovými motivy celkem ve čtyřech soutěžních kolech. V každém kole se měřil
čas, za který byl obrázek složen. Vítězem se stala dvojice, která dosáhla nejmenšího součtu časů za
všechna čtyři kola. Všichni zúčastnění projevili značnou soutěživost a trpělivost, vítězem se však mohl
stát jen jeden tým.
A jak to celé dopadlo?
1. místo: Jakub Čech, Tina Nesibová
2. místo: Kateřina Jahodová, Iveta Černá
3. místo: Vincent Foral, Pavel Nezveda
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Školka navštívila Planetárium v Brně
Ve středu 27.listopadu jsme s
předškoláčky jeli na výlet do Brna, kde
jsme navštívili Planetárium na Kraví hoře.
V pohodlných křeslech jsme pozorovali
hvězdnou noční oblohu, planety i Měsíc.
Dozvěděli jsme se, kde jsou různá
souhvězdí a jak se jim říká (třeba
souhvězdí Orion, Labuť, Orel, ...), kde
můžeme najít velkou planetu Jupiter /svítí
jako velká hvězda/ nebo jak se říká třem
nejjasnějším hvězdám, které svítí jako
první.
Z oblohy jsme se pohádkou Kouzelný útes
přesunuli pod vodní hladinu a napínavý
příběh mořských živočichů udělal tečku
za velice příjemně prožitým dopolednem
v Brně.
Doporučujeme, udělejte si výlet do hvězdárny, stojí to za to.
Betlém na nádvoří
V neděli 1. prosince se obyvatelé Lesonic společně sešli na nádvoří zámku, aby rozsvícením vánočního
stromku zahájili dobu adventní. Sváteční atmosféru nedělního podvečera umocňovala vystoupení dětí z
místní základní a mateřské školy, které si pod vedením svých učitelů připravily hudebně recitační
pásmo. U jesliček také zazpívala schola babického kostela. Pro přihlížející bylo připraveno drobné
občerstvení v podobě svařeného vína či čaje, které v chladný podvečer přišlo obzvláště vhod
I když jsme se nesešli všichni, velice se nám nedělní adventní podvečer líbil. Popřáli jsme vyrobenými
přáníčky lidem klidné Vánoce a za týden v sokolovně na Vánoční besídce..... na viděnou.
Kino Pasáž - Ledová královna
První prosincové pondělí vyrazili žáci naší školy a školky do kina do Třebíče na animovanou pohádku
Ledové království. Příběh je nejnovějším zpracováním klasické pohádky H. Ch. Andersena Sněhová
královna. Moderní zpracování pohádky se značným množstvím vizuálních triků a efektů se dětem
velmi líbilo. Pohádka trvala téměř dvě hodiny, ale poutavý příběh dvou sester, kouzel a lásky byl tak
napínavý, že nám čas v kině utekl rychle.
Mikuláš s čerty
Dnes 4. prosince nás ve školce navštívili Čert, Mikuláš a Anděl. Mikuláš měl popsanou knihu hříchů,
ale i dobrých skutků na každého z nás. Hodné děti dostaly sladkou odměnu, zlobivce si chtěl odnést
čert, ale nakonec jsme všechny zachránili básničkou a zpěvem vánočních písní.
Pečení perníčků
Do doby adventní zcela bezesporu patří pečení perníčků. Také děti ze školní družiny na tuto tradici
nezapomněly a ve čtvrtek 12. prosince se pustily s velkým nadšením do pečení. Z připraveného těsta
vytvářely různé tvary, např. čerty, anděly, hvězdičky, kytičky… A aby byl výsledek co nejlepší, druhý
den si je ve výtvarné výchově nazdobily.
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Pěvecká soutěž
V pátek 13. prosince proběhla ve školní
družině pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí 6
dětí, které si samy připravily soutěžní
písničku. Ostatní žáci a paní učitelky
tvořili porotu. Porotci přidělovali
zpěvákům body v rozmezí 1 – 3. Hodnotili
nejen samotný zpěv, ale i choreografii a
celkové vystupování. Na 1. místě se
umístilo duo tvořené Jolankou
Řezníčkovou a Tinkou Nesibovou. Druhé
místo obsadil Vojta Čech a třetí Jakub
Čech. Všichni soutěžící obdrželi diplom či
památný list a drobnou sladkost.
Vánoční besídka
Vyvrcholením adventních událostí byla vánoční besídka v lesonické sokolovně připravená na neděli 8.
prosince. Na té nejdříve zahrály a zazpívaly děti navštěvující hudební školu Yamaha paní ředitelky
Urbánkové, následně se představily se svými básničkami a koledami děti z mateřské školy. Žáci ze
základní školy zatančili country tance a zahráli hudební pohádku O dvanácti měsíčkách. Na závěr
přišla mezi přítomné očekávaná trojice – Mikuláš, čert a anděl, aby všem dětem nadělili balíček
sladkostí a ovoce. Malí účinkující byli za své výkony zaslouženě pochváleni nejen starostou obce, ale i
mnohými diváky.
Přišel k nám Ježíšek
"Už nám zbývá jenom málo - vybrat stromeček,
pak už budem jenom čekat, pod ním dáreček."
Ve školce jsme se dárečků už dočkali. Po Vánoční besídce, která se nám povedla, jsme si v úterý
nazdobili stromek a těšili se na dárky. Čekání jsme vyplnili zpíváním koled, rozkrojením jablíček,
pouštěním zapálených svíček ve skořápkách po vodě.
A najednou jsme slyšeli zazvonit zvoneček....děvčátka se radovala z nového kočárku, panenky, nádobí
do kuchyňky. Dostala žehlící prkno se žehličkou, topinkovač, mixér, doktorství. Chlapcům největší
radost udělala dvě velká auta - traktor s nakladačem a popelářské auto na tříděný odpad. Také velké
lego - Hasiči, je ve školce nepostradatelná hra. A nechybí nám i velká sada voňavé plastelíny a různé
hry na rozvíjení jemné motoriky a fantazie.
Asi jsme byli "moc hodní

, když jsme toho dostali tolik!"

Projektový den TGM
Dne 19. 12. se žáci naší školy jako každoročně zúčastnili projektového dne na ZŠ TGM v Moravských
Budějovicích s názvem České vánoční zvyky a obyčeje. Učitelé a žáci měli pro školy a školky z okolí
připravený bohatý vánoční program. Děti si například ozdobily perníčky, vyrobily svícny či zazpívaly
koledy. Na posilněnou dostaly drobné občerstvení – muffiny a horký čaj. Poté jsme všichni směřovali
do tělocvičny. Zde se děti snažily najít ten pravý střevíček pro Popelku, zdolat opičí dráhu nebo vylézt
na horolezeckou stěnu. Všem dětem se dopoledne tolik líbilo, že se jim ani nechtělo domů.
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Ze života hasičů …
Mladí hasiči se po prázdninách opět sešli a začali s nácvikem na podzimní část hry Plamen, která se
konala 12. října v Dalešicích. Mladí hasiči soutěžili v disciplínách „Závod požárnické všestrannosti“ a
„Požárním útoku s překážkami CTIF“. Závodu požárnické všestrannosti se zúčastnilo celkem 12 hlídek
mladých hasičů v kategorii mladších a 26 hlídek mladých hasičů v kategorii starších, kde lesonické
družstvo obsadilo krásné 16. místo. V kategorii dorostenec náš sbor reprezentovala Anna Seifertová,
která obsadila ve své kategorii 2. místo, Anna Roupcová taktéž 2. místo ve své kategorii a David Mach
4. místo ve své kategorii.

Zásahy jednotky SDH obce Lesonice 2013
Jednotka SDH obce Lesonice zasahovala v roce 2013 u 43 událostí a 1 taktického cvičení:
•
•
•
•
•

8 požárů (7 již bylo mimo katastrální území obce Lesonice),
3 technologické pomoci,
1 dopravní nehoda,
30 technických pomocí (12x odstraňování překážek z komunikací, 8x čerpání vody, 8x čištění
kanalizace, 1x likvidace nebezpečného hmyzu, 1x spolupráce se složkami IZS – pátrání po
pohřešované osobě),
1 taktického cvičení – Požár v pečovatelském domě sv. Antonína v Mor. Budějovicích.
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Nejvýznamnější událostí bylo nasazení 6 hasičů (Neubauer Josef, Jaromír Vavřík, Stanislav Šťáva,
Jaroslav Jelínek, Bohuslav Ondráček, Rudolf Fojtík) ve dnech 2.-3. června při nepřetržitém stavění
protipovodňových stěn v Praze-Zbraslavi a Praze-Holešovicích.

Zásahy jednotky SDH obce Lesonice 2014
Jednotka SDH obce Lesonice zasahovala v prvním čtvrtletí roku 2014 u 3 událostí:
•
•
•

1 požárů mimo katastrální území obce Lesonice,
1 čerpání vody,
1 odstranění nalomeného stromu.

Plánované akce v roce 2014
•

28. června 2014 od 13:00 oslavy 100. let založení SDH Lesonice v prostorách požární zbrojnice a
nádvoří zámku,

•

Září (termín bude upřesněn) - soutěž v disciplínách TFA.

Pozvánka na pohádkovou cestu
Obec Lesonice, Babice a Cidlina Vás srdečně zvou na 4. ročník pohádkové cesty s názvem „Tři království.“
Akce proběhne 23. srpna 2014 v lesonické oboře. Start je od 14:00 do 15:00 hodin. Ukončení cesty je naplánováno do 17:00 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
Na trase budou pro děti připraveny pohádkové bytosti a soutěže. V cíli bude na děti čekat skákací hrad, lanové centrum, hudba a pro
všechny bude přichystáno občerstvení. Při nepřízni počasí se akce bude konat v lesonické sokolovně.
Všichni jste srdečně zváni.

__________________________________________________________________________________________________________
Obec Lesonice. Vydává kulturní výbor obce. Předseda Michal Cakl. Uzávěrka čísla 4. 5. 2014.
Uzávěrka příštího čísla do 31. 8. 2014. Prosím zájemce o uvedení článku, aby předali podklady do tohoto termínu.

Pozdější předání bude zpracováno v dalším vydání.

