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Ze zasedání zastupitelstva 
 

III. zasedání zastupitelstva 2014 
III. zasedání zastupitelstva obce Lesná se uskutečnilo 18. prosince 2014. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 

č. 7/2014 a rozpočtové provizorium na rok 2015. Dále byly ustanoveny komise pro plánované inventury obecního 

majetku k 31. 12. 2014.  

Zastupitelstvo vybralo dodavatele na pasport místních komunikací. Ze tří firem vybralo Urbanii Jih, s. r. o. Dále 

schválilo bezúplatný převod pozemků z majetku Správy a údržby silnic a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Dále zastupitelstvo schválilo prodej kalamitního dříví za 70 Kč z prm v lokalitě Koupelka. 

  

I. zasedání zastupitelstva 2015 
První zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 se uskutečnilo 19. února 2015. Jednání se zúčastnil kronikář obce pan 

Stanislav Holík, který přečetl návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2014 a zastupitelstvo jej poté schválilo. 

Na zasedání bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2014, starosta zastupitelstvo seznámil s výsledky inventarizace 

a byl schválen návrh rozpočtu obce na rok 2015.  

Zastupitelé schválili Nařízení obce Lesná, kterým se vydává tržní řád. Tento tržní řád zakazuje jakýkoli podomní 

a pochůzkový prodej. Pro účely prodeje byla vyhrazena místa před obchodem paní Potácelové a na ploše 

vedle obecního úřadu.  

Zastupitelé schválili dokončení a vzhled obecních symbolů. Návrh heraldika Miroslava Pavlů byl všemi hlasy schválen. 

O vzhledu a vysvětlení symboliky budete informováni po schválení našich symbolů ve výboru pro heraldiku 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

Na žádost ředitele ZŠ Šumná byl schválen příspěvek této instituci ve výši 3.000 Kč na pořádání zájmových kroužků. 

Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit částkou 1.000 Kč vybudování babyboxu ve Znojmě.  

Zastupitelstvo neschválilo dodatek k nájemní smlouvě č. 1 na nájem fotbalového hřiště. Jako důvod uvedlo, že zvýšení 

nájmu z 3 Kč/m2 na 5 Kč/m2 zcela jasně neodpovídá inflaci, o kterou se majitel v dodatku opíral.  

V diskuzi se debatovalo o aktuálním dění v obci. 

 

Víte že? 
Zasedání zastupitelstva obce je podle §93 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, veřejné. 
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Zimní události v obci 
 

Zpívání u vánočního stromu 
Jako každý rok, tak i loni pár dní před Štědrým dnem a to 20. prosince 2014 připravili členové dobrovolných hasičů 

zpívání u vánočního stromu. Počasí sice vánočně nevypadalo, teploty byly skoro jarní, ale silný vítr nás donutil nasadit 

zimní čepice a šály.  

Po zahájení starostou obce panem Prchalem a starostou hasičů panem Vacíkem přišlo na řadu vystoupení dětí 

z mateřské školky. Bohužel toto vystoupení bylo mírně omezeno, hodně dětí bylo nemocných.  

Poté přišlo na řadu hraní koled k poslechu. Všem byl pro zahřátí uvařen vánoční punč a dětem čaj. K ochutnání 

roznášeli mladí hasiči vlastnoručně upečené perníčky. Bylo možno si i něco zakoupit z vánočního 

jarmarku, který připravily děti ze školky.  

Všichni se bavili, sem tam si někdo pobrukoval koledy, mezi lidmi se nesl duch Vánoc. 

 

Zpívání koled u jesliček 
Během vánočních svátků – 28. prosince 2014 se hrstka lidí sešla v našem kostele sv. Terezie. Setkání to bylo velmi 

příjemné, zpívaly se klasické vánoční koledy za doprovodu varhan. O některých koledách bylo řečeno i něco málo 

z historie. 

 

Masopustní průvod 
Před třemi lety se v naší vsi několik dobrovolníků pokusilo obnovit tradici masopustního průvodu. Letos se masky 

sešly 2. února 2015 v 9:00 u hasičské zbrojnice. Průvod masek prošel celou vsí za zvuku harmoniky a zpěvu. Děkujeme 

všem, kteří se do této akce zapojili, obzvláště velké díky patří občanům, kteří věnovali finanční příspěvky. 

Výtěžek z této akce bude jako každý rok použit na nákup darů do tomboly na dětský karneval. 

 

Dětský karneval 
Poslední únorový den, tj. 28. února 2015 se v sále v Hostinci U Svobodů uskutečnil Dětský karneval. Některé děti 

přišly s kamarády, jiné s rodiči nebo prarodiči. Úvodní slovo, které zahrnovalo i pár vět o organizaci karnevalu, měl 

připravené starosta obce. Pak už následovala hudba a tanec. Odpočinout od tance si děti mohly při plnění 

jednoduchých soutěží, za účast v některé ze soutěží dostaly děti malou pozornost. Ke konci karnevalu přišla řada 

na prodej lístků do tomboly. Součástí tomboly byly školní potřeby, stolní hry, hlavolamy, dárkové balíčky, ale i hlavní 

výhry jako příslušenství k počítači. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv do této akce zapojili. 

 

Plánované akce v jarním období 
Slavnostní otevření Lusthausu – 21. března 2015 ve 14:00, Lusthaus (lovecký letohrádek) 

Okrsková soutěž – 19. dubna 2015 v 10:00, fotbalové hřiště Lesná 

Pálení čarodějnic – 30. dubna 2015 v 19:30, fotbalové hřiště Lesná 

Dětský den – červen, o přesném datu Vás budeme informovat  

 

 

Na všechny akce jste srdečně zváni! 
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Fotografie ze zimních událostí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografii si můžete prohlédnout na obecním webu: 

www.obec-lesna.eu 
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Z obce… 
 

Prořezávání stromů 
Již koncem loňského roku po ledové kalamitě v naší obci začali 

arboristé provádět zdravotní a bezpečnostní řez stromů. 

Prořezávka byla dokončena koncem měsíce února. Celkem bylo 

prořezáno 52 stromů. Tento projekt financuje Národní park 

Podyjí. 

 

Nový návrh zeleně 
Díky kácení veřejné zeleně způsobené budováním kanalizace 

a prosincovou ledovkou v současné době vzniká nový návrh 

zeleně pro naši širokou ulicovou náves. Autorem návrhu je pan 

Vladislav Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou 

a konzultoval se se Správou Národního parku Podyjí, 

s Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu 

ve Znojmě a se zástupci Národního památkového ústavu. 

Dominantní dřevinou bude hloh, který bude doplněný o javory, 

lípy, sakury a okrasné jabloně. Celá tato výsadba bude 

doplněna nižšími a vyššími keři. Realizace tohoto projektu se bude odvíjet od získání peněžních prostředků 

z dotačních titulů. Nové výsadbě bude muset ustoupit přibližně 32 stávajících stromů (smrky, borovice, švestky atd.), 

vysazeno bude více než 40 nových stromů. 

 

Čištění kostelní věže 
V neděli 8. března 2015 členové zásahové jednotky proškoleni na dýchací přístroje vyčistili část kostelní věže 

od holubích výtrusů. Jelikož je věž velmi znečištěna, čištění bude pokračovat ještě v dalších týdnech. Po úplném 

vyčištění věže budou místa vletu holubů opatřená sítí a tím bude zabráněno znečištění prostorů věže.  

 

Veřejné projednání územního plánu 
Veřejné projednání a výklad územně plánovací dokumentace se uskuteční v pondělí 30. března 2015 od 17:00 

na obecním úřadě. Dokumentace je od 25. února do 6. dubna vystavena k nahlédnutí na úřadu obce Lesná (zejména 

v úředních hodinách) a na Odboru územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování 

při MěÚ Znojmo (rovněž v úředních hodinách). 

 

Slavnostní otevření Lusthausu 

Dne 21. března 2015 ve 14:00 se uskuteční 

slavnostní otevření Lusthausu u Lesné. 

Na programu bude prohlídka letohrádku 

s odborným výkladem. Kromě veřejnosti, která je 

tímto srdečně zvána, se akce zúčastní oficiální 

zastoupení obcí Lesná a Horní Břečkov 

spolu s vedením Správy národního parku Podyjí. 

Občerstvení mimo jiné zajišťuje i Sbor 

dobrovolných hasičů Lesná. 
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Nové dresy pro hasičský sportovní tým 
V únoru věnoval Cleanic Partner našemu sportovnímu týmu mužů 10 dresů. Tento sponzor již v minulosti věnoval 

některé vybavení, potřebné k požárnímu sportu např. sací koš. Mužům přejeme mnoho úspěchů v nových dresech. 

 

Nové kontejnery 
Za obecním úřadem stojí již řadu let kontejnery na tříděný odpad. V nejbližších dnech se škála tříditelných odpadů 
rozšíří o kontejner na bioodpad a box na textil.  
 
Popelnice na bioodpad 
Kontejner na bioodpad má hnědou barvu a patří do něj odpad rostlinného původu, např. tráva, listí, piliny, zbytky 
rostlin, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce. 
V České republice biologicky rozložitelný odpad tvoří polovinu směsného komunálního odpadu a tím se zatěžují 
skládky. Když se bioodpad vytřídí, využijí ho kompostárny, které odpad zrecyklují. 
Vyvážení bioodpadu do lesů, mezí, struh a polních cest je klasifikováno jako černá skládka. 
Na vesnici si kompost můžeme vytvořit sami a obohatit tak polnost o živiny.  
 

Základní pravidla kompostování 
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. 
Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, 
dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.). 
Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme: 
       - vlhké se suchým 
       - porézní materiál s hutným 
       - „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C) s dusíkatým (N) - čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm 
obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne 
vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu 
pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím 
z předchozího roku. 
Vhodné je vrstvy zlehka prosypávat vápnem. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, 
případně chlévský hnůj. 
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus. 
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. 
Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou 
aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci 
kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. 
Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Materiál můžete rovněž 
postupně shromažďovat, a když budete mít k dispozici větší množství rychlerozkladného materiálu (například 
čerstvou travní seč), tak ji promíchejte s nashromážděným materiálem a založte najednou celou hromadu kompostu. 
Pokud používáte ke kompostování kompostér, využijte výhody dvou a více komorového kompostéru. 
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících 
přehodíme a znovu promícháme. 
Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců. 
 
Kontejner na textil 
Textilu, který již nevyužijeme, můžeme vdechnout druhý život vhozením do kontejneru na textil. Ten putuje na sklad, 

kde se vytřídí na nositelné oblečení a textil na zpracování. Použitelné oblečení jde na charitu, ti ho darují potřebným. 

Z textilu na zpracování se vyrábí čistící hadry, výplně do autosedaček, bankovky, vlákna apod. Do kontejneru 

vhazujeme nevyužité nebo obnošené oblečení, textil i boty čisté a suché. 
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Kontejner na kovové odpady 

Tento kontejner je v naší obci od poloviny února. Má šedou barvu a patří sem: hliníková víčka od jogurtů, kovová 

víčka, kovové tuby, plechovky, konzervy včetně zvířecích, alobal a obaly od taveného sýra a čokolády. Naopak sem 

nevhazujeme obaly od barev a jiných nebezpečných látek a CD a DVD nosiče. 

 

Lepší hovno v pytlíku než na botách v botníku 
Skoro každá domácnost v naší obci vlastní jednoho nebo více psů. Bohužel, většina z nás si však neuvědomuje, 

že při vycházkách se psem nesmí docházet ke znečištění veřejného prostranství. Pokud k jeho znečištění dojde, 

je vlastník psa povinen takovéto znečištění neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku 

proti veřejnému pořádku a může mu být uložena bloková pokuta až do výše 1000 Kč.  

Proto Vás prosíme, buďte ohleduplní nejen k veřejným trávníkům a chodníkům, ale i k Vašim botám a peněženkám. 

 

 

Zásahová jednotka obce 
 

Zcela odlišnou institucí vůči Sboru dobrovolných hasičů Lesná, ačkoli je personálně i materiálně propojená, 

je zásahová jednotka.  

Jednotka má 14 členů (stav k 28. 2. 2015) a jejím velitelem je Josef Pozděna ml. Členové zásahové jednotky: Pozděna 

Josef ml., Pozděna Josef st., Pozděna Lukáš, Kliner Radek, Vašourek Pavel, Zach Petr, Hamřík Roman, Solař Vojtěch, 

Müller Roman, Vacík Bohumil, Vacík Radek, Tománek Michal, Svoboda Jan a Zajac Miloš. 

V současné době jednotka disponuje dvěma zásahovými automobily – Škoda 706 CAS 25 a DA Avia 31.  

Jednotka smluvně zařizuje protipožární ochranu i v obcích Horní Břečkov (včetně osady Čížov) a Onšov. Díky velikosti 

katastrálního území těchto obcí spravuje naše jednotka více jak ¼ rozlohy Národního parku Podyjí. 

Z vybavení, kterým jednotka disponuje, můžeme jmenovat plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, ochranné pomůcky 

pro hasiče (přilby, zásahové obleky, rukavice, zásahovou obuv), radiostanice sloužící při komunikaci jednotky 

při výjezdech a dýchací přístroje. Vybavení jednotky obec Lesná zakoupila nejen z vlastních zdrojů, ale i z dotací 

Jihomoravského kraje, o které se žádá každý rok (za poslední dva roky cca. 220 000 Kč). Některé vybavení 

např. dýchací přístroje byly pořízeny bezúplatným převodem z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

V prosinci 2014 proběhlo v Brně školení hasičů pro správnou manipulaci s dýchacími přístroji. Tohoto školení 

se za naši jednotku zúčastnili: Pozděna Josef ml., Pozděna Josef st., Svoboda Jan, Zajac Miloš, Kliner Radek, Hamřík 

Roman a Tománek Michal. 

Od 1. ledna 2015 se jednotka řadí do kategorie JPO III. Do poplachového plánu jednotky v I. stupni spadá 18 obcí, 

do II. stupně 29 obcí a do III. stupně 15 obcí. 

 

 

Mateřská škola 
 

Pokud se zeptáte našich dětí, co je právě teď ve školce nového, určitě Vám vyjmenují několik událostí, kterými právě 

žijeme. Naši školku bychom mohli přirovnat k velké aktivní rodině, kde se pořád něco děje. Aktivní pohyb, odpočinek, 

učení i hraní. To vše pořád dokola a přece pokaždé jinak. Pojďme nahlédnout pod pokličku a zrekapitulovat události 

od počátku školního roku.  

Děti jsme slavnostně přivítali 1. září 2014. V mateřské škole máme zapsáno dvacet dětí. Dochází k nám nejen děti 

z Lesné, ale i děti z okolních vesnic – z Milíčovic, Vracovic, Onšova, Chvalatic a Bítova. Z celkového počtu dvaceti dětí 

jsou čtyři děti předškolního věku. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu - Poznáváme svět kolem nás. 

Tento program je variabilní, vychází ze života dětí, z jejich zkušeností, z přírody, z tradic, využívá prožitkového učení. 

V souladu s jeho obsahem připravujeme pro děti akce, které zpestří a doplní výchovně vzdělávací činnosti.  
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V září jsme podnikli výlet do NP Podyjí, kam rádi chodíme i na vycházky. Pro rodiče s dětmi jsme uspořádali Podzimní 

tvoření v MŠ a dýňovou stezku na školní zahradě. Prožili jsme společně období adventu, který je dobou příprav 

na vánoční svátky. Děti se těšily i obávaly před příchodem Mikuláše s čertem, pilně pomáhaly a tvořily dárky 

na vánoční jarmark a velmi se těšily na tradiční vystoupení při vánoční besídce s pásmem básní, písní, koled 

a tanečků.  

V lednu jsme přivítali v mateřské škole Divadélko Šikulka, které přijelo se třemi loutkovými pohádkami 

pro pobavení, ale i pro poučení. Také jsme se vypravili na pohádku do Městského divadla ve Znojmě v rámci 

celoročního předplatného.  

V únoru jsme pro děti uspořádali karneval. Všichni se rázem změnili na masky a zažili jsme spoustu legrace.  

V březnu nás přijede navštívit kejklíř Čabík se svým velikonočním programem a společně se budeme věnovat tradici 

Velikonoc. Také přivítáme jaro a těšíme se na spolupráci s pracovníky NP Podyjí.  

Na závěr ještě připojuji pozvánku k zápisu do naší mateřské školy pro školní rok 2015/2016, který se uskuteční 

ve středu dne 15. dubna 2015 a bude spojen se dnem otevřených dveří. Tolik jenom krátce o životě mateřské školy. 

Pečovat o děti, chránit je a usměrňovat je našim posláním a zároveň i radostí! 

Dana Kavanová 

za kolektiv MŠ Lesná 

 

Fotografie z mateřské školy 
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Malí sportovci v naší obci 
 

Dalším mladým sportovce z Lesné je Libor Kuba (10let). Libor jezdí závody horských kol. 

 

Od kdy jezdíš na kole? 

Na kole jezdím asi od sedmi let. První závod jsem jel na Tour de Kids 

v Brně v roce 2012. 

 

Kdo tě k tomuto sportu přivedl? 

S tátou jsem začal jezdit na kole a zkusili jsme první závody. Taťka jezdil 

závody v české reprezentaci horských kol. 

 

Jak často trénuješ? 

Teď v zimě jezdím doma na rotopedu. Jezdím tak 4x do týdne. Pak ještě 

skáču přes švihadlo a dělám dřepy. Někdy udělám tak 300 dřepů. V létě 

jezdíme na kole venku s tátou. To jedeme tak 10 -15 km. Jezdíme na silnici 

nebo v lese. 

 

Kde závodíš? 

Jezdíme po celé České republice. Podle toho kde se zrovna co jede. 

 

Největší úspěch? 

V roce 2013 a 2014 jsem vyhrál celkově seriál závodů znojemského VZP CUPu. V Brně na závodech Kritérium Pells 

CUP jsem v roce 2013 byl první a v roce 2014 druhý. V roce 2013 jsem byl skoro na všech závodech první, snad jen 

dvakrát se mi nepovedlo vyhrát. V roce 2013 na závodech v Hatích MTB maraton Excalibur jsem jel v kategorii s o dva 

roky staršími závodníky a podařilo se mi je všechny porazit a vyhrát. 

 

Máš nějaký vzor? 

Můj vzor je Jarda Kulhavý. To je nejlepší biker u nás. Vyhrál mistra světa v roce 2011 a olympiádu v Londýně 2012. 

Loni jsem se s ním i osobně setkal. 

 

  Co tě baví mimo sportu? 

Rád hraji hry na xboxu. Potom ještě hraji ve škole florbal 

a střílím ze vzduchové pistole. Ale nejraději mám, 

když vytáhneme s tátou motokrosové motorky a jezdíme 

po polňačkách. 

 

Jak zvládáš školu a sport? 

Zatím to jde v pohodě. 

 

Jaký je tvůj sen? 

Rád bych jezdil za americký tým SKY Tour de France. A chtěl 

bych být mistr světa a vyhrát olympiádu. 

 

Liborovi přejeme, ať se mu jezdí lehce do kopce a plní se mu jeho sny. 
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Listování kronikou 
 

V nultém díle jsme si shrnuli historii obce. Dnes se pojďme věnovat vlastní kronice, kterou sepsal tehdejší správce 

školy František Horák, jedná se o doslovný přepis. 

 

1945 

Osvobození obce 

 

Dne 9. května 1945 vnikla do obce Rudá armáda. Mezi ustupujícími německými vojsky a Rudou armádou vznikla 

přestřelka, při které byli 5 ruští vojíni zabiti a nezjištěný počet Němců. Za těchto bojů byl poškozen ciferník 

na východní straně kostelní věže. Dále byl zapálen dům číslo 38. Poškozeny byly ještě domy č. 42, 14, 41, 63. Češi se 

ihned ujali vedení obce. Prvním vládním komisařem se stal Frant. Klouček, soukromník z Liliendorfu a tajemníkem 

Ryba Frant., který byl později vysídlen. Tohoto vystřídal Stanislav Holík, úředník v hospodářském družstvu v Šumvaldě. 

Za pomoci vojska a SNB byli všichni občané německé národnosti se 50 kg zavazadly vystěhováni.  

 

Již v prvních dnech po osvobození přicházeli české rodiny, kterým byly usedlosti po Němcích přidělovány. Osídlení 

obce dokončil druhý vládní komisař Karel Procházka, takže do konce června 1945 byla již celá obec osídlena Čechy. 

Dne 28. června 1945 byla zvolena rolnická komise, jejímž předsedou se stal Martin Řeřucha z čís. 80 a členy: 

Prchal Al. č. 74. 

Hladký L č. 78. 

Ježek Fr. č. 66. 

Hanák Jan č. 71. 

Zejda Frant. č. 51. 

Papoušek L. č. 11. 

 

Na zdejší obecnou školu byl dne 4. 7. 1945 jmenován spr. školy Frant. Horák. 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 14. 7. 1945. 

 

Funkcionáři sboru: 

Mlejnek Vendelín, starosta 

Ondráček Stan., velitel 

Procházka Karel, podvelitel 

Holík Stanislav, jednatel 

Kocián Alois, pokladník 

Vašourek Josef, zbrojíř 

 

Všichni se hned s chutí dali do práce, aby zanedbaná hospodářství a pole byla dána co nejdříve do pořádku 

a aby jejich nový domov a jejich obec stala se vzorem pořádku a čistoty okolním obcím. Také bývalá německá škola 

byla dána během července a srpna do náležitého pořádku, aby mohla ponejprv příjmout české žáky. Malá a vytlučená 

okna byla nahrazena novými trojdílnými, zpuchřelá podlaha položena nová, třída nově omítnuta a celá budova 

obílena. Pro mateřskou šk. Byly určeny místnosti v čís. 64, kde byla i kancelář místní správní komise. Učitelkou 

na mateřské škole ustanovena uč. Jiřina Lehká z Čížova. 

 

 

                                                                                                                                                 Pokračování příště… 
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Velikonoční svátky 
 

Podle starých tradic začínají Velikonoce už šest týdnů před Škaredou středou. Jedná se o období postní, 

kterým nemáme očistit jen své útroby, ale i ducha. 

Popeleční středa – první středa po masopustu, letos vyšla na 18. února. Tento den se v kostele žehnalo popelem, 

který musel vzniknout pálením loňských posvěcených kočiček. 

Černá neděle – první postní neděle, říkalo se jí i Liščí. Liščí od zvyku, kdy hospodyňky pekly preclíky, zavěšovaly je 

na stromky a pak dětem vyprávěly, že jim je tam nadělila liška. 

Pražná neděle – druhá neděle postní se nazývá podle pokrmu z pražených naklíčených obilných zrn. 

Kýchavá neděle – třetí neděle postní. Pokud se někomu na tento den podařilo třikrát za sebou kýchnout, celý 

následující rok měl být zdravý jak řípa. 

Družebná neděle – čtvrtou neděli postní velela tradice scházet se s přáteli ke společnému družení. Oblíbený den mezi 

mládeží, nebylo vhodnějšího dne, kdy zajít s družbou na oficiální námluvy. 

Smrtná neděle – vynášela se z vesnice Smrtka, panák ze slámy v ženských šatech ověšen vyfouknutými vejci 

(což je symbol smrti, protože z prázdného vajíčka nemůže vzejít nový život), který se buď upálil, nebo hodil do vody. 

Květná neděle – tento den se trhají proutky kočiček, které se pak světí v kostele. Po Květné neděli následuje pašijový 

týden, pro křesťany nejdůležitější období roku. 

 

Pašijový týden 
Škaredá středa – na Škaredou středu si připomínáme zradu Ježíšova učedníka Jidáše, který prozradil místo, 

kam si můžou vojáci pro Ježíše přijít. Tímto dnem končí čtyřicetidenní půst. 

Zelený čtvrtek – poslední večeře Páně. Dnes se této události říká eucharistie a ta je součástí svatého přijímání 

křesťanů. 

Velký pátek – v pátek byl Ježíš ukřižován na Golgotě, drží se přísný bezmasý půst. Podle lidové slovesnosti je to den, 

kdy se otevírá země a vydává své poklady. 

Bílá sobota – název je odvozený od bílých rouch, do kterých se oblékali věřící, kteří ten den přijímali křest. 

Veliká noc (Vigilie) – noc ze soboty na neděli, kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých. Vigilie znamená bdění a očekávání velké 

události. 

Velikonoční neděle – den vzkříšení Páně. Tento den barvíme vajíčka. 

Velikonoční pondělí – symbolizuje hlavně svátky jara a probuzení přírody. S církevním významem Velikonoc nemá nic 

společného. 

Bílá neděle – Nanebevstoupení Páně se kdysi slavilo ještě celý týden. Tímto dnem Velikonoce definitivně končí. 

 

Symboly Velikonoc 
Pomlázka – šlehání zelenými proutky nebo polévání vodou je spojené s představou probouzející se přirody. 

Vajíčko – je symbolem zrození jara a nového života. 

Beránek – starý a rozšířený symbol Ježíše Krista. 

 

Společenská rubrika 
 

Za uplynulé zimní období oslavili kulaté narozeniny tito naši občané: 

 

Kopuncová Zuzana, Kreuzmanová Bohuslava, Kříž Josef, Kuba Libor, Pozděnová Dana, Radosavjević Duško, Švabíková 

Vlasta a Švabík Jindřich 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví 
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