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Ze zasedání zastupitelstva
IV. zasedání zastupitelstva 2015
Dne 23. července 2015 se uskutečnilo IV. zasedání zastupitelstva obce Lesná. Na tomto zasedání bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 2/2015, veřejnoprávní smlouva s Městysem Vranov nad Dyjí na spolufinancování TIC (jedná
se o každoroční příspěvek na provoz), směrnici č. 1/2015 – Spisový a skartační plán, pojištění členů a zásahových
automobilů JSDH Lesná a prodej nepotřebného majetku.
V diskuzi se debatovalo o zamýšleném ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce na pronájem nebytových prostor
na č. p. 84.

V. zasedání zastupitelstva 2015
Ve čtvrtek 27. srpna 2015 se konalo V. zasedání zastupitelstva obce Lesná, na kterém se schválilo rozpočtové opatření
č. 3/2015, odpis pohledávky a byla projednána výzva vlastníkovi pozemků na území Národního parku Podyjí.
Dále zastupitelstvo projednalo nově vznikající pasport komunikací, který bude upravovat tonáž na místních
a účelových komunikacích a parkování na katastru obce Lesná.
V diskuzi starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce Lesná. Zastupitelstvo
se rozhodlo pověřit kontrolní výbor na základě podnětů ze strany zastupitelů a občanů kontrolou dodržování
pracovně právních předpisů pracovníky VPP.

Víte že?
Zasedání zastupitelstva obce je podle §93 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, veřejné.

Letní události v obci
Tradiční posezení místních důchodců
V pátek 26. června 2015 se uskutečnilo již tradiční posezení s důchodci naší obce. Asi čtyřicítce zúčastněných během
odpoledne přednesli svůj program žáci Mateřské školy Lesná, starosta je seznámil s hospodařením obce letošního
roku a s vizemi do budoucnosti a během celého odpoledne doprovázel hudbou a zpěvem pan Procházka. Poděkování
patří personálu Hostince U Svobodů za přichystané občerstvení a samozřejmě všem, kteří se zúčastnili této akce.
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Noční pohárová soutěž
8. srpna 2015 zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů Lesná IV. ročník Noční pohárové soutěže. V 17:00 byla
soutěž zahájena závody dětí, bohužel se této soutěže zúčastnily pouze dětí z Lesné, které tak obsadily 1. místo. Soutěž
dospělých účastníků probíhala ve dvou kategoriích, družstva s obsahem motoru požární stříkačky do 1500 cm3
a družstva s motoru požární stříkačky nad 1500 cm3. První tři družstva z každé kategorie postoupily do rozstřelu
o alkoholické ceny (viz. článek Ze sportovního úseku SDH Lesná). Pro všechny soutěžící i návštěvníky bylo připraveno
bohaté občerstvení.

Plánované akce v podzimním období
Tradiční posvícení – 17. a 18. října 2015
Drakiáda/Lampionový průvod – o přesném termínu Vás budeme informovat

Na všechny akce jste srdečně zváni!
Fotografie z letních událostí

Více fotografii si můžete prohlédnout na obecním webu:
www.obec-lesna.eu
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Z obce…
Slavnostní předávání obecních symbolů
Ve čtvrtek 10. září 2015 převzal starosta obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jana Hamáčka dekret o udělení znaku a vlajky obce. Po samotném udělení následovala prohlídka prostor Parlamentu
ČR. Návrhy obecních symbolů zpracoval heraldik Miroslav Pavlů a byly jednohlasně schváleny zastupitelstvem obce.
Před samotným udělením musel symboly schválit Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Celý proces udělení obecních
symbolů se táhl přibližně od prosince loňského roku. Udělení obecních symbolů je nepochybně významným milníkem
v dějinách naší obce a naše obec získala svoji identitu. Kéž je získání obecních symbolů jen malým zlomkem toho
pozitivního v novodobých dějinách obce.
Popis znaku:
V modrém štítě do kříže čtyři stříbrné lopatky větrného mlýna. Uprostřed zlatá růže s červeným semeníkem
a zelenými kališními lístky, z níž mezi lopatky vynikají čtyři stříbrné hůlky zakončené zlatými liliemi.
Popis vlajky:
Modrý list, v něm do kříže čtyři stříbrné lopatky větrného mlýna. Uprostřed zlatá růže s červeným semeníkem
a zelenými kališními lístky, z níž mezi lopatky vynikají čtyři stříbrné hůlky zakončené zlatými liliemi. Poměr šířky
k délce listu je 2 : 3.

Rekonstrukce obecního úřadu
Na začátku září začala rekonstrukce našeho obecního úřadu. Touto rekonstrukcí se naváže na stavební úpravy tohoto
objektu, které proběhly někdy před rokem 2000. V letošním roce bude dokončen nový strop nad kanceláří, nová
elektroinstalace a nová otopná soustava. Mimo to bude knihovně dána nová podlaha a přijdou další drobné úpravy.
Celá rekonstrukce by měla vyjít přibližně na 380.000,- Kč a částkou 119.000,- se na této rekonstrukci bude podílet
Jihomoravský kraj. O nutnosti rekonstrukce přesvědčil technický stav stropu a elektrických rozvodů. Během
rekonstukce vedení obce ovšem znepokojil i stav stropu nad knihovnou a střechy samotného úřadu – strop
nad knihovnou je nedodělaný a případná zátěž by mohla znamenat zřícení stropu; celá vazba je v dezolátním stavu.
Proto se bude příští rok žádat Jihomoravský kraj o dotaci na novou střechu. Tímto krokem by měla být dokončena
a na několik let zajištěna další budova v majetku obce.
Během této rekonstrukce sídlí obecní úřad i knihovna v provizorních prostorách klubovny za hasičskou zbrojnicí. Tyto
prostory znamenají i omezení a to zejména v tom, že není v provizorní kanceláři WC a telefon. Úřední hodiny budou
ve stejném čase jako doposud. Při příchodu na obecní úřad nebo do knihovny si povšimněte špatného stavu střechy
budovy za hasičskou zbrojnicí, do které zatéká – další námět k investici.
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Nová služba jako další zdroj informací o dění v obci
Byla spuštěna nová služba, která bude Vás občany informovat o tom nejaktuálnějším v obci. Podmínkou pro užívání
této služby je mít zřízenou e-mailovou adresu a přihlásit se k odběru buď osobně na obecním úřadě nebo e-mailem
na adresu oulesna@seznam.cz .
V době nefunkčnosti rozhlasu bude tato služba dobrým pomocníkem!

Dětské hřiště
Jak jste si již jistě všimli, za obecním úřadem vyrostlo
nové dětské hřiště, které bude sloužit jako
volnočasová aktivita pro děti od 3 do 14-ti let. Celý
projekt na jeho výstavbu se začal připravovat před
Vánoci loňského roku a po různých obtížích se jej
podařilo dotáhnout do úspěšného konce (původní
záměr bylo umístit dětské hřiště na zahradu mateřské
školy, ovšem z tohoto záměru jsme byli nuceni
odstoupit). Velkou pomocí je zejména získaná dotace
na tuto akci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
249.631,- Kč. Tato částka pokryla necelých 70%
z celkové částky 356.617,- Kč.
Prozatím je dětské hřiště obehnáno páskou, protože se čeká na zbylé terénní úpravy. O jeho oficiálním otevření
budete informováni.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
3. července 2015 vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek na základě návrhu ředitele Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje na celém území JmK dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů z důvodu
meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a vysokých teplot. Hejtman své rozhodnutí 18. srpna 2015
odvolal.
V období platnosti rozhodnutí zasahovala naše zásahová jednotka celkem u 4 požárů. 20. července
a 21. července 2015 vyjela k požáru pole v Lančově a ve Vracovicích. 1. srpna 2015 hořelo pole v Prokopově, zde
kromě běžné techniky používali, vzhledem k hustému dýmu a zápachu, dva členové dýchací přístroje. 10. srpna 2015
zásahová jednotka vyjela k uschlé doutnající borovici na drátech vysokého napětí v chatové oblasti ve Štítarech.

Kontejnery na novém místě
Vzhledem k nově vybudovanému dětskému hřišti došlo ke stěhování kontejnerů na nové místo. Až na kontejner
na bioodpad se nyní nachází všechny kontejnery naproti bráně do firmy DASS. Kontejner na bioodpad bude v brzké
době také přestěhován, prozatím se stále nachází
za hasičskou zbrojnicí.

Odpočívadlo u kostela
Již v roce 2013 získala naše obec bezúplatným
převodem od Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí
Vranovska zahradní set v celkové hodnotě
22 643 Kč. Tento set byl umístěn na travnatou
plochu vedle kostela a ihned se stal útočištěm
v odpočinkových chvílích nejen pro turisty,
ale i místní občany.

Stránka 5

Lesňácké listy

Ze sportovního úseku SDH Lesná
Vítejte u dalšího pokračovaní „Ze sportovního úseku SDH Lesná“ a věřte, že je opravdu o čem psát.
Za dobu od vydání jarního čísla Lesňáckých listů, se stalo hodně zajímavých, potěšujících i méně potěšujících událostí.
V rozmezí od 20. června 2015 do 23. srpna 2015 se naše družstva (děti a Áčko) zúčastnily celkem 15cti soutěží
a to máme ještě některé teprve před sebou!
Takže pojďme si to pro pořádek zrekapitulovat. Poslední soutěž, o které je zmínka v předchozím vydání byla
30. května 2015 v Lukově, kde jsme byli úspěšní na obou frontách. Po této soutěži byl takový klid před bouří,
poněvadž další byla v plánu až 20. června 2015 v Bezkově. Pochopitelně jsme se tam jeli podívat  Z podívaní bylo
nakonec mnoho radostí pro naše děti, které tuhle soutěž VYHRÁLY a byla to tak jejich vůbec první výhra. S krásným
časem 19:23 za sebou nechali vše, co jim stálo v cestě a sklidili velký obdiv a uznání nejen od nás trenérů. Na toto
prvenství navázalo i Áčko, které vyhrálo podobně suverénně a to s časem 20:20, čas sice nic moc, ale výhra je výhra.
Ve stejný den se áčko účastnilo soutěže „ O pohár starosty Hnanic“ kde se nám již tradičně několik let nedaří, nic
méně jednou to přijít musí a Hnanické prokletí bude prolomeno! Proč prokletí? Do této destinace jezdíme pravidelně,
letos jsme tam byly po páté a dosáhnout solidního výsledku je tam pro nás takřka nemožné. Při naší první účasti jsme
vybojovali solidní třetí místo a od té doby nic. A když říkám nic, tak myslím nic, prostě nic, žádny čas, žádné umístění
a žádná sláva a zpravidla vždy poslední a s dvěma „eNkama“ – rozuměj nesplněno. I letos v létě tomu nebylo jinak
a obsadili jsme již tradiční poslední místo. Naštěstí nás, ani nikoho jiného, to v Hnanicích nepřekvapilo a tak jsme
s dobrou náladou převzali diplom, láhev vína a se slovy „už nás tady nikdy neuvidíte“ vyrazili k domovu. Kecali jsme,
ale o tom až potom.
O týden později tedy 27. června 2015 jsme vyrazili poprvé do vcelku vzdálenějších Hostěradic, kde se konal již
8. ročník noční pohárové soutěže a kde jsme „navázali“ na Hnanice a s eNkem jsme se neumístili, respektive umístili
na 14. místě. Opět jsme nevěšeli hlavy a pěkným zážitkem z dobře organizované soutěže jsme se kolem půlnoci
vraceli domů. Nutno podotknout, že naše modrá mrcha, jak jí s oblibou říkáme, byla jednoznačně nejslabší. I my se
snad brzy dočkáme mašiny s obsahem 2.0.
Hned víkend na to 4. července 2015 bylo naší povinností jet do nedalekých Pavlic, kde sídlí náš mechanik Milan a jeho
kumpáni z týmu. S pavlickýma jsme navázali velmi dobré vztahy a v podstatě kam jedou oni, jedeme my. K samotné
soutěži snad jen to, že jsme vyrovnali náš dosavadní rekord 18:36 a nebýt dlouhého malovaní Denyho po terči mohlo
být podstatně veseleji, neboť Michal měl sraženo v čase 16:93. Po perfektně technicky zvládnutém útoku to mrzí
dvojnásob, nicméně i takový je někdy požární sport. Denymu samotnému to bylo líto a nakonec z toho bylo 7. místo.
Po pavlické soutěži následovala chvilka oddechu, abychom si 18. července 2015 po sérii neúspěchů spravili chuť
vítězstvím v Mramoticích (26:34), kde jsme byli již tradičně neporaženi. Této soutěže se účastníme v podstatě
pravidelně již pátým rokem a snad kromě první účasti tam vždy vyhrajeme.
Ve stejný den byla na programu premiéra noční soutěže v Šumné, kde jsme toužili taktéž po výhře. Nakonec z toho
bylo zklamání v podobě 6. místa s časem 21:26. Co však mrzelo nejvíc, bylo to, že šumenští šli do dvoubodového
trháku (6:4) v naší mini soutěži a my tak měli co dohánět.
Hned další víkend 25. července 2015 byl nečekaně nabitý a z původně dvou plánovaných startů byly nakonec tři.
Dopoledne jsme byli v Plenkovicích s časem 19:34 na 3. místě, odpoledne kdy měli svoji premiéru v konání pohárovky
kluci z SDH Šafov druzí s časem 18:43 a večer v Radkovicích u Budče, což je asi nejvzdálenější místo, kam jsme kdy
v novodobé historii zavítali. V Radkovicích jsme měli poprvé půjčenou pavlickou mašinu s obsahem 2.0 a nutno říct,
že to nebyla slavná premiera. Sice jsme skončili 9tí, ale zároveň poslední z těch co splnili a to s časem 22:45. Tahle
soutěž byla jedna z nejlepších, na které jsem já osobně byl a vůbec mi nevadilo to, jak to dopadlo. Byla to přehlídka
nádherných mašin a ještě lepších útoků, kéž by se jednou podařilo udělat takovou v Lesné. Tím jsme uzavřeli naše
účinkovaní v měsíci červenci s celkem pěti umístěními na bedně.
V srpnu to byla taky pěkná jízda, každá sobota závody, většinou spíš dvoje protože srpen to je především
měsíc nočních soutěží. Někdy to s námi ty naše drahé polovičky opravdu nemají jednoduché, ale zase razím heslo
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„Lepší půl dne na závodech nežli celý den v hospodě“ jenže vlastně každý úspěch či neúspěch je potřeba spláchnout,
takže.. 
Inu 1. srpna 2015 jsme tedy vyrazili do Žerotic, kde jsme byli naposledy před dlouhými pěti lety a to ještě s 12kou. Zde
jsme po problémech na levém terči nakonec obsadili 11. místo s časem 19:13. I zde jsme si zapůjčili od Pavlic jejich
stroj a asi nám nějak není přáno nebo co. Co beru jako velké pozitivum téhle soutěže je to, že jsme poprvé vzali sebou
našeho mladého košařa Vojtu „Karla“ Svozila a po pouhých pár hodinách strávených na tréninku jsme ho vzali na
takhle velkou soutěž a on nezklamal, koš dal úplně v klidu na první cvaknutí, to klobouk dolů! Je totiž hodně velký
rozdíl dělat koš v děckách s krátkými savicemi a za dospělé. Zde nám opět šumenští utekli na dvoubodový rozdíl
a to 7:5.
8. srpna 2015 se konal velký vrchol sezóny v podobě domácí noční soutěže. Věřte nebo ne, naplánovat takovou
soutěž dá hodně práce, nervů, vymýšlení, lítaní atd. Proto všem, co se jakkoliv podíleli, patří obrovské díky. Myslím,
že soutěž se nám povedla, počasí přálo, konstalace hvězd byla příznivá a nám se podařilo stát vítězem klasické
dvoukolové soutěže s časem 18:86. Velkým lákadlem byla určitě prosklená káď, kterou nám půjčili kluci z SDH
Chvalovice, dalším lákadlem a zpestřením byl určitě rozstřel
prvních tří mančaftů z obou kategorií (do 1.5 a od 1.5)
o alkoholické ceny. Tohoto rozstřelu se účastnili týmy
z prvního místa SDH Lesná, z druhého SDH Šumná a třetího
SDH Kojatice a z druhé kategorie z prvního SDH Černín,
z druhého SDH Jevišovice a z třetího SDH Pavlice. Tyto týmy
si to tedy rozdali o celkového vítěze na jednu mašinu a na
jeden útok. Ceny do soutěže věnovali pro 1. místo Milan
Nechvátal - velký sud piva, pro 2. místo malý sud piva - Stánek
na Šumné, pro 3. místo ještě menší sud piva - Pivní pomoc
Polánka, pro 4. místo 1l Tullamore - VTP Procházka z Petrovic,
pro 5. místo 1l Stará Myslivecká- Luboš Svoboda z Lesné
a pro 6. místo 1l Zelené - Hudební klub Zkušebna. Všem jmenovaným díky!! Tenhle rozstřel se nám také, trošku
nečekaně, podařilo vyhrát a tak hlavní výhra zůstala doma. Také se nám díky tomu podařilo vyrovnat mini soutěž
na 7:7. Jedinou kaňkou byla plánovaná soutěž dětí, které se nikdo nezúčastnil a tak si naši „odnesli“ první místo.
15. srpen 2015 byl v plánu opět celozávodní, neboť jsme se účastnili dvou závodů. Nejprve dopoledne v Blížkovicích,
kde jsme po problémech skončili na 11. místě, čili poslední. Večer v Černíně začal velmi dobře. Po prvním kole jsme
okupovali pozice zajišťující pohárová umístění, jenže osud tomu chtěl jinak a my skončili s časem 18:61 na v celku
solidním 6. místě. Zde se nám podařilo vytvořit si rekord v podobě sestřiku prvního terče a to časem 16:73 jenže nám
to bylo opět k ničemu.
22. srpna 2015 jsme se, jak jinak, účastnili dvou závodů. První z nich byl v Grešlově Mýtě, kde se naše družstvo
objevilo vůbec poprvé. Zde nebylo moc valné obsazení, neboť se do soutěže přihlásily pouhé čtyři týmy. Nakonec
jsme dopadli na 3. místo s časem 19:20. Večer se nezadržitelně blížil a tep pomalu stoupal, blížily se totiž noční
Hnanice. Ano ty Hnanice kde jsem prohlásil, že už nikdy nepřijedeme. Přijeli jsme a dobře jsme udělali. Náš tým byl
na řadu vyslán jako šestý v pořadí a co se nestalo. Hned prvním útokem jsme všechny posadili na zadek s časem
18:18, nejenže to bylo naše historické maximum, ale zároveň to byl čas vítězný a tak bylo konečně hnanické prokletí
zlomeno. V týmu samozřejmě kolovala dobrá nálada a každý dělal vše proto, aby se nám podařilo čas ještě zlepšit
a stlačit ho pod magických 18 vteřin. To se nám pochopitelně nepovedlo, jelikož jsme pro změnu neudělali čas
žádný - prostě Hnanice. Po dlouhé pauze se do závodního dění zapojili také děti a hned v neděli 23. srpna 2015
se účastnili pohárovky v Plenkovicích. Při né zrovna příznivém počasí dosáhli celkem příznivého času 19:68 a obsadili
tak konečné 7. místo.
To by prozatím bylo vše, díky za Váš čas a v příštím čísle na počtenou.
Za SDH Lesná Luboš Svoboda
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Mateřská škola
Během prázdninového provozu jsme se s dětmi vypravili na výlet do Vranova nad Dyjí. Právě v červenci a v srpnu
se zde probouzí pravá letní atmosféra a ožívá čilý prázdninový ruch. V nabídce letních zážitků byla i možnost svézt
se kolovým vláčkem. Využili jsme této příležitosti a projeli všechna krásná zákoutí „moravského Jadranu“
se zastávkami na doprovodný program pro děti.
Po prázdninách dne 1. září 2015 jsme se opět sešli a společně přivítali nový školní rok 2015 - 2016. V tomto školním
roce máme zapsáno 21 dětí. Pět kamarádů, kteří dovršili šesti let, zahájilo školní docházku. Přejeme jim hodně
úspěchů ve zvládání školních povinností.
Kolektiv MŠ Lesná

Fotografie z mateřské školy
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Listování kronikou
V letním čísle Lesňáckých Listů jsme si mohli přečíst o druhé polovině roku 1945. V tomto díle probereme rok
následující. Text psaný kurzívou jsou poznámky opisovatele.

1946
Předseda místní správní komise se vzdal ke dni 31. ledna 1946 své funkce. Novým předsedou správní komise byl
zvolen Tomáš Svoboda, který se od 1. února ujal svého úřadu.
S vyučováním v mateřské škole bylo započato teprve dne 4. února, poněvadž ustanovená učitelka Jiřina Lehká byla
do tohoto dne nemocná. Do mateřské školy je zapsáno 21 dětí.
Založení Rudé armády.
28. výročí založení Rudé armády vzpomnělo občanstvo u hrobu padlého Rudoarmějce na kopci u Šumvaldu,
kde promluvil řed. měšťanské školy Jar. Švejda. Žáci zazpívali československou a sovětskou hymnu.
Volební komise.
Dne 4. března byla utvořena volební komise pro nastávající volby do NS.
Řeřucha Martin, předseda.
Za stranu komunistickou:
člen: Teplý Jaroslav
náhr.: Hous Frant.
Za stranu soc. dem.:
člen: Řeřucha Martin
náhr.: Jakeš Jan
Za stranu lidovou:
člen: Fryauf Frant.
náhr.: Ježek Frant.
Za stranu národně socialistickou:
člen Mlejnek Vendelín
náhr.: Přibil Josef
Narozeniny T.G.M.
Pro žactvo a občany byla uspořádána ve škole dne 7. března vzpomínková oslava narozenin presidenta Osvoboditele.
Promluvil říd. uč. František Horák.
Letopisecká komise.
Do letopisecké komise byli jmenováni: Stanislav Holík, Stanislav Ondráček, František Horák a Hous František. Ve
schůzi místní správní komise konané dne 12. dubna 1946 byl kronikářem potvrzen říd. uč. Frant. Horák
Obecní tajemník.
Funkci obecního tajemníka vykonává od července 1945 Jan Neuvirt, úř. duch. kontrol. Úřadu v. v. Jan Neuvirt je
německé národnosti. Poněvadž však proti němu nebylo stížností z doby okupace a má od velmi mnoha Čechů
potvrzení o velmi dobrém chování, byla mu správní komisí vyslovena důvěra a je ve funkci obecního tajemníka
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ponechán, poněvadž tento úřad svědomitě zastává a správní Komise očekává, že Janu Neuvirtovi bude přiznáno čsl.
státní občanství.
Zásobovací referent.
Od srpna 1945 do konce října 1945 byl zásobovacím referentem Frant. Veselý ze Šumvaldu. Po něm převzal tuto
funkci Svoboda Tomáš, který zásobovací agendu vedl až do konce června 1946.
Volby do Nár. shromáždění.
Dne května 1946 konaly se v místnosti správní komise volby do Nár. shromáždění.
Do voličských seznamů bylo zapsáno 165 voličů.
Odevzdáno bylo 163 platných hlasů
a neplatných hlasů 2
Pro stranu komunistickou: 72 hlasů.
Pro stranu sociálně demokratickou: 46 hlasů.
Pro stranu lidovou: 27 hlasů.
Pro stranu národně soc.: 18 hlasů.
Občané volili svobodně a tajně v duchu demokratických zásad.
Voliči volili ukázněně a bez závad.
Oslava nar. pres. Budovatele.
Občané se v hojném počtu zúčastnili oslavy narozenin presidenta dr. Edvarda Beneše, která se konala ve škole.
Obec byla slavnostně vyzdobena vlajkami i portrety presidentovými.
Pokračování příště…

Malí sportovci v naší obci
A máme tu dalšího závodníka na horských kolech, respektive
závodnici. Představujeme Lindu Kubovou (6 let)
Od kdy jezdíš na kole?
Linda jezdí od tří let. Poprvé závodila na Tour de Kids v Brně.
S touto odpovědí pomáhá tatínek, Linda si to ještě nepamatuje.
Kdo tě ke sportu přivedl?
Na kole jezdil táta, pak brácha, tak jsem začala taky.
Jak často musíš trénovat?
Trénuji, jen když se mi chce. A chce se mi často. Nejvíc si zkouším
starty a jízdu v terénu.
Kam jezdíš na závody?
Hodně závodů je tady kolem Znojma a Brna, a pak jezdíme
na Vysočinu.
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Tvoje nejlepší výsledky?
Už dvakrát jsem byla celkový vítěz znojemského VZP CUPu. Teď mám radost z vítězství v závodě Gránické 70tky,
kde jsem při jízdě do vrchu porazila dospělé ženy.
Máš nějaký vzor?
Zatím žádný nemám.
Co tě baví kromě sportu?
Ráda si maluji, hraji a hledám kešky (poklady po celém světě pomocí GPS).
Jaký jiný sport děláš?
Sportuji skoro pořád. Běhám, plavu a ráda jezdím
na motokrosové motorce, kterou už sama řídím.
Jak kombinuješ školu a sport?
V září jdu do první třídy, tak teprve uvidím.
Jaký je Tvůj sen?
Chci vyzkoušet různé sporty a vyhrávat. Chci být
modelkou, doktorkou a číst si knížky.

Lindě přejeme, ať ji vychází v životě vše, co si přeje.

Společenská rubrika
Za uplynulé letní období oslavili kulaté narozeniny tito naši občané:
Holík Stanislav, Chaloupková Kamila, Karásková Olga, Karásková Petra, Papoušek Lubomír a Solařová Anežka
Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví

Sňatek uzavřeli:
Ivo Prchal a Lenka Kolmanová
Petr Zach a Soňa Došková
Mnoho štěstí na společné cestě životem
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