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  SLOVO STAROSTY  
 

Vážení spoluobčané, 

blíží se nejkrásnější svátky roku – Vánoce  

a s koncem kalendářního roku přichází tak trochu  

i bilancování a zhodnocení letošního roku.  

Dalo by se hodnotit jednou větou – neméně 

úspěšný než ten loňský. Opět jsme realizovali  

4 projekty a pomalými krůčky se tak posunujeme 

kupředu. Za tři roky se podařilo realizovat 

prostřednictvím dotací 11 (na naše poměry) 

větších akcí a nespočet „miniakcí“ krytých zejména 

z našich finančních i lidských zdrojů. Bez dotací 

bychom ale nemohli tak masivně investovat  

a opravovat. Není však možné spokojit se s dílčími 

úspěchy, ale je potřeba pracovat dál, protože to, 

co je za námi, je v mnohem větším rozsahu i před 

námi.  

Ačkoliv se to některým našim spoluobčanům zdá 

málo, poslední dva roky jedeme díky dotačním 

podmínkám na finančním maximu obce. Mnozí 

z nás si stále neuvědomují, že žijeme v roce 2017  

a doba jde velkou rychlostí kupředu. To, co platilo 

před dvaceti (třiceti nebo čtyřiceti) lety, nemůže 

platit teď.  

Do nového roku bych chtěl všem popřát hodně 

štěstí, zdraví, lásky, porozumění, více sousedské 

tolerance a lepší mezilidské vztahy, ve kterých by 

chyběly všechny špatné lidské vlastnosti.  

Ivo Prchal, starosta obce

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

Šestadvacáté zasedání zastupitelstva obce Lesná 

se konalo ve čtvrtek 16. listopadu v kanceláři 

obecního úřadu. Zastupitelstvo projednalo  

a schválilo Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2017, 

dále schválilo záměr zřídit věcné břemeno  

na parcele 613/3, schválilo přijetí peněžitých darů 

od farností a místních kněží. Zastupitelstvo obce 

dále schválilo plán inventur k řádné inventuře  

ke konci roku, schválilo směnu katastrálního území 

s obcí Šumná a schválilo příspěvek na terénní 

sociální služby. Dále vzalo na vědomí výběr 

dodavatele na projekt Chodník kolem silnice II/408 

v obci Lesná. 

Sedmadvacáté zasedání zastupitelstva obce se 

konalo ve čtvrtek 14. prosince a zastupitelstvo 

projednalo a schválilo rozpočtové opatření  

č. 10/2017 a rozpočtové provizorium na rok 2018. 

Dále vzalo na vědomí bezúplatný převod hasičské 

techniky na obec a informace starosty  

o vykradeném obecním úřadě. 

 
 

  VYKRADENÝ OBECNÍ ÚŘAD  
 

Náš obecní úřad se bohužel stal terčem zlodějů, 

kteří pronikli přes dvoje bezpečnostní dveře  

a hledali finanční hotovost. Zloději si z kanceláře 

odnesli drobné mince v celkové hodnotě 465,- Kč. 

Zdolání bezpečnostních dveří však vedlo k jejich 

destrukci a je nutná jejich výměna. Obci na budově 

vznikla škoda bezmála 47.000,- Kč.   

Vzhledem k této události jsme se rozhodli pořídit 

další zajištění budovy prostřednictvím alarmu.  
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  VOLBY DO PARLAMENTU ČR 

 

Ve dnech 20. a 21. října proběhly na všech místech 

České republiky parlamentní volby. O konečném 

výsledku nás seznámila celostátní média,  

ale mnozí z nás se nemohli seznámit s výsledky 

těchto voleb v naší obci. Ve volební účasti jsme 

byli lepší než celostátní průměr – 62,26% 

(celostátní průměr 60,84%; do volební místnosti 

přišla vhodit svůj hlas i nejstarší občanka naší obce 

paní Mrňová – na snímku). Do hlasovací urny byly 

vhozeny 3 neplatné hlasy.  

Nejvíce hlasů, rovnou třetinu, dostalo hnutí ANO 

2011 (43 hlasů). Dále následovala SPD (22 hlasů)  

a KSČM (18 hlasů). Na čtvrtém místě se umístila 

ČSSD (14 hlasů) následována hnutím STAN  

(11 hlasů) a KDU-ČSL (7 hlasů). ODS, která se 

v celostátním měřítku umístila na 2. místě, dostala 

od našich voličů 5 hlasů. O jeden hlas méně 

dostala TOP 09. 

Dva hlasy 

obdrželi Piráti. 

Po jednom hlasu 

získala Strana 

zelených, Strana 

svobodných 

občanů a Česká 

strana sociálně 

národní. 

  KALENDÁŘ ON-LINE A E-MAILOVÉ ZPRÁVY  

 

Pro lepší informovanost občanů jsme se rozhodli 

zřídit novou webovou službu, která se nazývá 

kalendář. Z pohodlí domova se tak můžete 

podívat, co a kdy se v naší obci děje. Je to další 

způsob přístupu k informacím a už je prakticky 

nemožné, aby někdo po konání nějaké kulturní 

akce řekl, že o ní nevěděl…  

Další službou běžící už přes rok jsou e-mailové 

zprávy na adresy občanů, kteří se zaregistrovali. 

Registrovat se můžete i dodatečně.  

Vzhledem k tomu, že velká většina našich občanů 

má internetové připojení, je to další krok k větší 

informovanosti.  

 

  STÁNÍ NA CHODNÍCÍCH 
 

Opět se nám rozmohl nešvar v ulici na Šumnou  

a to podélné parkování na chodníku. Chodníky se 

tak zbytečně ničí. Pořizovací ceny chodníků nejsou 

nejmenší. Tento chodník je stále ještě „nový“. 

Kolaudace proběhla v roce 2004. Takové stání 

ztěžuje užívání chodníku ostatním. Chodci musí 

vstupovat do silnice, maminky s kočárkem 

neprojedou, projíždějící auta musí zastavovat  

a dávat přednost protijedoucím. 

Zákon o provozu  

na pozemních komunikacích 

takové parkování a stání 

nedovoluje. Pokud je 

umožněno stání na chodníku, 

musí to být povoleno 

dopravní značkou č. IP 11d-g 

(na obrázku). 
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Zákon 361/2000 Sb. upravuje zastavení a stání. 

Nedovoluje takové stání na komunikaci, protože 

není dodržena vzdálenost od okraje vozidla  

ke krajnici vozovky a to při stání 3m pro každý 

směr §25 ods. 3. 

Žádný slušný řidič takto nestojí.  

 

Buďme k sobě ohleduplnější. Máme přece kam 

zaparkovat (na náš velký dvůr). 
 

 

  NOVÝ ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL  
 

Naše obec si připisuje další výrazný úspěch, 

tentokráte na poli požární ochrany. Krajské 

ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje kladně vyřídilo naši 

opětovnou žádost na převod cisternové 

automobilové stříkačky.  

Bezúplatně jsme tedy dostali staronový 

dvounápravový prvovýjezdový automobil značky 

Tatra 815 o objemu nádrže 3400l a 400l pěnidla. 

Tento automobil byl vyroben v roce 1999 a sloužil 

na požární stanici v Břeclavi. 

 

Tatra nahradí současné prvovýjezdové auto Škodu 

706 RTHP z roku 1971, které bude následně 

nabídnuto k prodeji. 

 Naše obec tak zdarma dostala automobil, jehož 

pořizovací cena činila více jak 5,5 mil Kč. V nejbližší 

době budou provedeny drobné opravy, všichni 

naši strojníci absolvují kondiční jízdy a poté bude 

zařazeno do výjezdu.  

Po 45 letech bude tedy našemu sboru opět sloužit 

hasičský automobil značky TATRA. Kéž našim 

hasičům co nejlépe slouží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z ČINNOSTI JEDNOTKY 

 

Naše jednotka, zařazená v kategorii JPO III  

na přelomu října a listopadu překročila své loňské 

maximum v počtu výjezdů. Po kritickém červenci 

přišlo období klidu, které trvalo skoro tři měsíce. 

Během větrné smrště, která zasáhla 29. října celou 

Českou republiku, naše jednotka vyjela  
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dvakrát k povaleným stromům přes pozemní 

komunikaci. Jednou to bylo do vranovských 

serpentin a podruhé na silnici spojující Vracovice  

a Olbramkostel. Další výjezd měla naše jednotka 

10. listopadu na záchranu osoby u nás na Lesné. 

Hledanou osobu jsme našli, avšak ne vždy jsou 

naše výjezdy se šťastným koncem. Nalezené osobě 

jsme bohužel nedokázali pomoci. Druhý 

listopadový výjezd byl 23. 11. a zavedl nás 

k požáru nízké budovy do obce Šumná. Po příjezdu 

na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár 

dvou plastových popelnic u přístřešku na dřevo.  

Za dobu působností v kategorii JPO III (od roku 

2015) máme na svém kontě 44 výjezdů. Vždycky 

jsme vyjeli, naše výjezdové časy se postupně 

zkracují a nyní se pohybují přibližně kolem pěti 

minut od vyhlášení poplachu.  

Za tuto bdělost a rychlost je proto na místě 

děkovat všem členům jednotky. Zejména je 

zapotřebí vyzdvihnout rychlost a bdělost u našich 

starších hasičů Josefa Pozděny st. a Pavla 

Vašourka, kteří jsou i ve svém věku 

plnohodnotnými členy jednotky a zajišťují výjezdy 

v době, kdy je většina našich hasičů v práci. 

Jako občané můžeme být rádi, že zde máme takto 

fungující jednotku, jejíž členové jsou ochotni 

pomoci všem v nenadálé situaci na úkor svého 

osobní pohodlí a svého volného času. 

 

  ČINNOST KUŽELKÁŘŮ  
 

Do ročníku 2017/18 se přihlásilo deset  

družstev – STS Chvojkovice, Ardach group, Lesňáci, 

Modří sloni, Kuželna Louka, Esa z Esa, Bubáci B, 

Vinařství Kořínek, Go-Go a Fachkas.  

Za Lesňáky hrají: František Svozil, Jiří Železný ml., 

Jan Vacík a Petr Řezníček. 

Základní část sehrají družstva každý s každým  

a po odehrání všech zápasů se rozdělí skupiny 

podle výkonnosti do dvou skupin, kde budou 

pokračovat v těchto skupinách. 

Zatím Lesňáci odehráli tyto zápasy: 

Argach Group – Lesňáci  12:0 

Kuželna Louka – Lesňáci  10:2 

Modří sloni – Lesňáci   2:10 

Bubáci B – Lesňáci   8:4 

 

Každý rok probíhá vánoční turnaj jednotlivců, 

kterého se pravidelně účastníme. Hraje se  

4 x 15+15 hodů a vítězí nejvyšší počet shozených 

kuželek. 

 

DOBROVOLNÍ HASIČI BILANCOVALI 
 

V sobotu 9. prosince se v našem kulturním zařízení 

konala výroční schůze jediného fungujícího spolku 

v naší obci – Sboru dobrovolných hasičů. Výroční 

schůzi zahájil starosta sboru Bohumil Vacík  

a všichni zúčastnění hasiči byli postupně 

seznámeni s výsledky práce sboru. Celkem bylo 

odpracováno 340 brigádnických hodin, z toho 130 

hodin na údržbě výzbroje a výstroje a na požárních 

vozidlech, 170 hodin na kulturních akcích  

a 40 hodin na požární zbrojnici.  

Luboš Svoboda seznámil přítomné s výsledky 

sportovního družstva. Velitel jednotky Josef 

Pozděna informoval o výjezdech a činnosti 

jednotky. Sbor dobrovolných hasičů udělil 

poděkování sportovnímu družstvu (L. Svoboda, J. 
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Pozděna ml, L. Pozděna, J. Svozil, J. Svoboda, D. 

Gasczczyk, Zd. Bláha a V. Svozil).  

Dále sbor udělil poděkování zasloužilému veliteli 

Vladimíru Železnému za dlouholetou příkladnou  

a obětavou práci v hasičském hnutí. Starosta sboru 

Bohumil Vacík dále předal medaile a čestná 

uznání, která udělilo Okresní Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska ve Znojmě. Za věrnost – 10 let 

(V. Kladiva, P. Zach ml., J. Petrželka), 20 let 

(Vlastimil Gabriel, Vladimír Gabriel), 30 let  

(R. Kliner, P. Bartes, J. Vacík) a 40 let (B. Vacík);  

za příkladnou práci (J. Pozděna st., M. Vacík);  

za zásluhy (P. Vašourek, A. Kubiš) a čestná uznání 

(R. Klienr, P. Kliner, M. Zajac a I. Prchal). 

 

  DÝŇOVÁ STEZKA A LAMPIONOVÝ PRŮVOD  
 

Páteční večer 3. listopadu patřil na Lesné dětem. 

Obecní úřad ve spolupráci s některými hasiči 

připravil pro děti lampionový průvod a dýňovou 

stezku. V parku za kostelem tmu rozzářily louče, 

strašidla vyřezaná z dýní a lucerničky. Odvážnější si 

stezku prošli sami a ti bojácnější nebo menší 

s doprovodem. Na konci stezky na děti čekala 

sladká odměna. Mezi tím se už grilovaly párky a 

vařil teplý čaj v kulturním zařízení. Nakonec bylo 

připraveno překvapení v podobě ohňostroje. 

Děkujeme všem, co pomohli s přípravou. Velký dík 

patří panu Liboru Kubovi, který sehnal a dovezl 

nemalé množství dýní a paní Šárce Zajacové  

za přípravu roztomilých lucerniček. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POSEZENÍ S DŮCHODCI 
 

Poslední listopadový pátek 24. listopadu se 

uskutečnilo již tradiční setkání důchodců naší 

obce.  

Na úvod asi třicítce zúčastněných předvedli svůj 

bohatý program školáčci z naší mateřské školy  

za hudebního doprovodu Ivo Prchala.  
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V programu krátce vystoupil i starosta obce, který 

všechny zúčastněné seznámil se základními 

informacemi o letošních investičních akcích  

a s plány na příští rok.  

V tříhodinovém hudebním maratónu hráli 

k poslechu i tanci pozvaní muzikanti a potěšili tak 

nejedno ucho důchodce.  

O bohaté občerstvení se postaraly místní 

dobrovolnice, za což jim patří velký dík.  

Poděkování patří též všem zúčastněným  

za vydařené odpoledne. 

 

               

 

  PREZIDENTSKÉ VOLBY  

 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se bude konat 

historicky druhá přímá volba prezidenta republiky. 

Naši občané budou moci rozhodnout o prvním 

muži naší republiky, který nás povede v příštích 

pěti letech. Volební místnosti se otevřou v pátek 

12. ledna ve 14:00 a voliči mohou do hlasovací 

urny vhodit svůj hlas v tradičních časech – pátek 

14:00-22:00 a sobota 8:00-14:00. Volební místnost 

našeho okrsku bude sídlit v budově obecního 

úřadu. Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 

26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018.  

 

Přijďte volit – každý hlas má smysl.  

 

PŘEDVÁNOČNÍ LESNÁ 

 

Blíží se vánoční svátky a s nimi přichází do naší 

obce i výzdoba. O vánoční strom, jeho postavení  

a zdobení se tradičně postarali naši hasiči. 

 Strom svítí od 1. neděle adventní a bude svítit do 

7. ledna, kdy končí doba vánoční. 

Naši náves ale letos ozdobil i Betlém (na obálce 

tohoto vydání), který byl vyroben ze sena. Jedná 

se o zcela novou věc a doufejme, že postavičky se 

v budoucích letech v Betlémě rozšíří…  

Bohužel se stal Betlém terčem nenechavců, 

kterým se domů hodily větvičky, a ukradl je… 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli ve svém 

volném čase na výrobě této příjemné dekorace  

na naší návsi. 
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  DOTACE ANEB V ZAJETÍ PRAVIDEL  

 

V dnešním světě je velmi rozšířené slovo, díky 

kterému máme v naší obci realizováno několik 

projektů – dotace. Mnozí z nás, jež toto slovo 

velmi často používají, vůbec netuší, co vlastně 

znamená. Dotaci lze definovat jako peněžní 

prostředky státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté 

právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel.  

Některé výroky našich občanů se dostávají do 

rozporu s definicí dotace. Např: „Já bych za dotace 

na hasiče udělala dětské hřiště.“ To kdybychom 

udělali, tak bychom porušili zákon o rozpočtových 

pravidlech a mělo by to pro naši obec neblahé 

následky…  

„Proč se vůbec nežádá na naše bytovky, vždyť je 

tolik dotačních programů.“ Dotačních programů je 

celé spektrum, podporují se i byty a mohli bychom 

je opravovat z dotací, ale většině současných 

nájemníků bychom museli sdělit, že nesplňují 

dotační podmínky a v bytě už nemohou nadále 

bydlet. Je navíc dosti reálné, že by nám poté 

nějaký úřad diktoval, koho máme v bytech 

ubytovat. Bylo by velmi nelogické a netaktní takto 

jednat vůči současným nájemníkům. 

Je sice krásné, že se žádá, že jsme na ledasco  

i dosáhli, ale bohužel i dotace mají stinné stránky. 

Pojďme se na ně zaměřit konkrétněji – bez 

kvalitně zpracované projektové dokumentace  

to nejde (kvalita zcela jednoznačně hýbe s cenou 

nahoru), většina dotací je financována ex post 

(tzn. že akci nejprve zaplatíme z našich peněz  

a následně nám bude dotace proplacena, takže 

musíme mít na účtu finanční rezervu). Při 

prostudování dotačních podmínek v mnoha 

případech zjišťujeme, že jsou některé dotační 

tituly pro nás nedosažitelné. Další obtíží je  

tzv. udržitelnost projektu, kdy musíme 

poskytovateli dotace garantovat dobu, kdy celý 

projekt zachováme beze změny (zpravidla 5, někdy 

i více let).   

Závěrem tedy lze říci, že nelze žádat na vše, co si 

každý vzpomene, nelze dotace použít na něco 

jiného a musíme hlídat veškeré lhůty a dodržovat 

dobu udržitelnosti.  

Kéž by si to všichni uvědomovali… 

 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

V současné době žijeme v naší mateřské škole 

přípravou na Vánoce. V České republice slavíme 

Vánoce na Štědrý den, tedy 24. prosince, což je 

předvečer samotných oslav vánočních svátků. Před 

Vánocemi již tradičně probíhá Advent, čtyřtýdenní 

doba čekání a příprav na Vánoce. Nejkrásnější jsou 

bílé Vánoce, ale ty se nám tak často nepoštěstí. 

S vánočními svátky se pojí nejrůznější tradice  

a zvyky. Mezi nejznámější současné symboly 

Vánoc zcela jistě patří ozdobený stromeček  

a dárky, ale existuje mnoho dalších půvabných 

zvyků a tradic. Prohlížíme si s dětmi obrázkové 

knihy a povídáme si o nich a některé zapojujeme 

do našich vánočních příprav.  

Již jsme uvítali Mikuláše, anděla a čerta s nadílkou. 

Učíme se básničky, říkadla, písničky se zimní  

a vánoční tematikou. Čteme si pohádky  

a vyprávíme příběhy. Hrajeme divadélko  
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o narození Ježíška. Učíme děti nejen vyjadřovat 

svá vánoční přání, ale chystáme vánoční 

překvapení i pro druhé. Společně jsme ozdobili 

vánoční stromeček a nachystali místo pro dárky od 

Ježíška.  

 

Už nám na adventním kalendáři zbývá jenom pár 

posledních dnů do okamžiku, kdy se i v naší školce 

budou plnit dětská přání. Vždyť dětská radost  

k Vánocům patří. 

 

Všem čtenářům přejeme radostné požehnané 

Vánoce a šťastný Nový rok 2018. 
 

 

 

  NOVÝ INFORMAČNÍ LETÁK O OBCI  

 

Správa Národního parku Podyjí vydala letos v říjnu 

nový informační leták o naší obci pod názvem 

Lesná – historie obce, příroda v okolí, turistika. 

Tyto informační letáky nechala Správa vypracovat 

pro každou obec ležící na území národního parku v 

rámci projektu Co ještě nevíte o Národním parku 

Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení, jež byl 

podpořen z dotačního programu Podpora obcí  

v regionu národních parků ČR. Spolu s tištěným 

výtiskem našeho zpravodaje dostáváte  

do poštovních schránek jeden tento leták jako 

malý vánoční dárek. 
 

 

POSVÍCENÍ NEPOSVÍCENÍ 

 

Kolem svátku sv. Terezie (15. října) se v naší obci 

slaví každoročně posvícení. Z tradic, které byly 

v naší obci donedávna udržovány, již moc nezbylo 

(chození po vsi s muzikou, taneční zábava), ale 

tradičně se drží stavění máje a posvícenská 

bohoslužba v kostele.  

V minulosti byla snaha hasičů udělat posezení  

u máje, což u místních také moc nemělo úspěch. 

Bohužel i stavění máje má upadající charakter  

a ještě se udržuje jen díky Sboru dobrovolných 

hasičů. I když každý ví, že se blíží Terezička, ví, že 

se pojede pro máju a bude se stavět, nakonec 

stejně zbude jen hrstka lidí v okruhu hasičů, kteří 

jdou máju postavit.  

Po akci pak všichni přijdou s tím, že kdyby to 

věděli, tak by přišli také (přitom to věděli)…  

Potom někteří sebevědomě prohlašují, že stavění 

posvícenské máje není žádné posvícení, a proto se 

jej kategoricky nezúčastní (přitom by se nezapojili i 

kdyby se konalo cokoli jiného…). 

Zachovejme tedy, co nám zůstalo zachováno  

a pokusme se obnovovat nebo vytvářet tradice 

nové, které by pomohli posílit naší vzájemnou 

identitu – to, že jsme z Lesné a jsme na to pyšní. 
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  ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU  
 

Dne 16. prosince 2017 jsme se sešli pod 

rozsvíceným vánočním stromem, abychom si 

společně s dětmi z mateřské školky zazpívali 

vánoční koledy. 

  

Děti vyrobily drobné vánoční dekorace, které bylo 

možné si zakoupit za dobrovolný finanční obnos. 

Dobrovolní hasiči uvařili nejen vánoční punč a čaj, 

ale nově i usmažili bramboráky.  

Díky příznivému počasí byla hojná účast.  

 

Děkujeme Vám všem, že jste přišli. 

 

                 

 

K ODPADŮM A ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 
 

V zimních měsících skončil odvoz bioodpadu. 

Žádáme tedy občany, aby již nevozili žádný 

bioodpad na sběrné místo, protože tam není 

kontejner. To samé platí o odvozu bioodpadu 

kamkoli jinam. Výjimkou je odvoz větví  

na manipulační plochu k lesu. 

Nový svozový kalendář obdržíte do svých schránek 

na přelomu roku. První svoz komunálního odpadu 

v příštím roce bude v pátek 12. ledna. Termín 

odvozu plastů se v příštím roce posouvá na úterý – 

první bude 16. ledna.  Bioodpad se začne odvážet 

v úterý 3. dubna. Kontejner na bioodpad bude 

přistaven na sběrné místo v průběhu měsíce 

března v závislosti na počasí. 

V zimních měsících je také potřeba udržovat 

schůdné naše chodníky. Vzhledem k tomu, že naši 

pracovníci nejsou schopni zajistit ošetření 

chodníků v celé obci v jeden okamžik, přistoupili 

jsme na tvorbu plánu. Při tvorbě plánu jsme 

vycházeli z toho, že brzy ráno naši občané chodí 

nejčastěji na autobus. Proto budou nejprve 

ošetřeny chodníky kolem autobusových zastávek. 

Následně bude ošetřena ulice směrem na Šumnou 

(nejprve novější chodník). Poté se naši pracovníci 

přesunou na ulici směr Znojmo, kde bude ošetřen 

nejprve chodník na straně u kostela. Tento plán 

vycházel z počtu trvale žijících obyvatel 

v jednotlivých ulicích. Cílem je totiž co nejdříve 

vytvořit schůdné chodníky pro co nejvíce našich 

občanů.  

Děkujeme všem, kteří si ošetřují chodník před 

svým domem! 
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU 
 

Naším dalším textem se podíváme do roku 1950 

 

Loutkové divadlo 

V mateřské škole bylo instalováno nové loutkové divadlo, které bylo pořízeno ze subvence. Řed. školy  

F. Horák získal mimo učitele kroužek ochotníků, kteří vypomáhali při hraní. 22. ledna byla sehrána  

1. loutková hra: Čaroděj Dobroděj. Místnost byla přeplněna dětmi i dospělými. 

 

Svátek práce 

Občané a školní mládež se zúčastnili oslavy svátku práce ve Vranově nad Dyjí, aby svou přítomností 

manifestovali za udržení světového míru. Zúčastnilo se celkem 56 dětí a 45 dospělých. 

 

Odklizení zboru čp. 36 

Zbor čp. 36 byl přidělen M. Ondrákovi za podmínek, že za materiál zaplatí 400 Kč a ostatní nepotřebný 

materiál odklidí. 

 

Dům č. 54 

Dům č.p. 54, ze kterého se vystěhoval Eduard Železný na čp, 73, byl přidělen Jos. Konečnému, který dříve 

bydlel v čp. 21. 

 

Dům č. 15 

Poněvadž Miroslav Štol, na kterého byl přepsán dům čp. 15, odešel za hranice ČSR, převzal tento dům MNV. 

Matěji Štolovi byla dána výpověď k 15. dubnu 1950. 

 

Dům č. 62  

Majitel tohoto domu holič Jos. Auer se z Lesné přestěhoval do Brna. O domek se zajímal dělník z Lesné  

V. Nachtnebl a új. tajemník Boh. Košťál. Domek byl přidělen Boh. Košťálovi. 

 

Dokončení oprav čp. 21 

1. a 2. července za pomoci brigádníků byl dům čp. 21, který byl v r. 1949 z části zbourán, opraven. Byl 

postaven štít a vsazena okna. 

 

Mandelinka bramborová 

Po celou dobu vegetace bramborů pořádal MNV hledací dny. Hledání tohoto nebezpečného brouka se 

zúčastnila hlavně školní mládež a starší občané. 

 

 

Pokračování příště… 
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  Z KALENDÁŘE  
 

V sobotu 23. prosince 2017 bude do kostela v 10:00 dovezeno betlémské světlo.  
 

Na Boží hod vánoční 25. prosince 2017 ve 14:30 bude v našem kostele sloužena vánoční bohoslužba. 
 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční prezidentské volby. Případné druhé kolo bude 26. a 27. ledna. 
 

O termínech dalších akcí budete dodatečně informováni. V plánu je zejména dětský karneval, pingpongový 

turnaj apod.  

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

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

Gondová Catherine, Karásková Kateřina, Klinerová Kristýna, Karásková Veronika, Ptáčková Lenka, Zachová 

Pavlína, Škrdlová Vlasta, Pospíchalová Věra a Holubec Josef. 

 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví! 

 

Navždy nás opustil Antonín Zedník 
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