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  SLOVO STAROSTY  
 

Vážení spoluobčané, 

na obci za sebou máme ne moc záživné období, 

kdy jsme účetně a papírově uzavírali loňský rok  

a chystali projekty na podání žádostí o dotace. 

Opět je nachystáno několik projektů a netrpělivě 

čekáme na kontrolu a hodnocení ze strany 

poskytovatelů dotací. Každoročně stojíme před 

těžkým úkolem – vybrat, do čeho se vrhnout, 

protože je zde potřeba udělat několik desítek 

projektů, aby byl obecní majetek na určité úrovni a 

aby vzhled obce splnil naše estetické požadavky, 

které se postupně samozřejmě posouvají. Všechny 

chystané akce jsou v souladu se strategií rozvoje. 

Pokud vše vyjde, čeká nás opět rušný rok, kdy se 

vzhled obce posune zase o kousek dál. Je se tedy 

na co těšit.  

Děláme vše proto, aby se Vám, nám i našim dětem 

v naší obci žilo co nejlépe. Žijeme přítomností  

a budoucností, ale rozhodně ne minulostí. 

 Ivo Prchal, starosta obce 

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
 

Během posledního čtvrtletí zasedalo zastupitelstvo 

obce dvakrát. První zasedání bylo 27. prosince  

a byl schválen plán řádné inventury a rozpočtové 

provizorium na rok 2019. Druhé se konalo  

14. února a zastupitelstvo projednalo a schválilo 

rozpočtová opatření 10 a 11 roku 2018, výsledek 

řádné inventury, rozpočet obce na rok 2019, 

novou zřizovací listinu JSDH Lesná, zápis  

do kroniky za rok 2018, příspěvek na terénní 

sociální služby a podání žádostí o dotace  

na Jihomoravský kraj (Program rozvoje venkova  

a Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů). 

 

  DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018  
 

Loňský rok byl co do pohybu obyvatelstva v naší 

obci velmi živý. Rekordně se narodilo 7 dětí, avšak 

6 lidí zemřelo. Přistěhovali se 2 lidé a odstěhovalo 

se 16 osob. K 31. 12. 2018 měla obec 246 

obyvatel. Průměrný věk je 42,3 let. 

 

Nejfrekventovanější příjmení:  

Vacík/Vacíková – 13x 

Hamřík/Hamříková – 12x 

Března/Březnová – 7x 

Prchal/Prchalová – 7x 

Svozil/Svozilová – 7x 

Zach/Zachová – 7x  
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  ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU  
 

Je již tradicí, že se v sobotu před Štědrým dnem 

sejdou občané na návsi u vánočního stromu, aby si 

společně zazpívali vánoční koledy a umocnili tím 

vánoční atmosféru. Tak tomu bylo i 22. prosince 

2018. 

 

Úvodního slova se ujal starosta obce. Přivítal 

všechny přítomné a připomněl, že Vánoce nejsou 

jen dárky, nazdobený stromeček, slavnostní 

večeře, lití olova či pouštění skořápek po vodě se 

zapálenou svíčkou, ale období, kdy si v klidu 

můžeme užívat tuto pohodu a hlavně si udělat čas 

a na chvíli se zastavit, rozjímat a věnovat se rodině 

a přátelům. 

 

V krátkém programu vystoupily děti z Mateřské 

školy a zazpívaly vánoční písně. Dík paní ředitelce 

a učitelkám za trpělivost při přípravě vystoupení.  

Za doprovodu hudební skupiny si pak občané 

zazpívali vánoční koledy a při vůni punče, čaje  

a bramboráků se v příjemné atmosféře zdrželi  

do pozdějších večerních hodin. 

 

  ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA  
 

Na Štědrý den lidé po celém světě slaví tradice 

připomínající narození Ježíše. Jedna ze zvyklostí, 

která neodmyslitelně patří k Vánocům, je  

i půlnoční mše. 

 

Tato slavnostní mše se v našem kostele zřejmě 

sloužila poprvé. A nejen proto se mezi námi 

potěšila takovému zájmu. Každý, kdo chtěl, mohl 

přijít do kostela, usednout do lavice mezi sousedy 

a známé a strávit chvíli v duchovní atmosféře, 

zazpívat si koledy, písně a na několik minut 

zapomenout na všechen ten stres, shon a prostě si 

jen užívat krásnou hudbu a poslouchat moudrá 

slova. 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

V sobotu 10. března se v kulturním zařízení konal 

tradiční dětský karneval. Všichni přítomní se mohli 

těšit na hudbu, tanec, hry a bohatou tombolu. 

Dětského karnevalu se zúčastnilo téměř třicet 

masek a ještě větší počet dospělých, čímž se 

výrazně předčilo očekávání organizátorů. 

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit  

na další ročník.  

    

 

 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ  
 

Když jsme dostali darem od Jihomoravského kraje 

50.000,- Kč za ocenění v soutěži Vesnice roku, 

velmi dlouho jsme přemýšleli, jak tyto peníze 

využít. Nakonec padla volba na opravu záchodů 

v kulturním zařízení. Spojilo se příjemné 

s užitečným a nyní se dokončují záchody, které 

plně odpovídají estetickým a praktickým 

požadavkům uživatelů budovy. Dosavadní záchody 

byly vybudovány v roce 1959 a jejich stav byl 

poněkud zanedbaný. Vše podtrhl špatný odtok 

odpadů a poruchovost rozvodů vody.  

Na samotné realizaci se podílelo několik 

dobrovolníků (při bouracích pracích, při 

betonování atd.), zejména Miroslav Vacík st., který 

zde strávil i několik večerů, a David Hamřík, jež se 

stará o lepení obkladů a dlažby. Díky pomoci 

těchto dobrovolníků se ušetřilo několik desítek 

tisíc korun a to i za cenu delšího výpadku budovy 

z možného využívání v zimních měsících.  

Výsledek však bude stát určitě za to.  
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MANIPULAČNÍ PLOCHA U LESA 
 

Již několik měsíců nám pravidelně někdo vozil 

veškerý odpad (směs sutě, plastů, skla, železa 

apod.) za hromadu větví na manipulační plochu 

k lesu. Navíc se na hromadě větví octnul  

i bioodpad, stará králikárna apod. a již nyní bude 

problém s odběrem tohoto dřeva. V důsledku 

tohoto jsme se rozhodli postupně zavést 

restriktivní opatření.  

Na danou plochu se již teď dá vjet pouze jedním 

vjezdem a i ten bude opatřen závorou. Ta bude 

otevřena pouze v určitý den a čas tak, abychom 

měli možnost kontroly, co na danou plochu kdo 

vozí.  

Je nám velmi líto, že se tato opatření dotknou  

i naprosté většiny slušných lidí, ale bohužel nás 

k tomu ta neslušná menšina nutí.  

 

  MINISERIÁL ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE OBCE  
 

Na základě velké poptávky po zajímavostech  

z historie obce jsme se rozhodli zařadit krátký 

miniseriál o některých osobnostech spojených  

s obcí a dalších zajímavostech obce. K tomuto nás 

tak trochu přivedl i e-mail, který nám „přistál“  

v naší poště z Brazílie, dotazující se na předka 

pisatele. Byl směřován na Franze Mühlbergera, 

který v naší obci zemřel v roce 1923.  

 

Franz Mühlberger se narodil v roce 1850 v Hrádku. 

Roku 1873 byl vysvěcen na kněze. Jako kněz 

působil ve Znojmě-Louce (1873), u sv. Mikuláše  

ve Znojmě (1873-1874), v Brně u sv. Jakuba  

(1874-1878), ve Starém Petříně (1878-1887)  

v Horním Břečkově (1887-1901) a ve Slavonicích 

(1901-1912). Jako farář v Horním Břečkově byl 

veledůležitou osobou i v životě naší obce. Za jeho 

působení se v roce 1894 pořídily do našeho 

kostela nové varhany. Kromě funkce duchovního 

se výrazně zapojoval i do světských záležitostí.  

V roce 1895 spoluzakládal okrašlovací spolek  

v Liliendorfu a ihned po založení se stal jeho 

předsedou. Tento činný spolek se podílel  

na výsadbě zeleně v obci, dále byly na náklady 

spolku pořízeny petrolejové lampy jako první 

veřejné osvětlení a pořádal různé kulturní akce.  

Po odchodu do penze se vrátil do Liliendorfu, kde 

7. března 1923 v domě č.p. 13 zemřel a je 

pochován na místním hřbitově. Ve své poslední 

vůli odkázal liturgické knihy našemu kostelu (ty se 

pochopitelně nedochovaly). 
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POEZIE Z NAŠÍ POŠTY 
 

Občas se stane, že by chtěl někdo přispět do našeho zpravodaje. V naší poště nám nedávno přistála 

nepodepsaná básnička. I když je nepodepsaná, rozhodli jsme se ji otisknout, protože ukazuje na některé 

problémy.  

Ta naše vesnička, ta je tak krásná, 

báseň mě napadá, to je věc jasná. 

Kdo tudy projíždí, nestačí se divit, 

jak to tu prokouklo, jak lze vše zařídit. 

 

Když tudy procházím několikrát denně, 

na vodítku vedu si své malé štěně. 

A když se vykaká, vždycky to uklidím, 

i když od nikoho pochvalu nesklidím. 

 

Kam oko dohlédne, všude je trus 

a je to nevzhledné, do toho šlápnout zkus. 

Proto si pejskaři po svých psech ukliďte, 

za tuto věc vůbec se nestyďte. 

 

Kolem dětského hřiště levandule rostou, 

proto mám otázku docela prostou: 

Kytičky pláčou, kdopak je trhá? 

Na některé občany nejsem fakt hrdá! 

 

A copak ulice směr Šumná? 

Na tu je sloka nezbytně nutná. 

 

Na chodníku auta stojí, 

copak se o ně majitelé bojí? 

Nemůže tam projet už ani kočárek, 

proto vás prosím: Udržujte pořádek! 

 

Děkujeme pisateli za příspěvek a zvláště děkujeme, že si po svém psovi uklízí! 

 

 

  SOUTĚŽ O NEJLÉPE OPRAVENOU PAMÁTKU JMK  
 

V letech 2017 a 2018 proběhla kompletní oprava 

vnějšího pláště našeho kostela. Výsledek opravy je 

naprosto famózní a na doporučení památkářů 

jsme náš kostel přihlásili do soutěže o nejlépe 

opravenou památku našeho kraje. Soutěž je 

rozdělena na dvě části. O vítězi v jedné části 
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rozhoduje odborná komise a druhá část patří 

veřejnosti. Široká veřejnost může svým hlasem 

podpořit náš kostel zasláním SMS ve tvaru  

HLA PAMATKY 16 a odesláním na telefonní číslo 

736 301 599. Z každého telefonního čísla lze 

hlasovat pouze jednou, proto všechny čtenáře 

žádáme o předání možnosti hlasování dále  

ke svým příbuzným. Zasláním jedné SMS  

do 5. 4. 2019 nikdo nezchudne, významně pomůže 

zviditelnit náš kostel a tím i obec samotnou. 

Děkujeme. 

 

 ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
 

Jarní měsíce se nesou ve znamení úklidu. V tomto 

období je i organizován odvoz nebezpečného  

a velkoobjemového odpadu.  

 

Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat  

na sběrném místě v sobotu 11. května v době  

od 9:30 do 10:00.  

Do nebezpečného odpadu patří: autobaterie, 

znečištěné obaly, barvy, laky, lepidla, 

agrochemikálie, léky, oleje, pneumatiky, televize, 

monitory, počítače, ledničky, mrazáky, mikrovlnky, 

vysavače, rychlovarné konvice, zářivky a ostatní 

drobné elektrospotřebiče.  

 

 

Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat  

od úterý 14. května (kontejner bude přistaven 

v 8:00) do středy 15. května (kontejner bude 

odvezen ve 14:00).  

Do velkoobjemového odpadu patří: starý nábytek 

(křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny 

(koberce, linolea), sanitární keramika (umyvadla, 

vany, toalety), ostatní (staré lyže, kola, velká 

zrcadla, matrace).  

 

Žádáme občany, aby vyváželi výše uvedený odpad 

pouze ve stanovený den a čas. Pokud někdo 

odveze na sběrné místo odpad mimo určený den a 

čas, jedná se o vytváření černé skládky a budeme 

nuceni tuto věc řešit. 

  MÁME RÁDI POHÁDKY 
 

Tak se nazývá aktuální týdenní téma, které s dětmi 

v Mateřské škole prožíváme. A protože pohádky 

jsou součástí dětského světa, doprovází nás celým 

rokem. Pohádky a příběhy jsou naši kamarádi  

a učíme se je poznávat. Jsou zdrojem motivace  

a poznávání. 

 

Děti si při čtení pohádek a příběhů trénují svou 

soustředěnost, pozornost, porozumění ději, rozvíjí 

si představivost a fantazii. Učí se rozlišovat dobro  

a zlo, naslouchat, rozvíjet komunikaci a slovní 

zásobu. Děti si příběhy lépe zapamatují, když řeč 

doprovodíme pohyby a dalšími zážitky. Proto 

využíváme vyprávění a dramatizaci s využitím 

různých loutek, děti kreslí děj pohádek, vyrábí 

doplňky a masky. 
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Jezdíme na pohádková představení. V tomto 

školním roce nejen do Městského divadla  

ve Znojmě, ale také do Mateřské školy Vranov nad 

Dyjí. Příběhy divadélka Květinka jsou propojeny  

s praktickým životem a pomáhají dětem utřídit si 

své poznatky o světě a okolí. Loutkové divadlo  

s pohádkou O krtečkovi a jeho kamarádech 

přivítáme i u nás ve školce. 

 

Uhradit náklady na vstupné jste nám pomohli i vy 

všichni nákupem na vánočním jarmarku. A za to 

děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROK 2018 V ČÍSLECH HASIČŮ  
 

Loňské suché počasí se výrazně podepsalo  

na zvýšeném počtu výjezdů naší jednotky. Počet 

výjezdů se zastavil na čísle 25, což z naší jednotky 

udělalo jednu z nejvíce povolávaných jednotek své 

kategorie na Znojemsku. Dle Statistické ročenky 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 

kraje naše jednotka vyjela vždy v zákonném limitu 

do 10 minut a zasahovala 18x při požáru, 1x při 

dopravní nehodě, 1x při záchraně osob a zvířat  

a 5x u technické pomoci. Nejčastěji byla jednotka 

povolána do Citonic (5x), Štítar (4x) a Vranova nad 

Dyjí (3x). V našem katastru zasahovala celkem  

4x – 17. ledna vytahovala zapadlé pošťácké auto 

ze sněhu, 13. června odčerpávala vodní lagunu,  

2. července hasila struhu pod hřbitovem  

a 24. likvidovala spadlou větev a torzo stromu. 

Největší škodu způsobil požár kombajnu a pole  

u Šafova. Nejrychleji vyjížděla jednotka za přibližně  

3 minuty, naopak nejpomalejší jsou noční výjezdy, 

kdy je doba výjezdu kolem šesti minut (lhůta pro 

výjezd jednotek naší kategorie je do 10-ti minut).  

 

V roce 2018 se kompletně obměnil vozový park 

naší jednotky. Tatra, kterou jsme získali 

bezúplatným převodem, poprvé vyjížděla 

k ostrému výjezdu v dubnu do Olbramkostela.  

Na konci září jsme získali za pomocí dotací nový 

dopravní automobil Ford Transit. Náš Erťák byl 

prodán na Slovensko do Radimova a Avia 

soukromému sběrateli. 
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  PODĚKOVÁNÍ  
 

Obec Lesná tímto děkuje panu Stanislavu Holíkovi 

za službu kronikáře, kterou pro naši obec 

vykonával od opětovného získání samostatnosti 

naší obce do roku 2018. Díky jeho usilovné práci  

a aktivitě jsou v kronice zapsány novodobé dějiny 

naší obce, které budou uchovány pro příští 

generace. Jeho na první pohled neviditelná práce 

(avšak neméně důležitá) v podobě shromažďování 

podkladů k zápisům a dlouhých večerů sestavování 

textů je jasným důkazem toho, že každý člověk má 

naší obci co dát bez ohledu na věk.  

 

Práce pana Holíka může být vzorem pro každého 

z nás. Děkujeme!  

 

  ROK 2018 V ÚČETNICTVÍ OBCE  
 

Rozpočet obce byl schválen 1. února 2018 jako 

schodkový se schodkem 622.900,- Kč. Na rok 2018 

byly naplánovány předpokládané příjmy 5,5608 

mil. Kč a výdaje 6,1837 mil. Kč. Během roku 2018 

bylo provedeno 11 rozpočtových opatření, které 

celý rozpočet upravovaly zejména díky 

poskytnutým dotacím. K 31. prosinci měla obec 

příjmy 8,2677 mil. Kč a výdaje 8,2659 mil. Kč. 

Nakonec se tedy skončilo v přebytku. 

 

Dotace ve výši 3.531.401,- Kč tvořily téměř 43% 

celkových příjmů. 

 

Největší položkou z výdajů byla investice do 

místních komunikací (do chodníku) – téměř 25% 

celkových výdajů.  

 

Přehled poskytnutých dotací do rozpočtu obce 

Název projektu Poskytovatel Poskytnutá částka 

Prezidentské a kom. volby JmK 56.237,- 

Oprava střechy v kulturním zařízení JmK 248.000,- 

Pořízení DA pro JSDH Lesná JmK 300.000,- 

GŘ HZS ČR 450.000,- 

Dokončení opravy vnějšího pláště kostela JmK 215.520,- 

MK ČR 250.000,- 

Chodník podél silnice II/408 v obci Lesná SFDI ČR 1.388.000,- 

Oprava prvovýjezdového automobilu Tatra 

815 

JmK 25.000,- 

Dotace na VPP MPSV 239.842,- 

Vyúčtování výjezdů JSDH JmK 3.625,- 

Kompenzace ztrát – lesy na území národních 

parků 

JmK 190,- 

Šablony MŠ OP VVV – PO3 354.987,- 

Celkem  3.531.401,- 
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Výše dotací přepočtená na jednoho obyvatele 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výše dotace na občana 2.305,- 1.585,- 1.608,- 2.639,- 4.814,- 3.400,- 7.874,- 13.425,- 

 

Dílčí přezkum hospodaření obce proběhl  

31. července 2018 (za období leden-červen)  

a konečný přezkum hospodaření proběhl  

11. února 2019 se závěrem, že při přezkumu 

hospodaření obce Lesná za rok 2018 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Dluh obce k 31. 12. 2018 činil „pouhých“ 920.804,- 

Kč za úvěr na financování kanalizace u České 

spořitelny. Na účtech jsme měli na konci roku 

1.015.114,65 Kč. 

Z významných investičních akcí lze zmínit budování 

chodníku, dokončení opravy vnějšího pláště 

kostela, opravu střechy na kulturním zařízení  

a pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDH Lesná. Velkou částku jsme získali 

z Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání v rámci tzv. šablon na provoz naší 

mateřské školy.  

 

  ROK 2018 V ODPADECH  
 

Téměř v každém čísle se trochu dotkneme 

problematiky odpadového hospodářství. 

Usilujeme o to, aby se snížila produkce 

komunálního odpadu. Proti roku 2017 byl pokles 

téměř o 2 tuny na 49,2927 tun. Zvýšil se podíl 

vytříděného plastu. Každý občan v naší obci vytřídil 

téměř 18,5 kg plastů. Tradičně je velké využití 

nádob na plasty. Ze statistik svozové společnosti je 

to nejvíce v našem regionu.  

V budoucnu se budeme potýkat se stavebním 

odpadem. Už dnes se tvoří černé skladky na našem 

katastru a pachateli hrozí několikatisícová pokuta. 

 

Děkujeme všem, kteří třídí odpad, a usilují o to, aby se co nejvíce vyprodukovaného odpadu roztřídilo. 

 

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V OBCI  
 

Tradičně dostáváme od příslušníků Obvodního 

oddělení Policie ČR ve Vranově nad Dyjí zprávu  

o tom, co se událo na našem katastru.  

Na území obce byly v roce 2018 spáchány  

3 trestné činy. V jednom případě se jednalo  

o ohrožení pod vlivem návykové látky, dále  

o neoprávněné držení cizí věci a zatajení nálezu. 

Na území obce bylo řešeno 104 přestupků. 

V jednom případě se jednalo o přestupek proti 

občanskému soužití, dále se jednalo o přestupek 

proti majetku a přestupek na úseku ochrany zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek. Zbylých 

101 přestupků bylo řešeno v dopravě. 

 

Z důvodů zvýšení bezpečnosti v obci žádáme všechny občany, aby se nebáli obrátit na Policii ČR v případě 

pohybu podezřelých osob nebo automobilů v naší obci. Všímavost může pomoci… 
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  LISTOVÁNÍ KRONIKOU  

 

V dalším díle dokončíme rok 1951 a začneme rok 1952 

 

Plnění plánu dodávek 

Jako léta minulá, tak i v roce 1951 bylo plnění dodávkové povinnosti uspokojivé. 

Předpis pšenice 301q splněn na 100% 

  žito  220q splněn na 100% 

  ječmen 255q splněn na 100% 

  oves  111q splněn na 100% 

  brambory 685q  splněn na 100% 

 

1952 

Zásobování obyvatelstva 

S novým opatřením vlády ve věci vydávání potravinových lístků bylo v lednu nutno, aby občané, kteří jsou 

členy JZD a vlastní půdu více než 0,5 ha předali tuto půdu do JZD, sami z JZD vystoupili, zavázali se však, že za 

každý předaný 1 ha půdy do JZD odpracují 65 pracovních jednotek v JZD. Bezzemci, kteří byli členy JZD, 

z tohoto vystoupili. Tímto způsobem dostali potravinové lístky. 

 

Výroční schůze Komunistické strany 

Dne 22. ledna byla konána výroční členská schůze KSČ. Práci za uplynulý rok zhodnotil místopředseda Prchal 

Al. Z 36 členů místní org. a 28 členů závodní org. přítomno 24 členů. 

Byl zvolen následující výbor: 

 Předseda: Řeřucha Martin 

 Místopřed.: Urbánek Karel 

 Jednatel: Horák Frant. 

 Pokladník: Vašíček Lud. 

 Kulturní ref.: Vítek Boh. 

 Revizoři: Kabátek V. a Novák Ant. 

 Členové: Teplý J., Tretera J., Jandová V. a Nečas Cyril. 

 

Celoroční výrobní plán JZD 

V lednu za pomoci agronoma Fr. Ježka, účet. Papouška L., předsedy JZD Jana Tretery a řed. šk. Fr. Horáka byl 

vypracován celoroč. výrobní a finanční plán JZD, podle kterého bude JZD na celý rok hospodařit. 

 

Školení předsedů JZD 

Třínedělního školení předsedů JZD na Hradišti u Znojma se zúčastnil Tretera Jan. 

 

Pokračování příště… 
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  Z KALENDÁŘE  
 

V sobotu 30. března 2019 proběhne sázení stromků. Sraz je v 9:00 na manipulační ploše u lesa. 
 

V sobotu 13. dubna 2019 budou v kulturním zařízení od 14:00 probíhat Velikonoční dílny. Vyfouklá vajíčka 

s sebou.  
 

Na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 bude další setkání občanů Lesné, Horního Břečkova a Čížova se Správou 

NP Podyjí. Tentokráte se setkání uskuteční v Čížově na myslivně a jedná se o Velikonoční jarmark spojený 

s ukázkou řemesel a tradic. Sraz bude ve 14:00 v Čížově na parkovišti před obcí (děti s hrkačkami). Pro ty, co 

se nebudou moci dostat, zajistíme náhradní dopravu. Stačí se nahlásit do středy 17. 4. na OÚ. 
 

Velikonoční bohoslužba bude sloužena v našem kostele v neděli 21. dubna 2019 na Boží hod velikonoční 

v 15:00. 
 

Tradiční Pálení čarodějnic zajišťuje každoročně 30. dubna Sbor dobrovolných hasičů. 
 

V sobotu 4. května 2019 se uskuteční Svatofloriánská slavnost spojená s žehnáním nového hasičského 

automobilu Ford Transit. Akce začne ve 14:00 u hasičské zbrojnice. 
 

Během měsíce dubna zajistí náš Sbor dobrovolných hasičů odvoz železa. 
 

O dalších akcích, jako jsou dětský den apod., budete informováni. 
 

 

Narodil se: 

Dominik Fila 

 

Zemřel: 

Josef Kuchařík 

 

Z důvodu poznámek některých našich občanů ke zveřejňování jejich jména při oslavě jejich životního 

jubilea jsme se rozhodli tuto rubriku zrušit. 
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