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  SLOVO STAROSTY  
 

Vážení spoluobčané, 

další díl našeho zpravodaje má spíše informativní 

charakter. Informuje o akcích a událostech v naší 

obci a také o tom, co máme letos v plánu.  

 

V měsících dubnu a květnu jsme byli seznámeni  

s výsledky naší neviditelné práce při chystání 

projektů a žádostí o dotace. Podali jsme čtyři 

žádosti a všechny čtyři byly kladně ohodnoceny. 

Pro někoho je to asi malé číslo, nicméně i tak 

„jedeme“ na hraně toho, kdy jsme schopni dané 

akce financovat z našich rezerv (dotace vypláceny 

převážně zpětně). Realizace akcí začne v průběhu 

druhé poloviny letošního roku.  Je se tedy na co 

těšit. Po dokončení těchto projektů se zlepší  

vzhled obce i stav majetku.  

Pevně věřím, že díky tomu, jak hospodaříme, se 

nám podaří vyčlenit další prostředky do oprav 

veřejného prostranství a Lesná se tak stane ještě 

krásnější obcí. Vždy, když chystáme projekty, tak si 

uvědomujeme, nejen kolik práce je za námi, ale  

i před námi. Nepřestáváme pracovat a malými 

krůčky jdeme k velkým cílům. 

 Ivo Prchal, starosta obce 

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
 

Páté zasedání zastupitelstva obce se konalo  

4. dubna. Na zasedání byla schválena účetní 

závěrka MŠ Lesná za rok 2018 a rozdělení 

hospodářského výsledku MŠ Lesná. Dále byl 

schválen Závěrečný účet obce Lesná spolu s účetní 

závěrkou obce za rok 2018. Zastupitelstvo obce 

dále projednalo a schválilo převod části pozemku 

parc. číslo 613/3 (u fontány) a smlouvu  

o příspěvku na terénní sociální služby v síti ORP 

Znojmo. Na tomto zasedání byl vybrán nový 

dodavatel internetových stránek obce. 

 

  VESNICE ROKU 2019  
 

I v letošním roce jsme se přihlásili do soutěže 

Vesnice roku. Naším hlavním cílem bylo 

prezentovat nejen obec samotnou, ale i náš kostel, 

u kterého jsme v loňském roce dokončili náročnou 

opravu vnějšího pláště. Desetičlenná komise 

dorazila do obce v pondělí 3. června a měli jsme 

dvě hodiny na prezentaci obce. Během tohoto 

času komise navštívila kulturní zařízení, hasičskou 

zbrojnici, dětské hřiště, kostel, mateřskou školu  

a prošla se po návsi a za humny. Během návštěvy 

komise byl i slavnostně otevřen chodník pro bosé 

nohy zbudovaný vedle dětského hřiště. Plody naší 

práce byly ohodnoceny získáním ocenění Zlatá 

cihla v Programu obnovy venkova za obnovu 

vnějšího pláště kostela. Je to další skvělá 

propagace naší obce. 
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  NEJVĚTŠÍ CHYSTANÉ AKCE K REALIZACI  
 

I letos nás čeká na obci spousta práce. Velká část 

projektů je zaměřena na vzhled obce.  

V rámci tohoto proběhne revitalizace veřejného 

prostranství u obecního úřadu (před šroťákem), 

kde nevzhledný, několikrát překopaný asfalt 

nahradíme kamenným povrchem, bude osázena 

zeleň a rozšířeny travnaté plochy. Mimo toho 

všeho budou určeny plochy pro posezení a celý 

prostor bude doplněn plastikou. Úpravu návsi 

navrhl Ing. arch. Petr Weiss a cena realizace je 

přibližně 1,5 mil. Kč, z toho bude hrazeno z dotace 

ze Státního fondu životního prostředí  

1,287 mil. Kč.  

Dalším projektem je Obnova veřejného prostoru  

u bytových domů a zeleně u mateřské školy v obci 

Lesná. V rámci tohoto projektu dojde k opravě 

chodníku u bytových domů a zejména obnově 

zeleně u bytových domů a u mateřské školy. 

Postupně usychající smrky, které díky ořezání 

energetickou společností působí spíše jako 

„bonsaje“, budou nahrazeny zelení v podobném 

duchu, jako je tomu na návsi. U mateřské školky 

pak dojde k vykácení břízového stromořadí  

a nahrazení javorem babykou a třešní.  

Stav stromů u mateřské školky je velmi  

havarijní – břízy jsou již na hranici své životnosti, 

olámané, proschlé a nepůsobí vůbec pěkně. 

Projektovou dokumentaci na zeleň vytvářel 

zahradník Vladislav Vejtasa, se kterým obec 

dlouhodobě spolupracuje. Cena projektu činí 

přibližně 420 tis. Kč a ze Státního fondu životního 

prostředí bude financováno 355 tis. Kč. 

Práce nás čekají i na našem kulturním zařízení. 

Abychom zlepšili energetické vlastnosti budovy  

a komfort uživatelů, rozhodli jsme se, že  

v letošním roce provedeme výměnu topné 

soustavy a zateplíme stropy sádrokartonovým 

podhledem s minerální vatou. Náklady na tento 

projekt budou dosahovat téměř 500 tis. Kč  

a z rozpočtu Jihomoravského kraje bude hrazena 

polovina této částky. 

I naši hasiči se dočkají odměny v podobě 

rekonstrukce Tatry. Když jsme dostali bezúplatným 

převodem hasičské auto, nevěděli jsme, v jak 

špatném stavu je celá nástavba. Čerpadlo také 

nepracuje ideálně. Během této opravy tedy dojde 

k výrobě nové nástavby, výměně některých dílů na 

kabině, zvětšení nádrže na vodu, maximalizaci 

využití místa pro ukládání vybavení a opravě 

čerpadla. Celý projekt bude stát přibližně 1,2 mil. 

Kč a dotace z Jihomoravského kraje činí 826 tis. Kč. 

  SÁZENÍ STROMŮ  
 

Další povedenou akcí je bezpochyby výsadba 

stromů v bezprostřední blízkosti u výkrmny prasat. 

Ještě před zahájením této akce, bylo toto místo 

zarostlé bodláky, šípky a vysokou trávou. Bylo tedy 

zapotřebí místo řádně vyčistit. I když se jednalo  

o nelehký úkol, prostory se povedlo připravit  
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k výsadbě mladých stromků. O samotnou výsadbu 

se postaralo v sobotu 30. března přibližně  

40 občanů, kteří tak pomohli nejen o kousek 

zkrášlit naše okolí, ale také přispěli k dobru naší 

planety. Veškerý potřebný materiál nám poskytnul 

Národní park Podyjí. 

    

  VELIKONOČNÍ DÍLNY  
 

Dne 13. dubna 2019 se hrstka dětí a maminek 

sešla v kulturním zařízení a barvily kraslice  

na velikonoční vrbu, která zdobila naši náves  

o Velikonocích. Všichni si vyzkoušeli několik 

technik barvení vajíček, barvičkami, voskovkami, 

lakem na nehty, akrylovými barvami. Pro 

zpříjemnění se děti koukaly na pohádku  

a ochutnaly něco dobrého, co maminky připravily.  

Dílny pořádáme pro velké i malé, tak se příště 

nebojte k nám přidat. 

         

  VELIKONOČNÍ JARMARK  
 

I letos se konala společná akce s Národním parkem 

Podyjí a Obcí Horní Břečkov. Tentokráte se však 

nekonala u loveckého letohrádku, ale v Čížově na 

návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí. Akce se 

konala na Zelený čtvrtek a jejím hlavním cílem bylo 

propojení tradic s přítomností. Všichni přítomní 

tedy viděli ukázku pletení pomlázek  

a ošatek, malování vajíček a filcování ovčí vlny. 

Dále se mohli podívat na práci sokolníka  

a ochutnat kváskový chléb. Na akci vystoupil  

i folklórní soubor Dyjavánek.  
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  SVATOFLORIÁNSKÁ SLAVNOST  
 

Za účasti zástupců Jihomoravského kraje, 

Hasičského záchranného sboru  

a okolních spřátelených sousedních vesnic, velitelů 

a hasičů JSDH, občanů naší obce a dalších hostů se 

konala dne 4. května Svatofloriánská slavnost  

a žehnání nového dopravního auta Ford.  

Po úvodním projevu starosty obce p. Prchala, 

zástupce Jihomoravského kraje p. Zdeňka Melkese 

(poradce hejtmana na úseku JSDH) a zástupce 

Hasičského záchranného sboru ÚO Znojmo Ing. 

Aleše Sargy provedl P. Jindřich Čoupek požehnání 

dopravního auta.  

Starosta obce pak poděkoval členům zásahové 

jednotky, zvláště hasičům důchodcům, kteří 

zajišťují pohotovost JSDH ve všední dny, kdy jsou 

ostatní členové v zaměstnání. Po zaznění naší 

národní hymny se všichni přítomní přesunuli  

do kulturního zařízení k občerstvení, přátelskému 

posezení a k prezentaci z činnosti JSDH. Akce se 

vydařila i díky příznivému počasí. 

        

  NOC KOSTELŮ  
 

Dne 24. května 2019 se u nás poprvé uskutečnila 

Noc kostelů. Kostel sv. Terezie se po 19 hodině 

otevřel návštěvníkům. Program byl zahájen 

fanfárou na trubku z věže kostela. Následovala 

komentovaná prohlídka, při které byly 

zpřístupněny i běžně nepřístupné prostory – 

sakristie, věž kostela a kůr. Následoval koncert  

na varhany, housle a zpěv. Na závěr byly 

promítnuty fotografie z rekonstrukce kostela.  

Až do 22 hodiny byl kostel otevřen a Noc kostelů 

ukončila večerka opět na trubku z věže kostela. 
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  DĚTSKÝ DEN  
 

Dne 8. června 2019 se v Lesné u kostela v parku 

uskutečnil dětský den. Pro děti bylo připraveno 

pět soutěží ve stylu, jak si hráli naši rodičové. 

V soutěžích si děti mohly vyzkoušet: střelbu 

prakem, slalom na koloběžce nebo s kotoučem, 

chůzi na chůdách, skákání panáka a cvrnkání 

skleněných kuliček. Děti si mohly vyrobit veliké 

bubliny. Každý, kdo splnil všechny úkoly, dostal 

dárkovou tašku a lístek na zmrzlinu. Také si mohly 

nechat namalovat obrázek na obličej. Připraveno 

bylo i občerstveni. Počasí nám přálo a celý den nás 

doprovázela skvělá atmosféra. Mohli jsme vidět 

v ohradách králíky, morčata a potkany. Na konci 

dne hasiči nastříkali pěnu. Všem děkujeme  

za účast a organizaci. 

          

  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
 

Během víkendu od 24. do 26. května se ve všech 

členských zemích Evropské unie konaly volby  

do Evropského parlamentu. Voliči v České 

republice volili tradičně v pátek a sobotu. Jednalo 

se o volby, které voliče příliš „netáhnou“  

a to se projevuje i na volební účasti. 

Celostátní průměr účasti činil 28,72% voličů. 

Volební účast v naší obci byla téměř o šest 

procentních bodů vyšší celostátnímu průměru  

a vyšplhala se na 34,48%. Bylo odevzdáno  

70 obálek a 69 hlasů bylo platných. 

Nejvíce hlasů obdrželo ANO 2011 (27 hlasů), dále 

SPD (12 hlasů), KSČM a KDU-ČSL 6 hlasů, ČSSD  

a Piráti 4 hlasy, Strana nezávislosti ČR 3 hlasy, 

ANO, vytrollíme europarlament a Koalice STAN, 

TOP 09 2 hlasy a po jednom hlasu získala ODS, 

Koalice DSSS a NF a Hlas. 

 

  CHODNÍK BOSOU NOHOU  
 

Jak si jistě mnozí z vás všimli, u dětského hřiště 

vznikl chodník pro bosé nohy. Jeho slavnostní 

otevření proběhlo během návštěvy komise 

soutěže Vesnice roku. Název již napovídá, že je 

tento chodník určen pro chůzi naboso. Bosá chůze 

po rozmanitém povrchu je vhodná téměř pro 

všechny od dětí po seniory. Díky ní se trénují svaly 

na nohou důležité pro správné postavení nožní 

klenby. Má také pozitivní vliv na hluboký 

stabilizační systém, rovnováhu a koordinaci. Bosá 
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chůze je také přirozenou formou reflexní terapie, 

podle které se na chodidlech nachází velké 

množství reflexních bodů, které mají vliv na 

činnost orgánů v našem těle. Na našem chodníku 

se tedy můžete bosou nohou projít po písku, 

šiškách, kůře, různě velkých oblázcích, kamenech, 

štěrku a dřevěných prvcích. Tímto všechny 

žádáme, aby do chodníku nevstupovali v botách. 

     

  VÝLET DO ZOO JIHLAVA  
 

Na výlet jsme se s dětmi těšili a pilně se 

připravovali. Podle nově zakoupených velmi 

pěkných a dobře propracovaných obrázků  

o zvířatech jsme se učili poznávat jejich druhy  

a prostředí, kde žijí. 

Předpověď počasí na den našeho společného 

výletu nebyla optimistická, ale doufali jsme, že se 

nám výlet podaří. To se nám splnilo. Děti byly 

velmi šikovné a zvídavé a cestu zvládly bez 

sebemenšího problému. 

ZOO Jihlava patří rozlohou mezi menší, takže 

prohlídka je vhodná i pro malé děti. Prostředí 

zoologické zahrady je velmi upravené a nápaditě 

řešené. Zahrada je členěna do pěti kontinentů. 

Mohli jsme si s dětmi prohlédnout celou řadu 

zajímavých expozic – MATONGO – africká vesnice, 

MADAGASKAR – rozmanitá příroda i zvířata, 

TROPICKÝ PAVILON – krásný vodopád, tůně plné 

ryb, želv a krokodýlů. Cestou jsme potkali 

havarované letadlo, které džungle zarostla  

a obydlela je zvířata, MALAY MEDAN - výběh pro 

medvěda malajského, DELTA PARANÁ, HIMALÁJ – 

domov šelem a pandy, ASIJSKÝ PAVILON s gibony, 

japonský parčík HOKAIDO k odpočinku, mexická 

HACIENDA - jsou tu lamy, pštrosi, opičky, 

lenochodi, ryby, LESNÍ STEZKA, DŮM KOČEK – našli 

jsme zde kočkovité šelmy. 

Dětem se líbil BABIČČIN DVOREČEK s kurníkem  

a králíkárnou, ÚDOLÍ VČEL, AUSTRALSKÁ FARMA  

s klokany, AFRICKÁ SAVANA – výběhy nejen pro 

krásné žirafy, SHETLANDSKÉ OSTROVY – zde jsme 

při východu ze ZOO viděli shetlandské poníky. 

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.  

A TO DOSLOVA! 
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  Z (NEGATIVNÍ) ČINNOSTI MLÁDEŽE  
 

Naše děti a mládež se v poslední době zapojila  

do života obce aktivněji. Teplé a slunné počasí 

vytáhlo dětí od mobilů a počítačů. Děti si začaly 

více hrát na hřišti, pohybovat se po okolí a zavítaly 

i do lesa. 

Tak trochu nám tu radost kazí, že vytáhly i nože  

a nařízly lana na herních prvcích na dětském hřišti, 

čímž mohla být poškozena bezpečnost hřiště. 

Naštěstí nebyla a my o celé situaci nemuseli 

informovat policii. 

Dále dětský kolotoč byl poničen tak, že i technik 

kroutil hlavou. Něco takového ještě neviděl. Tudíž 

naše děti vyvinuly větší aktivitu, protože z běžného 

provozu by se takto kolotoč neponičil. 

Mládež také zavítala do blízkých lesů. Snad si hrají 

na vojáky nebo jen tak budují bunkr v lese. Taková 

zábava by byla vítána. Děti jsou v lese na zdravém 

vzduchu, poznávají přírodu, získávají zručnost při 

drobných činnostech. Bohužel nepořádek, který  

po nich v lese zůstává, nám a nejen nám, ale také 

pracovníkům NP Podyjí přidává vrásky na čele.  

Co je ovšem alarmující, že si děti v lese rozdělávají 

i v období sucha oheň. Nezajištěné ohniště v lese, 

navíc v tomto suchém období, je velikým rizikem 

nejen pro ně, ale pro široké okolí. Máme sice velmi 

pohotové hasiče, ale i tak by lesní požár napáchal 

velké škody. 

Milé děti, pohybujte se venku dle své libosti. 

Sportujte, hrajte si, ale neničte veřejný majetek 

nebo majetek kohokoliv jiného. Dbejte  

na bezpečnost a vaše zdraví. Vážení rodiče, 

zajímejte se o své děti a o to, co dělají, když jsou 

venku… 

 

  ZAJÍMAVOSTI OBCE  
 

V dalším díle o zajímavostech obce se vrátíme  

k jejímu založení a ke jménu zakladatele obce 

Josefa Hilgartnera.  

Josef Hilgartner se narodil v roce 1763 v rodině 

jindřichohradeckého tiskaře. Po univerzitních 

studiích se jako doktor práv věnoval výjimečně 

úspěšné kariéře císařského úředníka a po roce 
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1790 se stal českým zemským advokátem. V roce 

1793 kupuje v konkurzním řízení vranovské  

a novohrádecké panství. Zde nezahálel a snažil se 

stabilizovat ekonomiku dominia v duchu 

josefínských reforem. Byl obchodně velmi zdatný, 

činorodý až dravý, přitom pragmaticky střízlivý  

a díky těmto vlastnostem byl díky zavádění novot 

pro šlechtu v regionu, která si zakládala na tradici, 

neoblíbený. Výrazně se zapsal i do struktury 

osídlení v panství. V roce 1794 nechal vykácet les 

mezi Onšovem a Vracovicemi zvaný Langekammer 

a založil novou obec, kterou pojmenoval 

Liliendorf. V roce 1798 pak zakládá Schumwald, 

dnešní Šumnou. Dalším jeho počinem bylo 

dokončení lesoparkových úprav, které započali 

Althanové. V roce 1799 z ne zcela jasných příčin 

vranovské panství prodává polskému rodu 

Mniszků a odebírá se na svá panství ve Stráži nad 

Nežárkou a Včelnici. Ještě než Hilgartner 

vranovské panství prodal, věnoval naší obci zvon 

zasvěcený sv. Františku Xaverskému (sňatý ze 

zámecké kaple Nejsvětější Trojice), který dodnes 

visí na věži kostela. V jeho závratné kariéře jej 

nadobro umlčuje nadměrné zadlužení a státní 

bankrot v roce 1811. Umírá zcela opuštěn 

v relativní chudobě zřejmě bez mužského 

potomka. 

 

  Z ČINNOSTI JEDNOTKY  

 

Letošní rok začal pro naši jednotku v poměrně 

poklidném tempu – prvním výjezdem byl požár 

pily v Pavlicích 28. ledna. V důsledku 

dlouhotrvajícího sucha se zvýšil počet výjezdů 

v měsíci dubnu. Nejprve 3. dubna přišly dva 

výjezdy, které byly v našem katastru v areálu 

bývalého státního statku. O týden později 

jednotka vyjížděla do Vracovic, kde hořel les. Další 

výjezd na sebe nenechal dlouho čekat a 13. dubna 

jsme na Šumné likvidovali požár struhy. Poslední 

výjezd byl 15. dubna opět do Pavlic, kde jsme 

likvidovali požár lesa. Jednalo se o jeden 

z nejdelších a nejnáročnějších výjezdů, na kterém 

jsme kdy byli. Jednotka byla povolána v 15:26, 

vyjížděla 15:30 a zpět na základnu přijela téměř  

o půl druhé v noci. Na hašení tohoto požáru se 

podílel i vrtulník. 

 

  OPRAVA SILNICE  
 

V posledních dnech nás postihlo dopravní omezení 

v souvislosti s opravou silnice II/408 na úseku 

Lesná – Milíčovice.  V pátek 14. června jsme 

obdrželi dopis s následujícími informacemi:  

do 27. 6. bude předáno staveniště, dle smlouvy o 

dílo bude stavba trvat 120 dní a zhotovitelem je 

firma PORR, a.s.  

Úplná uzávírka úseku Lesná – Vracovice by měla 

být do 10. 7. 2019, na druhém úseku, (tj. Vracovice 

– Milíčovice) pak potrvá do 28. 7. 2019. V rámci 

našeho úseku Lesná – Vracovice bude pak  

od 10. 7. 2019 do 31. 8. 2018 dopravní omezení 

v podobě posuvného pracovního místa při 

dokončovacích pracích.  

Mimo to se má opravovat silnice  

Šumná – Vranovská Ves (od odbočky na Štítary  

po hájenku u Vran. Vsi). Tato akce má být hotová 

15. 8. 2019. Ještě se bude pokládat mikrokoberec 

na silnici Onšov – Vranov nad Dyjí (po začátek 

serpentin). Tato akce má být hotová 15. 9. 2019. 
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  NOVÝ OBECNÍ WEB  

 

Po několika letech jsme se rozhodli, že je potřeba 

změnit design a strukturu webu obce. Jelikož jsme 

si vždy web vytvářeli sami, což neslo jisté riziko,  

že při kolapsu webu nebudeme mít odbornou 

pomoc, zadali jsme zpracování grafiky a následnou 

správu znojemské firmě Golden Orange, s. r. o. 

Nyní již web několik týdnů funguje a my postupně 

doplňujeme všechny starší dokumenty.  

Web obce najdete na adrese: www.obec-lesna.eu 

 

  POZOR NA NEBEZPEČÍ  
 

V posledních měsících nastal problém 

s vykrádáním domů v naší obci. Policie ČR tedy 

apeluje na všechny naše občany, aby hlásili pohyb 

podezřelých osob kolem obce nebo v ní.  

Dalším problémem je nový trik podomních 

prodejců. Pokud vám zavolají a sjednají si s vámi 

schůzku, už se nejedná o podomní prodej a mohou 

vám nabízet cokoli. Na tento způsob pak bude  

i Policie krátká. 

Žádáme tedy všechny naše občany, aby tuto 

skutečnost vysvětlili i naším starším 

spoluobčanům, kteří jsou důvěřiví a tohoto všichni 

tito prodejci využívají. 

 

  PÁLENÍ A VYPALOVÁNÍ  

 

Mnozí naši občané si pletou pálení s vypalováním. 

Pálení je dovolené, avšak Hasičský záchranný sbor 

radí, aby každý, kdo pálí, zadal do webové aplikace 

všechny údaje. Prozatím je povinnost hlásit pálení 

pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,  

u běžných občanů je to na bázi dobrovolnosti.  

Vypalování porostů je v naší legislativě zakázáno. 

Chcete-li ušetřit své peněžence, zamyslete se nad 

tím, zda opravdu musíte vypalovat a pokud 

nechcete pálit rostlinné zbytky, můžete využít 

našeho kontejneru na bioodpad. 

 

  CO NÁS TRÁPÍ  
 

V poslední době máme pocit, že někteří lidé 

schválně stojí na chodníku nebo na travnatých 

plochách nebo venčí psy na veřejných 

prostranstvích. Chovatelé psů jistě vědí, že 

přibližně deset let funguje vyhláška o volném 

pohybu psů. Tímto způsobem jsou vymezeny 

plochy, kde se může pes pohybovat bez vodítka.  

A náves mezi tyto plochy rozhodně nepatří. Silnice 

k lesu, vstupní brána do Národního parku Podyjí, 

místo, kam často chodí na procházky naše 

Mateřská škola, ideální místo pro vycházky našich 

občanů, připomíná spíše minové pole a bojíte se 

udělat každý další krok. 

Děkujeme tedy všem, kteří dbají na tyto věci, kteří 

je dodržují a kterým není lhostejné, že například 

jízdou po chodníku ničí obecní majetek nebo že 

nesbíráním produktů po svých mazlíčcích dělají 

špatnou pověst naší obci. 
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  LISTOVÁNÍ KRONIKOU  

 

V našem dalším díle pokračujeme v roce 1952 

 

Nový tajemník MNV 

Počínaje 1. únorem nastoupil na zdejší obci nový tajemník místního nár. výboru Fiala Miroslav z Onšova. 

Tento byl určen okresním národním výborem ve Znojmě a na místo nastoupil po 4. nedělním školení. 

Dosavadní tajemník Papoušek Lad. bude jej do konce března zapracovávati podle nařízení Krajského nár. 

výboru v Brně. 
 

I. ples Svazu českoslov.-sovět. přátelství 

Dne 2. února uspořádala odbočka SČSP v místní obci svůj první ples. 
 

Stavba drůbežárny a adaptace vepřína 

V prosinci 1951 a po celý leden bylo pracováno na nové drůbežárně za pilou. Dne 10. února pracovala na 

drůbežárně brigáda místních občanů, drůbežárna byla až na menší práce dokončena. Slepice byly do 

drůbežárny dány 17. února. Drůbežárna je stavěna na 500 kusů. V březnu byl zaveden elektrický proud. 

Současně bylo v čís. 14 pracováno na rozšíření vepřína. Také tyto práce byly k 20. únoru dokončeny. Do nově 

vybudované drůbežárny byly dány slepice po 20. únoru. V březnu byla do drůbežárny zavedena elektřina. 
 

Počasí v lednu a v únoru 

Do 20. ledna byla mírná zima. Mrazy nepřekročily 10 stupňů. Sníh napadal teprve po 15. lednu – asi 10 cm. 

Také v únoru byly mírné mrazy, denní teploty se pohybovaly kolem -2 stupňů. 
 

Nový spoluobčan 

Na číslo 46, které od r. 1945 nebylo osídleno a patří paní Pickartové z Kravska, se v lednu přistěhoval 

František Diviš ze Sedlešovic, který si domek pronajal. 
 

Výroční schůze JZD 

Jednotné zemědělské družstvo konalo dne 12. března 1952 u Paulasů výroční členskou schůzi. Zahájena byla 

v 9 hod. a skončena v 17 hod. Na výroční členské schůzi funkcionáři JZD probrali hospodaření družstva 

v minulém roce. Poněvadž družstvo překonávalo počáteční překážky a obtíže, práce nebyla dokonale 

organizována a družstvo budovalo, nebyla družstevníkům vyplácena druhá polovina zálohy. Dále byl na 

výroční schůzi probírán a schválen celoroční výrobní plán na rok 1952. Členové JZD si zvolili výbor 

v následujícím složení: 

 Předseda: Tretera Jan 

 Živočichář: Nečas Cyril 

 Agronom: Řeřucha Martin 

 Pokladník: Žižka Josef 

 Skladník: Fryauf Frant. 

 Člen výboru: Hanák Jan 

Do dozorčí rady zvoleni: 

 Předseda: Ondrák Metoděj 

Pokračování příště… 
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  Z KALENDÁŘE  
 

Ve středu 31. července od 17:00 proběhne druhé levandulové sázení na dětském hřišti. Navážeme na 

výsadbu, kterou jsme započali loni. 

 

Srpen patří tradičně noční pohárové soutěži v požárním sportu. Ta se uskuteční v sobotu 17. srpna od 20:00 

na fotbalovém hřišti. Tato soutěž je v letošním roce poprvé zařazena do seriálu Znojemské ligy v požárním 

sportu. 

 

Na neděli 8. září je naplánován náš první obecní výlet. Nyní jsme zvolili plavbu lodí po velkém vyhlídkovém 

okruhu na Vranovské přehradě. Loď odplouvá v 15:00. Z důvodu omezené kapacity lodi žádáme všechny 

zájemce o plavbu, aby se závazně nahlásili na Obecním úřadě. Jakmile se kapacita lodi naplní, nebude možno 

se přihlásit. 

 

O dalších akcích v následujícím období budete informováni obvyklým způsobem. 

 

Protože si letos připomínáme 225 let od založení obce, očekáváme Vaše návrhy, jak si 

důstojně toto jubileum připomenout 

 

 

 

 

 

 

Lesňácké listy 

Cíl zpravodaje: Nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v obci 

2/2019 

Evidenční číslo: MK ČR E 21991 

Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482 

Náklad: 130 výtisků 

Tisk: Tiskárna WEGA Znojmo 

Redakčně sestavil Ivo Prchal 

Do zpravodaje přispěli: Dana Kavanová, Libor Kuba, Martina Kubová, Kristýna Klinerová, Jana Papoušková st.,  

Ivo Prchal a Lenka Prchalová 

Kontakt: lesnackelisty@obec-lesna.eu 

Uzávěrka dalšího čísla: 15. září 2019 

V elektronické podobě dostupné na obecním webu 


