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Oprava kostela 

Vybudování venkovní posilovny 

Nový chodník v obci 

Výměna oken a dveří v kulturním zařízení 



 

  
 

Vážení spoluobčané, 

v novém čísle našeho zpravodaje Vás informujeme 

o počínajících investičních akcích, které nás tento 

rok čekají. Co se týče dotací, byli jsme velmi 

úspěšní. Z rozpočtu Jihomoravského kraje k

na tři projekty poputuje rekordních 692.000,

Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj pak 

218.619,-, ze kterých postavíme mládeži 

a dospělým venkovní posilovnu pro zdokonalování

postavy a tělesné kondice.  

Opět velmi vysoké dotace k nám plynou 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v

aktivní politiky zaměstnanosti, dle podepsaných 

smluv se jedná o částku 370.000,- Kč. Tato částka 

jde na mzdy našich veřejně prospěšných 

pracovníků (vč. odvodů za zaměstnavatele). 

pracovníků budí velké emoce u některých našich 

občanů – k tomuto lze jen dodat, že naše obec 
 

 

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPIT
 

Dvacáté druhé zasedání zastupitelstva obce se 

konalo 12. dubna 2017 a byla schválena 

rozpočtová opatření 1 a 2, převod hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Mateřské školy 

Lesná do rezervního fondu a účetní závěrku 

Mateřské školy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

Zprávu o přezkumu hospodaření obce Lesná za rok 

2016 a zprávu starosty obce o získaných dotacích. 

Zastupitelstvo neschválilo žádost o dotaci spolk

Konipaska Znojmo. 

Dne 11. května 2017 zasedalo po třiadvacáté

zastupitelstvo. Schválilo závěrečný účet obce 

Lesná za rok 2016, rozpočtové opatření č. 3, účetní 

závěrku obce Lesná za rok 2016, smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
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SLOVO STAROSTY 

v novém čísle našeho zpravodaje Vás informujeme 

o počínajících investičních akcích, které nás tento 

rok čekají. Co se týče dotací, byli jsme velmi 

rozpočtu Jihomoravského kraje k nám 

dních 692.000,- Kč.  

rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj pak 

, ze kterých postavíme mládeži  

venkovní posilovnu pro zdokonalování 

nám plynou 

Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti, dle podepsaných 

Kč. Tato částka 

ch veřejně prospěšných 

(vč. odvodů za zaměstnavatele). Výběr 

pracovníků budí velké emoce u některých našich 

tomuto lze jen dodat, že naše obec 

bohužel nemá možnost si vybírat. 

k nám posílá uchazeče, kteří splňují kritéria podle 

interních předpisů Úřadu prá

podle podepsaného prohlášení tyto pracovníky 

přijmout, i když mnohdy víme 

v evidenci Úřadu práce, kteří by o tuto práci měli 

mnohem větší zájem (ale podle Úřadu práce 

podmínky nesplňují). Při posledním výběru nám 

Úřad práce poslal dva uchazeče, z

práci odmítl. 

Obrovského úspěchu jsme dosáhli při naší žádosti 

o dotaci na Státním fondu dopravní infrastrukt

na chodník, kdy nám byla při

mil. Kč.  

Nejen letos tedy bude na naší obci velmi rušno

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Dvacáté druhé zasedání zastupitelstva obce se 

konalo 12. dubna 2017 a byla schválena 

atření 1 a 2, převod hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Mateřské školy 

Lesná do rezervního fondu a účetní závěrku 

Mateřské školy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

Zprávu o přezkumu hospodaření obce Lesná za rok 

ých dotacích. 

Zastupitelstvo neschválilo žádost o dotaci spolku 

třiadvacáté naše 

zastupitelstvo. Schválilo závěrečný účet obce 

Lesná za rok 2016, rozpočtové opatření č. 3, účetní 

závěrku obce Lesná za rok 2016, smlouvy o 

rozpočtu Jihomoravského 

kraje na projekty: Výměna oken a dveří 

v kulturním zařízení obce 

ochranných prostředků a výjezdového tabletu pro 

JSDH Lesná a Odvodnění, oprava střechy, průčelí 

a věže kostela sv. Terezie

žádosti o dotaci o nový dopravní automobil 

na generální ředitelství HZS, nového člena JSDH 

Lesná a vyjádřilo souhlas k

dokumentaci elektropřípojky a s

zmrzlinového stánku s

podmínky zájemce. 

Dvacáté čtvrté zasedání zastupitelstva obce Lesná 

se konalo 15. června. Zastupitelstvo obce schválilo 

rozpočtové opatření č. 4, smlouvu o dílo 

na projekt Venkovní posilovna v

 

bohužel nemá možnost si vybírat. Úřad práce 

nám posílá uchazeče, kteří splňují kritéria podle 

interních předpisů Úřadu práce, a my musíme 

podle podepsaného prohlášení tyto pracovníky 

, i když mnohdy víme o jiných lidech 

evidenci Úřadu práce, kteří by o tuto práci měli 

mnohem větší zájem (ale podle Úřadu práce 

. Při posledním výběru nám 

poslal dva uchazeče, z nichž jeden tuto 

Obrovského úspěchu jsme dosáhli při naší žádosti 

o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury 

na chodník, kdy nám byla přiznána částka 1,388 

letos tedy bude na naší obci velmi rušno…. 

Ivo Prchal, starosta obce 

 

 

Výměna oken a dveří  

v kulturním zařízení obce Lesná, Pořízení 

ochranných prostředků a výjezdového tabletu pro 

Odvodnění, oprava střechy, průčelí  

a věže kostela sv. Terezie. Dále schválilo podání 

žádosti o dotaci o nový dopravní automobil  

na generální ředitelství HZS, nového člena JSDH 

esná a vyjádřilo souhlas k projektové 

dokumentaci elektropřípojky a s umístěním 

zmrzlinového stánku s tím, že se zjistí bližší 

zasedání zastupitelstva obce Lesná 

se konalo 15. června. Zastupitelstvo obce schválilo 

é opatření č. 4, smlouvu o dílo  

na projekt Venkovní posilovna v obci Lesná, 



 

projednalo rozsah prací na našem kostele 

v letošním roce, dále schválilo 

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování

 

  OPRAVA KOSTELA SV
 

V minulém čísle našeho zpravodaje jste byli 

informováni o výběru firmy na opravu našeho 

kostela. Při získávání dotačních prostředků jsme 

byli postaveni do nevýhody, protože jsme součástí 

krajinné památkové zóny Vranovsko

a na Ministerstvu kultury jsme mohli žádat pouze 

v programu, kde nebylo alokováno mnoho 

finančních prostředků a bylo mnoho žadatelů. 

Požadovaná částka byla tedy pokrácena 

na necelou třetinu (195.000,- Kč), a tak v letošním 

roce budeme realizovat I. etapu opravy v objemu 

přibližně 997.000,- Kč. V rámci první etapy 

 

VENKOVNÍ POSILOVNA V 
 

Vedení naší obce se snaží vyřešit problém 

s nedostatkem volnočasových aktivit pro 

dospívající mládež. 
 

V roce 2015 se nám podařilo vybudovat za pomocí 

dotací dětské hřiště pro děti od 3 do 14

které nyní navazuje vybudování venkovní 

posilovny.  
 

Toto zařízení je velmi specifické a to zejména tím, 

že jej nebudou moci využívat pouze děti a mládež 

od 14-ti let, ale i dospělí.  
 

Na celém projektu se podílely naše děti, jež 

malovaly své představy o tomto zařízení. Naše 
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projednalo rozsah prací na našem kostele 

, dále schválilo Smlouvy  

o poskytnutí příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb v síti ORP Znojmo

dluh na nájemném a dále revokovalo usnesení 

o povolení zmrzlinového stánku. 

PRAVA KOSTELA SV. TEREZIE 

V minulém čísle našeho zpravodaje jste byli 

informováni o výběru firmy na opravu našeho 

kostela. Při získávání dotačních prostředků jsme 

byli postaveni do nevýhody, protože jsme součástí 

krajinné památkové zóny Vranovsko-Bítovsko  

jsme mohli žádat pouze  

v programu, kde nebylo alokováno mnoho 

finančních prostředků a bylo mnoho žadatelů. 

Požadovaná částka byla tedy pokrácena  

, a tak v letošním 

roce budeme realizovat I. etapu opravy v objemu 

Kč. V rámci první etapy 

proběhne oprava střechy, věže, fasády věže, 

fasády průčelí a odvodnění celé budovy. Na první 

etapě se bude finančně spolupodílet 

i Jihomoravský kraj částkou 448.000,

kostel obehnalo lešení 

straně), které zde bude nejméně do začátku září

Celý projekt by měl být dovršen v

kalendářním roce, kdy by měl být opraven celý 

vnější plášť. To si připomeneme

od svěcení našeho kostela (kostel byl vysvěcen 

2. září 1868). 

ENKOVNÍ POSILOVNA V OBCI LESNÁ

se snaží vyřešit problém  

s nedostatkem volnočasových aktivit pro 

V roce 2015 se nám podařilo vybudovat za pomocí 

dětské hřiště pro děti od 3 do 14-ti let, na 

které nyní navazuje vybudování venkovní 

Toto zařízení je velmi specifické a to zejména tím, 

že jej nebudou moci využívat pouze děti a mládež 

Na celém projektu se podílely naše děti, jež 

malovaly své představy o tomto zařízení. Naše 

venkovní posilovna bude obsahovat 9 prvků 

na procvičování různých částí těla. 
 

Předběžné náklady na vybudování venkovní 

posilovny jsou 312.313,

hrazeno 218.619,- Kč z dotačních prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Díky vybudování této posilovny

z prvních obcí na Znojemsku, která bude mít 

takovéto samostatné zařízení
 

Po tomto projektu pak bude na řadě stavba 

víceúčelového hřiště, které je momentálně 

nerealizovatelné, protože pro něj nemáme vhodné 

místo. 

sociálních služeb v síti ORP Znojmo, projednalo 

a nájemném a dále revokovalo usnesení  

o povolení zmrzlinového stánku.  

  

proběhne oprava střechy, věže, fasády věže, 

fasády průčelí a odvodnění celé budovy. Na první 

etapě se bude finančně spolupodílet  

i Jihomoravský kraj částkou 448.000,- Kč. Dnes již 

 (jak lze vidět na titulní 

, které zde bude nejméně do začátku září. 

Celý projekt by měl být dovršen v příštím 

kalendářním roce, kdy by měl být opraven celý 

To si připomeneme výročí 150 let  

od svěcení našeho kostela (kostel byl vysvěcen  

ESNÁ 

venkovní posilovna bude obsahovat 9 prvků  

na procvičování různých částí těla.  

Předběžné náklady na vybudování venkovní 

posilovny jsou 312.313,- Kč, z této částky bude 

Kč z dotačních prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj.  

této posilovny budeme jednou  

z prvních obcí na Znojemsku, která bude mít 

samostatné zařízení.  

Po tomto projektu pak bude na řadě stavba 

vého hřiště, které je momentálně 

né, protože pro něj nemáme vhodné 



 

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V
 

Další plánovanou investicí do obecních 

výměna oken a dveří v kulturním zařízení naší obce 

(objekt bývalé školy). V rámci programu rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje jsme obd

dotaci 139.000,- Kč, která bude hradit přibližně 

polovinu předpokládaných výdajů. Naš

zařízení tak dostane nová okna a dveře. 

V rámci připomínkového řízení, kde dotčené 

orgány státní správy vyjadřovaly svá stanoviska, 
 

 

 

 

  NOVÝ MOBILIÁŘ 
 

Nejen naše obec, ale i Sdružení pro obnovu 

a rozvoj obcí Vranovska bylo úspěšné při získávání 

dotací. V rámci Programu rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje získalo dotaci, která zajistí 

každé členské obci dvě lavičky a jeden stolek. 

Zdarma tak do naší obce přibude venkovní 
 

 

 

 

  NOVÉ VYBAVENÍ PRO NAŠ
 

I letos žádala naše obec Jihomoravský kraj o dotaci 

na věcné ochranné prostředky. Celkové náklady 

na tento projekt se budou pohybovat okolo 

150.000,- Kč, z toho z rozpočtu Jihomoravského 

kraje bude dotace 105.000,- Kč. Naše spoluúčast 

bude kryta z příspěvků obcí Onšov a Horní Břečkov 
 

 

 

  PONIČENÁ A UKRADENÁ 
 

Občas se v naší obci dějí události, nad kterými 

zůstává rozum stát. O to víc tento fakt mrzí, když 

někdo poškodí autem pás zeleně táhnoucí se 

záhumenkami. Tento viník jel nepřiměřenou 

rychlostí, asi se nevěnoval řízení a možná řídil 

i pod vlivem alkoholu od dětského hřiště 
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EN A DVEŘÍ V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ OBCE LESNÁ

Další plánovanou investicí do obecních budov je 

výměna oken a dveří v kulturním zařízení naší obce 

(objekt bývalé školy). V rámci programu rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje jsme obdrželi 

bude hradit přibližně 

polovinu předpokládaných výdajů. Naše kulturní 

nová okna a dveře.  

V rámci připomínkového řízení, kde dotčené 

svá stanoviska, 

navrhla Správa Národního parku Podyjí jednodušší 

členění oken, což by mělo mít za následek snížení 

ceny oken. 

  

O nutnosti realizace této akce nás přesvědčil 

špatný technický stav oken a dveří (do objektu 

vnikali přes ztrouchnivělý práh dveří hlodavci, 

okna nejdou dovírat apod.). 

měla proběhnout do konce září.  

NOVÝ MOBILIÁŘ V NAŠÍ OBCI 

Nejen naše obec, ale i Sdružení pro obnovu  

a rozvoj obcí Vranovska bylo úspěšné při získávání 

dotací. V rámci Programu rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje získalo dotaci, která zajistí 

ičky a jeden stolek. 

Zdarma tak do naší obce přibude venkovní 

mobiliář, jenž bude instalován na naši náves pro 

potřeby návštěvníků obce a našich občanů.

 

Naši pracovníci v mezičase navíc opravují staré 

stávající lavičky a na veřejné prostranství

odpadkové koše.  

OVÉ VYBAVENÍ PRO NAŠI JEDNOTKU

I letos žádala naše obec Jihomoravský kraj o dotaci 

na věcné ochranné prostředky. Celkové náklady  

na tento projekt se budou pohybovat okolo 

Kč, z toho z rozpočtu Jihomoravského 

Kč. Naše spoluúčast 

bude kryta z příspěvků obcí Onšov a Horní Břečkov 

na společnou jednotku. Členové jednotky obdrží 

nové helmy, obleky a r

orientaci při výjezdu usnadní zásahový tablet, přes 

který bude výjezdové družstvo komunikovat 

s krajským operačním střediskem.

PONIČENÁ A UKRADENÁ ZELEŇ 

obci dějí události, nad kterými 

zůstává rozum stát. O to víc tento fakt mrzí, když 

někdo poškodí autem pás zeleně táhnoucí se za 

viník jel nepřiměřenou 

a možná řídil  

i pod vlivem alkoholu od dětského hřiště  

a nezvládl pravotočivou 

neviděl… Když jsme již dříve

kolem dětského hřiště pomocí závory, tak byl 

dopravní inženýr zásadně proti…

bát o děti hrající si na dětském hřišti, když je 

ohrožují takoví lidé, jimž bezpečnost 

OBCE LESNÁ 

navrhla Správa Národního parku Podyjí jednodušší 

členění oken, což by mělo mít za následek snížení 

této akce nás přesvědčil 

špatný technický stav oken a dveří (do objektu 

vnikali přes ztrouchnivělý práh dveří hlodavci, 

okna nejdou dovírat apod.). Samotná realizace by 

měla proběhnout do konce září.   

 

ž bude instalován na naši náves pro 

potřeby návštěvníků obce a našich občanů.  

mezičase navíc opravují staré 

na veřejné prostranství doplňují 

I JEDNOTKU 

na společnou jednotku. Členové jednotky obdrží 

nové helmy, obleky a rukavice. Dále jejich 

orientaci při výjezdu usnadní zásahový tablet, přes 

který bude výjezdové družstvo komunikovat  

s krajským operačním střediskem. 

pravotočivou zatáčku. Bohužel jej nikdo 

již dříve chtěli omezit průjezd 

kolem dětského hřiště pomocí závory, tak byl 

dopravní inženýr zásadně proti… Pak se nemáme 

na dětském hřišti, když je 

ohrožují takoví lidé, jimž bezpečnost  



 

a zákony nic neříkají… Již brzy bude komunikace 

kolem dětského hřiště osázena dopravním 

značením. Těsně sousedících zahrad se však 

dopravní omezení nijak nedotkne. 

 

Loni se nám stalo, že zmizely vysázené ovocné 

stromky u Koupelky, letos se staly terčem zájmu 

nějakého nenechavce drobnokvěté růžičky na
 

 

ČINNOST MÍSTNÍ JEDNO
 

První půlrok měla naše jednotka poměrně rušný. 

Již v lednu musela vyjíždět dvakrát 

a to 16. ledna do Vranova nad Dyjí k požáru udírny 

a 19. ledna na záchranu tonoucího se bruslaře 

na vranovské přehradě. Tento výjezd si bohužel 

vyžádal jeden lidský život – bruslaře se nepodařilo 

zachránit. V únoru jednotka také dvakrát 

vyjela – 2. 2. pomáhala ve Švýcarské zátoce 

s transportem pacienta do vozu záchranné služby 

a 23. 2. byla vyslána k požáru kotelny do obce 

Olbramkostel. Oheň byl naštěstí uhašen majiteli 

domu. Měsíc březen se nesl ve znamení cyklických 

školení velitelů a strojníků. Výjezdový půst byl 

přerušen 15. dubna, kdy byl ohlášen požár včelína

Při hlášení výjezdu jednotky bylo veliteli 

oznámeno, že se jedná o planý poplach a jednotka 

nemusela vyjíždět. V měsíci květnu neměla 

jednotka žádný výjezd. Prozatím nejnáročnější 

výjezd letošního roku byl 2. června v

ranních hodinách, kdy ve Vranově nad Dyjí vzplál 
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Již brzy bude komunikace 

kolem dětského hřiště osázena dopravním 

Těsně sousedících zahrad se však 

izely vysázené ovocné 

, letos se staly terčem zájmu 

echavce drobnokvěté růžičky na 

návsi a ukradl je. Jsou skutečně pěkné, když 

kvetou, ale to nikoho neopravňuje k

ukradl…  

 

Dalším nepříjemným faktem je ten, že si někdo 

dvakrát udělal z rostlinek u obecního úřadu míč 

a velmi je svým kopáním poničil.

ČINNOST MÍSTNÍ JEDNOTKY 

První půlrok měla naše jednotka poměrně rušný. 

lednu musela vyjíždět dvakrát  

požáru udírny 

a 19. ledna na záchranu tonoucího se bruslaře  

na vranovské přehradě. Tento výjezd si bohužel 

bruslaře se nepodařilo 

únoru jednotka také dvakrát  

2. 2. pomáhala ve Švýcarské zátoce 

transportem pacienta do vozu záchranné služby 

požáru kotelny do obce 

Olbramkostel. Oheň byl naštěstí uhašen majiteli 

mu. Měsíc březen se nesl ve znamení cyklických 

školení velitelů a strojníků. Výjezdový půst byl 

přerušen 15. dubna, kdy byl ohlášen požár včelína. 

Při hlášení výjezdu jednotky bylo veliteli 

oznámeno, že se jedná o planý poplach a jednotka 

měsíci květnu neměla 

jednotka žádný výjezd. Prozatím nejnáročnější 

výjezd letošního roku byl 2. června v brzkých 

ranních hodinách, kdy ve Vranově nad Dyjí vzplál 

objekt bývalého mlýna. Naše jednotka byla na 

místě hned za místními, avšak požár byl ve ve

pokročilém stádiu. Byl vyhlášen II. stupeň 

poplachu a na místě zasahovalo 10 jednotek. 

Sedmým výjezdem byla technická 

pomoc – odstranění stromu 6. června, kdy byla 

zcela neprůjezdná cesta mezi Vracovicemi 

a Olbramkostelem vinou zlomené švestky 

ze stromořadí podél silnice

Poslední výjezd naší jednotky v

30. června do Znojma, kde naši hasiči společně 

s dalšími devíti jednotka

obilím (foto pod článkem).

 

V posledních dnech pomáhají členo

zaléváním stromů na návsi.

 

Během prvního pololetí byla povolána k

událostem, což je během posledních třech let 

nejvíce (loni jich měla 7, v

 

            

návsi a ukradl je. Jsou skutečně pěkné, když 

kvetou, ale to nikoho neopravňuje k tomu, aby je 

Dalším nepříjemným faktem je ten, že si někdo 

rostlinek u obecního úřadu míč  

a velmi je svým kopáním poničil. 

objekt bývalého mlýna. Naše jednotka byla na 

místě hned za místními, avšak požár byl ve velmi 

pokročilém stádiu. Byl vyhlášen II. stupeň 

poplachu a na místě zasahovalo 10 jednotek. 

Sedmým výjezdem byla technická  

odstranění stromu 6. června, kdy byla 

neprůjezdná cesta mezi Vracovicemi  

a Olbramkostelem vinou zlomené švestky  

podél silnice (foto pod článkem). 

Poslední výjezd naší jednotky v prvním pololetí byl 

30. června do Znojma, kde naši hasiči společně 

dalšími devíti jednotkami hasili pole se stojatým 

m (foto pod článkem).  

posledních dnech pomáhají členové jednotky se 

zaléváním stromů na návsi. 

Během prvního pololetí byla povolána k osmi 

událostem, což je během posledních třech let 

nejvíce (loni jich měla 7, v roce 2015 pouze 2). 

 



 

  
 

Den dětí jsme v Lesné oslavili 4. 6. 2017 v zahradě 

mateřské školky a přilehlém parku. 

Pro děti byly nachystány soutěže, které prověřili 

jejich šikovnost třeba při střelbě lukem nebo 

zatloukání hřebíků.  Byla tu však i soutěž,

jsme si ověřili, jestli děti umí správně třídit odpad. 

Hasiči s dětmi stříkali z hadice na cíl. Děti si mohli 

nechat namalovat obrázek na obličej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

CO NÁS ČEKÁ V
 

Během letních měsíců proběhne v

zejména noční pohárová soutěž v
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Z DĚTSKÉHO DNE 

2017 v zahradě 

Pro děti byly nachystány soutěže, které prověřili 

jejich šikovnost třeba při střelbě lukem nebo 

zatloukání hřebíků.  Byla tu však i soutěž, u které 

jsme si ověřili, jestli děti umí správně třídit odpad. 

Hasiči s dětmi stříkali z hadice na cíl. Děti si mohli 

 

Pan Huděc předvedl dětem výcvik služebního psa. 

Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení. 

Každý malý „oslavenec“ 

Na závěr byla dětem nastříkaná hasičská pěna, ve 

které se všechny pořádně vydováděli.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem

zúčastnili přípravy dětského dne.  Zapojili se 

zastupitelé obce, hasiči SDH a dobrovolníc

patří velký DÍK. 

 

           
 

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍCH TÝDNECH

Během letních měsíců proběhne v naší obci 

zejména noční pohárová soutěž v požárním 

sportu, která se uskuteční v

od 20:00 na místním fotbalovém hřišti.

Pan Huděc předvedl dětem výcvik služebního psa. 

Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení. 

dostal dáreček. 

Na závěr byla dětem nastříkaná hasičská pěna, ve 

které se všechny pořádně vydováděli. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, co se 

zúčastnili přípravy dětského dne.  Zapojili se 

astupitelé obce, hasiči SDH a dobrovolníci. Všem 

NEJBLIŽŠÍCH TÝDNECH 

sportu, která se uskuteční v sobotu 12. srpna  

od 20:00 na místním fotbalovém hřišti. 



 

Další zajímavou akcí je třetí ročník setkání 

u loveckého letohrádku spolupořádaný naší obcí, 

obcí Horní Břečkov a Správou Národního parku 

Podyjí, tentokráte s názvem Loučení s

Termín této akce je stanoven na sobotu 9. záři 

ve 14:00 u loveckého letohrádku. Pro osoby se 

sníženou pohyblivostí (starší a nemocní lidé) bude 

připravena vícemístná dodávka, která je odveze na 

místo konání akce (požadavky na tuto službu 

 

NAŠE OBEC DOSTANE NO
 

Téměř nemožné se stalo realitou 

Chodník podél komunikace II/408 v

uspěl ve velké konkurenci projektů z

republiky. Naši žádost jsme podávali 

letošního roku na Státní fond dopravní 

infrastruktury a Výbor Fondu tuto žád

ohodnotil na svém červnovém zasedání. 

Na základě hodnocení máme příslib částky 1,388 

mil. Kč, což odpovídá osmdesátipěti procentům 

způsobilých výdajů projektu.  

 

O přesném termínu realizace budete zcela jistě 

informováni. Prozatím můžeme říci, 

dělat chodník od č.p. 1-20. Protože se jedná 

o složitý projekt, žádáme majitele všech dotčených 

nemovitostí, aby si neprodleně udělali všechny 

svody dešťové vody do kanalizace, všechny 

přípojky (voda, plyn a kanalizace). Po realizaci 

tohoto projektu je nemůžeme nechat 

E.ON DISTRIBUCE INVEST
 

Aby byla zajištěna bezpečná, spolehlivá 

a nákladově efektivní dodávka elektrické energie, 

investuje E.ON Distribuce ročně do obnovy 
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Další zajímavou akcí je třetí ročník setkání  

u loveckého letohrádku spolupořádaný naší obcí, 

obcí Horní Břečkov a Správou Národního parku 

čení s létem. 

Termín této akce je stanoven na sobotu 9. záři  

ve 14:00 u loveckého letohrádku. Pro osoby se 

sníženou pohyblivostí (starší a nemocní lidé) bude 

je odveze na 

místo konání akce (požadavky na tuto službu 

můžete uplatňovat cca týden před konáním akce 

na obecním úřadě). 

V podzimních týdnech nás bude čekat tradiční 

posvícení ve dnech 14. a 15. října.

Týden po našem posvícení pak proběhnou v

české republice volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České repub

 
 

NAŠE OBEC DOSTANE NOVÝ CHODNÍK

Téměř nemožné se stalo realitou – projekt 

Chodník podél komunikace II/408 v obci Lesná 

uspěl ve velké konkurenci projektů z celé České 

republiky. Naši žádost jsme podávali v lednu 

letošního roku na Státní fond dopravní 

infrastruktury a Výbor Fondu tuto žádost kladně 

ohodnotil na svém červnovém zasedání.  

Na základě hodnocení máme příslib částky 1,388 

mil. Kč, což odpovídá osmdesátipěti procentům 

O přesném termínu realizace budete zcela jistě 

Prozatím můžeme říci, že se bude 

. Protože se jedná  

o složitý projekt, žádáme majitele všech dotčených 

udělali všechny 

svody dešťové vody do kanalizace, všechny 

. Po realizaci 

nechat z důvodu 

udržitelnosti projektu „vrtat“ do této stavby

minimálně 5 let). 

  

Všichni víme, že v horším technickém stavu je 

chodník od kostela k č.p. 97. 

chodníku však musíme vyřešit majetkoprávní vztah 

se státem (táhnoucí se již skoro 

problémem je odvod deš

(současné svody na chodník nebo v

pro účely této dotace nepřijatelné).

 

Musíme tedy hledat společné řešení pro realizaci 

druhého chodníku. Pevně věříme, že

nalezneme a začneme

chystat. Bez řešení svodů dešťové vody 

majitelů domů nemá smysl projekt ani chystat

 

Celá příprava projektu včetně tvorby projektové 

dokumentace a stavebního řízení probíhá již 

od podzimu roku 2015.  

ON DISTRIBUCE INVESTOVAL V LOŇSKÉM ROCE TÉMĚŘ 

Aby byla zajištěna bezpečná, spolehlivá  

a nákladově efektivní dodávka elektrické energie, 

investuje E.ON Distribuce ročně do obnovy  

a rozvoje své distribuční sítě v souhrnu více než 

3 miliardy korun. Částka zahrnuje investice určené 

ete uplatňovat cca týden před konáním akce 

podzimních týdnech nás bude čekat tradiční 

posvícení ve dnech 14. a 15. října. 

Týden po našem posvícení pak proběhnou v celé 

české republice volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 

VÝ CHODNÍK 

udržitelnosti projektu „vrtat“ do této stavby (a to 

horším technickém stavu je 

č.p. 97. V případě tohoto 

chodníku však musíme vyřešit majetkoprávní vztah 

m (táhnoucí se již skoro 3 roky). Dalším 

problémem je odvod dešťové vody ze střech domů 

(současné svody na chodník nebo v chodníku je 

pro účely této dotace nepřijatelné).  

Musíme tedy hledat společné řešení pro realizaci 

. Pevně věříme, že toto řešení 

nalezneme a začneme jej projektově pomalu 

Bez řešení svodů dešťové vody ze strany 

majitelů domů nemá smysl projekt ani chystat… 

Celá příprava projektu včetně tvorby projektové 

dokumentace a stavebního řízení probíhá již  

 

C 

LOŇSKÉM ROCE TÉMĚŘ 230 MILIONŮ 

a rozvoje své distribuční sítě v souhrnu více než  

3 miliardy korun. Částka zahrnuje investice určené 



 

 

pro obnovu a rozvoj distribuční sítě jednotlivých 

regionů. 

Konkrétně na území regionální správy Znojmo 

investovala společnost E.ON Distribuce v roce 

2016 více než 228 milionů korun. Z toho 

do obnovy a rozvoje distribuční sítě bylo 

investováno128 milionů korun (realizováno bylo 

370 staveb) a více než 100 milionů k

náklady na zákaznické stavby (706 staveb).

Mezi nejvýznamnější rozvojové a investiční akce

E.ON Distribuce v roce 2016 patří: 

„VN82, odb. Lesná, rekonstrukce venkovního 

vedení 22kV" 

Skutečné investiční náklady: 2 786 428 Kč

Stávající nadzemní vedení vysokého napětí 22kV 

odbočka Lesná, přípojka Teletník a přípojka Statek 

Lesná bylo vybudováno v roce 1930. Vedení bylo 

provedeno převážně vodiči AlFe 3x35 a ALFE 50 

na betonových i dřevěných sloupech. Dřevěné 

sloupy byly narušeny hnilobou, betonové 

byla popraskané. Úsekové odpínače byly starého 

typu. 

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA DOSTA
 

Dalším z důležitých, pro něko

nepodstatných, projektů je nová kuchyň v

Mateřské škole. Tato akce vyplynula z

a připomínek při kontrolách ze strany Krajské 

hygienické stanice. Na fotografiích pod tímto 

článkem uvidíte, v jakém stavu kuchyň je. 

Je až s podivem, jak paní kuchařka může 

v takovém prostředí vařit tolik obědů.

tohoto projektu dojde k dodávce nové kuchyňské 
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pro obnovu a rozvoj distribuční sítě jednotlivých 

Konkrétně na území regionální správy Znojmo 

investovala společnost E.ON Distribuce v roce 

2016 více než 228 milionů korun. Z toho  

do obnovy a rozvoje distribuční sítě bylo 

investováno128 milionů korun (realizováno bylo 

370 staveb) a více než 100 milionů korun činily 

náklady na zákaznické stavby (706 staveb). 

Mezi nejvýznamnější rozvojové a investiční akce 

„VN82, odb. Lesná, rekonstrukce venkovního 

Skutečné investiční náklady: 2 786 428 Kč 

edení vysokého napětí 22kV 

odbočka Lesná, přípojka Teletník a přípojka Statek 

Lesná bylo vybudováno v roce 1930. Vedení bylo 

provedeno převážně vodiči AlFe 3x35 a ALFE 50  

na betonových i dřevěných sloupech. Dřevěné 

sloupy byly narušeny hnilobou, betonové sloupy 

byla popraskané. Úsekové odpínače byly starého 

Venkovní vedení 22kv bylo nahrazeno novým 

vedením na betonových podpěrách. Byly použity 

nové vodiče a izolátory. Úsekové odpínače byly 

zcela nahrazeny moderními 

uzemnění. 

Díky těmto a podobným investičním stavbám 

společnosti E.ON Distribuce je pro odběratele 

zajištěna spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické 

energie a umožněno je i bezproblémové 

připojování nových odběratelů. Výrazně se snížilo 

také riziko případné poruchy a s 

neplánovaného bezproudí.

Společnost E.ON Distribuce, a. s. provozuje v rámci 

energetické skupiny elektrickou distribuční síť 

v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou 

distribuční síť na jihu Čech. Hospodaření 

společnosti je řízeno přísn

činnost provozovatele dohlíží ze zákona 

Energetický regulační úřad (ERÚ), který mimo jiné 

reguluje ceny za distribuci energií a chrání zájmy 

zákazníků a spotřebitelů.

Provozovatel distribuční soustavy spravuje a rozvíjí 

distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytuje 

služby související s distribucí elektrické energie.

Za společnost E.ON Distribuce 

Josef Seigertschmid

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOSTANE NOVOU KUCHYŇ

důležitých, pro někoho zcela 

je nová kuchyň v naší 

vyplynula z požadavků  

a připomínek při kontrolách ze strany Krajské 

hygienické stanice. Na fotografiích pod tímto 

jakém stavu kuchyň je.  

podivem, jak paní kuchařka může 

takovém prostředí vařit tolik obědů. V rámci 

vé kuchyňské 

linky, spotřebičů, dále bude udělána nová 

elektroinstalace, nová podlaha a samozřejmě nové 

rozvody vody a odpadu. 

O výsledku této akce budete informováni v

čísle našeho zpravodaje. Vše totiž musí být hotovo 

do září, kdy začne nový škol

Venkovní vedení 22kv bylo nahrazeno novým 

vedením na betonových podpěrách. Byly použity 

nové vodiče a izolátory. Úsekové odpínače byly 

zcela nahrazeny moderními – opraveno bylo také 

těmto a podobným investičním stavbám 

E.ON Distribuce je pro odběratele 

zajištěna spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické 

energie a umožněno je i bezproblémové 

připojování nových odběratelů. Výrazně se snížilo 

také riziko případné poruchy a s tím spojeného 

neplánovaného bezproudí. 

Společnost E.ON Distribuce, a. s. provozuje v rámci 

energetické skupiny elektrickou distribuční síť  

v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou 

distribuční síť na jihu Čech. Hospodaření 

společnosti je řízeno přísnými pravidly, neboť na 

činnost provozovatele dohlíží ze zákona 

Energetický regulační úřad (ERÚ), který mimo jiné 

reguluje ceny za distribuci energií a chrání zájmy 

zákazníků a spotřebitelů. 

Provozovatel distribuční soustavy spravuje a rozvíjí 

íť, připojuje zákazníky a poskytuje 

služby související s distribucí elektrické energie. 

Za společnost E.ON Distribuce  

Josef Seigertschmid, regionální manažer 

NE NOVOU KUCHYŇ 

linky, spotřebičů, dále bude udělána nová 

elektroinstalace, nová podlaha a samozřejmě nové 

rozvody vody a odpadu.  

budete informováni v dalším 

čísle našeho zpravodaje. Vše totiž musí být hotovo 

do září, kdy začne nový školní rok.  



 

 

 

PÁR SLO
 

Neustále přijímáme objednávky na nádoby 

na plast, bioodpad a nově také papír, který 

bychom chtěli zavést, avšak musí být dostatečný 

zájem ze strany občanů a majitelů chalup. 

Ze zkušenosti našich občanů, jež řídí poctivě 

odpad, víme, že výrazně ubývá komunálního 

odpadu, což je nejen pro obec, ale i pro občan

dobré, protože potom se může zlevnit poplatek za 

komunální odpad. Budeme-li mít tento rok lepší 

výsledek než byl v loňském roce, lze předpokládat 

zlevnění odpadů od 1. 1. 2019 na částku 400,

možná i nižší. Vše je tedy v rukou našich občanů. 

Naší vizí je odměňovat třídící občany –

dobře třídící bude rozpouštět odměna, která obci 

náleží za třídění odpadu. 

Další možnou inovací je ta skute

od příštího roku budou občané dostávat při 

placení odpadu známky, které budou muset lepit 

na popelnice jako doklad o zaplacení. Nebude

  

Lesňácké listy 

9 

                                                                                                                                                                                                           

PÁR SLOV K ODPADŮM 

Neustále přijímáme objednávky na nádoby  

na plast, bioodpad a nově také papír, který 

bychom chtěli zavést, avšak musí být dostatečný 

zájem ze strany občanů a majitelů chalup.  

jež řídí poctivě 

odpad, víme, že výrazně ubývá komunálního 

odpadu, což je nejen pro obec, ale i pro občany 

zlevnit poplatek za 

ento rok lepší 

loňském roce, lze předpokládat 

vnění odpadů od 1. 1. 2019 na částku 400,- Kč, 

rukou našich občanů. 

– kdy se mezi 

dobře třídící bude rozpouštět odměna, která obci 

Další možnou inovací je ta skutečnost, že  

od příštího roku budou občané dostávat při 

placení odpadu známky, které budou muset lepit 

na popelnice jako doklad o zaplacení. Nebude-li 

mít popelnice nálepku po splatnosti 

odpad, dostane svozová firma pokyn k

neoznačených nádob. Pro někoho se jedná asi 

o násilné opatření, avšak povinnost platit místní 

poplatek je na stejné úrovni jako platit daně 

finančnímu úřadu (dokonce se řídí v

stejným zákonem) – 

nezaplatit, protože finanční úřad ji

vymáhat. Stejné oprávnění má však i obecní úřad 

(dokonce je to jeho zákonná povinnost).

Zároveň bychom touto cestou

všechny uživatele sběrného místa, aby se chovali 

kultivovaně (na tuto skutečnost jsme již 

upozorňovali v minulých čís

označeny a lze se na nich dočíst, co kam patří, 

dokonce by se nic nemělo nechávat vedle 

kontejnerů. Výjimku tvoří větve od dřevin, které se 

záměrně ukládají vedle kontejneru na bioodpad, 

kde se pak drtí. 

 

mít popelnice nálepku po splatnosti poplatku za 

odpad, dostane svozová firma pokyn k nevyvezení 

Pro někoho se jedná asi  

o násilné opatření, avšak povinnost platit místní 

poplatek je na stejné úrovni jako platit daně 

finančnímu úřadu (dokonce se řídí v podstatě 

 nikdo si daň nedovolí 

platit, protože finanční úřad ji bude tvrdě 

vymáhat. Stejné oprávnění má však i obecní úřad 

(dokonce je to jeho zákonná povinnost). 

Zároveň bychom touto cestou chtěli požádat 

všechny uživatele sběrného místa, aby se chovali 

kultivovaně (na tuto skutečnost jsme již 

minulých číslech). Kontejnery jsou 

označeny a lze se na nich dočíst, co kam patří, 

dokonce by se nic nemělo nechávat vedle 

kontejnerů. Výjimku tvoří větve od dřevin, které se 

záměrně ukládají vedle kontejneru na bioodpad, 



 

 

LISTOVÁNÍ KRONIKOU
 

Naším dalším textem navazujeme 

Únorové události 

Pražské únorové události, ve kterých pres. republiky dr. Ed. Beneš přijal demisi lidových a národ. 

socialistických ministrů, prošly v naší obci klidně. Obča

vytvořen Akční výbor národní fronty, jehož předsedou se stal zemědělec Alois Prchal. Akční výbor prošetřil 

členy strany lidové a národně socialistické a jejich dosavadní politickou činnost. Nebylo proti

zakročeno. 

 

Volby do Národního shromáždění 

Již od rána vyhrávala v obci reprodukovaná hudba. Volby se odbývaly v

s volebním právem se voleb zúčastnili. Občané volili veřejně. Naše obec se v

vlastenecké obce. 

 

Abdikace pres. Ed. Beneše 

Občané přijali abdikaci pres. Dr. Ed. Beneše klidně. Volba Klementa Gottwalda presidentem ČSR byla 

u většiny občanů přijata se souhlasem, poněvadž správně ocenili jeho velké zásluhy o pracující v

republice. 

 

Oprava školní budovy 

Během letních prázdnin bylo do 1. třídy (bývalý byt správce školy) vsazeno nové okno, aby bylo ve třídě 

získáno více světla. Také dveře do této třídy byly ze středu přemístěny ke stěně, aby bylo místo pro tabuli. 

Celá školní budova byla vně i uvnitř vymalována.

 

Úmrtí žáka 

Dne 10. září zemřel na tetanus žák 1. třídy zdejší školy Jaroslav Kotlan, který navště

od 1. září. Žáci a učitelé jej doprovodili na poslední jeho cestě.

 

Oslava 28. října 

Místní nár. výbor spolu s místní osvětovou radou uspořádal u Paulasů oslavu státního svátku. Oslavu zahájil 

předseda MNV Jar. Teplý. Kulturní pořad měli žáci národní a mateřské školy a Svaz čsl. mládeže. 

Slavnostní projev přednesl správce pily F. Kulka.

 

23. listopad 

V předvečer narozenin pres. Kl. Gottwalda byla svolána slavnostní schůze všech občanů, na které promluvil 

tajemník Okres. akčního výboru národní fronty Pibil o životě a díle našeho presidenta. Při této příležitosti se 

občané dohodli pojmenovat ulici směrem 

Zápotockého. 
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU 

Naším dalším textem navazujeme a to tentokráte rokem 1948

 

Pražské únorové události, ve kterých pres. republiky dr. Ed. Beneš přijal demisi lidových a národ. 

naší obci klidně. Občané projevovali o tyto události živý zájem. V

vytvořen Akční výbor národní fronty, jehož předsedou se stal zemědělec Alois Prchal. Akční výbor prošetřil 

členy strany lidové a národně socialistické a jejich dosavadní politickou činnost. Nebylo proti

obci reprodukovaná hudba. Volby se odbývaly v budově č. 64. Všichni občané 

volebním právem se voleb zúčastnili. Občané volili veřejně. Naše obec se v těchto volbách zařadila mezi 

Občané přijali abdikaci pres. Dr. Ed. Beneše klidně. Volba Klementa Gottwalda presidentem ČSR byla 

u většiny občanů přijata se souhlasem, poněvadž správně ocenili jeho velké zásluhy o pracující v

Během letních prázdnin bylo do 1. třídy (bývalý byt správce školy) vsazeno nové okno, aby bylo ve třídě 

získáno více světla. Také dveře do této třídy byly ze středu přemístěny ke stěně, aby bylo místo pro tabuli. 

í budova byla vně i uvnitř vymalována. 

Dne 10. září zemřel na tetanus žák 1. třídy zdejší školy Jaroslav Kotlan, který navště

Žáci a učitelé jej doprovodili na poslední jeho cestě. 

místní osvětovou radou uspořádal u Paulasů oslavu státního svátku. Oslavu zahájil 

předseda MNV Jar. Teplý. Kulturní pořad měli žáci národní a mateřské školy a Svaz čsl. mládeže. 

Slavnostní projev přednesl správce pily F. Kulka. 

předvečer narozenin pres. Kl. Gottwalda byla svolána slavnostní schůze všech občanů, na které promluvil 

tajemník Okres. akčního výboru národní fronty Pibil o životě a díle našeho presidenta. Při této příležitosti se 

občané dohodli pojmenovat ulici směrem ke Znojmu ulicí Kl. Gottwalda a ulici směrem k

a to tentokráte rokem 1948 

Pražské únorové události, ve kterých pres. republiky dr. Ed. Beneš přijal demisi lidových a národ. 

né projevovali o tyto události živý zájem. V obci byl 

vytvořen Akční výbor národní fronty, jehož předsedou se stal zemědělec Alois Prchal. Akční výbor prošetřil 

členy strany lidové a národně socialistické a jejich dosavadní politickou činnost. Nebylo proti nikomu 

budově č. 64. Všichni občané 

těchto volbách zařadila mezi 

Občané přijali abdikaci pres. Dr. Ed. Beneše klidně. Volba Klementa Gottwalda presidentem ČSR byla  

u většiny občanů přijata se souhlasem, poněvadž správně ocenili jeho velké zásluhy o pracující v naší 

Během letních prázdnin bylo do 1. třídy (bývalý byt správce školy) vsazeno nové okno, aby bylo ve třídě 

získáno více světla. Také dveře do této třídy byly ze středu přemístěny ke stěně, aby bylo místo pro tabuli. 

Dne 10. září zemřel na tetanus žák 1. třídy zdejší školy Jaroslav Kotlan, který navštěvoval školu teprve  

místní osvětovou radou uspořádal u Paulasů oslavu státního svátku. Oslavu zahájil 

předseda MNV Jar. Teplý. Kulturní pořad měli žáci národní a mateřské školy a Svaz čsl. mládeže.  

předvečer narozenin pres. Kl. Gottwalda byla svolána slavnostní schůze všech občanů, na které promluvil 

tajemník Okres. akčního výboru národní fronty Pibil o životě a díle našeho presidenta. Při této příležitosti se 

ke Znojmu ulicí Kl. Gottwalda a ulici směrem k Šumné ulicí Ant. 

Pokračování příště…



 

 

 

 

V tomto čísle Vám přinášíme rozhovor s proudařem

 

Jak dlouho jsi u hasičů? 

To jsi mě zaskočil, začal jsem běhat s Majkou Železnou a to je už hodně dlouho… J

let, takže přibližně 26 let. 
 

Co tě vedlo k tomu stát se hasičem, kdo tě k tomu přivedl?

To už si nepamatuji. Se svými vrstevníky jsme prostě 
 

Jak dlouho běháš za sportovní tým? 

V podstatě s krátkými přestávkami nepřetržitě od mládeže.
 

Co máš rád na tomto sportu? 

Rychlost a adrenalin, to je moje hlavní motivace, jinak bych 
 

Co běháš? 

Jsem proudař, mojí starostí je co nejdříve sestřelit 

terč. V žácích jsem byl na spoji s Radimem Zajacem, 

ale to už je opravdu dávno. 
 

Co považuješ za největší úspěch? 

(zamyslí se) Když jsme s dětmi postoupili do 

krajského kola v požárním sportu. Z 

úspěchů je to pak vítězství putovního poháru 

v Běhařovicích. 
 

Máš ještě jinou funkci u hasičů? 

Jsem členem zásahové jednotky, kde jsem velitel 

družstva a nositel dýchací techniky. 
 

Čeho bys chtěl u hasičů dosáhnout? 

Co nejlepších úspěchů na poli sportovního týmu.
 

Jak kombinuješ hasiče, práci a rodinu?

Jak se dá, ono se to moc ideálně skloubit nedá, 

protože mám pracovní směnný provoz a navíc 

výjezdy naší jednotky přicházejí vždy v době, kdy to 

nejméně čekám. 

 

Lukášovi pře
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Lukáš při požáru kravína v Šumné

SPORTOVNÍ TÝM SDH 

čísle Vám přinášíme rozhovor s proudařem Lukášem Pozděnou

, začal jsem běhat s Majkou Železnou a to je už hodně dlouho… J

Co tě vedlo k tomu stát se hasičem, kdo tě k tomu přivedl? 

To už si nepamatuji. Se svými vrstevníky jsme prostě začali závodit za hasiče. 

V podstatě s krátkými přestávkami nepřetržitě od mládeže. 

Rychlost a adrenalin, to je moje hlavní motivace, jinak bych se na to ve svém věku vykašlal (smích).

Jsem proudař, mojí starostí je co nejdříve sestřelit 

terč. V žácích jsem byl na spoji s Radimem Zajacem, 

Když jsme s dětmi postoupili do 

krajského kola v požárním sportu. Z posledních 

úspěchů je to pak vítězství putovního poháru 

Jsem členem zásahové jednotky, kde jsem velitel 

sportovního týmu. 

Jak kombinuješ hasiče, práci a rodinu? 

Jak se dá, ono se to moc ideálně skloubit nedá, 

protože mám pracovní směnný provoz a navíc 

výjezdy naší jednotky přicházejí vždy v době, kdy to 

 

Lukášovi přejeme nejen v hasičském životě vše nejlepší!

 

vína v Šumné 

Lukášem Pozděnou (36 let) 

, začal jsem běhat s Majkou Železnou a to je už hodně dlouho… Již běhám od svých deseti 

se na to ve svém věku vykašlal (smích). 

! 



 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
 

Za uplynulé období oslavili kulaté 

Čápová Zuzana, Vacíková Lenka, Kopuncová Hana, Svozil Jakub,

Klára, Kliner Radek, Nuderová Jaroslava, Vacík Miroslav, Kučerová Marie, Zach Petr, Škoda Milan, Vašourková 

Marta, Tretera Jan a Mrňová Božena

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví

Sňatek uzavřeli Jana Duráková a Petr Peřinka

Mnoho štěstí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl zpravodaje: Nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v

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

Do zpravodaje přispěli: Ivo Prchal, 

Kontakt: lesnackelisty@obec

Uzávěrka dalšího čísla: 15. 

V elektronické podobě dostupné na obecním webu 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Za uplynulé období oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny tito naši občané:

Čápová Zuzana, Vacíková Lenka, Kopuncová Hana, Svozil Jakub, Tománek Zdeněk, Svoboda Luboš, Sokolová 

Klára, Kliner Radek, Nuderová Jaroslava, Vacík Miroslav, Kučerová Marie, Zach Petr, Škoda Milan, Vašourková 

Marta, Tretera Jan a Mrňová Božena. 

 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví! 

 

 

Navždy nás opustil Josef Skoták 

 

 

Narodil se Nicolas Petržela 

 

 

Sňatek uzavřeli Jana Duráková a Petr Peřinka 

 

Mnoho štěstí na společné cestě životem! 
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