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20. prosince 2015 to bude přesně rok, kdy jste ve svých poštovních schránkách mohli najít první, tzv. nulté číslo,
zpravodaje obce Lesná, Lesňácké listy.
Od této doby se hodně změnilo. Od tisknutí zpravodaje pomocí obecní tiskárny, jsme přešli k tisknutí v tiskárně
CSP PLUS s. r. o. Změnil se i vzhled zpravodaje.
Co ale zůstalo stejné, že nám můžete zasílat Vaše články, rady nebo připomínky a to na emailovou adresu:
lesnackelisty@obec-lesna.eu, nebo můžete kontaktovat někoho z redaktorů, případně v obálce označené Lesňácké
listy vhodit do poštovní schránky na obecním úřadě.
Vaše redakce

Rok ve funkci aneb co se podařilo a co přineslo zklamání
Na začátku listopadu uplynul rok, co jsem byl zvolen do funkce starosty naší obce. Troufám si říci, že již po několika
měsících jsem zcela pronikl do této funkce a poznal i její stinné stránky.
Shrnu-li celý tento rok, byl pro naši obec poměrně přelomový a to zejména ve fungování místní samosprávy. Pro řadu
lidí neviditelná a hlavně nezáživná činnost, která ovšem přinesla naší obci zřízenou elektronickou spisovou službu
a podrobně seřazenou spisovnu podle platné legislativy, což vytvořilo základ dalšího fungování obce, na kterém se dá
stavět v budoucích letech, pokud se bude udržovat.
Tíha byrokracie a složitých úřednických postupů doléhá na naši obec v každodenním životě. Povinnost držet se všech
těchto postupů plní řadu našich pořadačů místy i zbytečnými „cáry“ papírů, které musíme jako samospráva dodržovat
(i když se ne vždy jedná o smysluplnou věc) a aby toho nebylo málo, tak je musíme i předepsanou dobu archivovat.
Za rok práce jsme se přiblížili fungování vyspělých územních samosprávných celků. Byla by ovšem chyba ustrnout
a spokojit se s dílčími cíli, protože nás čeká usilovná práce nejméně na 6-8 let…
Na poli dotačním jsme zaznamenali velký úspěch v podobě získání asi 1,2 mil. Kč, což je bezmála částka získaná
za období let 2012, 2013 a 2014 dohromady. Pokud vše půjde podle našich plánů, příští rok by mohlo vyjít několik
investičních akcí, které by mohly naši obec zvelebit a pozvednout o další krok dál.
Jak jsem již psal, funkce starosty přináší i zklamání a stinné stránky. Majetek naší obce je majetkem všech našich
občanů, já jsem pouze jeho správce a mojí snahou (a samozřejmě i snahou zastupitelstva) je nastavit obecně
přijatelná všeobecná pravidla pro všechny bez ohledu na sympatie, vyřizování si starých sporů nebo osobních
problémů. Bohužel se rovné jednání vůči všem nelíbí lidem, kteří by si nejraději dělali, co chtějí. Je to špatně,
aby pro všechny platila stejná pravidla? Jako odveta nepřichází nic jiného než zastrašování možným ublížením
na zdraví nebo snůškou pomluv, jejichž snaha je pošpiňovat. Jakoby ti dotyční nahlas říkali, co by dělali oni sami,
kdyby byli na mé pozici. Holt platí to, že se úspěch (vykoupený usilovnou prací a ztrátou svého volného času)
neodpouští a zvlášť to platí u těch, co alkoholovým opojením nebo vlastní nevědomostí ztrácí kontakt s realitou
všedních dní…
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Naštěstí je v naší obci plno slušných občanů, kteří dokážou ocenit moji práci. Právě tito občané mi dávají sílu
překonávat všechny tyto překážky a obtíže spojené s výkonem mojí funkce. Chtěl bych Vám všem slušným občanům
poděkovat a znovu připomenout, že jsem tu jen pro Vás.
Při výkonu své funkce se řídím jedním výstižným heslem: Vize přestane být snem, heslem které navazuje
na vize zformulované ve Strategickém plánu rozvoje obce Lesná. Tento plán vznikal ve 2. a 3. čtvrtletí obce roku 2014
a podílelo se na něm asi 20 místních obyvatel.
Ivo Prchal, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva
VI. zasedání zastupitelstva 2015
VI. zasedání zastupitelstva obce se konalo 15. října 2015 netradičně v klubovně za hasičskou zbrojnicí z důvodu
rekonstrukce obecního úřadu. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 a 5/2015, dále schválilo smlouvu
o právu provést stavbu (mezi obcemi Lesná a Onšov na realizaci vodovodu pro Onšov), pořízení územní studie
na novou zástavbu u bytových domů, vyhlášku obce Lesná č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lesná. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu zpracováním prioritních projektů pro žádosti o dotace.

VII. zasedání zastupitelstva 2015
VII. zasedání zastupitelstva se konalo 19. listopadu 2015 a zastupitelstvo na něm schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace z Jihomoravského kraje (proplacení výjezdů JSDH Lesná), rozpočtové opatření č. 6/2015, plán inventur
a odkup části zařízení restaurace.

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

Podzimní události v obci
Tradiční posvícení
17. a 18. října 2005 se u nás v obci konalo tradiční posvícení. Bohužel již několik let se v naší obci dodržuje jen málo
zvyků. Jinak tomu nebylo ani letos.
V sobotu v ranních hodinách členové Sboru dobrovolných hasičů společně s několika dalšími dobrovolníky zajistili
dovoz posvícenské máje, připravili věnec, odpoledne společně s dětmi nazdobili máju i věnec a poté postavili.
V odpoledních hodinách bylo připraveno pro všechny obyvatele posezení pod májou. Dalším zvykem je poděkování
za úrodu, které je součástí mše k patronce obce, svaté Terezii. Za úrodu děkujeme výzdobou kostela, kterou tvoří
zelenina, ovoce, květiny i obiloviny.

Stavění a zdobení vánočního stromu
28. listopadu 2015, den před první adventní neděli, obstaral Sbor dobrovolných hasičů vánoční strom. K večeru stál
nazdobený strom místo posvícenské máji, připraven až do 6. ledna 2016, kdy končí doba vánoční., zdobit naší obec.

Výroční schůze SDH
V sobotu 12. prosince 2015 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů v budově bývalé školy na Výroční schůzi.
Ve 13:00 byla zahájena dětská výroční schůze, vedoucí mládeže krátce dětem připomněl, kolika soutěží se v letošním
roce zúčastnily a seznámil je s plánem činnosti na příští rok. Poté bylo pro děti připraveno občerstvení.
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Ve 14:00 zahájil starosta hasičů Výroční schůzi dospělých členů. Během zahájení přivítal starostu obce Lesná
Ivo Prchala a velitele okrsku pana Jana Tobolky. Následně si přítomní členové poslechli zprávu o činnosti v roce 2015,
zprávu hospodáře, zprávu vedoucího mládeže, velitele zásahové jednotky a velitele sportovního družstva. Plán
činnosti na rok 2016 byl odhlasován všemi hlasy. Starosta obce poděkoval SDH za pomoc při konání kulturních akcí,
zásahové jednotce za pomoc nejen našim obyvatelům a sportovnímu týmu za reprezentaci obce na závodech
v požárním sportu.

Plánované akce v zimním období
Zpívání pod vánočním stromem – 19. prosince 2015 v 16:30, vedle obecního úřadu
Dětský karneval – únor, o přesném termínu Vás budeme informovat
Masopustní průvod – únor, o přesném termínu Vás budeme informovat

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Fotografie z podzimních událostí

Více fotografii si můžete prohlédnout na obecním webu:
www.obec-lesna.eu
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Z obce…
Z emailové korespondence obce
Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé obce,
ač nejsem trvalou obyvatelkou obce Lesná, přesto mě tato vesnička provázela podstatnou část mého života (v dětství
jsem zde často pobývala u prarodičů Ondrákových, v posledních letech zde žil můj otec pan Fr.Šperka). Během svého
života jsem se do ní často vracela a často jsem smutně přemýšlela o tom, jak moje "obydlená zatáčka" upadá.
Omšelá vesnička, která nikoho neláká, obec bez budoucnosti.
V posledním roce jsem však, po příjezdu do obce, začala udiveně zvedat hlavu, nepřestávala jsem se dívat kolem
sebe, a poprvé se rodičů ptala na složení místního zastupitelstva. A musím vám všem vyseknout velkou poklonu!
Je naprosto úžasné, jak se Lesná proměňuje, jak se budují prvky setkávání místní komunity i případných turistů
(nádherné dětské hřiště, lavička u kostela), opravený hřbitov, čistá zeleň, třídiče odpadů, profesionálně provedené
webové stránky, zpravodaj Lesňácké listy, znak a vlajka obce ... pro místní to možná na první pohled mohou být
zbytečné a neužitečné výdaje, ale věřte mně, že to je přesně ta cesta správným směrem. To, co se dnes může jevit
jako nepříjemný nezvyk (například ony třídiče odpadů), budou za nějaký čas brát místní jako naprostou
samozřejmost, bez níž by si už pohodlnější život v obci nedokázali představit. Dětské prolézačky - základ pro setkávání
místní komunity, nejen té dětské. Pro mě osobně je až neuvěřitelné, jak obrovský kus práce jste udělali a jak celá
obec zkrásněla. Velmi bych si přála, abyste v tom úsilí pokračovali a hlavně v něm vytrvali. Už nyní je to znát,
i když chápu, že to mnohdy není jednoduché, přesvědčit ostatní o správnosti svého rozhodování. Myslím si,
že způsob, jakým to děláte, je tím správným základem pro to, abyste na svou obec jednou byli velmi hrdi.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Eva Valvodová

Prostor za hřbitovem v novém kabátě
Několik desítek let byl prostor okolo tůně za naším hřbitovem zarostlý jako prales a někteří jedinci jej využívali jako
prostor pro vyhazování všelijakého odpadu. Během letních měsíců však došlo ke změně, kterou nelze přehlédnout.
Díky našim obecním pracovníkům a pomoci ze strany společnosti Podyjí Horní Břečkov se z tohoto prostoru stalo
pěkné místo, které již nepůsobí zanedbaně, jako tomu bylo v minulosti. Práce na tomto místě však ještě nejsou zcela
hotovy, budou probíhat i v příštím roce. Je trochu paradoxní, že kdybychom chtěli o revitalizaci tohoto místa žádat
z nějakého operačního programu, stál by celý projekt a následná realizace několik desítek, možná i stovek tisíc.

Nové chodníky
V minulém čísle jsme předeslali, že připravujeme projektovou dokumentaci pro nové chodníky v naší obci.
Při plánování těchto chodníků jsme však zjistili několik aspektů, které nás staví před otázky, zda nové chodníky
vlastně dělat. Možná to někoho zarazilo, ale chceme chodníky dělat, když je neustálým parkováním a najížděním
na ně (mimo vjezdů, které k tomuto účelu slouží) někdo znehodnocuje? Chceme chodníky dělat, když nejsou vyřešeny
svody dešťové kanalizace od domů? Jsou to poměrně jednoduché, avšak zásadní otázky, které musí být
před samotnou realizací vyřešeny. Jen projekt na samotnou akci (1 stranu chodníků) bude stát několik desítek tisíc
korun a samotná realizace jednoho chodníku by měla přijít na 1,1 mil. Kč.

Prostor kolem bývalých obecních lázní
Po letech zarůstání najde v budoucnu alespoň část odlesku zašlé slávy prostor kolem bývalých obecních lázní.
V meziválečném období zde byla významná a vyhledávaná lokalita nejen pro letní vídeňské hosty. Dnes máme už jen
skromné pozůstatky po bazénu, přilehlá budova byla v časech nedávných zbourána, aby se v ní neskrývali nepřátelé
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státu a socialistického zřízení, a celý prostor zpustl. Díky iniciativně Správy Národního parku Podyjí, kterou schválilo
minulé vedení obce, se daří místo alespoň zčásti obnovit a vytvořit zde lesopark na náklady Správy.

Švestková alej u cesty na Horní Břečkov
Po letech neudržování a poškození při loňské ledovce jsme se rozhodli začít řešit problém se starou švestkovou alejí
u silnice na Horní Břečkov. Letos v březnu bylo provedeno kácení, v letních měsících vyčištění aleje a na podzim
vysázení nových ovocných stromů. Oproti předešlé výsadbě jsou v druhovém zastoupení výsadby přítomni i třešně
a ořešák. Stromky, odbornou konzultaci a materiál potřebný k výsadbě zajistila Správa Národního parku Podyjí.
Samotné kácení, vyčištění a výsadbu zajistili obecní pracovníci.

Nová vyhláška o využívání veřejného prostranství
Od 1. ledna. 2016 bude účinná nová vyhláška o využívání veřejného prostranství. Předně je potřeba říci, že tato
vyhláška slouží k udržování estetického vzhledu naší obce a nemá nic společného s běžným nájemním vztahem.
Vydáním této vyhlášky je snaha regulovat činnosti osob, které mohou působit na vzhled obce. Řada místních občanů
si je vědoma toho, že na náves nepatří vysypaný písek, dřevo, prosívka, dlouhodobě umístěná popelnice nebo
připevněná nevkusná reklama, která na sebe nehorázným způsobem upozorňuje (nejlepší reklama je spokojený
zákazník), a snaží se dbát o upravenost své předzahrádky. Těmto lidem je třeba poděkovat za jejich službu a ochotu.
Tito uvědomělí lidé jsou vzorem pro všechny občany, kteří často už jen z trucu na náves umisťují to, co tam nepatří.
Lesná je, byla a bude vsí vysoce esteticky ceněnou díky zeleni a upravenosti, je však škoda, když někdo tento estetický
požitek záměrně kazí…

Celá náves v majetku obce
Naše obec získala zpět svůj historický majetek – část zeleného pásu táhnoucí se od kostela až po č. p. 82 (parcela
634/3) a další dva pozemky, které tvoří nedílnou část veřejného prostranství. Jedná se o pozemky veřejné zeleně před
č. p. 1 (parcela č. 633/4) a prostor před kostelem a bývalou školou (parcela č. 620/1). Obec si podala žádost
o bezúplatný převod na Jihomoravský kraj a na začátku listopadu letošního roku byl po dlouhých tahanicích
provedený vklad do katastru nemovitostí. Obec ještě žádá o převod tří pozemků od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Je trochu paradoxní, že žádost byla podána ještě dříve, ovšem v tomto případě je naše žádost
na bodu mrazu, což svědčí o efektivitě a rychlosti státních institucí. Ještě větším paradoxem je ten fakt, že jedním
z pozemků, o které žádáme, je prostor kolem fontány a fontána samotná. Někteří z místních dokonce pamatují,
jak oni sami nebo jejich rodiče na fontáně pracovali v rámci akce „Z“ a obec ji vede účetně v majetku obce…

Budova bývalé školy – jak dál?
Vzhledem k tomu, že byl ukončen nájem ze strany nájemce na budovu bývalé školy, Lesná č. p. 84, jsme nuceni vážně
se zabývat budoucností tohoto objektu. Byl
zveřejněn záměr pronájmu na částku 2.500,- Kč
měsíčně bez energií a nikdo se neozval, takže
nyní stojíme trošku v patové situaci a naši
nemohoucnost ještě podtrhuje ten fakt,
že budova je předmětem zástavní smlouvy mezi
obcí Lesná a Státním fondem životního
prostředí z důvodu půjčky od tohoto subjektu
na financování projektu kanalizace do roku
2020. Tento fakt je pro nás velkou nevýhodou
zejména proto, že (téměř) ve všech dotačních
titulech nemůžeme žádat na rekonstrukci

Stránka 6

Lesňácké listy
budovy, která je předmětem zástavy. Jelikož se jedná o místo uprostřed vsi a budova tvoří jediné možné neutrální
místo pro setkávání lidí, jevilo by se jako velmi nemoudré ji prodávat. Rozhodli jsme se tedy, že budovu budeme držet
s tím, že kdyby kdokoli z občanů chtěl mít nějakou akci typu oslavy narozenin nebo podobně, má možnost si tuto
budovu pronajmout za symbolickou cenu, která by měla krýt náklady na energie.

Místní knihovna
Místní knihovna v Lesné připomíná všem „školou povinným“, že do konce školního roku probíhá soutěž
o nejčastějšího návštěvníka knihovny. Tři uživatelé s největším počtem návštěv obdrží věcnou cenu, ostatní sladkou
odměnu.

Stání na chodnících
V minulých číslech jsme informovali o nešváru v podobě stání aut na chodnících. Tato otázka velmi často zaznívá
i na zasedáních našeho zastupitelstva a vzhledem k tomu, že řada řidičů nezná dopravní předpisy, dohodlo se
zastupitelstvo obce, že osloví Policii České republiky s žádostí, aby tyto bezohledné řidiče pokutovala. Tímto
parkováním na chodnících se ničí obecní majetek – tedy majetek nás všech a je společensky velmi nezodpovědné
takto jednat. Pravidla jsou pro všechny stejná a měla by se dodržovat.

Kotlíkové dotace
V médiích a jiných sdělovacích prostředcích v poslední době často slýcháváte o problematice tzv. kotlíkových dotací.
V tomto dotačním programu je alokována poměrně vysoká částka a je zde i možnost získat vysoké procento dotace.
Chtěl bych jen předeslat, že vidina získání těchto dotací obsahuje i podmínku realizace některých z tzv. „mikro“
energetických opatření (zateplení střechy, zateplení sklepních prostor, dílčí zateplení severní strany fasády a další).
Mimo to musíte mít pro získání této dotace vytvořený Energetický průkaz PENB, technický návrh řešení atd. K tomuto
účelu bude v měsíci lednu 2016 probíhat v našem regionu schůzka na toto téma, kde budou zodpovězeny vaše
dotazy. O termínu této schůzky budete informováni.

Ze sportovního úseku SDH Lesná
Vítám Vás u dalšího, již čtvrtého pokračovaní, "Ze sportovního úseku SDH Lesná"
Dne 29. srpna 2015 se konala soutěž v Havraníkách, kde jsme pochopitelně nemohli chybět. Tato soutěž je námi
velice oblíbená, jelikož jsme se jí letos účastnili už po páté. Tato soutěž je specifická v tom, že se jede na jeden
stroj - klasická PS12 bez úprav, takže podmínky jsou pro všechny stejné a teprve tehdy se ukáže, kdo jak na tom
opravdu je. My jsme prokázali, že jsme na tom opravdu velice slušně a s časem 19:99 jsme obsadili druhé místo
a za vítěznými Pavlicemi jsme zaostali o pouhou vteřinku.
V neděli, 5. září 2015, proběhla soutěž dětí v nedalekých Mašovicích, kde náš potěr obsadil neoblíbenou
bramborovou pozici. Pro děti to byl zároveň poslední závod sezóny, proto je na místě poděkovat jim za jejich snahu
a očividné zlepšení oproti sezóně loňské. Odvedli kus práce a já doufám, že jim to ještě pár let vydrží a jednou nás
třeba nahradí. Už teď je tam pár adeptů, ale jména si nechám pro sebe, to proto, aby jim to nestouplo do hlaviček.
Děti se nakonec zúčastnili celkem pěti soutěží s bilancí 2x 1. místo, 2x 4. místo a jedno 7. místo.
Netradičně v pátek 4. září 2015 byla v plánu soutěž na únanovském koupališti, účast byla celkem solidní a náš tým
obsadil nakonec 6. místo. Koupaliště se jmenuje Pohoda a byla to tam celkem pohoda, jinak asi nemám víc co říct
k téhle soutěži. Snad jen že Pecka hodil parádní záda, zaplať pánbůh, se mu nic nestalo.
V sobotu 19. září 2015 se konalo velké finále letošního roku na lesním hřišti v Šumné. Pro nás to byl opravdu
povedený závěr sezóny, protože jsme zvítězili, máme rekord v podobě času 17:72 a naši minisoutěž se šumenskými
jsme ovládli v poměru 11:8 v počtu lepších umístění na společných soutěžích. Takže opravdu povedený závěr sezóny.
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Tímto dnem nám v podstatě skončila sezóna, sice nás ještě čekají ještě jedny závody "O Lukovského kapra" která
proběhne 19. prosince 2015. Já myslím, že to byla parádní sezóna plná zábavy, pěkného počasí a pro to tělo se taky
něco udělalo.
Letos jsme vyjeli celkem k 23 soutěžím, ve kterých jsme obsadili 6x 1. místo, 4x 2. místo a 3x 3. místo což si myslím,
je vcelku slušná bilance. Proto bych rád poděkoval všem, co se na tom tak nějak podílejí, ať už to jsou členové týmu
nebo půjčení z jiných týmu, naším ženám za svatou trpělivost, všem co nás podporují i těm kteří plivou na nás jako
na hasiče obce Lesná, protože to nás žene kupředu. Velké díky pak patří obci Lesná za to, že je naším největším
a nejvěrnějším partnerem a já doufám, že tohle pouto ještě pár let vydrží! Je potřeba vyjádřit díky našemu mechošovi
Milanovi z Pavlic, který operativně řešil naše problémy s mašinou, pak je taky potřeba vyjádřit díky Petru Zachovi ml.
za pomoc při různých grafických detailech na dresech a mikinách, Jožinovi za mazání - konec konců je to jeho funkce
a já jsem rád, že ji plní. Díky bohu, že se nikomu nic vážného nestalo, díky za to, že nás v podstatě míjeli nějaké
závažné problémy, takže díky a už se těším na květen roku 2016, protože nás čeká spousty, ale spousty nových
zážitků.
A jen tak mimochodem těm kterým se nelíbí náš spolek dobrovolných hasičů, a že jich v naší malebné vísce jistě není
málo, bych chtěl obzvláště poděkovat, protože ten kdo nic nedělá, nic nezkazí.
S pozdravem Luboš Svoboda, SDH Lesná!!!

Listování kronikou
I v posledním čísle tohoto roku budeme pokračovat s opisem naší kroniky Lesné. Podíváme se do let začínajícího
socialismu, na složení nově vzniklých sdružení a výborů a dozvíme se, jaké tehdejší dění hýbalo vesnicí. Text psaný
kurzívou jsou poznámky opisovatele.
Místní národní výbor
Dnem 1. července 1946 převzal správu Místní národní výbor. MNV čítá 12 členů.
Předseda MNV zvolen: Hons Frant.
Členové MNV: Papoušek Lad., Teplý Jar., Tretera Jan, Sochna Jar., Hladký Leopold, Vašíček Ludv., Štohl Matěj, Žižka
Josef, Ondráček ST., Janoušek Vl., Vašíček Boh.
Ve schůzi MNV dne 1. 7. 1946 utvořeny komise:
Žňová komise: Sochna Jar., Staněk Aug., Žižka Josef
Požární komise: Holík Stanislav, Ondráček St.,
Letopisecká komise: Holík Stanislav, Hons František, Ondráček Stanislav, Horák Frant. (kronikář)
Honební výbor: Řeřucha Martin, Jakub Frant., Hanák Jan, Prchal Alois, Ondráček Stanislav
Živelní komise: Žižka Josef, Vašourek Jos., Přibil Josef, Papoušek Lad., Jakub Frant., Svoboda Tomáš
Školní rada: Papoušek Lad., Hladký Leop., Ježek František, Hons František
Osvětová rada: Horák Frant., Vašíček Ludvík, Ondráček Stanislav, Holík Stanislav, Jakub František,
Přibil Josef (obecní knih.)
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Újezdní šk. rada: Nečas Cyril, Vašourek Josef
Obecní strážník
Dosavadní obecní strážník a noční hlídač Augustin Staněk dal k 15. červenci výpověď. Jeho místo se téhož dne ujímá
Přibil Josef, šafář v. v. – válečný invalida
Kulturní referent
Funkci kulturního referenta až dosud zastával říd. uč. František Horák. Místní národní výbor ve schůzi konané dne
20. července 1946 jej v této funkci potvrdil.
Změna názvu obce
Ministerstvo vnitra svým výnosem ze dne 28. června 1946, č. B -8151-28/5-46-II/4, změnilo německý název naší obce
na české jméno: LESNÁ.
Rolnická komise
Při schůzi MNV konané dne 8. srpna 1946 byli zvoleni předseda a členové rol. komise:
Předsedou zvolen: Papoušek Lad.
Členové za KSČ: Prchal Alois, Ondráček St., Zejda Frant., Sochna Jar.
Za soc. dem.: Hladký Leop., Papoušek Lad.,
Za stranu lid.: Tretera Jan
Za stranu nár. soc. : Pánek Alois
Dvoutřídní obecná škola
Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 17.7.1946, čís. 68606/46-II/2, povolila, aby při zdejší jednotřídní obecné
škole byla zřízena druhá postupná třída. Byt, který dříve býval naturálním bytem správce školy, byl přeměněn na třídu
tím, že byla vybourána příčka. Opravné práce provedl stavitel Václavek ze Znojma. S platností od 1. září byla na zdejší
obecnou školu ustanovena učitelka Miluše Kratochvílová.
Pokračování příště...

Sportovní tým SDH
V uplynulém roce jsme Vám v našem miniseriálu představili 4 děti z naší obce, které se aktivně věnují nějakému
sportu.
Od nynějšího čísla Vám představíme 7 členů sportovního týmu SDH, kteří reprezentují obec na závodech v požárním
sportu.
Jako první souhlasil s rozhovorem Josef Pozděna ml. (39 let)
Jak dlouho jsi u hasičů?
Podle oficiální evidence okresního sdružení hasičů celkem 23 let.
Co tě vedlo k tomu stát se hasičem, kdo tě k tomu přivedl?
Když mi bylo 16 let, byl u nás v obci kroužek Mladých požárníků, začal jsem chodit s kamarády.
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Jak dlouho běháš za sportovní tým?
Za tento tým letos běhám 5 sezónu.
Co máš rád na tomto sportu?
Adrenalin
Co běháš?
Dělám strojníka, což znamená, že kromě na´šroubování
savice na mašinu, mám na starost i její ovládání,
to je velice důležité, když kluci vepředu nestíhají
doběhnout k terčům.
Co považuješ za největší úspěch?
Že jsme postupně od posledních příček a starého vybavení došli až k předním příčkám a k novému vybavení.
Máš ještě jinou funkci u hasičů?
Ano, ještě dělám velitele SDH (sboru dobrovolných hasičů) a velitele JSDH
(jednotky sboru dobrovolných hasičů). Dřív jsem dělal i velitele sportovního
týmu, ale tuto funkci jsem předal Sobovi, abych se mohl lépe věnovat
zásahové jednotce a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují a nebojí se na mě
obrátit.
Jak dlouho ji zastáváš a co přesně děláš?
Velitele SDH 4 roky, odpovídám za dodržování zákonných ustanovení, vedu
dokumentaci o odborné způsobilosti členů a zpracovávám zprávy
pro obecní úřad. Velitele JSDH 2 roky, zajišťuji školení pro členy JSDH,
komunikuji s hasičským záchranným sborem a celkově dohlížím na chod
zásahové jednotky.
Čeho bys chtěl u hasičů dosáhnout?
U JSDH nového zásahového automobilu. U SDH si udržet svoji funkci velitele
a i nadále pomáhat při kulturních akcích v obci.
Jak kombinuješ hasiče a práci?
Závody, školení, kulturní akce atd. jsou většinou o víkendu, takže u mě je to bez problému.
Pepovi přejeme hodně štěstí a ať ho hasičina nepřestává bavit!
V příštím čísle Vám přineseme rozhovor s velitelem sportovního týmu Lubošem Svobodou.

Společenská rubrika
Za uplynulé podzimní období oslavili kulaté narozeniny tito naši občané:
Gürtelschmidt Patrik, Hamřík Jan, Krejčí Anežka, Sokolovský Filip a Treterová Alenka
Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví
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