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Jak jsme již psali v minulém čísle, už přes rok vydáváme zpravodaj Lesňácké listy. Stále se snažíme zpravodaj 

zdokonalovat. 

V jarním čísle jsme přidali popisky k fotkám a poprvé uvádíme ve společenské rubrice novorozené miminka. 

Do dalších čísel jistě přijdeme na další vychytávky a náš zpravodaj tak zdokonalíme úplně. Samozřejmě platí, že pokud 

máte nějaký tipy nejen na zdokonalení zpravodaje, ale i na články, můžete nám jej zasílat na email 

lesnackelisty@obec-lesna.eu, nebo můžete kontaktovat někoho z redaktorů, případně v obálce označené Lesňácké 

listy vhodit do poštovní schránky na obecním úřadě.  

Za každou radu, ale i konstruktivní kritiku budeme jedině rádi! 

Vaše redakce 

 

Ze zasedání zastupitelstva 
 

XI. zasedání zastupitelstva 
Na posledním zasedání zastupitelstva obce Lesná v roce 2015, konaném 15. prosince bylo schváleno rozpočtové 

opatření č. 7/2015, rozpočtové provizorium, záměr prodeje bytových domů, převod nedokončeného majetku na VAK 

Znojemsko a nové vyhlášky o místních poplatcích za odpad, psy a užívání veřejného prostranství. 

 

XII. zasedání zastupitelstva 
První zasedání roku 2016 se konalo 28. ledna a neslo se ve znamení změny účetního období.  

Bylo schváleno poslední rozpočtové opatření roku 2015, schválen rozpočet na rok 2016, rozpočtový výhled na roky 

2016-2020, výsledky řádné inventury k 31. prosinci 2015 a dále byl schválen příspěvek SRPŠ při ZŠ Šumná na pořádání 

zájmových kroužků pro děti. 

 

XIII. zasedání zastupitelstva 
Na druhém zasedání v letošním roce, 25. února byl schválen zápis do kroniky za rok 2015 a dále se zastupitelé dohodli 

na zavedení malé separace odpadu v naší obci. 

 

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

Zpívání pod vánočním stromem 
19. prosince 2015 v podvečerních hodinách se na prostoru vedle obecního úřadu, v blízkosti postaveného vánočního 

stromu, uskutečnilo již tradiční zpívání pod vánočním stromem. Za doprovodu klávesové hudby zazpívaly děti 

z mateřské školy a poté si všichni společně mohli zazpívat vánoční koledy. Sbor dobrovolných hasičů připravil pro děti 

teplý čaj a pro dospělé výborný vánoční punč. 

 

Masopustní průvod 
První únorovou sobotu prošel naší obcí masopustní průvod. Masky se sešly v ranních hodinách v budově hasičské 

zbrojnice a poté za zvuku hudby obešly celou ves. Výtěžek z této akce je jako každý rok použit na nákup cen 

do tomboly na dětský karneval a dětský den.  

Připomínáme, že nejen této akce, ale všech akcí v obci se mohou zúčastnit všichni bez rozdílu členství v jakékoliv 

organizaci nebo bez rozdílů věku a pohlaví.  

 

Dětský karneval 
V jeden únorový den a to 20. února 2016, který vůbec nevypadal jako zimní, se sešel rej masek v sále bývalé školy 

ke karnevalové veselici. Navštívil nás kapitán lodi, kočičky, kuchařka, ale taky upír nebo smrtka. Karneval zahájil 

starosta obce. Všechny masky se nám postupně představily. Sešli se tu děti z Lesné, Šumné a Štítar. 

Reprodukovaná hudba hrála dětské písničky a děti se postupně zapojovaly do veselení. Za soutěže jak pro malé 

tak velké dostaly děti drobnou odměnu.  

Na to hlavní, ale teprve všichni čekali. Ke konci karnevalu proběhl prodej lístků do tomboly, kde byly velmi hodnotné 

a zajímavé ceny. Hlavní cenou byla elektronická čtečka knih. 

Občerstvení obstarali dobrovolní hasiči. Nejen jim, ale i ostatním co s přípravou karnevalu pomohli, patří velký dík. 

 

Plánované akce v jarním období 
Pálení čarodějnic – 30. dubna 2016, o místě konání Vás budeme informovat 

Dětský den – červen, přesném termínu Vás budeme informovat 

 

Na všechny akce jste srdečně zváni! 
 

Fotografie ze zimních událostí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dětský karneval - vystavená tombola 
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Více fotografii si můžete prohlédnout 

na obecním webu: 

www.obec-lesna.eu 

Dětský karneval – společné foto masek 

Dětský karneval – soutěž s balónky 

Dětský karneval – představení masek 

Dětský karneval – soutěž se šňůrkou 

Masopust – společné foto masek 
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Z obce… 
 

Rok 2015 na naší obci v kostce 
Rok se s rokem sešel a je za námi další rok. O tom, co se v předešlém roce dělo, Vás informovala předchozí čísla 

našeho zpravodaje a nyní je před Vámi sumář. 

Ve fungování obce proběhlo několik změn, byly dokončeny 2 skartační řízení, při nichž bylo zlikvidováno asi 600 kg 

starých písemností a dalších cca 150 kg bylo odevzdáno do Okresního archivu ve Znojmě. Skartační řízení zakončily 

proces tvorby spisovny, včetně její zákonné evidence. Dále jsme najeli na elektronickou spisovou službu, která 

je pro obce povinná již několik let. Podařilo se nám zefektivnit a zprůhlednit správu místních poplatků podle neustále 

se měnících právních předpisů. 

Kulturní akce probíhaly zejména ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů, kterému patří dík za to, že má 

snahu podílet se na kulturním životě obce. Dnes se totiž málokdy a málokde vidí, aby lidé dělali něco pro ostatní 

na úkor svého volného času a hlavně zdarma. Novinkou v loňském roce bylo Vítání jara u loveckého letohrádku, 

které jsme spolupořádali s obcí Horní Břečkov a Správou Národního parku Podyjí. 

Investice do obecního majetku byly poměrně velké. Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se nám podařilo 

vybudovat dětské hřiště a díky dotacím poskytnutým z rozpočtu Jihomoravského kraje se podařilo dovybavit naši 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů a dále udělat rekonstrukci budovy obecního úřadu. Od Ministerstva práce 

a sociálních věcí jsme dostali peníze na zřízení dočasných pracovních míst. 

 

Tabulka získaných dotací do rozpočtu obce 

Poskytovatel Částka Název projektu Náklady projektu 

MMR 249.631,- První dětské hřiště v obci Lesná 384.792,- 

JmK 150.000,- Vybavení jednotky věcnými prostředky 237.734,- 

JmK 15.675,- Vydaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH 15.675,- 

JmK 119.000,- Rekonstrukce budovy OÚ 403.581,- 

MŽP 190,- Kompenzace ztrát za lesy na území národních 
parků 

190,- 

MPSV 596.323,- Dotace na zřízení pracovních míst 596.323,- 

JmK 54.400,- Dotace na výkon státní správy 54.400,- 

Celkem 1.168.219,-  1.692.704,- 

 

Přírůstky drobného majetku byly za 407.310,- Kč, přírůstky dlouhodobého majetku byly v celkové výši 109.990,- Kč, 

přírůstky nehmotného majetku byly za 173.057. Investice do staveb byly provedeny za 834.156,- Kč. 

Obec najela na novou verzi účetního programu a dále byla zakoupena nová verze programu na mzdy a evidenci 

majetku (předchozí již byla zastaralá). 

Do rozvoje obce nejvíce promluvilo vydání prvního územního 

plánu v dějinách obce a získání obecních symbolů. 

Zastupitelstvo se sešlo v roce 2015 celkem na osmi zasedáních 

s průměrnou účastí 6,25 člena na každém zasedání. 

Obec měla 265 obyvatel k 31. 12. 2015. 

 

Obecní úřad v novém 
Od 1. ledna letošního roku po několika měsících opět sídlíme 

v budově obecního úřadu. Byla provedena výměna stropu 

vč. potřebných izolací, dále byla provedena nová 

elektroinstalace a nová otopná soustava. Výraznou změnou je 

i nový kancelářský nábytek. Tento projekt byl spolufinancován Nový interiér obecního úřadu 
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z rozpočtu Jihomoravského kraje. Přijďte se za námi podívat  

 

Vidimace a legalizace nově na našem úřadě 
Od 1. ledna 2016 mají naši občané k dispozici novou službu v podobě ověřování listin a podpisů. Tuto agendu 

vykonává starosta a místostarostka obce, takže v jejich přítomnosti na OÚ, popř. po vzájemné předchozí domluvě, 

Vám rádi podpis nebo listinu ověří. 

 

Revitalizace zeleně v obci Lesná 
Když se v sedmdesátých letech minulého století dělala nová výsadba, nikdo netušil, že za několik desítek let bude 

muset přijít její komplexní obnova. Píše se rok 2016 a je před námi komplexní úprava naší návsi. Když se přes naši 

obec přehnala v prosinci roku 2014 ledovka, dostala zeleň poslední „ránu“ a muselo se začít hlasitě uvažovat, 

co s naší zelení. Když následně „vylezla“ ze Státního fondu životního prostředí výzva v Programu podpory obcí ležících 

v regionech národních parků, využili jsme příležitost, nechali sestavit projekt, rozpočet, zpracovali žádost a poslali 

jsme ji. Mezitím se vyřešilo vlastnictví části návsi, všechny náležitosti pro kácení stávajících dřevin a čekalo 

se na vyjádření Rady SFŽP, resp. na podpis ministra životního prostředí. Dnes již víme, že náklady celé revitalizace 

se odhadují na 366.326,- Kč a ze SFŽP máme přislíbeno 80% celkové částky, tedy 293.141,- Kč. Samotná realizace 

bude probíhat na přelomu měsíců srpen a září, kácení ovšem musí proběhnout v době vegetačního klidu – tzn. 

do konce března. Nové stromy se budou sázet ve kmenové výšce 2,2 metru (s korunou budou tedy skoro třímetrové), 

stromová zeleň bude doplněna o keřové pásmo. I když se někteří těžce loučí s podobou dnešní návsi, nemusíte 

smutnit, protože nová zeleň Vás určitě nadchne, podtrhne krásu naší obce a výjimečnost některých domů. Pokud 

nevěříte, přijďte se podívat na obecní úřad – rádi Vám projekt ukážeme. 

 

Obnova veřejného osvětlení 
Naše obec se v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků ucházela ještě o projekt výměny 

stávajících svítidel veřejného osvětlení. Obec musela nechat zpracovat světelný projekt a energetický audit svítidel 

za téměř tři desítky tisíc korun (jedna z povinných příloh žádosti o dotaci) a tento projekt odhadoval celou investici 

na částku 443.632,- Kč s úsporou elektrické energie pohybující se kolem 78%. Úspěšný žadatel o tento typ podpory 

však získává pouze 50% z celkové investice. I tento náš projekt Rada SFŽP vybrala, a tak se během letošního roku 

můžete těšit na nová svítidla veřejného osvětlení s LED technologií. Pokud bychom vzali naši spoluúčast 221.316,- Kč, 

pohybuje se návratnost investice kolem sedmi let. 

 

Fungující obecní rozhlas 
Po několika měsících byl zprovozněn obecní rozhlas. Poté, co byla zakoupena na konci roku 2015 v rámci Programu 

rozvoje venkova JmK nová rozhlasová ústředna, bylo potřeba ji zprovoznit a hlavně vyřešit znělku. Stávající provoz 

by totiž znamenal velké poplatky v řádu několika tisíců za rok. Rozhodli jsme se jít jinou cestou, a tak byla podepsána 

licenční smlouva s Evženem Proislem a bylo nám dodáno CD s hudbou, které můžeme využívat po dobu 50ti let 

zdarma pouze za jednorázový vstupní poplatek 650,- Kč. Ušetřené peníze ale znamenají jednu velkou změnu, 

že už nebudeme slýchat zejména velký hit Jožky Černého Od starej Breclavi, ale pouze instrumentální hudbu. 

 

Výroční zpráva o stavu veřejného pořádku v katastru obce Lesná okr. Znojmo v roce 2015 
Předkládaná zpráva o bezpečnostní situaci zpracovávaná Obvodním oddělením Policie ČR ve Vranově nad Dyjí se týká 

bezpečnostní situace v katastru obce Lesná, okr. Znojmo a je dokladována za období od 1. ledna 2015 

do 31. prosince 2015. 

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

a ostatních materiálů týkajících se jednotlivých problematik policejní činnosti. 

V uvedeném okrsku obce Lesná byl za rok 2015 šetřen celkem 1 trestný čin a to ublížení na zdraví z nedbalosti. 
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Celkem bylo v obci Lesná šetřeno 56 přestupků. Proti majetku byl šetřen 1 přestupek, proti občanskému soužití bylo 

šetřeno 5 přestupků. Ve dvou případech se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku. Ve zbývajících případech se 

jednalo o přestupky v silničním provozu, kdy 7 přestupků bylo oznámeno k příslušnému správnímu orgánu 

a zbývajících 41 přestupků bylo vyřešeno na místě blokově. 

V katastru obce Lesná byla v průběhu loňského roku ze strany policie šetřena jedna 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. 

 

Požáry na Lesné a činnosti místní jednotky 
Řada našich spoluobčanů zaregistrovala, že v letošním roce na Lesné již dvakrát hořelo – 1. února 2016 popelnice 

na hřbitově a 18. února 2016 sklad dřevozpracující firmy, která je v likvidaci. Obě příčiny vzniku požáru jsou v šetření. 

Mimo dva výjezdy v našem katastru zasahovala naše jednotka ještě 18. ledna 2016 na Šumné při požáru skládky 

a 3. března 2016 ve Vranově nad Dyjí, kde hořel botník na chodbě bytového domu. 

Velitel jednotky a velitelé družstev se účastní pravidelného jednodenního cyklického školení. 

 

Opravené chodníky 
Jak jste si někteří již mohli všimnout, podařilo se nám dokončit chodníky (prozatím provizorně) před čísly popisnými 

15, 17, 18 a 19. Na dokončení jsme použili dlaždice, které byly v obecním skladu přibližně 12 let od realizace nového 

chodníku v ulici směrem na Šumnou. V rámci realizace těchto chodníků byly vykáceny nebo upraveny některé 

jehličnany, které poničila ledovka, a svým vzrůstem značně stěžovaly výjezdy od přilehlých nemovitostí. Při kácení 

bylo zjištěno, že tyto stromy neměly ani tak estetickou funkci, ale sloužily pro některé lidi jako odpadkový koš 

nebo jako místo, kam si mohli odskočit… 

 

Prodej bytových domů aneb velká příležitost 
Zastupitelé na posledním zasedání v roce 2015 schválili záměr prodeje bytových domů. Důvodů pro to bylo hned 

několik. Prvním z nich je ten fakt, že nejsme schopni zajistit nájemcům takový standart bydlení, který po nás požadují. 

Dalším důvodem je to, že současné výše čistých nájmů po odečtení záloh na vodu se pohybuje mezi 1.300 Kč – 1.600,- 

Kč za měsíc a my nemůžeme jednostranně navýšit nájemné na úroveň nájmů v místě obvyklých. Posledním hlavním 

důvodem je to, že se opožďují platby a tím se neúměrně zvyšuje byrokracie. Prodejem bytů skončí jedna etapa 

a začne další – velká příležitost pro stávající nájemníky realizovat své bydlení podle svých představ pro své děti nebo 

vnoučata.  

 

Ze sportovního úseku SDH Lesná 
 

V posledních měsících se toho moc nového a zásadního neudálo.  

Každý člen sportovního týmu už se těší na první jarní trénink s naší novou stříkačkou o obsahu 2.0, kterou se nám 

podařilo získat. Nutno říct, že obec ani hasiče tento stroj nestál ani korunu, to je pro vás remcali jistě rána pod pás. 

Největší podíl na tom má opět Milan Nechvátal z Pavlic.  

Když vše půjde, tak jak to šlo, tak první závodní den by měl být 7. května již na klasických Májových hrách s Generali 

v Šatově. Poté by měla následovat soutěž okrsku, která proběhne netradičně v Šumné patrně 15. května. No a pak 

už klasický kolotoč soutěží po celém okresu Znojma a možná i někde dál. O dalším průběhu sezóny Vás budu opět 

informovat.  

V letošním plánu soutěží je opět Noční soutěž o pohár starosty obce Lesné, která proběhne patrně někdy v srpnu. 
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Dále bychom pak chtěli zorganizovat samostatnou soutěž dětí a vyhnout se tak loňskému fiasku.  

Našim velkým snem je uspořádat soutěž na PS8, což jsou ty jedny z prvních přenosných stříkaček většinou zelených 

barev. Ta by se mohla konat někdy v červnu. O případném datu Vás jistě bude informovat starosta obce Ivo Prchal. 

Luboš Svoboda, SDH Lesná 

 

Mateřská škola 
 

Jaro v MŠ 

I když to venku právě tak nevypadá, jaro je za dveřmi. S jarem přichází  to pěkné a příjemné, na co v mrazivých dnech 

čekáme. Jarní slunce budí všechno ze zimního spánku. Pro nás v mateřské škole začíná období příprav spojené 

s tradicí vítání jara a Velikonoc. Filozofie Velikonoc je pro dětské chápání příliš složitá, proto se spíše obracíme 

k přírodě, kde se vše zelená,  roste a  kvete. Chystáme se na vynášení Moreny, kdy tento zvyk symbolizuje vyhánění 

zimy a příchod jara. Začínáme se učit písně a básně s jarní tematikou. Již tradičně zveme rodiče do mateřské školy 

na Velikonoční vyrábění dekorací a výzdoby  společně s dětmi. V jarním období nás také čeká příprava na projektový 

den, kdy s dětmi chceme oslavit Den Země. Vždy je součástí programu i úklid přírody kolem nás. Brzy  se vypravíme 

do Gránického údolí a projdeme se novou naučnou stezkou, abychom si zopakovali některé znalosti o stromech, 

zvířatech a rostlinách. Ve spolupráci s NP Podyjí bychom chtěli uskutečnit společnou vycházku s programem 

a výkladem pro děti. A také nesmíme zapomenout na kulturní vyžití dětí při návštěvě divadelních vystoupení 

v Městském divadle nebo při návštěvě  u nás ve školce. Máme mnoho dalších úkolů a plánů a doufáme, že vše dobře 

zvládneme. 

Kolektiv MŠ 

 

Fotografie z mateřské školy 

 

Listování kronikou 
 

I v prvním čísle tohoto roku budeme pokračovat s opisem naší kroniky Lesné.  Podíváme se do let začínajícího 

socialismu, na složení nově vzniklých sdružení a výborů a dozvíme se, jaké tehdejší dění hýbalo vesnicí. Text psaný 

kurzívou jsou poznámky opisovatele. 

 

Rada místního nár. výboru 

 

Mateřská škola – foto z vycházky Mateřská škola – foto z vycházky 
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Radu MNV tvoří: 

Předseda MNV: Hous František 

Náměstek: Papoušek Lad. 

I. radní: Teplý Jaroslav 

II. radní: Tretera Jan 

 

Dne 12. září 1946 zvolil MNV členy následujících komisí: 

Sociální komise: Štohl Matěj, Tretera Jan, Vašíček Ludvík 

Bezpečnostní komise: Teplý Jaroslav, Vašíček Bohumil, Přibil Josef 

Zdravotní komise: Salát Bedřich, Vašíček Ludvík, Hladký Leopold 

Bytová komise: Hous František, Tretera Jan, Sochna Jaroslav 

Stavební komise: Teplý Jaroslav, Špaček Frant., Ondráček Stanislav 

 

Zásobovací referent – změna 

Tomáš Svoboda vzdal se dnem 1. července funkce zásobovacího referenta. MNV na žádost Marie Vašíčkové z Lesné 

ustanovil tuto zásobovací referentkou za odměnu 500,- Kčs měsíčně. 

 

Změna v učitelském sboru 

Na místo učitelky Miluše Kratochvílové byla na zdejší obecnou školu ustanovena učitelka Ludmila Horáková, 

která službu nastoupila 1. 10. 1946. 

 

Oslava 28. října 

Oslava státního svátku se konala ve škole. Žactvo obecné školy vyplnilo program recitacemi a zpěvy. Řídící učitel 

Frant. Horák v proslovu připomněl žákům a občanům památnost tohoto významného dne. Do rukou předsedy MNV 

Františka House složil dělník Bedřich Salát za ostatní občany slib věrnosti republice a slib pracovního úsilí 

pro vybudování naší vlasti. Slavnost byla ukončena čsl. státní hymnou. 

 

Újezdní měšťanská škola 

MNV se schůzi konané dne 18. 11. 1946 jednohlasně schválil připojení obce k újezdní měšťanské škole v Šumvaldě. 

 

Volební a reklamační komice 

Ve schůzi MNV dne 23. 12. 1946 byli zvoleni následující členové volební komise: 

 Za KSČ: Teplý Jar., Kabátek Václav 

  náhr.: Železný Eduard, Sochna Jar. 

 Za soc. dem.: Hladký Leop., Pospíchal F., 

  náhr.: Hamřík Karel, Vašícek L. 

 Za str. lid.: Holík St., Jakub Frant. 

  náhr.: Ježek Fr., Fryauf Frant. 

 Za nár. soc.: Štohl Matěj, Přibil Jos., 

  náhr.: Vítek Boh., Vošmera Jos. 

 

Úzký film 

Na žádost říd. uč. Františka Horáka zapůjčilo ministerstvo školství a osvěty zdejší škole promítací přístroj, kterým se 

poučné i zábavné filmy promítají žákům. Poněvadž i občané projevili o promítání zájem, jsou pro ně filmy pravidelně 

promítány každou neděli odpoledne.  

1947 
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Veřejná obecní knihovna 

Z českých knih, které nakoupila Národní jednota v Liliendorfě před druhou světovou válkou nenašla se po osvobození 

ani jediná. Nezbývalo proto nic jiného než vybudovati knihovnu novou. Této práce se chopil říd. učitel František 

Horák, aby poskytl českým osídlencům možnost čísti dobré české knihy. Začátky byly velmi těžké, poněvadž chybělo 

to hlavní, finanční prostředky. První kdo pochopil a přispěl byl Sbor dobrovolných hasičů, který věnoval na knihy 

10. 11. 1945 částku 2000 Kčs. 

Z tohoto daru bylo zakoupeno několik knih. Doposud však nemohlo býti započato s vypujčováním knih, poněvadž knih 

bylo dosud velmi málo. 

Okresní rada osvětová na návrh okresního knihovního inspektora J. Kovala ze Znojma darovala místní obecní 

knihovně knihy v ceně 1000 Kčs. Tím se počet knih opět zvýšil. 

Okresní knihovní inspektor J. Koval půjčil naší knihovně soubor knih, takže k 28. říjnu 1946 mohlo býti započato 

s vypůjčováním knih. 

Knihovna byla umístěna v budově obecní školy. Za knihovníka se přihlásil Josef Přibil. Knihy se půjčovaly každou 

neděli od 11 – 12 hod.  

O knihy se jeví dobrý zájem. Tento bude ještě větší, až bude možnost většího výběru knih. 

 

Pokračování příště... 

 

Sportovní tým SDH 
 

Jak jsme v minulém čísle slíbili, přinášíme Vám rozhovor s velitelem sportovního týmu Lubošem Svobodou (28 let) 

 

Jak dlouho jsi u hasičů? 

Už hodně dlouho, přesný datum neznám. 

 

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

K hasičině mě přivedl víceméně Honza Svoboda a jeho parta kluků jako 

je Milan Zedník, Lukáš Pozděna nebo Honza Holubec. Jako děcka jsme chtěli 

taky jezdit po závodech a všude vyhrávat. 

 

Jak dlouho běháš za sportovní tým? 

No pár let už to bude. Takových 15-18 určitě. Nejdřív jako děcka kdy nás 

vedl legendární Láďa Železný, kdy požární útok nebyl hlavní náplní 

hasičského sportu. To byla doba, kdy nám bylo tak 8 - 10 s klukama jako Ivoš 

Prchal, Petr Zach, Jožin Petrželka až po teď, kdy nám je okolo 30 a furt nás 

to baví  

 

Co máš rád na tomto sportu? 

Mám rád tu atmosféru na startu, kdy se maximálně soustředíš jenom 

na svůj výkon. Pak výstřel a už to nejde zastavit. No a samozřejmě přátelé, 

pivko, klobás, pohoda.. 

 

Co běháš? 

Momentálně běhám spoj. V podstatě jde o to, abych přivedl vodu z kádě do mašiny pomocí dvou savic, na jednom 

konci je košař a na druhém strojník. Já jsem uprostřed a spojuji právě ty dvě savice. Zkoušel jsem už každou pozici v 

požárním útoku a tahle mě baví asi nejvíc a musím říct, že jsem fakt dobrej a prakticky se nemýlím :-D 

Luboš Svoboda na závodech v Lesné 
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Co považuješ za největší úspěch? 

Za největší úspěch považuji to, že jsme se z uplného dna, 

kdy hasiči u nás v obci prakticky nefungovali, dostali až 

na vrchol, každoročně vyhráváme několik soutěží, máme skvělej 

tým, skvělou partu lidí, která stála u znovuzrození SDH Lesná. 

 

Máš ještě jinou funkci u hasičů? Jak dlouho ji zastáváš 

a co přesně děláš? 

Jsem členem výboru a zastávám funkci materiálně technického 

referenta. Náplň je taková, že mám na starosti počty a značení 

vybavení. Pak mám ještě funkci hasiče a nositele dýchací 

techniky v zásahové jednotce. 

 

 

Čeho bys chtěl u hasičů dosáhnout? 

Já bych chtěl, aby jsme nadále byli takovej dobrej tým, aby se nám dařilo, jak na soutěžích, tak u výjezdů při požárech, 

aby nám lidi neházeli klacky pod nohy a byli spíš rádi, že máme výjezdu schopné hasiče, kteří si pomalu ale jistě budují 

svojí pozici a snad, aby nám tam jednou přistála ta hasičská Tatra  

 

Jak kombinuješ hasiče a práci? 

Tak tam nejde ani tak o tu práci jako spíš o ten čas po práci, musíte to nějak podělit mezi hasiče, rodinu a hokej. 

Někdy je to fakt dřina  

 

Lubošovi přejeme hodně štěstí a ať ho hasičina nepřestává bavit! 

V příštím čísle Vám přineseme rozhovor s košařem Janem Svobodou. 

 

Společenská rubrika 
 

Za uplynulé zimní období oslavili kulaté narozeniny tito naši občané: 

 

Hamřík Jan, Marešová Hana, Svoboda Jaroslav, Škodová Marie a Železný Jiří 

 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví 

 

 

Novorozená miminka: 

 

Matouš Prchal 

Erik Fila 

 

 

Luboš Svoboda na závodech v Milíčovicích 
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