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Zprávy z obce 

Informace o opravách a investicích 

Zprávy z mateřské školy 

Jak si letos vedl požární sport 

 



 

Zasedání zastupitelstva obce je podle 

§93 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

  
 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou další číslo našeho 

zpravodaje, ve kterém vás informujeme 

o aktuálním dění v obci. Dokončují se investiční 

akce letošního roku a v těchto dnech postupně 

finišují přípravy projektů pro podání ž

o dotace na roky 2018 a začíná se s

projektů na rok 2019.  

  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPIT
 

Dvacáté páté zasedání zastupitelstva obce 

se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září a zastupitelstvo 

schválilo rozpočtové opatření 5/2017 a 6/2017. 

Dále vzalo na vědomí závěrečné účty za rok 2016 

svazků obcí, ve kterých je naše obec 

členem – Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí 

Vranovska, Svazku obcí ležících v Národním parku 

Podyjí a Vodovodů a kanalizací Znojemsko. 

Zastupitelstvo schválilo členský příspěvek Místní 

akční skupině Jemnicko, vzalo na vědomí stav 

 

  
 

 

  Z
 

Červenec 2017 se do kroniky výjezdů naší jednotky 

zapsal jako jeden z nejtěžších, co jsme kdy měli. 3. 

července jsme byli povoláni k téměř 

apokalyptickému požáru do Suchohrdel u Znojma, 

kde byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu (ten

v našem kraji vyhlášen naposledy p
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Víte že? 
Zasedání zastupitelstva obce je podle  

§93 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

veřejné. 

 

SLOVO STAROSTY 

další číslo našeho 

zpravodaje, ve kterém vás informujeme  

obci. Dokončují se investiční 

těchto dnech postupně 

finišují přípravy projektů pro podání žádostí  

na roky 2018 a začíná se s přípravami  

O všem podstatném budete zcela jistě informováni 

prostřednictvím našeho zpravodaje

prostřednictvím spekulací

V letošním roce nás čekají volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky

šanci každý občan starší 18

osud naší republiky není lhostejný. 

země vydá po volbách správným směrem…

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

dání zastupitelstva obce  

se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září a zastupitelstvo 

schválilo rozpočtové opatření 5/2017 a 6/2017. 

Dále vzalo na vědomí závěrečné účty za rok 2016 

svazků obcí, ve kterých je naše obec  

Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí 

Národním parku 

Podyjí a Vodovodů a kanalizací Znojemsko. 

Zastupitelstvo schválilo členský příspěvek Místní 

akční skupině Jemnicko, vzalo na vědomí stav 

dokončenosti projektů, schválilo nového člena 

JSDH a vzalo na vědomí zprávu

dotace na chodník v 

přezkumu hospodaření obce za rok 2017 (bez chyb 

a nedostatků). Zastupitelstvo se zabývalo 

připomínkami některých místních a chalupářů 

k zápachu z výkrmny prasat a rozhodlo, že se 

obrátí na kontrolní orgány v

a životního prostředí. 

Z ČINNOSTI JEDNOTKY 

Červenec 2017 se do kroniky výjezdů naší jednotky 

zapsal jako jeden z nejtěžších, co jsme kdy měli. 3. 

července jsme byli povoláni k téměř 

ohrdel u Znojma, 

kde byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu (ten byl 

před dvěma 

lety). V Suchohrdlech zasahovalo 27 jednotek, 

vrtulník a požár pohltil 35 hektarů pole, silážní žlab 

a stoh. O tomto požáru inf

média.  

Další požár za účasti naší jednotky byl 8. července 

u znojemské městské části Přímětice, kde shořelo 

 

O všem podstatném budete zcela jistě informováni 

prostřednictvím našeho zpravodaje a rozhodně ne 

prostřednictvím spekulací. 

letošním roce nás čekají volby do Poslanecké 

ny Parlamentu České republiky, kde má 

šanci každý občan starší 18-ti let ukázat, zda mu 

osud naší republiky není lhostejný. Kéž se naše 

země vydá po volbách správným směrem… 

Ivo Prchal, starosta obce 

  

dokončenosti projektů, schválilo nového člena 

JSDH a vzalo na vědomí zprávu starosty o získání 

 obci a výsledek dílčího 

přezkumu hospodaření obce za rok 2017 (bez chyb 

a nedostatků). Zastupitelstvo se zabývalo 

připomínkami některých místních a chalupářů 

výkrmny prasat a rozhodlo, že se 

trolní orgány v oblasti hygieny  

 

). V Suchohrdlech zasahovalo 27 jednotek, 

vrtulník a požár pohltil 35 hektarů pole, silážní žlab 

a stoh. O tomto požáru informovala i celostátní 

Další požár za účasti naší jednotky byl 8. července 

u znojemské městské části Přímětice, kde shořelo 



 

přibližně 14 hektarů pole. Hasební práce výrazně 

komplikoval silný vítr.  

V sobotu 15. července po šesté hodině ráno naši 

hasiči vyjížděli na Šumnou k požáru pilin. Další 

červencový výjezd byl do Jazovic k nahlášenému 

požáru pole a lesa. Zde naše jednotka nakonec 

nemusela zasahovat.  

24. července jsme vyjeli na žádost starosty obce 

Onšov do Švýcarské zátoky vytahovat plastový 

kontejner na komunální odpad ze stráně. 
 

 

  
 

V sobotu 9. září se u loveckého letohrádku 

uskutečnila akce Loučení s létem. Jednalo se o akci 

spolupořádanou s obcí Horní Břečkov a Správou 

Národního parku Podyjí, která navazovala na akce 

předešlé v letech 2015 (Vítání jara) a 2016 (Vítání 
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přibližně 14 hektarů pole. Hasební práce výrazně 

V sobotu 15. července po šesté hodině ráno naši 

iči vyjížděli na Šumnou k požáru pilin. Další 

červencový výjezd byl do Jazovic k nahlášenému 

požáru pole a lesa. Zde naše jednotka nakonec 

24. července jsme vyjeli na žádost starosty obce 

Onšov do Švýcarské zátoky vytahovat plastový 

ntejner na komunální odpad ze stráně. 

Kontejner se do stráně dostal vinou dokazování si 

vlastní síly (nebo blbosti) návštěvníků některé 

z diskoték na vranovské přehradě. 

Poslední červencový výjezd byl k nám na Lesnou, 

kdy jsme hasili za pomocí práškového

přístroje hořící trafostanici. Požár zřejmě vznikl 

díky hnízdu bodavého hmyzu uvnitř trafostanice. 

Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje měla naše 

jednotka celkem 14 výjezdů

                                 

 

 

LOUČENÍ S LÉTEM 

ří se u loveckého letohrádku 

uskutečnila akce Loučení s létem. Jednalo se o akci 

spolupořádanou s obcí Horní Břečkov a Správou 

Národního parku Podyjí, která navazovala na akce 

předešlé v letech 2015 (Vítání jara) a 2016 (Vítání 

léta). Pro asi šedesátku zúč

nachystáno příjemné posezení u nádherného 

loveckého letohrádku obklopeného lesem

za hudebního doprovodu.

 

                    

Kontejner se do stráně dostal vinou dokazování si 

vlastní síly (nebo blbosti) návštěvníků některé  

z diskoték na vranovské přehradě.  

Poslední červencový výjezd byl k nám na Lesnou, 

kdy jsme hasili za pomocí práškového hasicího 

přístroje hořící trafostanici. Požár zřejmě vznikl 

díky hnízdu bodavého hmyzu uvnitř trafostanice. 

Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje měla naše 

jednotka celkem 14 výjezdů. 

 

léta). Pro asi šedesátku zúčastněných bylo 

nachystáno příjemné posezení u nádherného 

loveckého letohrádku obklopeného lesem 

za hudebního doprovodu. 

 



 

PARLAMENTNÍ VOLBY V
 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou na celém 

území naši republiky parlamentní volby. 

Volební místnosti otevřou v pátek 20. října od 14

hodin do 22:00. V sobotu budete moci dát svůj 

hlas od 8:00 do 14:00.  

Naše volební místnost bude sídlit v kanceláři 

obecního úřadu. K samotné volbě je nutné

platný doklad totožnosti. Pokud volič neprokáže 

 

 

 

 

  OPRAVA KULTURNÍHO ZA
 

Jak jste si všichni mohli všimnout, na našem 

kulturním zařízení jsou nová okna. 

zpravodaji jste se dočetli, že nové členění oken 

navrhla Správa Národního parku Podyj

můžeme říct, že Správa navrhla levnější variantu 

a v budově je více světla. V krátkém časovém 

úseku by měly být dodány i vchodové dveře, čímž 

budou završeny práce na zevnějšku budovy. 

Naši pracovníci ovšem pilně pracují i na vnitřku, 

kde jsme si již na přelomu roku opravili sál a teď 

nás čeká druhá místnost. Opravy oken a dveří byly 

nutností, protože nám do objektu vnikali hlodavci 

a některá okna již nešla zavírat, takže kromě 

hlodavců nám mohli do budovy vnikat i nezvané 

(ne)lidské návštěvy. V budoucnu nás čeká oprava 

střechy, jež je v havarijním stavu. 
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PARLAMENTNÍ VOLBY V NAŠÍ OBCI 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou na celém 

ní volby.  

Volební místnosti otevřou v pátek 20. října od 14-ti 

hodin do 22:00. V sobotu budete moci dát svůj 

Naše volební místnost bude sídlit v kanceláři 

samotné volbě je nutné přinést 

okud volič neprokáže 

svoji totožnost, nebude mu umožněno volit

jej volební komise zná osobně)

Občané, kterým zdravotní stav nedovoluje přijít 

do volební místnosti, mohou hlasovat do přenosné 

volební schránky. Tuto službu si však musíte 

objednat po telefonu na obecním úřadě (515 291 

301). 

 

OPRAVA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Jak jste si všichni mohli všimnout, na našem 

kulturním zařízení jsou nová okna. V minulém 

nové členění oken 

navrhla Správa Národního parku Podyjí a dnes 

můžeme říct, že Správa navrhla levnější variantu  

krátkém časovém 

úseku by měly být dodány i vchodové dveře, čímž 

budou završeny práce na zevnějšku budovy.  

Naši pracovníci ovšem pilně pracují i na vnitřku, 

již na přelomu roku opravili sál a teď 

nás čeká druhá místnost. Opravy oken a dveří byly 

nutností, protože nám do objektu vnikali hlodavci 

a některá okna již nešla zavírat, takže kromě 

hlodavců nám mohli do budovy vnikat i nezvané 

udoucnu nás čeká oprava 

Po skončení provozu hospody 

pronájmu hledali nového nájemce, ale nikdo se 

nepřihlásil, proto zastupitelstvo rozhodlo, že z

budovy uděláme kulturní a společenské centrum 

v obci. Dnes již víme, že to byla správná volba, 

zařízení je poměrně dost využíváno a může si jej 

pronajmout opravdu každý.

Za necelé dva roky byla tato budova využita 

na soukromé akce více jak v

Nejméně ve čtyřech případech byla budova 

využita obcí pro kulturní akce a ve dvou případech 

Sborem dobrovolných hasičů. Mimo to je budova 

využívána skupinkou místních, kteří v

měsících pravidelně hrají v

               
 

 

svoji totožnost, nebude mu umožněno volit (i když 

jej volební komise zná osobně).  

Občané, kterým zdravotní stav nedovoluje přijít  

do volební místnosti, mohou hlasovat do přenosné 

volební schránky. Tuto službu si však musíte 

po telefonu na obecním úřadě (515 291 

Po skončení provozu hospody jsme se záměrem 

hledali nového nájemce, ale nikdo se 

nepřihlásil, proto zastupitelstvo rozhodlo, že z této 

budovy uděláme kulturní a společenské centrum 

. Dnes již víme, že to byla správná volba, 

zařízení je poměrně dost využíváno a může si jej 

opravdu každý.  

Za necelé dva roky byla tato budova využita  

na soukromé akce více jak v desíti případech. 

Nejméně ve čtyřech případech byla budova 

ta obcí pro kulturní akce a ve dvou případech 

Sborem dobrovolných hasičů. Mimo to je budova 

využívána skupinkou místních, kteří v zimních 

měsících pravidelně hrají v sále stolní tenis. 

 



 

K SOUSEDSKÝM SPORŮM
 

V poslední době se na nás obrací lidé, kteří by rádi 

vyřešili problém se svým sousedem nebo 

majitelem některého z okolních pozemků. 

V dobách dřívějších bylo zcela běžné obracet se 

na předsedu MNV nebo zajít na „výbor“. Ono 

ovšem uběhlo několik let a změnila se legislativa. 

Pokud tedy někoho v noci ruší bujaré veselí 

u souseda, starosta ani obecní úřad s tím 

nemohou nic dělat. Jedná se o rušení nočního 

klidu a k této události je nejlepší volat policii

(pokud nepomůže předchozí napomenutí)

nutné si ovšem uvědomit, že policie toto hlášení 

předá přestupkové komisi a za každé projednání 

přestupku obec musí zaplatit 1.500,- 

nejlepším řešením být k sobě tolerantní 

a nevyhledávat zbytečné (někdy i malicherné) 

spory. Vždyť se přece neslaví každý den…

 

Budete-li sázet stromy u společné hranice 

pozemků se sousedem, myslete na dodržení 

vzdálenosti, která je citovaná v § 1017 

zákoníku („Má-li pro to vlastník pozemku rozumný 

důvod, může požadovat, aby se soused zdržel 

sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 

pozemků, a vysadil-li je nebo nechal

aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis 

nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, 

platí pro stromy dorůstající obvykle výšky 

přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost 

od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní 

stromy 1,5 m.“). Když se vám tedy na dvoře nelíbí 

sousedova zeď, domluvte se s ním, že ji vylíčíte 

 

VENKOVNÍ POSILOVNA D
 

Jak jste již mohli zaregistrovat, za naším kulturním 

zařízením vyrostla venkovní posilovna. 

devět cvičebních prvků – hrazdy, posilování 
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SOUSEDSKÝM SPORŮM, NOČNÍMU KLIDU A JINÉMU OBTĚŽO

obrací lidé, kteří by rádi 

vyřešili problém se svým sousedem nebo 

majitelem některého z okolních pozemků.  

V dobách dřívějších bylo zcela běžné obracet se  

na předsedu MNV nebo zajít na „výbor“. Ono 

a změnila se legislativa. 

Pokud tedy někoho v noci ruší bujaré veselí  

u souseda, starosta ani obecní úřad s tím 

nemohou nic dělat. Jedná se o rušení nočního 

klidu a k této události je nejlepší volat policii 

(pokud nepomůže předchozí napomenutí). Je 

si ovšem uvědomit, že policie toto hlášení 

předá přestupkové komisi a za každé projednání 

 Kč. Proto je 

nejlepším řešením být k sobě tolerantní  

a nevyhledávat zbytečné (někdy i malicherné) 

každý den… 

li sázet stromy u společné hranice 

pozemků se sousedem, myslete na dodržení 

vzdálenosti, která je citovaná v § 1017 občanského 

li pro to vlastník pozemku rozumný 

důvod, může požadovat, aby se soused zdržel 

těsné blízkosti společné hranice 

li je nebo nechal-li je vzrůst, 

li jiný právní předpis 

li z místních zvyklostí něco jiného, 

platí pro stromy dorůstající obvykle výšky 

ná vzdálenost  

od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní 

“). Když se vám tedy na dvoře nelíbí 

sousedova zeď, domluvte se s ním, že ji vylíčíte 

vápnem, protože vysazování tújí vás určitě bude 

stát více peněz, zabere místo na dvoře a nic 

nevyřeší, protože bude trvat delší dobu, než 

vyrostou. Navíc se sousedovi bude držet ve zdech 

vyšší vlhkost…  

 

Další možné obtěžování řeší §1013 občanského 

zákoníku: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že 

odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají 

na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně 

omezují obvyklé užívání pozemku; to platí 

i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise 

na pozemek jiného vlastní

takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, 

ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

V překladu to znamená, že pokud něco někomu 

vadí, obrací se přímo na soud, který posoudí, zda 

se jedná o míru nepřiměřenou místním poměrům 

– z toho vyplývá, že výsledek žaloby je vždy nejistý.

 

Vždy je důležité spolu komunikovat a rozumně se 

s chladnou hlavou domlouvat na kompromisu. To 

však jistě není v noci prostřednictvím SMS zpráv 

mezi sousedy nebo to, že

obecním úřadě, který nemá ani pravomoc 

zasahovat do těchto sporů.

 

Buďme tedy k sobě tolerantní 

lidmi.

 

VENKOVNÍ POSILOVNA DOKONČENA 

Jak jste již mohli zaregistrovat, za naším kulturním 

zařízením vyrostla venkovní posilovna. Je zde 

hrazdy, posilování – 

bench, žebřiny, přístroj na veslování, surfovací 

zařízení, přístroj na přitahování a shyby, lavice na 

sedy – lehy, bradla a elipsovité zařízení. 

MU OBTĚŽOVÁNÍ 

vápnem, protože vysazování tújí vás určitě bude 

, zabere místo na dvoře a nic 

yřeší, protože bude trvat delší dobu, než 

se sousedovi bude držet ve zdech 

Další možné obtěžování řeší §1013 občanského 

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že 

odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

luk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají 

na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně 

omezují obvyklé užívání pozemku; to platí  

i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise 

na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 

takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, 

ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“  

V překladu to znamená, že pokud něco někomu 

vadí, obrací se přímo na soud, který posoudí, zda 

se jedná o míru nepřiměřenou místním poměrům 

z toho vyplývá, že výsledek žaloby je vždy nejistý. 

Vždy je důležité spolu komunikovat a rozumně se  

s chladnou hlavou domlouvat na kompromisu. To 

však jistě není v noci prostřednictvím SMS zpráv 

, že si někdo stěžuje na 

který nemá ani pravomoc 

zasahovat do těchto sporů. 

edy k sobě tolerantní – to nás dělá lepšími 

 

bench, žebřiny, přístroj na veslování, surfovací 

zařízení, přístroj na přitahování a shyby, lavice na 

lehy, bradla a elipsovité zařízení.  



 

Prozatím nebyla z bezpečnostních důvodů 

otevřena, avšak jak se dokončí střecha na kostele, 

bude co nevidět přístupná.  

Posilovací stroje mohou využívat všichni

140 cm do 120 kg. Projekt byl z velké části 

 
 

HASIČSKÁ TATRA SE PO
 

V sobotu 9. září měli naši občané možnost 

shlédnout u hasičské zbrojnice hasičský automobil 

Tatra 30 z roku 1928, který v letech 1

vykonával svoji službu místním obyvatelům. Starší 

hasiči u tohoto vozu zavzpomínali na léta služby 

 

ZPRÁVY Z
 

V poslední době se poměrně výrazně rozmohly 

platby bankovním převodem a mnohé občany 
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Prozatím nebyla z bezpečnostních důvodů 

a na kostele, 

Posilovací stroje mohou využívat všichni od výšky 

velké části hrazen 

z finančních prostředků Ministerstva pro místní 

rozvoj částkou 218.619,

procentům celého díla.  

Ať tedy posilovna slouží svému účelu!

 

              

HASIČSKÁ TATRA SE PO TÉMĚŘ PŮLSTOLETÍ VRÁTILA NA LESNOU

V sobotu 9. září měli naši občané možnost 

shlédnout u hasičské zbrojnice hasičský automobil 

v letech 1945 – 1972 

vykonával svoji službu místním obyvatelům. Starší 

hasiči u tohoto vozu zavzpomínali na léta služby 

tohoto automobilu a vzpomněli si na již zemřelé 

hasiče, kteří vyjížděli s tímto automobilem 

pomáhat místním. Pokud jste se nestihli na Tatru 

podívat, tak je vystavena

v Kočí u Chrudimi, jež jistě stojí za návštěvu.
 

                   
 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

V poslední době se poměrně výrazně rozmohly 

platby bankovním převodem a mnohé občany 

překvapuje, že tento způsob je

Číslo našeho účtu je 14829741/0100, při platbě 

finančních prostředků Ministerstva pro místní 

částkou 218.619,- Kč, což odpovídá 70-ti 

 

Ať tedy posilovna slouží svému účelu! 

 

TILA NA LESNOU 

tohoto automobilu a vzpomněli si na již zemřelé 

hasiče, kteří vyjížděli s tímto automobilem 

pomáhat místním. Pokud jste se nestihli na Tatru 

je vystavena v Hasičském muzeu  

u Chrudimi, jež jistě stojí za návštěvu. 

 

překvapuje, že tento způsob je možný i na naší obci. 

účtu je 14829741/0100, při platbě  



 

za odpady se jako variabilní symbol uvádí číslo 

popisné. Platby v hotovosti se zásadně přijímají 

pouze v úředních hodinách! Obecní úřad však 

nezajišťuje pouze vybírání poplatků. Starost

má v kompetenci celou agendu Czech Point 

– můžete si na obecním úřadu nechat udělat výpis 
  

Úřední hodiny OÚ Lesná:  

Pondělí: 8:00-11:00 (účetní)

Úterý:  8:00-11:00 (účetní)

Čtvrtek:   

 

Lešení již postupně mizí a my se můžeme kochat 

novým vzhledem našeho kostela. Kostel projde 

(nebo spíš už z části prošel) při této rekonstrukci 

několika změnami. Tou první znatelnou je oprava 

střechy věže. Když se na počátku devadesátých let 

kostel opravoval, na věži se vylepily jen chybějící 

křidlice. Zub času se na střeše podepsal a již byla 

v havarijním stavu (o opravě střechy z

žebříku jsme vás informovali v minulých číslech 

zpravodaje). Nevzhlednou zkorodovanou košilku 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dne 22. září jsme přivítali podzim a školní rok 

2017/2018 je již v plném proudu. V letošním 

školním roce máme v mateřské škole zapsáno 

devatenáct dětí. Z tohoto počtu plní osm dětí 

povinnou předškolní docházku.  Do Základní školy 

v Šumné odešly z naší mateřské školy tři děti. 

Každý den vítáme nejenom místní děti, ale také 

děti dojíždějící z okolních vesnic 

Vracovic, Horního Břečkova, Onšova, Chvalatic 

a Bítova.  

Během prázdnin jsme se na nový školní rok 

chystali nejenom tvorbou výukových plánů 

a přípravou pomůcek, ale také zlepšováním 

prostředí mateřské školy. Především se podařilo 

provést rekonstrukci školní kuchyně. Chtěla bych 
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za odpady se jako variabilní symbol uvádí číslo 

Platby v hotovosti se zásadně přijímají 

Obecní úřad však 

nezajišťuje pouze vybírání poplatků. Starosta obce 

má v kompetenci celou agendu Czech Point  

obecním úřadu nechat udělat výpis  

z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis 

z insolvenčního rejstříku, výpis z bodového 

hodnocení řidiče, výpis z živnostenského rejstříku, 

výpis z veřejných rejstříků atd. Mimo to starosta 

a místostarostka mohou ověřovat podpisy a listiny.

11:00 (účetní) 16:00-18:00 (starosta, místostarostka)

11:00 (účetní) 

  16:00-18:00 (starosta, místostarostka)
 

 
 

OPRAVA KOSTELA 

Lešení již postupně mizí a my se můžeme kochat 

novým vzhledem našeho kostela. Kostel projde 

prošel) při této rekonstrukci 

několika změnami. Tou první znatelnou je oprava 

čátku devadesátých let 

kostel opravoval, na věži se vylepily jen chybějící 

křidlice. Zub času se na střeše podepsal a již byla 

havarijním stavu (o opravě střechy z hasičského 

minulých číslech 

ovanou košilku 

pod křížem z pozinkovaného plechu 

měděná košilka, která již tolik nevyčnívá. Žaluzie na 

věži byly opatřeny nátěrem ladícím k

 

Nyní věž, byť prozatím 

majestátně vzhlíží na všechny strany na

je přirozenou dominanto

větší sounáležitosti, neboť naši předkové, obyvatelé 

Liliendorfu, tento kostel budovali vlastníma rukama 

a z vlastních finančních zdrojů.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

podzim a školní rok 

2017/2018 je již v plném proudu. V letošním 

školním roce máme v mateřské škole zapsáno 

devatenáct dětí. Z tohoto počtu plní osm dětí 

povinnou předškolní docházku.  Do Základní školy 

v Šumné odešly z naší mateřské školy tři děti. 

en vítáme nejenom místní děti, ale také 

děti dojíždějící z okolních vesnic – Milíčovic, 

Vracovic, Horního Břečkova, Onšova, Chvalatic  

Během prázdnin jsme se na nový školní rok 

chystali nejenom tvorbou výukových plánů  

aké zlepšováním 

prostředí mateřské školy. Především se podařilo 

provést rekonstrukci školní kuchyně. Chtěla bych 

velice poděkovat panu starostovi za osobní účast 

a velkou pomoc při plánování, projektování

koordinaci prací, dovozu, nákupu vybavení 

a realizaci celé akce. Práce paní kuchařky je pro 

zdraví a správný vývoj dětí velmi důležitá

a finančně málo ohodnocená. Motivací pro další 

obětavou práci je spokojenost dětí i nás dospělých 

a nyní i pěkné pracovní prostředí. Naší společnou 

snahou je, aby mateř

bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění pro děti 

i dospělé s prostorem pro otevřenou spolupráci 

a partnerské vztahy.  

Mateřská škola vychází z vypracovaného ŠVP „Jen 

si děti všimněte, co je krásy na světě“ se 

zaměřením na ekologicko

z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis  

rejstříku, výpis z bodového 

hodnocení řidiče, výpis z živnostenského rejstříku, 

s z veřejných rejstříků atd. Mimo to starosta  

a místostarostka mohou ověřovat podpisy a listiny. 

18:00 (starosta, místostarostka) 

místostarostka) 

pozinkovaného plechu nahradila nová 

měděná košilka, která již tolik nevyčnívá. Žaluzie na 

věži byly opatřeny nátěrem ladícím k barvě fasády. 

Nyní věž, byť prozatím stále zahalena lešením, 

majestátně vzhlíží na všechny strany naší obce, kde 

ou a upevňuje v nás pocit 

, neboť naši předkové, obyvatelé 

Liliendorfu, tento kostel budovali vlastníma rukama 

vlastních finančních zdrojů. 

velice poděkovat panu starostovi za osobní účast  

a velkou pomoc při plánování, projektování, 

koordinaci prací, dovozu, nákupu vybavení  

izaci celé akce. Práce paní kuchařky je pro 

zdraví a správný vývoj dětí velmi důležitá  

a finančně málo ohodnocená. Motivací pro další 

obětavou práci je spokojenost dětí i nás dospělých 

a nyní i pěkné pracovní prostředí. Naší společnou 

snahou je, aby mateřská škola byla místem 

bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění pro děti  

i dospělé s prostorem pro otevřenou spolupráci  

Mateřská škola vychází z vypracovaného ŠVP „Jen 

si děti všimněte, co je krásy na světě“ se 

zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí 



 

k péči o své zdraví. Hlavním cílem je vést děti 

k samostatnosti, trpělivosti, k osvojování zásad 

zdravého životního stylu, zvládání praktických 

dovedností každodenního života, k rozvoji fantazie 

 

NOČNÍ POHÁROVÁ SOUTĚ
 

V sobotu 12. 8. 2017 se uskutečnil již šestý ročník 

noční soutěže požárního útoku v Lesné. Tato 

soutěž pomalu ale jistě nabírá na popularitě, 

letošních celkových 19 týmu je toho jasným 

důkazem a troufám si tvrdit, že 

o trochu lepší, teplejší počasí zcela určitě by

se přehoupli přes magickou dvacítku účastníků. 

Samotná soutěž probíhala klasickým dvoukolovým 

systémem a byla rozdělena do dvoukategorii dle 

obsahu požární střikačky. V kategorii "SPECIAL" se 

na start se chystali týmy: Černín, 

Šaratice, Křepice, Běhařovice, Blížkovice, Rácovice, 

Grešlové Mýto, Milíčovice, Třebelovice

V kategorii "do PS1500" se na start chystali týmy: 

Kojatice, Šumná, Citonice, Starý Petřín, Šafov,

Štítary, Lukov a Mašovice. V tomto pořadí byly 

týmy i klasifikovány. Zajímavostí naši soutěže je 

přidané finále o věcné ceny, kterého se 

první tři týmy z každé kategorie: Mikulovice, 

Černín, Kojatice, Šaratice, Šumná, Citonice

pořadí týmu psané jako konečné. Toto finále se 

běželo na jednotnou stříkačku, kterou poskytl pan 

Milan Nechvátal. 
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k péči o své zdraví. Hlavním cílem je vést děti  

k samostatnosti, trpělivosti, k osvojování zásad 

zdravého životního stylu, zvládání praktických 

dovedností každodenního života, k rozvoji fantazie 

a kreativity, k bezproblémovému zač

do kolektivu svých vrstevníků, k respektování 

stanovených pravidel a odlišností každého jedince.

Dana Kavanová, ředitelka MŠ Lesná

               

NOČNÍ POHÁROVÁ SOUTĚŽ NA LESNÉ

se uskutečnil již šestý ročník 

noční soutěže požárního útoku v Lesné. Tato 

ale jistě nabírá na popularitě, 

letošních celkových 19 týmu je toho jasným 

 kdyby bylo  

cela určitě bychom 

účastníků.  

Samotná soutěž probíhala klasickým dvoukolovým 

systémem a byla rozdělena do dvoukategorii dle 

obsahu požární střikačky. V kategorii "SPECIAL" se 

 Mikulovice, 

řepice, Běhařovice, Blížkovice, Rácovice, 

Grešlové Mýto, Milíčovice, Třebelovice a Lesná.  

t chystali týmy: 

Kojatice, Šumná, Citonice, Starý Petřín, Šafov, 

Mašovice. V tomto pořadí byly 

y. Zajímavostí naši soutěže je 

kterého se účastnili 

kategorie: Mikulovice, 

Šaratice, Šumná, Citonice; i zde je 

pořadí týmu psané jako konečné. Toto finále se 

ou poskytl pan 

Vítěz si odnesl hlavní cenu v podobě putovního 

poháru, který věnovalo digitální tiskové studio CSP 

a velký sud piva od Znojemsk

pivovaru, jenž byl také 

akce. Týmy na druhé až šesté 

postupně věcné ceny od

piva,) Milan Nechvátal

Svoboda (1l Jack Daniels)

Vodka Božkov), SDH Lesná

V základní části soutěže nám tým z

nový traťový rekord a to časem 15.49. 

Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře 

a troufnu si tvrdit, že se nám vše povedlo na 100%, 

nikomu se nic nestalo a vše proběhlo v duchu fair 

play. Jediné zklamání je jistě totální vyhoření 

domácího týmu, takové 

a nejsme první ani poslední tým

stalo. Ono je to velmi nár

takovou akci, člověk se furt

a samotný sportovní výkon potom hold není 

takový, jak by fanoušek očekával, na dru

stranu doma se má rozdávat což jsme splnili beze

zbytku. Tak snad příští rok. Za SDH Lesná bych 

chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na 

a kreativity, k bezproblémovému začlenění  

do kolektivu svých vrstevníků, k respektování 

stanovených pravidel a odlišností každého jedince.

Dana Kavanová, ředitelka MŠ Lesná 

 

Ž NA LESNÉ 

Vítěz si odnesl hlavní cenu v podobě putovního 

který věnovalo digitální tiskové studio CSP 

a velký sud piva od Znojemského městského 

 hlavním sponzorem celé 

akce. Týmy na druhé až šesté příčce si odnesly 

postupně věcné ceny od Stánek Šumná(30l sud 

) Milan Nechvátal (15l sud piva), Luboš 

(1l Jack Daniels), Neznámý sponzor (1L 

SDH Lesná (1L Zelená Božkov).  

V základní části soutěže nám tým z Černína vytvořil 

traťový rekord a to časem 15.49.  

Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře  

si tvrdit, že se nám vše povedlo na 100%, 

nikomu se nic nestalo a vše proběhlo v duchu fair 

zklamání je jistě totální vyhoření 

cího týmu, takové věci prostě ke sportu patří 

poslední tým, kterému se tohle 

stalo. Ono je to velmi náročné celý den chystat 

takovou akci, člověk se furt ohlíží na ostatní  

a samotný sportovní výkon potom hold není 

jak by fanoušek očekával, na druhou 

stranu doma se má rozdávat což jsme splnili beze 

tí rok. Za SDH Lesná bych 

kteří se jakkoliv podíleli na 



 

 

přípravě celé akce. Jmenovat zde nikoho nebudu, 

každý jistě ví. Řeknu jen Obec Lesná- 

šlo horko těžko a jsem velmi rád, že spolupráce 

mezi SDH a obcí je na vysoké úrovni již n

takže díky Vám pánové bývalí a i nynější 

starostové. Dík patří také všem přihl

JAK SI LETOS VEDL PO
 
Vítám Vás u dalšího dílu sportovní části SDH. 

V letošní sezóně, která začala 6. května

událo opravdu mnoho, navázali jsme spousty 

nových přátelství, zažili mnoho legrace, ale 

i smutku z nepovedených běhů a vcelku hodně nás 

trápila různá zranění- věc, která ke sport

patří, ale pro nás věc celkem nevídaná. 

Nepamatuji si, že by se nám během roku 

zranilo/zmrzačilo tolik lidí. Dokonce

kamáradi z jiných týmu měli "strach" za nás 

v případě potřeby běžet :-) Onoho 6. 

již tradičně zavítali na první letošní klání do Šatova, 

kde se nám celkem daří, to se potvrdilo i letos 

a obsadili jsme druhou příčku. Hned další víkend 

byla na programu okrsková soutěž, která se až na 

jednu výjimku konala vždy na Lesné, což je škoda, 

protože v jiných okrskových částí se pořadatelství 

střídá, kdežto tady je to vždycky na nás. Soutěž 

měla tradiční složení- Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí. 

Zde jsme svého přemožitele nenašli a obsadili tak 

zcela nečekaně první místo. Tahle soutěž byla 

postupová a my tak měli právo postupu do 2.

kterého jsme se ale neúčastnili, protože proběhlo 

den před naší okrskovou soutěží (1.kolo). Pokud 

jste se zarazili, tak věřte, že nejste sami, a

to naši páni z OSH 

V květnu jsme pak jestě vyrazli obhajovat 

prvenství do Grešlového Mýta, což se podařilo, 

takže první místo a sud doma, vlastně v hasičárně. 

Další víkend 27. 5. byl Lukov (2. místo)

6. místo a zatím nejlepší letošní čas 16:50. 

V Křepicích jsme byli úplně poprvé, čehož si všimli 

Lesňácké listy 

9 

přípravě celé akce. Jmenovat zde nikoho nebudu, 

 bez té by to 

těžko a jsem velmi rád, že spolupráce 

obcí je na vysoké úrovni již několik let, 

valí a i nynější 

také všem přihlížejícím 

spoluobčanům a zúčastněným týmům, především 

pak týmu z SDH Šaratice, kteř

kilometrů a stali se během

opravdovými přáteli a o to tu jde

Vítězství je sice krásná věc, ale mezilidské dobré 

vztahy jsou k nezaplacení!

JAK SI LETOS VEDL POŽÁRNÍ SPORT 

dílu sportovní části SDH.  

la 6. května, se toho 

opravdu mnoho, navázali jsme spousty 

nových přátelství, zažili mnoho legrace, ale  

nepovedených běhů a vcelku hodně nás 

která ke sportu zákonitě 

nás věc celkem nevídaná. 

, že by se nám během roku 

zranilo/zmrzačilo tolik lidí. Dokonce i naši 

kamáradi z jiných týmu měli "strach" za nás  

 5. jsme jako 

rvní letošní klání do Šatova, 

kde se nám celkem daří, to se potvrdilo i letos  

ed další víkend 

byla na programu okrsková soutěž, která se až na 

což je škoda, 

ástí se pořadatelství 

kdežto tady je to vždycky na nás. Soutěž 

Šumná, Štítary, Zálesí. 

svého přemožitele nenašli a obsadili tak 

zcela nečekaně první místo. Tahle soutěž byla 

pu do 2. kola, 

li, protože proběhlo 

(1.kolo). Pokud 

te sami, ale takhle 

vymysleli…  

V květnu jsme pak jestě vyrazli obhajovat 

což se podařilo, 

takže první místo a sud doma, vlastně v hasičárně. 

místo) a Křepice - 

6. místo a zatím nejlepší letošní čas 16:50.  

čehož si všimli  

i místní pořadatelé, a tak jsme pro ně byli velkou 

neznámou a pasovali nás na černého koně 

soutěže, což se málem potvrdilo, ale nakonec

po problémech v prvním kole na rozdělovači 

a v druhém kole na koši skončili šestí.

Červen byl o dost klidnější,

pouze na třech závodech. 3.6. v

4.6. v Morašicích - 7.místo ze 7 

letošní NP (neplatný pokus) a 10.

1.místo s časem 17:92. 

Červenec už se nesl v tradičním rytmu

sobota něco někde. 

1. 7. jsme jeli poprvé do Běhařovic a trošku 

nečekaně jsme tam vyhráli 1. místo a putovní 

pohár a navíc v rekordním čase letošního roku 

16:48. Hned po skončení jsme se přesunuli 

do Hostěradic - 4. místo a čas

v čase 15:22, což by znamenalo výh

začalo něco co se s námi táhlo

Potkali jsme tam tým z celkem vzdálených Šaratic

(okr. Vyškov). Šaratice si

Pepa a to neměl dělat, nejen že nám vyfo

místo, ale začali se s námi

akce tady na Znojemsku a kam si je pozvali, tam 

nás porazili. Jejich týmová

z nich celkem logicky stal 

ovšem brali sportovně a

zalíbilo... No, k tomu se dostanem

konala noční soutěž v Mladoňovicích a vzhledem 

k tomu že druhý den byl svátek, tak jsme se jeli 

podívat tam, kde jsme nikdy

obrovská, celkem bylo na startu cca 40 týmů 

častněným týmům, především 

pak týmu z SDH Šaratice, kteří vážili takovou porci 

kilometrů a stali se během sezóny našimi 

opravdovými přáteli a o to tu jde především. 

tězství je sice krásná věc, ale mezilidské dobré 

vztahy jsou k nezaplacení! 

Luboš Svoboda 

 

a tak jsme pro ně byli velkou 

neznámou a pasovali nás na černého koně 

se málem potvrdilo, ale nakonec jsme 

po problémech v prvním kole na rozdělovači  

a v druhém kole na koši skončili šestí. 

Červen byl o dost klidnější, poněvadž jsme byli 

ze na třech závodech. 3.6. v Bezkově - 1. místo, 

7.místo ze 7 účastníků a první 

(neplatný pokus) a 10. 6. v Milíčovicích - 

Červenec už se nesl v tradičním rytmu, tzn. každá 

jeli poprvé do Běhařovic a trošku 

nečekaně jsme tam vyhráli 1. místo a putovní 

v rekordním čase letošního roku 

16:48. Hned po skončení jsme se přesunuli  

místo a čas 16:98 (levý terč padl 

což by znamenalo výhru) a právě tam 

lo něco co se s námi táhlo až do konce sezóny. 

tam tým z celkem vzdálených Šaratic 

Šaratice si tam pozval náš strojník 

Pepa a to neměl dělat, nejen že nám vyfoukli třetí 

námi přátelit a objíždět různé 

nojemsku a kam si je pozvali, tam 

nás porazili. Jejich týmová barva je fialová a tak se 

z nich celkem logicky stal „Hnus Fialovej“. Kluci to 

ovšem brali sportovně a nakonec se jim to tak 

k tomu se dostaneme. V úterý 4.7 se 

Mladoňovicích a vzhledem  

k tomu že druhý den byl svátek, tak jsme se jeli 

podívat tam, kde jsme nikdy nebyli. Soutěž byla 

celkem bylo na startu cca 40 týmů  



 

 

z různých okresů, nejčastěji ovšem 

Třebíčska a Znojemska. Mladoňovice js

považovány za jedno z nejlepších druž

letos běhali i extraligu ČR v požárním útoku. Nám 

se tam příliš nedařilo a obsadili jsme 23.

8. 7. se konal Prokopov-poslední místo s NP. 

15. 7. byly na programu noční Křepice, kde se již 

naplno začal projevovat "syndrom Hnusu" my 

šestí, oni druzí. 22. 7. se konal noční pohár 

na nedaleké Šumné, kde není o motivaci nouze

a možná i proto jsme skončili poslední s NP. 

Na půdě odvěkého rivala se chce každý

a motivace je tak obrovská až dojde k 

vyhoření. Na Šumné celkem klasika… 

Srpen začal velmi úspěšně, 5.8 byly na programu 

hned dvě soutěže, první v Žeroticích

rekord sezóny 16:00 a Šaratice 

na druhém místě. V prvním kole jsme vytvořili 

traťový rekord, což znamenalo vcelku slušné 

vyhlídky na celkové prvenství a zisk putovního 

poháru, což se ovšem nekonalo. Večer jsme si 

zajeli spravit chuť do Šafova, kde js

2x 1. místo, ve speciálech a i v klasické PS12 bez 

úprav. 12. 8. měl přijít vrchol sezóny v podobě VI. 

ročníku noční pohárové soutěže v Lesné, což se ale 

jaksi nekonalo a my obsadili poslední místo s NP. 

Soutěž měla ovšem velmi pozitivní

a předčila tak naše veškeré očekávání. Opět nás 

zde porazili Šaratice a těm se tu tak líbilo, že tu 

i přespali ve stanu. Hned další sobotu 19.

v Blížkovicích si naše SDH odbyla premi

Znojemské hasičské lize v podobě 5. místa s časem 

19:22, což není špatný výsledek. Liga se běhá na tři 

hadice B, pohárovky vesměs pouze na 2B. 

V sobotu 26.8 jsme jako liž tradičně jeli na 

pohárovku do Havraníků, kde jsme na sedm

pokus konečně vyhráli a odvezli si putovní pohár, 

takže radóóóóst. Večer se jelo do Slupu
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zných okresů, nejčastěji ovšem z Jihlavska, 

Mladoňovice jsou právem 

jedno z nejlepších družstev v ČR, 

extraligu ČR v požárním útoku. Nám 

se tam příliš nedařilo a obsadili jsme 23. místo.  

poslední místo s NP.  

ramu noční Křepice, kde se již 

"syndrom Hnusu" my 

7. se konal noční pohár  

motivaci nouze,  

skončili poslední s NP.  

a půdě odvěkého rivala se chce každý vytáhnout 

a motivace je tak obrovská až dojde k úplnému 

spěšně, 5.8 byly na programu 

Žeroticích - 3. místo, 

 před námi  

jsme vytvořili 

vcelku slušné 

ky na celkové prvenství a zisk putovního 

nekonalo. Večer jsme si 

kde jsme obsadili  

klasické PS12 bez 

8. měl přijít vrchol sezóny v podobě VI. 

Lesné, což se ale 

jaksi nekonalo a my obsadili poslední místo s NP. 

Soutěž měla ovšem velmi pozitivní ohlasy  

a předčila tak naše veškeré očekávání. Opět nás 

atice a těm se tu tak líbilo, že tu  

přespali ve stanu. Hned další sobotu 19. 8.  

v Blížkovicích si naše SDH odbyla premiéru na 

hasičské lize v podobě 5. místa s časem 

což není špatný výsledek. Liga se běhá na tři 

měs pouze na 2B.  

V sobotu 26.8 jsme jako liž tradičně jeli na 

jsme na sedmý 

putovní pohár, 

Slupu - 2.místo, 

18:01 a kdo byl první? Ano, Šaratice.

přestávala být legrace a bylo

negativní bilancí něco dělat. V pátek 1.

tradiční pohár na koupališti v

za vcelku nepříjemného počasí uhráli vcelku 

příjemné 3. místo s časem 17:44. V sobotu 2.9 bylo

na programu slavnostní ukončení a vy

výsledků ZNHL a naše SDH tenhle závod ukončila s 

NP, takže opět poslední místo a Šaratice před 

námi. 16.9 se měl konat den velké odplaty a my 

vyrazili na nejdelší přesun letošní sezóny

Šaratic, kde se konal noční pohár. Tato so

patří mezi TOP 3 letošního roku. Zajímavostí je, že 

se běží uprostřed vesnice na hlavním silničním 

tahu obcí. Nakonec jsme skončili

z celkových 31 ale odplata se opět nekonala, 

místní Šaratice se umístili opět před n

 

Vše zde bylo na velmi profesionální úrovní, nám se 

tam velmi líbilo a příští rok tam pojedem

určitě zase. No a konečně 23.

sezónu v Polici, ve speci

a v PS12 bez úprav velmi cen

18:77. 

 

Celkem se náš SDH zúčastnil 24 soutěží

přivezl 14 medailových pozic

4x2.místo, 2x3.místo) A 6x se nám podařilo skončit 

na posledním místě, nutno podotknout, že to bylo

vždy s NP(neplatný pokus). 

 

Závěr tohoto článku bych věnoval

nějakým způsobem podí

sezóně, jmenovitě jsou to Obec Lesná, Milan 

Nechvátal-Grešlo, Jirka Svoboda

Roman Čermák-Boskovštejn, Marek Cihlář

Tomáš Stehlík-Černín, Robin Černý

z SDH Šaratice a Dominika Marešo

 
Za sportovní tým SDH Luboš Svoboda

Ano, Šaratice. To už pomalu 

přestávala být legrace a bylo potřeba s tou 

negativní bilancí něco dělat. V pátek 1. 9. byl 

tradiční pohár na koupališti v Únanově, kde jsme  

za vcelku nepříjemného počasí uhráli vcelku 

příjemné 3. místo s časem 17:44. V sobotu 2.9 bylo 

stní ukončení a vyhlášení 

výsledků ZNHL a naše SDH tenhle závod ukončila s 

takže opět poslední místo a Šaratice před 

mi. 16.9 se měl konat den velké odplaty a my 

nejdelší přesun letošní sezóny do 

Šaratic, kde se konal noční pohár. Tato soutěž 

letošního roku. Zajímavostí je, že 

se běží uprostřed vesnice na hlavním silničním 

akonec jsme skončili na 14. místě  

z celkových 31 ale odplata se opět nekonala, 

li opět před námi. 

velmi profesionální úrovní, nám se 

tí rok tam pojedeme zcela 

zase. No a konečně 23. 9. jsme ukončili 

sezónu v Polici, ve speciálech poslední s NP  

velmi cenné 2. místo s časem 

stnil 24 soutěží, ze kterých 

přivezl 14 medailových pozic (8x1.místo, 

4x2.místo, 2x3.místo) A 6x se nám podařilo skončit 

na posledním místě, nutno podotknout, že to bylo 

vždy s NP(neplatný pokus).  

Závěr tohoto článku bych věnoval všem, kteří se 

íleli na fungování v letošní 

sezóně, jmenovitě jsou to Obec Lesná, Milan 

Grešlo, Jirka Svoboda-Boskovštejn, 

kovštejn, Marek Cihlář-Šumná, 

Černín, Robin Černý-Černín, Kluci  

a Dominika Marešová-Lesná. 

  

Za sportovní tým SDH Luboš Svoboda 



 

 

LISTOVÁNÍ KRONIKOU

 

Naším dalším textem ukončíme rok 1948 a dále se podíváme do roku 1949

Mikulášská besídka 

Žáci národní a mateřské školy uspořádali dne 5.

přednesly přítomným pestrý veselý program. Po besídce byly všechny děti poděleny sáčkem cukroví a ovoce. 

Večer uspořádala místní osvětová rada mikulášskou besídku pro dospělé s taneční zábavou.

 

1949 

 

Vybavení školy novým nábytkem 

Až dosud měla zdejší škola staré, dlouhé lavice, staré několik desetiletí. Řídící uč. Frant. Horák podal proto 

žádost o subvenci ministerstvu školství, které žádosti vyhovělo a dalo škole 30.000 Kč. Z

koupen hotový nábytek – stolky a židle od firmy Slezák

7. prosince 1949. 

 

Promítání úzkých filmů 

Poněvadž nár. škola dostala půjčit od min. školství promítací přístroj, na úzký němý film pro potřeby školy 

a občané o tyto filmy projevili zájem, promítal říd. uč. Fr.

ve škole poučné i zábavné filmy pro dospělé. Přeplněná třída dokazovala, že se občané rádi poučí i pobaví.

 

Začátek škol. roku 

Dne 1. září byl zahájen nový školní rok. Do 1. třídy bylo zapsáno 16 dětí a do 2.

Horáková byla na dovolené pro mateřství, byla ustanovena na škol

z Jaroměřic n. Rokytnou. 

 

Podpisová zdravice k nar. J. V. Stalina 

U příležitosti 70. narozenin gen. J. V. Stalina obešly všechny dom

aby požádaly občany o podpisy na zdravici našemu příteli a učiteli J. V. Stalinovi. Aby občané vyjádřili svou 

vděčnost a lásku gen. Stalinovi, podepsali všichni bez výjimky. 

 

Akce 5 M 

V rámci akce 5 M (miliard) byly opraveny oba rybníky na návsi. Bahno bylo vyvezeno a byly vybetonovány 

hráze. V této akci bylo započato i s kanalizací Gottwaldovy ulice. Roury byly položeny od dolního rybníka až 

k číslu 18. 

Polovina domu čp. 21 byla zbourána, poněvadž by

zabráněno ve výhledu a docházelo k četným nehodám.
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU 

Naším dalším textem ukončíme rok 1948 a dále se podíváme do roku 1949

 

Žáci národní a mateřské školy uspořádali dne 5. prosince v hostinci u Paulasů mikulášskou besíd

přednesly přítomným pestrý veselý program. Po besídce byly všechny děti poděleny sáčkem cukroví a ovoce. 

Večer uspořádala místní osvětová rada mikulášskou besídku pro dospělé s taneční zábavou.

ejší škola staré, dlouhé lavice, staré několik desetiletí. Řídící uč. Frant. Horák podal proto 

žádost o subvenci ministerstvu školství, které žádosti vyhovělo a dalo škole 30.000 Kč. Z

stolky a židle od firmy Slezák z Bystřice pod Hostýnem. Nábytek byl dodán 

Poněvadž nár. škola dostala půjčit od min. školství promítací přístroj, na úzký němý film pro potřeby školy 

a občané o tyto filmy projevili zájem, promítal říd. uč. Fr. Horák pravidelně každou sobotu v

ve škole poučné i zábavné filmy pro dospělé. Přeplněná třída dokazovala, že se občané rádi poučí i pobaví.

Dne 1. září byl zahájen nový školní rok. Do 1. třídy bylo zapsáno 16 dětí a do 2. tř

Horáková byla na dovolené pro mateřství, byla ustanovena na škole výpomocná uč. Pavla Vanšová 

 

U příležitosti 70. narozenin gen. J. V. Stalina obešly všechny domácnosti dvojice funkcionářů všech složek, 

aby požádaly občany o podpisy na zdravici našemu příteli a učiteli J. V. Stalinovi. Aby občané vyjádřili svou 

vděčnost a lásku gen. Stalinovi, podepsali všichni bez výjimky.  

ly opraveny oba rybníky na návsi. Bahno bylo vyvezeno a byly vybetonovány 

kanalizací Gottwaldovy ulice. Roury byly položeny od dolního rybníka až 

Polovina domu čp. 21 byla zbourána, poněvadž byla vysunuta až ke komunikaci, čí

četným nehodám. 

Naším dalším textem ukončíme rok 1948 a dále se podíváme do roku 1949 

prosince v hostinci u Paulasů mikulášskou besídku. Děti 

přednesly přítomným pestrý veselý program. Po besídce byly všechny děti poděleny sáčkem cukroví a ovoce. 

Večer uspořádala místní osvětová rada mikulášskou besídku pro dospělé s taneční zábavou. 

ejší škola staré, dlouhé lavice, staré několik desetiletí. Řídící uč. Frant. Horák podal proto 

žádost o subvenci ministerstvu školství, které žádosti vyhovělo a dalo škole 30.000 Kč. Z těchto peněz byl 

Bystřice pod Hostýnem. Nábytek byl dodán  

Poněvadž nár. škola dostala půjčit od min. školství promítací přístroj, na úzký němý film pro potřeby školy  

Horák pravidelně každou sobotu v zimním období 

ve škole poučné i zábavné filmy pro dospělé. Přeplněná třída dokazovala, že se občané rádi poučí i pobaví. 

tř. 27 dětí. Poněvadž uč. L. 

výpomocná uč. Pavla Vanšová 

ácnosti dvojice funkcionářů všech složek, 

aby požádaly občany o podpisy na zdravici našemu příteli a učiteli J. V. Stalinovi. Aby občané vyjádřili svou 

ly opraveny oba rybníky na návsi. Bahno bylo vyvezeno a byly vybetonovány 

kanalizací Gottwaldovy ulice. Roury byly položeny od dolního rybníka až 

ke komunikaci, čímž bylo motoristům 

 

Pokračování příště… 



 

 

Posvícení na Lesné – (o stavění máje budete informováni, neděle 15. 10. 2017 ve 14:30 posvícenská mše 
svatá v kostele) 
 
Parlamentní volby – pátek a sobota 20. a 21. 10. 2017
 
Posezení s důchodci – předběžně stanovené datum pátek 24. listopadu
 
Stavění a zdobení vánočního stromu –
 
Zpívání u vánočního stromu – o datu budete informováni
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
 

Za uplynulé období oslavili kulaté 

Daniel Pozděna, Anna Švabíková, Kateřina Bláhová, Lucie Březnová, Jan Hamřík, Anna Zachová, 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví

Navždy nás opustil

Vojtěch Solař a Denisa Lahodná

Mnoho štěstí na společné cestě životem!

 

 

 

 

Cíl zpravodaje: Nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v

Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482

Do zpravodaje přispěli: Dana Kavanová, Ivo Prchal, 

Kontakt: lesnackelisty@obec

V elektronické podobě dostupné na obecním webu 
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Z KALENDÁŘE 
 

(o stavění máje budete informováni, neděle 15. 10. 2017 ve 14:30 posvícenská mše 

pátek a sobota 20. a 21. 10. 2017 

předběžně stanovené datum pátek 24. listopadu 

– sobota před 1. nedělí adventní 

o datu budete informováni 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

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

Kateřina Bláhová, Lucie Březnová, Jan Hamřík, Anna Zachová, 

Svobodová, Marie Bučková 

Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví 

 

Navždy nás opustila Marie Nechvátalová 

 

Sňatek uzavřeli:  

Vojtěch Solař a Denisa Lahodná, Věra Křížová a Dalibor Tulej

 

Mnoho štěstí na společné cestě životem! 

 

Lesňácké listy 

Cíl zpravodaje: Nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v

3/2017  

Evidenční číslo: MK ČR E 21991 

Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482

Náklad: 130 výtisků 

Tisk: Tiskárna WEGA Znojmo 

Šéfredaktor: Hana Prchalová 

Do zpravodaje přispěli: Dana Kavanová, Ivo Prchal, Luboš Svoboda

Kontakt: lesnackelisty@obec-lesna.eu 

elektronické podobě dostupné na obecním webu  

(o stavění máje budete informováni, neděle 15. 10. 2017 ve 14:30 posvícenská mše 

narozeniny tito naši občané: 

Kateřina Bláhová, Lucie Březnová, Jan Hamřík, Anna Zachová, Božena 

Věra Křížová a Dalibor Tulej 

Cíl zpravodaje: Nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v obci 

Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482 

Luboš Svoboda 


