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Ze zasedání zastupitelstva 
 

II. zasedání zastupitelstva 2015 
II. zasedání zastupitelstva se konalo 7. května 2015 v 18:00 v kanceláři OÚ Lesná. 
Zastupitelé po zahájení zastupitelstva starostou obce nejprve projednali rozpočtové opatření č 1/2015. Materiály 
dostali zastupitelé několik dní před zasedáním k prostudování. Nikdo neměl dotazy ani připomínky. 
Dalším bodem zasedání bylo schválení Územního plánu. Připomínky k územnímu plánu mohli zastupitelé i občané 
vznést na veřejném projednání, které se konalo 30. dubna 2015.  
Zastupitelé odsouhlasili převod hospodářského výsledku MŠ Lesná  za rok 2014 do rezervního fondu.  
Všemi hlasy bylo odsouhlaseno pořízení zahradního traktoru. Travnatých ploch v obci je velké množství a sekačka 
na tyto plochy nestačí. 
Zastupitelé si odsouhlasili Etický kodex, který by měl sloužit pro dobré a nestranné rozhodování zastupitelů a jejich 
chování vůči sobě a veřejnosti. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změny na VPP. Počet pracovníků byl zvýšen na 5. Na mzdy těchto pracovníků je nyní 
čerpáno z nového dotačního programu. 
Řešilo se i veřejné osvětlení v obci. Byl vypracován pasport veřejného osvětlení. Osvětlení v obci se bude muset 
v nejbližší době řešit, protože jeho stav je velmi špatný. 
Obec získala dotaci na rekonstrukci budovy OÚ. Další dotaci získala JSDH na výzbroj a výstroj. 
Občané měli i prosbu, zda by se nemohly dát kontejnery k bytovým domům. Tato prosba byla již vyřešena. Byly 
umístěny kontejnery na bioodpad, papír a plast. Lidé tak mohou pohodlněji třídit svůj odpad. 
Zastupitelé projednali připomínky k dopravnímu značení v pasportu komunikací, chtějí výrazně omezit průjezd 
těžkých aut kolem MŠ a po ostatních asfaltových místních komunikacích. 
Některé zastupitele udivila Zpráva o stavu veřejného pořádku na katastru obce od Policie ČR (rozsahem trestné 
činnosti na Lesné). 
 

III. zasedání zastupitelstva 2015 
Na třetím letošním zasedání se naši zastupitelé sešli ve čtvrtek 11. června 2015. Byl schválen závěrečný účet obce 

za rok 2014, účetní uzávěrka obce za rok 2014 a účetní uzávěrka MŠ Lesná za rok 2014. Dále bylo odsouhlaseno znění 

smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, nový člen JSDH a živě se debatovalo o dění v obci a o místních 

problémech. 

 

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

Vítání jara u Lusthausu 
Správě NP Podyjí se 21. března 2015 podařilo připravit velmi zajímavou akci, Vítání jara u Lusthausu mezi Lesnou 

a Čížovem. Tak si občané obcí Lesná, Čížov a Horní Břečkov mohli prohlédnout interiér stavby z poloviny 18. století, 

která v té době sloužila jako lovecký letohrádek uprostřed obory pro černou zvěř a která byla v loňském roce správou 

NP opravena. 

Setkání obyvatel proběhlo ve velmi příjemné přátelské atmosféře, ke které přispěli i ti nejmenší. Po úvodním přivítání 

ředitelem NP Podyjí Ing. Tomášem Rothröcklem a po projevech obou starostů Petry Formanové a Ivo Prchala totiž 

vystoupily děti z Mateřské školky v Lesné se svými roztomilými tanečky a zpěvem. O další kulturní vložku 

do programu se postaralo volné pěvecké sdružení rodičů a dětí z Čížova. O pohoštění se postaral Sbor dobrovolných 

hasičů z Lesné a dámy, které doma napekly neskutečně dobré buchty, řezy, cukroví a další dobroty. 

Na závěr akce byly na půdu letohrádku uloženy současné písemnosti dokumentující budoucím generacím aktuální 

dění v obcích i ve společnosti. Vítání jara provázelo příjemné počasí a přítomným se tak líbilo, že padl návrh udělat 

z něj tradici. Proto na viděnou na jaře 2016! 

 

Pálení čarodějnic 
30. dubna 2015 se na fotbalovém hřišti konalo tradiční pálení čarodějnic. Členové Sboru dobrovolných hasičů Lesná 

postavili hranici, vyrobili čarodějnici a tak všechno bylo připraveno k zahájení, které proběhlo v 19:00 zapálením 

vatry. 

 

Dětský den 

V sobotu 13. června 2015 se v naší obci uskutečnil Dětský den. Děti i všichni přítomní si opravdu přišli na své. 

Pořadatelé, Sbor dobrovolných hasičů Lesná, Obec Lesná a Obec Horní Břečkov, nachystali opravdu pestrý program. 

Nechyběly hry, skákací hrady, ukázka techniky integrovaného záchranného systému, autogramiáda znojemských 

hokejistů Radka Čípa a Petera Puchera a projížďka na koních.  

Velký dík patří všem pořádajícím, všem sponzorům a všem, kteří přišli a zažili pohodové příjemné odpoledne. 

 

Sponzoři akce 
FACHKAS s. r. o. 

ELVÝZ s. r. o. 
BWOOD s. r. o. 

Střechy Pavel Daňhel 
Požární bezpečnost s. r. o. 

Karin a Miroslav Weidenthalerovi 
Hostinec U Svobodů 

Zelenina Radek Nečas 
Petr Zach 

 

Plánované akce v letním období 
Tradiční posezení místních důchodců – 26. června 2015, Hostinec U Svobodů 

Noční pohárová soutěž – srpen, o přesném datu Vás budeme informovat 

 

 

 

Na všechny akce jste srdečně zváni! 
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Fotografie z jarních událostí 

 

 

Více fotografii si můžete prohlédnout na obecním webu: 

www.obec-lesna.eu 
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Z obce… 
 

Nový pomocník pro obecní zaměstnance 
Na základě usnesení květnového zastupitelstva byl pořízen zahradní traktor, který se stane velmi výrazným 

pomocníkem při správě obecního majetku. Jedná se o traktor Husquarna TC 342 s dvouválcovým motorem 

se zdvihovým objemem 721 m3 a výkonem 13,8 kW. Traktor dodala firma Ivan Krejčí ze Znojma 

 

Pracovní schůze s hejtmanem 
V úterý 2. června 2015 se uskutečnila ve Vranově nad Dyjí pracovní schůzka starostů obcí Vranovska s hejtmanem 

Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Na schůzce se řešily problémy místního mikroregionu, jako jsou pracovní 

příležitosti, technický stav krajských a místních komunikací, sociální služby a integrovaný dopravní systém. 

 

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb 
Poskytovatel zdravotní péče MUDr. Marta Texlová v oboru praktický lékař pro děti a dorost v místě poskytování 

zdravotních služeb ve Vranově nad Dyjí, v Uherčicích a v Bítově hodlá ukončit svojí činnost k datu 30. června 2015. 

Žádost o předání své zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb mohou pacienti 

podat současnému poskytovateli zdravotních služeb nejpozději do 30. června 2015 na adresu Náměstí č. 47, 671 03 

Vranov nad Dyjí.  

 

Zprávy o poskytnutých dotacích do rozpočtu obce 
Naše obec se prozatím úspěšně ucházela o dotace z veřejných rozpočtů. 

Z Evropského sociálního fondu má financováno 5 veřejně prospěšných pracovníků při příspěvku 14 000 Kč na jednoho 

pracovníka. Smlouva mezi obcí a Úřadem práce je uzavřena na 6 měsíců, obec si tedy přijde na 420 000 Kč. 

Z Programu rozvoje venkova JmK obdržela obec dotaci ve výši 119 000 Kč na rekonstrukci obecního úřadu. Při této 

rekonstrukci dojde k výměně stropu nad kanceláří, výměně elektroinstalace a instalace nového topného systému. 

Samotná realizace proběhne během letních měsíců a dojde k výraznému omezení chodu OÚ. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v dotačním programu na požární techniku věcné prostředky k řešení 

mimořádných událostí JSDHO JmK 2013 – 2016 částku 150 000 Kč. Tato částka půjde na výbavu jednotky a bude krýt 

70 % celkových investic. Zbylých 30 % bude hrazeno z rozpočtu obce a z příspěvků obcí Horní Břečkov a Onšov 

na zřízení společné jednotky.  

Děti dostanou dětské hřiště. Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj naše obec obdržela dotaci v rámci Programu 

obnovy a rozvoje venkova. Celkové náklady hřiště jsou vyčísleny na 356 617 Kč, obec jako dotaci obdrží 70 %, 

teda 249 631 Kč. 

Prozatím si rozpočet obce „přilepšil“ o bezmála 950 000 Kč. V současné době se chystají podklady pro žádosti na SFŽP 

v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků na revitalizaci zeleně a výměnu svítidel 

veřejného osvětlení. Termín přijetí žádostí je do konce září letošního roku. Do příštího roku by vedení obce chtělo 

nachystat projekty na opravu chodníků a kostela.  

 

Stání na chodnících 
V poslední době se prohloubila menší neřest v podobě stání automobilů na chodnících. Odstavením auta na chodníku 

je způsoben špatný průchod maminek s kočárky a špatně pohybujících se starších občanů. Zákon se v této věci 

vyjadřuje zcela jasně: pokud není stání na chodníku upraveno dopravní značkou, což u nás není, je stání na chodnících 

zakázáno. 
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Výroční zpráva o stavu veřejného pořádku v katastru obce Lesná okr. Znojmo v roce 2014 
Předkládaná zpráva o bezpečnostní situaci zpracovaná Obvodním oddělením Police ČR ve Vranově nad Dyjí se týká 

bezpečnostní situace v katastru obce Lesná, okr. Znojmo a je dokladována za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 

2014. 

Ve zprávě je vycházeno z podkladů písemných materiálů zpracovaných zdejším útvarem, policejních statistik 

a ostatních materiálů tykajících se jednotlivých problematik policejní činnosti. 

V uvedeném okrsku obce Lesná bylo za rok 2014 šetřeno celkem 5 trestných činů, z toho se v jednom případě jednalo 

o zpronevěru, v jednom o zatajení nálezu, v jednom případě o krádež, v jednom případě o zanedbání povinné výživy 

a jeden případ šetřen pro pohlavní zneužití. 

Celkem bylo v obci Lesná šetřeno 52 přestupků. Proti majetku byl šetřen 1 přestupek, proti občanskému soužití byly 

šetřeny 2 přestupky. Ve zbývajících případech se jednalo o přestupky v silničním provozu.  

V katastru obce Lesná byla v průběhu loňského roku ze strany policie šetřena 1 dopravní nehoda. 

Obdobně jako v předcházejících letech byla prováděna hlídková a obchůzková činnost zaměřena na kontrolu 

veřejného pořádku, zajištění majetku jak fyzických, tak právnických osob. Stav na úseku veřejného pořádku 

ve Vranově nad Dyjí je na dobré úrovni, nebylo potřeba přijímat ve spolupráci s místní samosprávou žádné opatření 

k jeho zlepšení. V průběhu loňského roku byl kladen důraz především na zjišťování požívání alkoholických nápojů 

zejména mladistvými a nezletilci, kdy byly prováděny pravidelné kontroly restaurací. 

 

Změny v odpadovém hospodářství 
Na žádost místních občanů bylo uvedeno do chodu druhé sběrné „hnízdo“. Nachází se u bytových domů a jsou zde 

k dispozici kontejnery na plast, papír a bioodpad. 

 

Buďme k sobě ohleduplnější 
Při různých domácích pracích musíme využívat pomocníky, kteří nám mimo jiné velmi pomohou, ale zároveň 

způsobují velký hluk (motorové pily, křovinořezy, cirkulárky, sekačky aj.). Je nutné ovšem řezat v neděli a ve státní 

svátky? Žijeme sice na venkově, ale i sem už dorazil trend moderní doby. V sousedním Rakousku, kde žijí lidé 

ve stejném shonu jako u nás, je nedělní a sváteční odpočinek zcela běžný a všichni jej považují za automatickou 

součást svého týdenního harmonogramu. Zkusme se tedy i my na Lesné přiblížit dalším evropským zemím a snažit 

se alespoň v neděli a o svátcích vyvarovat práci s hlučnými přístroji. Ne vždy to jde, avšak pokud budeme chtít… 

Myslím, že držení nedělního klidu není pouze náboženského původu, ale každý z nás by si měl po celotýdenním shonu 

odpočinout a nabrat síly do nového týdne. Určitě si odpočinek zasloužíme! 

 

Vlněné odpoledne 
8. srpna 2015 se koná vycházka Národního parku Podyjí, Vlněné odpoledne. Sraz je naplánován na 14:00 u letohrádku 

Lusthausu. Zaměření vycházky: ukázka zpracování ovčí vlny z podyjských ovcí, plstění a tkaní, ukázka výrobků, 

možnost nákupu drobných suvenýrů, prohlídka nově opravené památky v lesích NP Podyjí, historie místa. Program 

bude probíhat mezi 14:00 17:00 v bezprostředním okolí letohrádku. Akce se koná za každého počasí. 

 

Lesná jako skvost mezi obcemi nejen v našem regionu 
Na první pohled nás zaráží fakt, že naše nevelká vesnička může být něčím výjimečná. Opak je zcela jistě pravdou. 

Lesná v sobě skrývá několik tajemství, která Vám čtenářům budou v tomto článku poodkryta. Nejprve pojďme 

do historie. Tehdejší Liliendorf vznikl v roce 1794 a je všeobecně známo, že byl pojmenován po svém zakladateli rytíři 

Josefu Hilgartnerovi nesoucímu predikát z Lilienbornu. Zamyslíme-li se nad datem vzniku, dostaneme se do období 

klasicismu, který všemu novému jasně dával určitý smysl, režim a řád. Řád je vidět i v naší obci – až na pozdější 

výjimky jsou všechny stavební parcely stejně široké – 19 metrů. Důmyslně byla provedená zástavba v jedné linii. 

Nepravidelně může působit pouze úhel, ve kterém jsou sevřeny obě hlavní ulice. Ten má ovšem svoje opodstatnění 
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a to takové, aby na dvory štítových domů v každém ročním období svítilo co nejdéle slunce. Škoda, že původní 

osídlenci nemysleli na pás zeleně i v ulici směrem na Šumnou, hned bychom se měli lépe při dnešní husté 

automobilové dopravě… 

Lesná se stala i vyhledávaným místem odborníků na lidovou architekturu. Když v roce 2014 vznikal dokument 

o Národním parku Podyjí, vznikali i tři kratší dodatky. Jeden z dodatků měl zdokumentovat i lidovou architekturu 

v Podyjí. Zde nastala otázka, jakou obec natočit. Tvůrci daného filmu se tázali odborníků a mezi nimi jednohlasně 

zvítězila naše obec.  Na takto malé ploše se dochovalo poměrně velké množství zachovalých předních fasád a jsou 

krásným důkazem vývoje lidové architektury v našem kraji. Zejména široká ulicová náves je svým rozsahem zcela 

unikátní, jen zde je 16 výjimečných domů. Celý pohled a ráz dokresluje větrný mlýn a kostel, dvě zcela 

nepřehlédnutelné dominanty. 

Aby toho nebylo málo, máme jasný důkaz, že se na stavitelství v naší obci velmi dbalo. Ve znojemském archivu 

je uloženo několik desítek stavebních plánů liliendorfských domů. Při pohledu na některý dům můžeme zjistit, že plán 

je zcela shodný se skutečností, někde vidíme poměrně velké anomálie a v některých případech se nám daný dům 

vůbec nedochoval. 

Obec Lesná je z hlediska architektury zcela výjimečná obec a svojí kvalitou značně převyšuje některé vesnické 

památkové zóny nebo rezervace v České republice. Stojíme ovšem před otázkou, zda bychom chtěli uzpůsobovat 

naše přední fasády do jednotného venkovského rázu, který zde po více jak dvě století vznikal, a za jakou cenu bychom 

tento krok chtěli udělat….  

První krok je na nás, majitelích, zda bychom měli zájem měnit přední fasády u našich domů. Ovšem je zde i otázka, 

zda bychom to měli hradit ze své vlastní kapsy nebo z veřejných peněz. Pevně věřím, že pokud by zde zájem 

od místních byl, místní samospráva by ráda vyšla vstříc, aby pomohla najít finanční prostředky na tento účel 

ve veřejných rozpočtech. 

 

Ze sportovního úseku SDH Lesná 
 

Po velmi dlouhé zimní přestávce, ve které se událo spousta nových věcí, jako nové dresy, nové kalhoty a vylepšení 

mašiny, jsme se konečně dočkali a 19. dubna 2015 nám začala nová sezóna v požárním sportu. V tento den jsme 

se již tradičně zúčastnili Okrskové soutěže v Lesné. Na tuto soutěž, se naše léty prověřená sestava ve složení, Jan 

„Hondze“ Svoboda - koš, Luboš „Sob“ Svoboda - spoj, Josef „Pecka“ Pozděna - strojník, Zdenek „Zdeny“ Bláha- béčkař, 

Jakub „Kuba“ Svozil - rozdělovač, Michal „Míša“ Tománek – levý proud, Daniel „Deny“ Gaszczyk – pravý proud 

a pro nás velmi důležitý člověk jménem Josef „Jožin“ Petrželka, bez tohohle našeho barbusáka je to vždy složitější, 

protože on se stará o to, aby vše klouzalo tak jak má, Jožko díky, velmi těší. Je to taková prověrka toho, jestli jsme 

nezapomněli „cvakat“ a jak nám šlape po zimě mašina. 

Na to, že to byl první závod, to dopadlo vcelku slušně a obsadili 

jsme druhé místo s časem 20:01, vítězem se stalo družstvo 

ze Šumné, což nás trošku mrzelo, ale zase ne tolik, aby nám 

to kazilo náladu. Šumenští si tak zajistili právo účasti v dalším, 

Obvodovém, kole které se konalo 2. května 2015 v Blížkovicích 

a kterého se námi z nepochopitelných důvodů nezúčastnili 

a tak nakonec jela naše SDH. 

V tento den, čili 2. května 2015 se také konala již tradiční soutěž 

Májových her u Šatovského bunkru. Na tuto soutěž se vždy velmi 

těšíme a taky jsme letos měli proč, vyhráli jsme tam celkem 

suverénně s časem 19:75 a dotáhli šumenské v počtu lepších 

umístění na 1:1, tato mini soutěž bude asi probíhat celou sezónu. 
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S pocitem vítězství a dobrou náladou jsme se jeli účastnit již zmiňovaného Obvodového kola do Blížkovic, kde jsme 

po technických problémech nakonec obsadili celkem slušné 3. místo s časem 27:51. Tato soutěž proběhla na 3B a my 

si tak vybojovali účast na Okresním kole požárního sportu konaném na stadionu v horním parku ve Znojmě. Této 

soutěže jsme se po krátké a rychlé domluvě nakonec neúčastnili a své místo jsme přenechali Lukovské SDH.  

Po krátké odmlce jsme se 23. května 2015 jeli podívat do Skalice, kde jsme nikdy předním nebyli a tak jsme byli velmi 

zvědaví, jak to tam vedou. Nutno říct, že to tam vedli na velmi slušné úrovni a tyto závody i přes umístění mimo 

bednu hodnotíme velmi pozitivně.  

Nakonec se nám podařilo ve velmi silné konkurenci lepších mašin, vesměs s obsahem 2.0, obsadit s naší 1.5kou 

krásné 5. místo s časem 19:95. Na těchto závodech jsme 

se opět dostali do skluzu za šumenskými, kteří obsadili 4. místo 

a tak prozatím vedli 2:1. 30. května 2015 se konala soutěž 

v Lukově, kde se naše SDH umístila na druhém místě a s časem 

20:19 a vyrovnala stav se šumenskými na 2:2. Tato soutěž 

nebyla organizačně a technicky moc dobře zvládnutá a snad 

se kluci do příštího roku malinko polepší, jsou to kluci šikovní 

a snaživí. Nic méně to nebylo to nejdůležitější, v tento den měli 

totiž svou závodní premiéru naše dětičky, s kterými začínáme 

být velice spokojeni. Na trénincích prokazují již velmi slušnou 

úroveň a jsou lepší a lepší. Jenže soutěž není trénink a naše 

nejmenší mají trošku trémičku a tak nepředvedly to nejlepší co v nich je a obsadily 4. místo což není na začátek vůbec 

špatné, popřejme jim proto mnoho zdaru do dalšího působení. Co považuji za velký úspěch je to, že se nám ustálila 

a procedila sestava dětí, které to opravdu baví a jsou to: Vojta Svozil - koš, Honza Hamřík - spoj, Ondra Kreuzmann - 

mašina, Magda Ptáčková - béčka, David Pozděna - rozdělovač, Nátálka Janigáčová a Lenka Vacíková se nám starají 

o levý a pravý proud, všem těmto patří velké uznání za snahu a píli se zlepšovat. Sem tam se objeví pár jiných, 

ale většinou to nemá dlouhé trvání, ovšem my nejsme žádná uzavřená skupina 

a přijmeme mezi sebe kohokoliv. To platí jak pro družstvo dětí, tak i pro Áčko. 

Co se zimních změn a úprav týče, jak už jsem na začátku nastínil, podařilo 

se nám vyjednat s naším významným partnerem, firmou CLEANIC PARTNER, 

nové dresy pro A-tým, tyto dresy jsem z velké části navrhl já. Ano, musím 

se pochválit (viz foto) a zrealizovala nám je znojemská firma APER, která vyrábí 

dresy převážně hokejové a to třeba i Orlům, dále pak hokejistům Třebíče, 

Jihlavy nebo Havlíčkova Brodu. Co se týče dresů předchozích, tak ty zdědily 

naše děti, ať vypadají k světu a pěkně společně s Áčkem prezentují naší obec. 

Dále se podařilo zrealizovat 

dlouhodobou myšlenku v podobě 

elasťáků, které jsem opět navrhl a dotáhl 

do konce já. Velké díky patří ovšem 

hlavně Ivanu Dvořákovi a jeho autoservisu v Citonicích (viz foto). 

Velkou úpravou také proběhla naše modrá sportovní mašina, dostala nové 

čerpadlo, karburátor, čtyř svodový výfuk a sportovní filtr na sání vzduchu. 

Co je pro nás důležité je to, že tento stroj zůstal obsahově na stejné úrovni, 

tzn. 1.5. Tuto přestavbu, chcete-li tuning, realizoval náš velký kamarád Milan 

Nechvátal z Pavlic. Tomuto klukovi jsme dodali některé starší díly, čímž se cena 

rapidně snížila cena a zřejmě jsme mu přirostli natolik k srdci, že nám některé 

díly jako čtyř svodový výfuk a sportovní filtr dal darem, jedná o částku 

cca 5000 Kč, samozřejmě jsme jeho jméno umístili na náš nový dres 

jako poděkování za služby, které pro nás odvádí, Milane díky Ti!  
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Jen tak pro zajímavost, tento Milan Nechvátal se podílí na úpravě několika mašin tady ve znojemském okrese, 

namátkou dělal stroje třeba Šumné, Šafovu, Šatovu, Jevišovicím, Blížkovicím, Skalici, Tasovicím. Jeho práce sahá 

i za hranice Jihomoravského kraje, kde se podílel na přestavbě mašin družstvům z okolí Českých Budějovic i severních 

Čech. Je to opravdický maniak a hodinář :-) Naše mašina dostala také zbrusu nový kryt motoru a o jeho polep 

se postarala p. Caklová a její digitální tiskové centrum CSP (viz foto). 

To by bylo prozatím ze sportovní části SDH vše. Děkuji za Váš čas. 

Luboš Svoboda 

 

Mateřská škola 
 

Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat paní Aleně Braunerové za každoroční pozvání na návštěvu do pěkného prostředí jejich 

rodinné restaurace Větrný Mlýn v Lesné. Toto pozvání se stalo již milou tradicí a součástí programu oslav 

Mezinárodního dne dětí v naší mateřské škole. Velmi si vážíme ochoty, štědrosti a nezištnosti s jakou se nám věnují. 

Kolektiv MŠ Lesná 

 

Listování kronikou 
 

V minulé části jsme se dozvěděli o první polovině roku 1945. Dnes se podíváme do druhé poloviny. V příštím čísle 

se budeme věnovat událostem v roce 1946. Text psaný kurzívou jsou poznámky opisovatele. 

 

Místní správní komise. 

Dne 8. srpna byli do místní správní komise zvoleni: Holík Stanislav, Horák Frant., Ondráček Stanislav, Jakub František. 

 

Jako pokladník obce zvolen Mlejnek V. 

 

Správci školy byl za naturální byt určen dům čís. 16. 

Poněvadž práce spojené s opravou školní budovy nebyly do 1. září skončeny, bylo započato s vyučováním až 21. září 

prozatím v budově č. 21. 

 

Dne 7. prosince 1945 byli do finanční komise zvoleni:          Frant. Kulka, 

                                                                                                         V. Mlejnek, 

                                                                                                         Jar. Sochna, 

                                                                                                        Jan Tretera. 

Téhož dne byla utvořena místní šk. rada:           Lad. Papoušek, předseda 

                                                                                   Frant. Horák, jednatel 

                                                                                   Frant. Hous, Fr. Ježek, Hladký. 

 

Službu obecního strážníka a nočního hlídače zastává Augustin Staněk. 

V čís. 69. si v prosinci družstvo „Svornost“ otevřelo se souhlasem správní komise prodejnu. 

 

28. říjen. K výročí našeho osvobození měl správní komisař K. Procházka veřejný projev, ve kterém zhodnotil práci 

našeho presidenta Budovatele. Poslechem rozhlasu a hymnou byla slavnost ukončena. 

V předvečer 28. výročí Velké říjnové revoluce, dne 6. Listopadu, byl v hostinci u Paulasů uspořádán vzpomínkový 

večer. Po zahájení říd. uč. Frant. Horákem, promluvil řed. Měšť. Školy v Šumvaldě Jar. Švejda. 
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V obci jsou čtyři politické strany: Komunistická strana Československa, Sociálně demokratická strana, strana lidová 

a strana národně socialistická. 

 

V obci je v tomto období 92 domů s číslem popisným.  6 domů je neobydlených, z toho jeden je určen ke zbourání 

(č.p. 21). V čísle 86 a 87 je chudobinec a v č. 84 Obecná škola. 

 

Pokračování příště… 

 

Malí sportovci v naší obci 
 

Hokeji se na Lesné daří  a tak další rozhovor je s nadějným hokejistou. Je jím David Pozděna (10 let). David hraje 
za HC Znojemští Orli a je útočníkem na pravém křídle. 

 
Od kdy hraješ hokej? 
Hokej jsem začal hrát před čtyřmi roky. To mi bylo asi sedm let. 
 
Kdo tě k tomuto sportu přivedl? 
Na hokej mě vzal táta. 
 
Jak často trénuješ? 
Teď mám zrovna letní přípravu. To je trénink třikrát do týdne. Hodně 
běháme, skáčeme přes švihadlo nebo hrajeme fotbal. V zimě to je každý den 
a to trénujeme na ledě. 
 
Kam jezdíš na zápasy? 
Jezdím tam, kde se hraje nějaký zápas. Hrajeme ve Znojmě, Brně, 
Valašském Meziříčí. 
 
Největší úspěch? 
Proti Uherskému Ostrohu jsem střelil dva góly a na jeden jsem přihrál. 

 
Máš nějaký vzor? 
Můj vzor je Jakub Voráček, který hraje v NHL za Philadelphia Flyers. 
 
Co tě baví mimo sportu? 
Hrát hry na počítači. Nejvíc mě baví NHL. 
 
Jaký jiný sport děláš? 
Ve škole hraji florbal, střílím ze vzduchové pistole. Rád si zakopu fotbal. 
Teď mě nejvíc baví jezdit na skateboardu. 
 
Jak zvládáš školu a sport? 
Jde to. Od září přestupuji do hokejové třídy ve Znojmě. 
 
Jaký je Tvůj sen? 
Jednou bych chtěl hrát v Extralize nebo Ebel lize. 

 

 

Davidovi přejeme hodně vstřelených gólů a hvězdnou kariéru v NHL. 
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Společenská rubrika 
 

Za uplynulé jarní období oslavili kulaté narozeniny tito naši občané: 

 

Bláhová Ivana, Kuchaříková Zdenka, Kutnerová Tereza, Nečas Radek, Papoušková Jana, Paulasová Libuše, Škrdla 

Miroslav a Tománková Dana 

 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví 
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