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  SLOVO STAROSTY  
 

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další číslo našeho 

zpravodaje, které bude v souvislosti s koncem 

čtyřletého funkčního období tak trochu i bilanční. 

Za uplynulé období se ledasco udělalo a nejen to 

viditelné, jako jsou realizované projekty, ale  

i neviditelné (některé zásadní změny ve fungování 

obecního úřadu).  

Běžný život naší obce neustále plyne kupředu  

a časté připomínání minulosti a žití z ní je jen cesta 

k zástavě veškerého rozvoje. Pevně věřím, že  

z komunálních voleb vzejde zastupitelstvo, které 

bude chtít posouvat naši Lesnou kupředu a kde 

budou aktivní lidé se zájmem pro obec něco udělat 

a to nejen v rámci svého mandátu.  

Být zastupitelem je funkce nejenom čestná, je to  

i poslání. Poslání, které zároveň zavazuje k věcem, 

ve kterých bude daný člověk nadále pokračovat – 

ve věcech prospěšných pro naši obec a pro naše 

občany.  Mezi tyto záležitosti v první řadě patří 

stmelování komunity, pomoc občanům  

a posilování zdejšího společenského života 

na různých úrovních. Do těchto prospěšných věcí 

rozhodně nepatří prosazování svých osobních  

a rodinných zájmů.  

Ivo Prchal, starosta obce 

 

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
 

21. června se konalo zasedání zastupitelstva naší 

obce. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 

č. 4/2018, závěrečný účet obce Lesná za rok 2017, 

účetní uzávěrku obce za rok 2017. Dále projednalo 

a schválilo dofinancování nového dopravního 

automobilu pro JSDH Lesná a individuální dotaci 

na provoz TIC ve Vranově nad Dyjí. Zastupitelstvo 

projednalo počet zastupitelů v dalším volebním 

období, kde ponechalo stávajících 7. Zastupitelstvo 

vzalo na vědomí účast v soutěži Vesnice roku. 

Neschválilo nákup knih Znojemsko z nebe. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 
 

Na konci každé etapy je vždy důležité složit své 

účty. Volební období 2014 – 2018 je již téměř 

minulostí a je na čase si zesumírovat, jak se za čtyři 

roky posunula obec kupředu. Za tuto dobu se 

realizovalo 16 projektů, kdy se investovalo  

do obecního majetku (oprava kostela je rozdělená 

do dvou etap) z dotačních prostředků (nejsou zde 

započítány projekty aktivní politiky zaměstnanosti 

a vyúčtování výjezdů JSDH). 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet projektů do obecního majetku 

financovaných z dotací 
1 2 1 1 2 3 4 4 5 
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Z výše uvedené tabulky jde vidět nárůst investiční 

aktivity do obecního majetku, ve které by bylo 

třeba ještě několik let pokračovat, aby se tento 

majetek dostal na nějakou přijatelnou úroveň. 

Z hlediska objemu přijatých dotací lze vidět nárůst  

i v následující tabulce (nejsou zde započítány 

dotace na výkon státní správy, dotace na volby, 

sčítání lidu, vyúčtování výjezdů JSDH, aktivní 

politiku zaměstnanosti a kompenzací ztrát za lesy 

na území národních parků).  

V roce 2018 se jedná o stav k 31. 8. 2018  

(na základě plateb nebo vydaných rozhodnutí). 

 

Naše obec však není jen o dotacích nebo 

realizovaných větších projektech. Lesná má, měla 

a bude mít další problémy. Základem bylo 

dokončit územní plán, který byl nakonec vydán 

v roce 2015. Tomuto předcházela na konci roku 

2014 složitá jednání, aby se nemusela vracet 

krajská dotace. To se nakonec podařilo. Dalším 

důležitým milníkem v dějinách obce bylo 

dokončení obecních symbolů, které bylo  

na přelomu let 2002 a 2003 z neznámých důvodů 

pozastaveno. V září 2015 tak mohl starosta převzít 

od tehdejšího Předsedy Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR Jana Hamáčka dekret o udělení 

symbolů. Tímto krokem byla naší obci dodána 

identita v podobě vlajky a znaku. 

Velký posun nastal v technice obecních 

zaměstnanců – již bylo neúnosné sekat náves 

zahradními sekačkami. V roce 2015 byl zakoupen 

zahradní traktor, čímž se ušetřilo velké množství 

času nejen při sekání. To samé platí o motorovém 

foukači, který nahradil košťata, jež sloužila spíše 

k opírání některých pracovníků. V zimním období 

přijde vhod zametací kartáč. Zakoupením této 

techniky se ušetřil čas a naši pracovníci se mohou 

věnovat jiné činnosti. Byla vyčištěna rokle  

u hřbitova, která připomínala spíše černou skládku 

a hyzdila vjezd do naší obce. Zrevitalizovala se 

švestková alej u silnice k Hornímu Břečkovu, 

probíhaly práce na koupelce, byla opravena 

budova kulturního zařízení, sklad pracovníků, 

vybudována nová kuchyně v mateřské škole, 

opravena fasáda obecního úřadu, kulturního 

zařízení a nespočet dalších malých akcí. 

Velká péče byla věnována i kulturnímu životu. Byla 

založena nová tradice setkávání občanů  

u loveckého letohrádku a bylo realizováno plno 

dalších nových ať už jednorázových nebo 

periodických akcí (Lampiónový průvod s dýňovou 

stezkou, Malování Lesné, Připomínka výročí 150 

let od vysvěcení kostela apod.).  

O Lesné se začalo psát i v tisku a to nejen 

v souvislosti s úspěchy sportovního družstva SDH 

Lesná. Vznikly články např. o podepsaném 

Memorandu Podyjské tmavé oblohy (resp. novém 

veřejném osvětlení). Ohromnou propagací naší 

obce byla účast v soutěži Vesnice roku, kde jsme 

získali Diplom za příkladnou péči o historickou 

zástavbu obce. V letošním roce navštívil naši obec 

na své pracovní cestě hejtman Jihomoravského 

kraje Bohumil Šimek (před několika lety naprosto 

nemyslitelná věc). V rámci připomínky výročí 150 

let od výročí posvěcení kostela celebroval mši 

svatou brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle 

(hierarchicky nejvýše postavená osoba v diecézi). 

Velice dobrou pověst za své působení v kategorii 

JPO III získala naše jednotka (od 1. 1. 2015). I to byl 

jeden z faktorů, který nám pomohl k získání 

hasičské cisterny Tatra 815 4x4 od Hasičského 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výše dotace v tis. Kč 495,4 287,7 255 70 275 518,6 405 1.576,8 2.876,2 
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záchranného sboru Jihomoravského kraje 

v prosinci 2017 a to zcela zdarma. Díky úspěšnosti 

jednotky jsme dostali dvojí dotaci na pořízení 

nového dopravního automobilu, který bude  

již brzy dodán a bude mít širší využití. 

Změny nastaly i ve fungování obecního úřadu.  

Na základě poptávky místních jsme po splnění 

náležitých podmínek dostali povolení vykonávat 

vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů). 

Největším krokem však bylo vytvoření systému 

uložení veškerých písemností a archiválií obce. 

Tomu předcházel stav, kdy archivní písemnosti 

obce byly uloženy v různě velkých krabicích  

ve vlhkém prostředí tak, že hrozilo jejich 

poškození, zcizení a případné zneužití. S povolením 

patřičného orgánu bylo skartováno nebo 

odvezeno do archivu několik tun dokumentů z let 

1954 – 2010. Řada těchto dokumentů byla již silně 

poškozena plísní a musela se vysušovat  

a čistit. Tato důležitá akce trvala přibližně rok  

a byla dokončena těsně před rekonstrukcí budovy 

obecního úřadu. Důležitým počinem je i pravidelné 

informování občanů a to nejen v podobě tohoto 

zpravodaje. 

Dalším důležitým krokem bylo řešení odpadového 

hospodářství. Byl zajištěn hodně využívaný 

kontejner na textil; se změnou legislativy se 

musela vyřešit i likvidace kovového odpadu  

a bioodpadu (všeobecně platí, že se musí flexibilně 

reagovat na měnící se legislativu). Významným 

krokem bylo i zavedení tzv. malé seperace, kdy 

řada našich občanů má doma nádoby na plast  

a bioodpad. 

Pozitivní na tomto všem je to, že se nám na Lesné 

podařil „rozjet čas“. A to nejen zvýšenou aktivitou 

na obci samotné, ale i na kostelní věži, kdy se nám 

po více jak deseti letech podařilo zprovoznit 

hodiny na věži. 

Žít z minulosti a z toho, co se zde událo, by však 

bylo zcela alibistické, musíme se dívat kupředu. 

Mnohem větší práce je totiž ještě před námi. 

 

  DOKONČENÍ OPRAVY KOSTELA SV. TEREZIE  
 

Jedno z velkých předsevzetí se nám letos podaří 

splnit – bude dokončena kompletní oprava 

vnějšího pláště našeho kostela. Již po ukončení 

první etapy v loňském roce vzbudil výsledek 

stavebních prací velmi kladný ohlas. V letošním 

roce můžeme díky dotačním prostředkům navázat 

na loňské opravy a opravu fasády kompletně 

dokončit. Z celkových nákladů na tuto etapu  

ve výši přibližně 570 tis. Kč bude hrazeno 250 tis. 

Kč z rozpočtu Ministerstva kultury a 215.200 Kč  

z rozpočtu Jihomoravského kraje.  

Náš kostel je unikátní nejen tím, že je ve vlastnictví 

obce, ale i tím, že má bohatě zdobenou fasádu, 

což je na vesnický kostel netypické. Po opravě se 

kostel stane důstojnou dominantou středu obce.  

Na tuto stavbu, na kterou místní občané (ať  

už česky nebo německy mluvící) pořádali sbírky  

a sami ji stavěli, můžeme být velmi hrdí 
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OPRAVA STŘECHY V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ OBCE 
 

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás 

informovali o získání dotace na opravu střechy na 

kulturním zařízení. Opravu realizuje firma Filko  

a na přelomu září a října (podle počasí) budou 

práce kompletně hotové. Oprava střechy navazuje 

na loňskou výměnu oken a dveří, kdy jsme zamezili 

vstupu do budovy zejména hlodavcům, nyní novou 

krytinou zabráníme zatékání do tohoto objektu.  

V měsíci srpnu jsme vyspravili fasádu a zevnějšek 

budovy bude po dokončení opravy střechy působit 

jako důstojné místo pro setkávání lidí a pořádání 

kulturních akcí. Do budoucna nás určitě ještě čeká 

výměna otopné soustavy a oprava sociálního 

zařízení. 

 

  LEVANDULOVÉ SÁZENÍ  
 

Ve čtvrtek 26. července se konala na dětském 

hřišti netradiční akce – v rámci zlepšení prostředí  

u dětského hřiště se kolem vysazovaly levandule, 

které mají tvořit jakousi přirozenou hranici tohoto 

zařízení (namísto dřevěného plotu).  

Každý, kdo přišel, si mohl zasadit levanduli  

a zároveň k ní zapíchnout lístek se svým jménem.  

Akce se vyvedla a navštívilo ji asi 40 účastníků. 

MALOVÁNÍ LESNÉ 
 

Jeden prázdninový den se sešlo v kulturním 

zařízení několik dětí a dospělých nejen z Lesné. 

Všichni dohromady malovali, jak vidí naši obec. 

Pro všechny byly připraveny papíry, pastelky  

a vodové barvy. Během pár chvil se na papíře 

objevil větrný mlýn, hasičské auto nebo logo Tatry, 

fontána, lovecká chata a další krásné obrázky.  

Dětem byly nabarveny dlaně, které si otiskly  

na papír.  

Namalované obrázky byly vystaveny při příležitosti 

150 let vysvěcení našeho kostela, kde si je mohli 

návštěvníci prohlédnout. 
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 PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ 150 LET OD VYSVĚCENÍ KOSTELA  
 

2. září 2018 si obec připomněla 150. výročí 

vysvěcení kostela sv. Terezie z Avily. Při této 

příležitosti sloužil mši svatou brněnský biskup 

Mons. Vojtěch Cikrle, za hojné účasti kněží  

a domácích i přespolních věřících. Po skončení mše 

bylo všem přítomným nabídnuto občerstvení 

 v kulturním zařízení obce, kde si mohli 

prohlédnout i vystavené obrázky, které malovaly 

naše děti. Všichni účastníci si mohli odnést 

památeční obrázek vyrobený právě k příležitosti 

připomínky tohoto výročí. 

Přípravě na tuto vzpomínku předcházel velký úklid 

kostela mnoha dobrovolníky ve spolupráci  

s obecními pracovníky. Kostel byl vyzdoben a bylo 

nachystáno pohoštění. Všem patří velký dík  

za dobře připravenou akci, velký dík patří i všem 

dárcům (květinová výzdoba, občerstvení). Dík patří 

též kněžím z Fatymu Přímětice a Vranov nad Dyjí 

za organizaci programu mše svaté. 

Během pohoštění si mohli všichni přítomní 

příjemně popovídat nejen mezi sebou,  

ale i s otcem biskupem.  

Ohlasy z řad obyvatel jsou jen kladné. 

 

STŘÍPKY Z OBCE 
 

Během letošních prázdnin se nezahálelo ani 

v mateřské škole. Po vybudování kuchyně 

v loňském roce se opět vylepšilo prostředí  

ve školce – byla provedena výměna prken  

na pískovišti, zakoupen altán pro zastínění dětí  

na pískovišti, vybudovány zahradní lavice se 

stolem a letadlo jako další herní prvek na zahradu.  

V sobotu 22. září bude od 8:00 do 8:30 probíhat 

v naší obci odvoz nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad bude odvážen ze sběrného 

místa.  

Od úterý 25. září (8:00) do středy 26. září (14:00) 

bude v naší obci (ze sběrného místa) probíhat 

odvoz velkoobjemového odpadu. 

V sobotu 14. 7. 2018 se starosta obce zúčastnil 

slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola 

soutěže Vesnice roku. Vyhlášení se konalo  

ve vítězné obci Hrušky (u Brna) a naše obec získala 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu 

obce. Schválí-li krajské zastupitelstvo finanční 

ocenění vítězům, pak dostaneme  

od Jihomoravského kraje darem částku 50 tis. Kč. 
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  PERGOLA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI  
 

Jistě jste si všimli, že na dětském hřišti vyrostla 

pergola. Od roku 2015, kdy jsme postavili dětské 

hřiště, jsme uvažovali o vybudování přístřešku pro 

uživatele tohoto zařízení. K našemu rozhodnutí 

přispěla i poptávka maminek a babiček o vytvoření 

něčeho, kam by se mohly schovat před přímým 

sluncem. 

Pergola vychází z návrhu plánu na výstavbu 

víkendového domu z roku 1938. Jejím stavitelem 

měl být Franz Neřiva bydlící na čísle 64. 

Z původního návrhu však bylo použito pouze 

zápraží. Původní délka byla zkrácena o 1 metr,   

a to na 4 metry.  

Obec tuto pergolu nemusela financovat –  

na zakázku dárce ji vybudoval místní truhlář Jakub 

Svozil. 

 

KRUŠNÉ LÉTO JEDNOTKY 
 

Naše jednotka prožila poměrně rušné prázdniny. 

Zejména srpen byl velmi náročný a houkání sirény 

se v tomto měsíci stalo zcela běžným doplňkem 

života naší obce. V měsíci červenci měla naše 

jednotka 3 výjezdy. 2. července jednotka vyjížděla 

pod náš hřbitov, kde hořela tráva ve struze.  

16. července byl vyhlášen II. stupeň poplachu při 

požáru pole a kombajnu u obce Šafov  

a 20. července hořela ve Štítarech u odbočky  

na pláž struha a část posekaného pole.  

S pokračováním dlouhotrvajícího sucha situace 

gradovala v srpnu, kdy naše jednotka vyjížděla 

k desíti událostem. Hned 1. srpna byli hasiči 

dvakrát v Citonicích, kde hořela nejprve struha  

a za necelou hodinu po návratu ze zásahu  

i posekané pole. Hned 3. srpna jeli naši hasiči opět 

do Štítar na požár struhy. To, že hasiči nejsou 

voláni pouze k požárům, je již všeobecně známo. 

10. srpna byli povoláni do Onšova, kde tahali 

z betonové nádrže na vodu srnče. Struha hořela  

i mezi Vracovicemi a Milíčovicemi, kam naši hasiči 

vyrazili 17. srpna. V úterý 21. srpna naše jednotka 

vyjížděla dvakrát – nejprve dopoledne do Vracovic, 

kde hořel les směrem na Olbramkostel, a poté  

na Cínovou horu do Citonic, kde hořela tráva. 

Hned následující den hořel u Štítar les a byl 

vyhlášen II. stupeň poplachu. 23. srpna jsme  

v  ranních hodinách jeli ke znovuzahořelým 
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pařezům po požáru lesa ve Štítarech a odpoledne 

vše gradovalo požárem lesa v obci Kravsko. 

Alarmujícím na tomto všem je to, že mimo požáru 

kombajnu bylo s největší pravděpodobností 

příčinou vzniku všech ostatních požárů selhání 

lidského faktoru – odhození nedopalku.  

Vzhledem k vysokým teplotám bylo veškeré hašení 

pro naše hasiče fyzicky velmi náročné. Je však 

nutné vyzdvihnout tu skutečnost, že se během čtyř 

let (kdy je naše jednotka v kategorii JPO III) 

podařilo vybudovat jednotku, která funguje a kde 

jsou všichni ochotni pomáhat druhým. Takové 

společenství lidí je důležitější než cokoliv jiného. 

Na takové úrovni zde hasiči (ať už jako spolek nebo 

jako jednotka) nikdy nefungovali.  

 

 

  LADISLAV  HUDĚC MISTREM REPUBLIKY  
 

Z koníčku se stalo zaměstnání. To je příběh našeho 

občana Ladislava Huďce st., který je veleúspěšným 

psovodem Policie České republiky. Svoje vynikající 

výsledky ve cvičení psů potvrdil na nedávném 

Mistrovství ČR ve služební kynologii, které se 

konalo ve dnech 3. - 7. 9. v rekreačním středisku 

Solenice. Tohoto mistrovství se zúčastnilo  

28 psovodů ze 14-ti krajů, každý kraj vyslal dva 

nejlepší psovody. Jméno Ladislav Huděc bylo  

na prvním místě hned ve dvou kategoriích – 

nejprve uspěl se svým psem Kurtem v jednotlivcích  

a poté vyhrál se svým kolegou Jindřichem Šulcem  

i kategorii družstev.  

Ladislav Huděc se věnuje kynologii od roku 2000. 

Nejdříve pouze jako fyzická osoba v Dačicích  

a v roce 2010 spoluzakládal kynologickou 

organizaci ve Chvalovicích. Od roku 2013 je 

policejním psovodem. Jako policista předtím 

působil nejprve ve Slavonicích a poté ve Vranově 

nad Dyjí. Jeho prvním služebním psem je devítiletý 

Ozzy, se kterým nasbíral také několik ocenění. 

Současný pes Kurt má 3,5 roku a od března 

letošního roku má složenou zkoušku hlídkového 

psa policie. Pan Huděc nyní připravuje Kurta  

na další soutěže nejen u nás, ale i na Slovensku. 

Práce se psy vyžaduje velkou trpělivost a jedná  

se o běh na dlouhou trať. Vycvičit tak úspěšného 

psa jako je Kurt trvá asi 3 roky 3-4 hodiny denně. 

 

Gratulujeme k fantastickému výsledku  

na mistrovství a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

  

 

NOČNÍ POHÁROVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 
 

 

11. srpna 2018 se v naší obci uskutečnil již VII. 

ročník noční pohárové soutěže v požárním útoku. 

Tato akce nabývá každým rokem na popularitě. 

Důkazem toho je návštěvnost, která i letos 

překonala celkový počet obyvatel obce  

a skutečnost, že si k nám nachází cestu stále 
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kvalitnější týmy. Letos byli nováčkem kluci z Dešné 

a Police. Loňské prvenství a tím i putovní pohár 

obhajovali kluci z Mikulovic, což se jim nakonec 

nepovedlo a předali tak pohár do Černína. Celá 

akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře a všem 

se u nás velmi líbilo, k čemuž zcela jistě přispěla 

nově vybudovaná základna ze zámkové dlažby.  

Ta původní byla daleko za hranou životnosti a ani 

nesplňovala pravidla požárního útoku. Perfektně 

nasvícená trať se postarala o kvalitní výkony  

a skvělé zážitky pro diváky. LED osvětlení je pak 

takovou pomyslnou třešničkou na dortu. 

Poděkovaní patří sponzorům akce – Obec Lesná, 

Znojemský městský pivovar, Jan Hamřík, Rostislav 

Kreuzman, Autodoprava Jordán, Tony Speed, SDH 

Lesná a všem těm, kteří zapojili své síly. Celá 

soutěž byla zdokumentována a video sestřih je  

k vidění na YouTube, stačí do vyhledávače napsat 

"noční pohárová soutěž Lesná 2018" 

 

  ČINNOST SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA  
 

Od posledního vydaní našich listů se v SDH Lesná- 

sport událo mnoho věcí. Dokončili jsme historicky 

první sezónu ZNL- Znojemská liga. Byla to pro nás 

velmi cenná zkušenost, která nás doufám 

posunula zase o kus dál. Liga čítala celkem 11 kol  

a všech jsme se zúčastnili. S celkovým počtem 67 

bodů jsme obsadili konečné 7. místo. Jen pro 

zajímavost, vítěz z Černína získal bodů 119. Během 

letních měsíců jsme objeli nespočet soutěží.  

K dnešnímu dni (11. 9. ) je celkový počet soutěží 

29, což je nejvíc v historii. Za zmínku stojí třeba 

Křepice 14. 7. - 3. místo, čas 16:37; 4. 8. Žerotice - 

3.místo, 16:22; 31.8 Únanov - 2.místo, 15:30, což 

je náš nový týmový rekord na dvě hadice B. Mimo 

to jsme byli např. v Mikulovících (6. místo), 

Častohostice(N), Vedrovice (N), Šumná (3), 

Loděnice (4), Vémyslice (5), Vranín (7),  

2x Mladoňovice (9, 6), Nevcehle (N), Lesná (2, N) 

Jak vidíte, paleta umístění je opravdu pestrá, a již 

dávno nejsme tým, který se soustředí jen  

na hranice našeho okresu. V době vzniku tohoto 

článku nás ještě čeká pár soutěží, konkrétně 

nejdelší přesun sezóny do Šaratic, pak nás čeká 

ještě noční v Polici a sezónu ukončíme  

na mikulášské soutěži v Českém Rudolci. 

Připomínám, že i SDH má svůj FB profil, tak 

neváhejte a staňte se fanouškem stránky a mějte 

informace z první ruky.  
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU 
 

Naším dalším textem budeme pokračovat v roce 1951  

 

Svátek práce 

Místní občané a školní mládež se v počtu 155 zúčastnili manifestační oslavy 1. máje ve Vranově n/D. 

 

Jarní polní práce 

Jarní polní práce v JZD pokračovaly zdlouhavě. Za pomoci státní traktorové stanice byly tyto práce jakž takž 

zvládnuty přece včas. Velmi se však opozdilo sázení bramborů, které byly zasázeny teprve v první polovině 

měsíce června. 

 

Změna majitele domu č. 43 

Poněvadž majitel domu č. 43 Krupier Jan se přestěhoval do Satalic u Prahy, bylo nutné dům osídlit. JZD 

potřebovalo pro družstevní vepřín budovu čp. 13, kterou vlastnil Jakeš Zdeněk. Mezi oběma majiteli byla 

dohodnuta výměna, takže Jakeš Zdeněk se nastěhoval do čp. 43 a v čís. 13 a části stodoly v čís. 14 byl 

vybudován prozatímní vepřín. 

 

Den svobody 

Dne 6. května byla místním národním výborem uspořádána v hostinci u Paulasů oslava květnové revoluce 

s následujícím programem: 

1. Zahájení – předseda MNV Teplý Jar. 

2. Píseň: My jsme děti republiky 

3. Kulturní vložka – 1. třída nár. školy 

4. Proslov – řed. šk. Fr. Horák 

5. Kult. vložka – 2. třída nár. školy 

6. Závěr – hymny. 

 

Žňové práce v JZD 

Letošní úroda byla vcelku dobrá. Poněvadž bylo nutné urychlit žňové práce, vyhlásil MNV pracovní povinnost 

všech občanů. Pracovní morálka občanů nebyla dobrá. Většinu úrody pokosila samovazy státní traktorová 

stanice. JZD zakoupilo starší mlátící garnituru v Jaroměřicích n. Rok. – mlátička 32 coulů. Mlátilo se na dvou 

mlátičkách. Hlavní výmlat byl za čís. 11. Zavedením elektrického světla k této mlátičce bylo mláceno i v noci. 

Sláma byla uskladněna do dvou stohů. Dodávková povinnost ke státu byla splněna na 100%. Všechno obilí 

vymláceno nebylo. Bylo uloženo ve stodolách. Mláceno bylo v zimních měsících. Poslední obilí bylo 

vymláceno v únoru 1952. 

 

Pokračování příště… 
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  Z KALENDÁŘE  
 

V pátek 28. září bude v 16 hodin v parku za kostelem slavnostně vysázena lípa k výročí 100 let od vzniku 

Československa. Po zasázení této lípy budou v kulturním zařízení promítány staré fotografie z naší obce, 

které se nám doposud podařilo sesbírat. 

 

Ve dnech 5. a 6. října budou probíhat na území celé České republiky komunální volby. Volební místnosti se 

otevřou jako obvykle v pátek 5. října od 14:00 a vhodit svůj hlas do hlasovací urny budete moci do 22:00. 

V sobotu bude hlasovací místnost otevřena od 8:00 do 14:00. Občané, kteří by chtěli hlasovat a jejich 

zdravotní stav jim nedovolí hlasovat ve volební místnosti, mohou požádat o příchod volební komise  

k nim domů. 

 

V neděli 21. října v 15:00 bude v našem kostele sloužena pouťová mše ke sv. Terezii, patronce našeho 

kostela. Při této mši poděkujeme i za úrodu letošního roku. 

 

Společně s kněžími naší oblasti si připomeneme na hřbitově památku našich blízkých zemřelých. Dušičková 

pobožnost se bude na místním hřbitově konat v neděli 28. října ve 14:15. 

 

Po loňském kladném ohlasu bychom chtěli zopakovat lampionový průvod s dýňovou stezkou. Akce je 

předběžně naplánována na pátek 2. listopadu od 17:30. Sraz bude u kostela. 

 

I letos se uskuteční každoroční posezení s důchodci. Je předběžně naplánováno na pátek  

23. listopadu od 14:00 v budově kulturního zařízení. 

 

V souvislosti s blížícími se Vánoci bude v sobotu před adventem (1. prosince) postaven na návsi vánoční 

strom a betlém, který měl loni premiéru. Během tohoto dne budou i vánoční dílny, kde si každý bude moci 

vyrobit nebo upéct nějakou malou pozornost. O přesném čase budete informováni.  

 

V souvislosti s Vánoci nás pak čeká zpívání u vánočního stromu a vánoční bohoslužba. O přesných datech 

budete informováni.  

 

O všem podstatném se dozvíte na webu obce v kalendáři, na našem Facebooku nebo se můžete přihlásit 

k odběru e-mailových zpráv na e-mail oulesna@seznam.cz 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

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

Dvořáková Liliana, Karásek Jiří, Karásek Vojtěch, Petrželka Josef, Prchalová Lenka, Tománek Zdeněk  

a Zachová Pavlína 

 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví! 
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