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  SLOVO STAROSTY  
 
Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další číslo našeho 
zpravodaje, který shrnuje vše, co se za poslední 
čtvrtletí v naší obci dělo. Hlavní událostí podzimu 
byly nepochybně komunální volby. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří podpořili 
nejenom mě, ale i celý náš tým. Jsme velmi rádi, že 
můžeme pokračovat v naší poctivé práci  
pro obec a dokončovat naše představy a záměry. 
Volební výsledek nám nepochybně udělal velkou 
radost, avšak je to i závazek, protože od nás 
očekáváte tvrdou práci na rozvoji obce i nadále. Již 
nyní připravujeme několik projektů, které bychom 
chtěli realizovat, ale vše bude záležet, zda 
dostaneme dotace.  

V minulém volebním období jsme měli velké štěstí, 
protože o co jsme si požádali, to jsme dostali.  
To se však opakovat nemusí. 

Jsme malá obec, ale i přes všechny nesnáze se 
nám daří budovat pomalými krůčky moderní obec 
s odkazem na tradice, bohatým kulturním životem 
a odpovědnými občany vůči naší společné 
komunitě a majetku. V tomto směru jsme na tom 
lépe než mnohé větší obce, které mají jednodušší 
podmínky například pro vytváření společenského 
života. 

Ivo Prchal, starosta obce 

 

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
 

Poslední zasedání zastupitelstva obce  
ve volebním období 2014-2018 se konalo 20. září  
a mělo spíše informativní charakter. Byly 
schváleny rozpočtové opatření č. 5-7/2018. 
Zastupitelstvo všemi hlasy neschválilo podání 
žádosti na prodloužení pracovního místa VPP. Dále 
vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení pro 
rozvoj a obnovení obcí Vranovska za rok 2017, 
závěrečný účet SONPP za rok 2017, závěrečný účet 
VAK Znojemsko za rok 2017, informace starosty  
o schválení nové zonace Národního parku Podyjí  
a zprávu o uskutečněných akcích v obci. 

Dne 30. října se konalo ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Lesná. Uvolněným starostou 
obce byl opětovně zvolen Ivo Prchal, neuvolněnou 

místostarostou paní Jana Papoušková. Byl obsazen 
finanční (Martina Kubová – předseda, Josef Solař, 
Jakub Svozil) a kontrolní výbor (David Hamřík – 
předseda, Jaroslav Svoboda a Miroslav Vacík). Dále 
byly schváleny odměny za výkon funkce a pověření 
starosty provádět rozpočtová opatření v plném 
rozsahu.  

Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo  
29. listopadu a bylo schváleno rozpočtové 
opatření 8/2018 a 9/2018, přijetí daru  
od Jihomoravského kraje ve výši 50.000,- Kč  
za ocenění v soutěži Vesnice roku (Diplom  
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce), 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná na roky 
2019-2023 a byl schválen prodej vozu Avia.  
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  KOMUNÁLNÍ VOLBY  
 
Ve dnech 5. a 6. října letošního roku se v celé naší 
republice volilo nové vedení radnic na další čtyři 
roky. Nejinak tomu bylo i v naší obci, kde se  
o posty v sedmičlenném zastupitelstvu ucházelo  
12 kandidátů ze tří uskupení – Komunistické strany 
Čech a Moravy, Nezávislý kandidát Jan Kaman  
a Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj 
Lesné. Volební účast v naší obci dosáhla 73,04%, 
což je více vůči celému Znojemsku (52,78%), 
Jihomoravskému kraji (49,72%) i celostátnímu 

průměru (47,34%). V porovnání s komunálními 
volbami v roce 2014 odvolilo v naší obci méně lidí 
(v roce 2014 bylo u voleb 75,93% zapsaných 
voličů). 
 
Vítězem voleb se stalo Sdružení nezávislých 
kandidátů Za rozvoj Lesné, které obdrželo více jak 
91% všech hlasů a získalo všech 7 mandátů  
v zastupitelstvu. 

 
Komunistická strana Čech a Moravy   NK Jan Kaman   SNK Za rozvoj Lesné 
Antonín Kubiš   32 hlasů   Jan Kaman  38 hlasů  Bc. Ivo Prchal   132 hlasů 
Zdeněk Tománek  9 hlasů       David Hamřík   111 hlasů 

Jana Papoušková  104 hlasů 
Martina Kubová  102 hlasů 
Josef Solař   101 hlasů 
Jakub Svozil   98 hlasů 
Jaroslav Svoboda  75 hlasů 
Josef Pozděna  48 hlasů 
Ing. Jan Krejčí   46 hlasů  

 

  NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL  
 

Ve čtvrtek 27. září jsme převzali od společnosti 
Požární bezpečnost nový dopravní automobil. 
Vozidlo značky Ford Transit nahradilo dosluhující 
poruchovou Avii, která byla prodána. Nákupem 
tohoto vozidla jsme získali velkého pomocníka 
nejenom pro převoz družstva hasičů k zásahu, ale i 
pro převoz materiálu v rámci chystání kulturních 
akcí v naší obci.  

Cena vozidla byla 949.729,- Kč a byla 
spolufinancována částkou 450.000,- Kč 
z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR a 300.000,- Kč 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zbylá naše 
spoluúčast bude hrazena z příspěvků obcí  
na společnou jednotku a z prodejů staré CAS  
a Avie. 
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OPRAVA STŘECHY V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ 
 
Jedním z dalších dokončených projektů je nová 
střecha v našem kulturním zařízení. V rámci 
realizace této akce musely být provedeny 
vícepráce na krovových částech střechy, protože 
po sundání krytiny se zjistilo, že od západu je krov 
z vrchní strany (pod křidlicí) silně poškozen. 
Muselo tedy dojít k výměně několika trámů. 
Celková cena díla byla 533.852,- Kč, z toho 
248.000,- Kč bylo hrazeno z rozpočtu 
Jihomoravského kraje.  

Objekt bývalé školy se pomalu stává důležitým 
bodem pro setkávání místních obyvatel. Kromě 
možnosti pronájmu na soukromé akce je tato 
budova využívána jako zázemí pro obecní 
zaměstnance, místní mládeží na hraní stolního 

tenisu, dále je využívána místními důchodci  
na pravidelné setkávání a v neposlední řadě se zde 
konalo i velké množství akcí pořádaných  
obcí – dětský karneval, dětský den, Malování 
Lesné, Oslava výročí 150 let od vysvěcení kostela 
sv. Terezie, promítání fotografií při slavnostní 
výsadbě lípy k výročí vzniku Československa, 
dlabání dýní, Lampiónový průvod s dýňovou 
stezkou, vánoční dílny a výroční schůze našeho 
SDH. Pro tyto účely jsme se rozhodli dále držet 
tuto budovu a pro zpříjemnění dalšího pobytu 
v tomto objektu budeme opravovat tuto zimu 
sociální zařízení. 

V příštím roce by se mohla oprava celé budovy 
dokončit instalací nového otopného systému. 

 

   

  OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA  
 

Po uzávěrce minulého čísla byla dokončena  
i druhá etapa opravy vnějšího pláště našeho 
kostela. Celá etapa celkem stála 574.722,- Kč, 
z toho 250.000,- Kč bylo hrazeno z Ministerstva 
kultury v rámci Programu péče o vesnické 
památkové rezervace, vesnické památkové zóny  

a krajinné památkové zóny a 215.200,- Kč 
z Jihomoravského kraje. Dále jste si mohli 
všimnout, že před kostelem bylo pokáceno torzo 
lípy a vedle kostela pak bříza. V současné době 
hledáme způsob, jak osvětlit věž a průčelí kostela. 
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VÝSADBA LÍPY K VÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 
 
V pátek 28. září jsme v parku za kostelem vysadili 
lípu k výročí 100 let od vzniku Československa.  
I když je svátek na oslavu vzniku až 28. října, 
zvolené datum bylo zcela úmyslné a to z toho 
důvodu, že 28. září je svátek sv. Václava, patrona 
české vlasti a navíc o den později jsme si 
připomínali další výročí naší historie – 80. let  
od podpisu Mnichovské dohody. Tento pakt 
úmluvy „o nás bez nás“ měl dopad i na naši obec, 
která patřila do území podstoupeného 
nacistickému Německu. Tuto skutečnost zmínil  
ve svém slavnostním projevu i starosta obce. Dále 

ocenil přínos budovatelů Československa  
T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a Ed. Beneše.  
Po slavnostním zasázení lípy se v kulturním 
zařízení konalo promítání starých fotografií naší 
obce. 
 
Celou slavnostní atmosféru narušil pouze ten fakt, 
že v noci před konáním této akce někdo z fasády 
Obecního úřadu vytrhl a ukradl fasádní držák spolu 
se státní vlajkou.  
 

 

       

  TRADIČNÍ POSVÍCENÍ  
 

Každoročně skloňované posvícení (resp. správně 
v našem případě pouť) vždy budí vášně  
a diskuze, jak to „kdysi bývalo dobré a dnes se nic 
neděje“ (paradoxně nejvíce diskutují ti, kteří se 
téměř ničeho neúčastní). Je nám jasné, že z této 
tradice příliš nezbylo. I letos jsme tedy měli 
možnost postavit posvícenskou májku  
a zúčastnit se bohoslužby spojené s poděkováním 
za úrodu letošního roku.  

V této souvislosti bychom chtěli vyzvat všechny, 
kteří by měli nápad na zpříjemnění našeho 
posvícení, aby se nebáli přijít a řekli nám jej. Říci, 

že „se tu nic neděje“, je málo. Obec ráda podpoří 
jakoukoli snahu. Každá akce má smysl, i menší 
počet účastníků splní smysl toho, aby se lidé 
setkávali.  
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DLABÁNÍ DÝNÍ 
 
Dne 1. listopadu 2018 se v kulturním zařízení obce 
Lesná dlabaly dýně na dýňovou stezku. Díky 
teplému počasí byla sklizeň dýní velmi brzy a bylo 
velice složité dýně uchovat až do listopadu. Přesto 

děti a maminky vydlabaly krásná strašidla  
a světýlka z dýní. Každá dýně, která byla vyřezána, 
se další den použila na dýňovou stezku. Děti si 
dýně po stezce mohly odnést domů. 

 

 

 

 

 

 

 

  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD A DÝŇOVÁ STEZKA  
 

2. listopadu 2018 se v parku za kostelem konala 
dýňová stezka. Nejprve se děti vydaly se svými 
lampiony kolem Lesné. Mezitím několik 
dobrovolníků rozsvítilo připravenou stezku  
v parku za kostelem. Když se děti vrátily  
z lampionového průvodu, byla v parku už tma. 
Cestičku osvěcovaly jen louče a dýňová strašidla.  
Mezi světýlky na děti čekaly strašidla. Byli  
tu čarodějnice, kostlivec, obrovský pavouk a 
mnoho dalších. V kulturním zařízení bylo pro 

všechny připraveno občerstvení. Sladké perníčky, 
jablečný závin nebo halloweenské dobroty jako 
třeba uřezané prsty. Dětem a dospělým se uvařil 
čaj nebo káva. Na závěr byl odpálen velký 
ohňostroj. 

Dýňová stezka se chystala už dlouho dobu 
dopředu. Proto všem co s přípravou pomáhali, 
patří velký dík. Kdokoliv by měl příští rok zájem 
nebo nápad na dýňovou stezku, budeme rádi, když 
se k nám připojí.  
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VÁNOČNÍ DÍLNY 
 
První adventní víkend se sešly maminky a děti  
v kulturním zařízení a vyráběly ozdoby na vánoční 
stromečky. Setkání to bylo opět velmi příjemné. 
Pří pohádce a čaji vznikaly krásné ozdoby ze šišek, 
sušeného ovoce, dřeva, těsta a mnoho jiných. 

Děti pak z vyrobených ozdob ozdobily stromečky u 
betléma na návsi. Z vyrobeného vizovického 

pečiva pak bude ozdoben vánoční strom v našem 
kostele. 

Děkujeme všem, co s přípravou dílniček pomáhali. 
Už se nám rodí další nápad na dílny velikonoční. 

Své nápady můžete přinést i vy. Stačí nás 
kontaktovat.

              

  POSEZENÍ S DŮCHODCI  
 

Vánoční čas se neúprosně blíží a nejdůležitější  
pro nás všechny, je trávit svátky ve společnosti 
přátel a rodiny. A proto naše obec každý rok 
pořádá posezení pro naše dříve narozené občany.  

Letos se setkání konalo 7. prosince v kulturním 
zařízení, kde nejen přítomní strávili příjemný čas s 
přáteli a sousedy, ale setkali se zde i s žáky 
mateřské školy, kteří přiblížili předvánoční 
atmosféru svým vystoupením.  

Poté společně s panem starostou diskutovali  
o skutečnostech, které se za uplynulý rok v naší 
obci staly a všichni si tak mohli připomenout věci 
dobré i zlé. Nechybělo ani připomenutí 
plánovaných akcí. K poslechu a tanci hrála 
příjemná hudba a vše doplnilo připravené 
občerstvení. 

Už nyní se můžeme těšit na setkání příští rok. 
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS NA LESNÉ 
 
Jedno z nejkrásnějších období roku jsou Vánoce. 
K těmto svátkům patří zcela nepochybně tradice  
a my se snažíme některé tyto tradice přenést i na 
náves. Již poněkolikáté máme ozdobený strom  
a druhým rokem zdobí naši náves i betlém. Letos 
jsme pro něj našli mnohem lukrativnější místo  
u fontány. Mimo to se nám rozrostl o dvě ovce  
a berana. Kolem betlému jsou 4 vánoční stromky. 
Tři z nich byly nazdobeny ozdobami vyrobenými 
při vánočních dílnách. Jeden strom poté nazdobili 
žáci mateřské školy z vlastnoručně vyrobených 

ozdob. Betlém je i osvětlen a téměř každodenně  
u něj zastavují auta a fotí si jej. K předvánočnímu 
času patří i svatý Mikuláš. O tuto tradici se 
tradičně postarala naše mládež. Vyvrcholením 
předvánoční atmosféry pak bude zpívání  
u vánočního stromu, které bude v sobotu  
22. prosince od 16:30. Letošní rok se pak můžeme 
těšit na štědrovečerní bohoslužbu  
ve 20:30. Jedná se zřejmě o první štědrovečerní 
mši ve stopadesátileté historii našeho kostela. 
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  VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku. V této době 
si mnohem více než jindy uvědomujeme slova jako 
rodina, domov, pohoda, láska. Vánoce jsou svátky 
štěstí a hojnosti. Obsah a význam Vánoc se 
snažíme naplňovat i v našem společenství  
v mateřské škole. 

Tento sváteční čas je spojen s množstvím zvyků  
a tradic. Mnohé z nich se dodržují stále. Vznikají 
však i novodobé zvyklosti a někdy se ty staré 
vracejí zpět v nové podobě. Společně s rodiči 
vedeme děti k poznávání vánočních tradic. 

Za oknem máme třešňovou větvičku „barborku“, 
kterou nám přinesla Barunka se svojí maminkou, 
aby nám přinesla štěstí. Navštívil nás Mikuláš  
s čertem a andělem a dětem nadělil mikulášskou 
nadílku. Dětem se velice líbí betlém, který zdobí 
náměstíčko v obci a moc nás baví zpívat koledy  
o narození Ježíška právě tam. Ozdobili jsme 
stromeček. Připravujeme pro rodiče program na 
vánoční besídku. Pilně tvoříme a vymýšlíme 
přáníčka a výrobky na vánoční jarmark. Čteme 
vánoční příběhy a pohádky. Všichni se těšíme na 
Ježíška a přejeme radostné Vánoce všem! 

   

 

 

 

 

 
 

 

TOPNÁ SEZÓNA A KOTLE NA TUHÁ PALIVA 
 
S příchodem topné sezóny se velmi často skloňují 
dvě důležité věci – revize spalinové cesty a revize 
kotle na tuhá paliva. Zatímco revize spalinové 
cesty je povinná již několik let, revize kotlů 
vzbudila ohromné vášně u majitelů těchto kotlů.  
V letošním roce naši zákonodárci zmírnili 
dvouletou lhůtu na tříletou, takže je povinnost 
udělat jednou za tři roky revizi takových kotlů. 
Kvapem se i blíží rok 2022, od kterého budou 
zakázány kotle na tuhá paliva s emisní třídou horší 
než 3. To znamená, že pokud tato zákonná 
podmínka nebude splněna, hrozí pokuta až do 

výše 50.000,- Kč. V případě možného požáru  
a poškození vaší nemovitosti bude pojišťovnu 
zajímat, jestli máte tyto revize. Pokud je nemáte, 
je s velkou pravděpodobností jisté, že nemáte 
nárok na pojistné plnění. Zajímavou peněžní 
pomocí se mohou stát kotlíkové dotace. Tyto 
žádosti sbírá, vyhodnocuje a vyplácí Jihomoravský 
kraj. Oproti prvním výzvám se vše zjednodušilo, již 
nejsou nutná tzv. mikroopatření. Neváhejte to 
využít a svůj případný záměr telefonicky 
konzultujte s pracovnicemi Krajského úřadu.   
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NA CO MYSLET PŘI OPRAVÁCH NAŠICH NEMOVITOSTÍ 
 

Jak jistě všichni víme, naše obec leží  
v ochranném pásmu Národního parku Podyjí  
a v krajinné památkové zóně Vranovsko-Bítovsko. 
To, že jsme v těchto oblastech, znamená, že je na 
naší obci něco výjimečného, ale zároveň to nese 
větší nároky na plánování oprav našich 
nemovitostí v byrokratické podobě, kdy podle 
příslušné legislativy musíme žádat  
o závazná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy (Správa Národního parku Podyjí  
a Městský úřad Znojmo – Odbor školství, kultury  
a památkové péče). Co vše konkrétně spadá do 
zmíněných oprav, se můžeme dočíst zde: 
provádění stavby, změna stavby, terénní úpravy, 
umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce  
na nemovitosti. Z tohoto výčtu činností lze 

konstatovat, že i oprava a nátěr fasády podléhají 
vydání závazného stanoviska. Pokud někdo 
provádí práce bez vydaného závazného 
stanoviska, dopouští se přestupku a hrozí mu 
pokuta v řádech několika tisíců korun. 

Abychom ušetřili peněženkám a času našich 
občanů, rádi zprostředkujeme setkání  
s garantem Národního památkového ústavu  
na obecním úřadě, se kterým můžete konzultovat 
své záměry. Na místě se může  
i vypsat žádost o závazné stanovisko, kterou 
úřednice Městského úřadu odveze do Znojma. 
Nutné je pouze to, abyste kontaktovali starostu 
obce, který Vám sdělí datum příjezdu garanta. 
Stačí jen vše řešit včas a můžete se vyhnout 
nepříjemnostem… 

 

STŘÍPKY Z OBCE 
 
Jako další způsob informování našich občanů bude 
zasílání SMS zpráv. Před zavedením tohoto 
systému budete kontaktováni, zda budete ochotni 
poskytnout na tento účel svá telefonní čísla. 

Na základě zajištění dostupnosti služeb nabízíme 
možnost odvozu na nákup pro naše starší 
spoluobčany. Začít s touto službou by se mělo po 
novém roce.  

Dne 11. listopadu jsme se připojili k výzvě 
Ministerstva vnitra a ve 13:30 se rozezněl zvon na 
věži kostela jako symbolické uctění padlých 
v bojích I. světové války. 

Vyzýváme všechny majitele psů, aby si po svých 
psech uklízeli! Dále je upozorňujeme, že existuje 
vyhláška na volný pohyb psů – na návsi není 
v žádném případě dovoleno mít psa na volno. 

Opět žádáme všechny, co mají historické 
fotografie z obce a jejího života, zda by nám je 
neposkytli. Postupně je sbíráme a rádi bychom 
vydali obrázkovou publikaci.  

Náš občan Ladislav Huděc se zúčastnil 
mezinárodního závodu psovodů ozbrojených 
složek v Ostravě Studénce. Tohoto závodu se 
zúčastnilo 20 nejlepších psovodů z České 
republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Pan 
Huděc tento závod se svým psem Kurtem vyhrál. 
Velká gratulace!  
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU 
 

V našem pořadu pokračujeme rokem 1951 

 

Žňové hlídky 
Pro zajištění sklizně a nebezpečí požáru byly během letních měsíců organizovány hlídky. V kanceláři MNV se 
u telefonu střídali členové lidové milice, v hasičské zbrojnici členové hasičského sboru. Pochůzky po obci a u 
mlátiček obstarávali muži od 18 do 65 roků vždy po 2 do půlnoci a po 2 po půlnoci. 

Družstevní drůbežárna 
JZD si objednalo z Rájce-Jestřebí dřevěnou drůbežárnu pro 500 nosnic. Tato byla v zimních měsících 
postavena na zděném základě na pozemku za pilou. 

Dobývání bramborů a řepy 
Do těchto prací byli zapojeni všichni občané, poněvadž dobývání bramborů a řepy vázlo. Podzimní počasí 
však dovolilo, že tyto podzimní práce mohly býti dokončeny. Dodávková povinnost bramborů byla splněna 
k 28. říjnu. Při dobývání cukrovky vypomáhali i žáci národní školy, kteří sházeli na hromady 2 ha cukrovky. 
Jejich práce byla honorována. Dostali od JZD za 1 hod. 6 Kč. 

Nábor členů do SČSP 
Svaz čsl.-sovětského přátelství provedl v 1. týdnu měsíce listopadu nábor nových členů do SČSP. Dvojice 
funkcionářů navštívily každou domácnost a přesvědčováním získaly nových 36 členů. Tím se stal SČSP 
největší organizací v obci počtem svých členů 94. 

Výsadba návsi okras. stromy 
Na návrh předsedy Spolku zahrádkářů Stanislava Holíka zakoupil MNV okrasné stromy – sakury a hloh – na 
vysázení návsi. Členové spolku zahrádkářů a svazu mládeže vykopali jámy a stromky zasadili. Žáci nár. školy 
stromky upevnili ke kůlům. 

Úprava hráze rybníka 
KNV v Brně přidělil na úpravu hráze rybníka proti kostelu částku 20.000 Kč. Tuto práci prováděla Krajská 
vodohospodářská správa a zadala práci zdejším občanům: Špačkovi Fr., Skotákovi A. ml. a Pánkovi Al. Tyto 
práce byly provedeny v měsících říjnu, listopadu a prosinci. 

Slavnostní plenární schůze MNV 
K výročí Velké říjnové socialistické revoluce byla na 7. listopadu svolána plenární veřejná schůze MNV do 
hostince u Paulasů. Schůzi zahájil předseda MNV Jar. Teplý a pěknými slovy znázornil, co Říjnová revoluce 
pro lidstvo na celém světě přinesla a jaký význam má i pro pracujícího občana ČSR. Po jeho projevu měli žáci 
národní školy kulturní program. Slavnostní proslov měl předseda SČSR Janda R. Hymnami byl slavnostní 
večer ukončen. 

 

Pokračování příště… 
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Z KALENDÁŘE 
 
Zpívání u vánočního stromu se bude konat v sobotu 22. prosince 2018 od 16:30 u obecního úřadu. 

Betlémské světlo bude do naší obce přivezeno na Štědrý den v 10:00 ke kostelu. 

Na Štědrý den 24. prosince 2018 od 20:30 bude sloužena vánoční bohoslužba v našem kostele. 
 

V únoru se můžete těšit na dětský karneval. O přesném datu budete ještě informováni. 

Na základě velkého ohlasu na promítání starých fotografií uděláme druhé kolo promítání z dalších fotek 
z obecního archivu a soukromých sběratelů. O přesném datu budete ještě informováni. 

Přijali jsme nabídku pracovnic orgánu památkové péče a v našem kulturním zařízení proběhne beseda 
o naší obci v souvislosti s památkovou ochranou. Dozvědět se můžete i plno doposud nepublikovaných 
informací z historie naší obce. O přesném datu budete ještě informováni. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Za uplynulé období oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny tito naši občané: 
Marešová Dominika, Solař Adam, Papoušková Jana ml., Štepánek Antonín, Vacíková Jitka, Železná Jana, 

Hojný Peter a Hons Miroslav 
 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví! 
 

Narodili se: 
Šimon Prchal a Zoe Hamříková 

 
Navždy nás opustili: 

Miroslav Papoušek, Ivana Kamanová a Vladimír Železný 
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