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Ohlédnutí za loňským rokem
Zprávy z mateřské školy
Zprávy z knihovny

Lesňácké listy
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou nové číslo našeho
zpravodaje. Oproti minulým vydáním jistě zaujme
nový vizuální styl, který bychom chtěli neustále
vylepšovat. Určitě rádi uvítáme i Vaši iniciativu
podílet se na vydávání našeho čtvrtletníku
a budeme rádi za každé podněty nebo
n
i Vaše
vlastní články.

Když jsem přemýšlel, jakým směrem se dále
ubírat, došel jsem k názoru, že prioritou
pr
by pro nás
mělo být zlepšení stavu obecního majetku, a to
zejména budov. V tomto směru náš čeká ještě
hodně práce, aby všechen
echen majetek obce dostal to,
čeho se mu v minulosti nedostávalo a tolik, aby
mělo
lo do daného majetku vůbec smysl investovat.

Když vznikal náš zpravodaj, měli jsme za cíl
pravdivě informovat veřejnost o aktuálních
problémech. Bohužel i přesto, že se tyto informace
podávají, někteří jedinci na sebe rádi strhávají
pozornost a vymýšlí si nepravdivé
vé až úsměvné
dezinformace. Není tedy nic jednoduššího, než si
na obecním úřadě ověřit, jak to s daným
problémem je a jak jej hodláme řešit…

Bohužel obecní rozpočet není nafukovací a na vše
nejsou vypsány dotační programy, takže některé
akce (menšího charakteru) budeme muset
financovat ze svých peněz.
Snad se nám vše (nejen v tomto kalendářním roce)
podaří dotáhnout do zdárného konce a naše obec
obe
se zase posune o kousek dál.

Loňský rok byl pro naši obec úspěšný a tajně si
přeji, aby ten letošní byl ještě lepší. Ohlédnutí za
loňskými investičními akcemi se můžete dočíst
na stránkách tohoto zpravodaje.

Ivo Prchal, starosta obce

DEMOGRAFICKÁ STATISTIKA
STATIST
ZA ROK 2016
Prostřednictvím tohoto článku Vám přinášíme
informace o pohybu obyvatelstva v naší obci
za rok 2016.

Během loňského roku se odstěhovalo 11 obyvatel
a přistěhovalo se 10 obyvatel.
K 31. 12. 2016 bylo
o 21 našich občanů v evidenci
na úřadu práce.

K 1. 1. 2016 měla naše obec 26
267 obyvatel.
Narodily se 3 děti (Matouš Prchal, Erik Fila a Ema
Hamříková).

K 31. 12. 2016 měla naše obec 267 obyvatel,
z toho 135 mužů a 132 žen. Dospělých bylo 216
(102 mužů a 114 žen). Dětí, které nedosáhly 18-ti
18
let, bylo 51 (33
33 chlapců, 18 dívek).

V loňském roce jsme se bohužel navždy rozloučili
s paní Zdenkou Kuchaříkovou a panem Jaroslavem
Sochnou.

Průměrný věk v naší obci činil 41,86 let.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPIT
OBCE
Sedmnácté zasedání zastupitelstva obce Lesná se
konalo 20. října. Zastupitelstvo obce Lesná
schválilo rozpočtové opatření 5-7,
7, směrnici
o evidenci majetku, plán inventur, rozdělení
parcely 633/1 a vzalo na vědomí stav
rozpracovaných projektů, zprávu z dílčího
díl
přezkumu hospodaření obce Lesná za rok 2016.
Neschválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku 633/1.

opatření č. 9/2016 a dále se řešil stav obecního
majetku.
Dvacáté zasedání zastupitelstva obce se konalo
26. ledna. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
roz
opatření č. 10, schválilo výsledek řádné inventury
k 31. 12. 2016, rozpočet obce na rok 2017,
schválilo poskytnutí dotace na činnost SRPŠ
při ZŠ Šumná, nového člena JSDH. Dále
zastupitelstvo projednalo absenci prodejny
potravin v naší obci a návrhy
náv
směny katastrálního
území s obcí Šumná.

Na XVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 8, dále směrnice
o evidenci a zadávání veřejných zakázek malého
ma
rozsahu, rozpočtové provizorium, finanční
příspěvek na terénní sociální služby na rok 2017
a podpis Memoranda Podyjská oblast tmavé
oblohy. Zastupitelstvo neschválilo nabídku na
právní pojištění obce a zapojení do knižního
projektu Jižní Morava známá – neznámá.

Jednadvacáté zasedání zastupitelstva obce se
konalo 2. března a byl schválen zápis do kroniky za
rok 2016, zastupitelstvo vybralo dodavatele
veřejné zakázky na opravu kostela, dále
zastupitelstvo projednalo a schválilo
sch
žádosti o VPP
a veřejnou službu. Dále se řešil dluh na nájemném
a zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu
o stavu veřejného pořádku v našem katastru.

Devatenácté zasedání zastupitelstva obce Lesná se
konalo 15. prosince a bylo schváleno rozpočtové

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

PODPIS MEMORANDA PODYJSKÉ
PODYJSKÉ TMAVÉ OBLOHY
V rámci konference Národní park Podyjí – 25 let
očima vědy, která se konala 22. listopadu v
bývalém premonstrátském klášteře v Louce,
podepsal náš starosta (a dalších devět signatářů)
Memorandum Podyjské tmavé oblohy. Jedná se o
dohodu, že se budeme snažitt eliminovat tzv.
světelné znečištění. Jako územní samosprávné
celky k tomuto cílu můžeme přispět zejména

vhodným používáním veřejného osvětlení.
Neznamená to, že přestaneme v noci svítit (nebo
všem našim občanům budeme direktivně
zakazovat svítit – to v žádném
ž
případě), ale že
budeme světlo z lamp veřejného osvětlení
vynakládat účelně – tak aby bylo vyzařováno do
spodního poloprostoru. Tento stav má poté
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příznivý vliv na volně žijící živočichy, hmyz nebo
rostliny.
Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti
odpovědnost
nejen vůči občanům obce, ale i vůči životnímu
prostředí. Podpis memoranda v podstatě navázal
na projekt obnovy veřejného osvětlení v naší obci.
Nyní jsou totiž v naší obci instalována svítidla,

která lépe svítí, mají několikanásobně nižší
spotřebu a navícc pomáhají životnímu prostředí.
Kromě naší obce podepsalo memorandum dalších
pět obcí (Vranov nad Dyjí, Lukov, Mašovice,
Havraníky a Hnanice), dále Správa Národního
Národn
parku Podyjí, společnost E.On
E.
Česká republika,
Česká astronomická společnost a Znojemská
astronomická
tronomická společnost.

Podyjská oblast tmavé oblohy
Podyjská oblast tmavé oblohy je území táhnoucí se
od Znojma až po Slavonice. Rozkládá se na území třech krajů
(Jihomoravský, Vysočina a Jihočeský) a tato oblast zasahuje
zasah
do 58 katastrálních území na základě provedených odborných
měření. Ve znaku Podyjské tmavé oblohy je největší
středoevropský noční motýl martináč hrušňový. V celé České
republice jsou vyhlášeny celkem 4 oblasti tmavé oblohy
(Podyjská, Beskydská, Jizerská
ká a Manětínská).

ABSENCE PRODEJNY POTRAVIN
POT
V NAŠÍ OBCI
Řada našich občanů pocítila problém uzavření
prodejny potravin v naší obci od 1. ledna letošního
roku. Podle různých spekulací se v naší obci
diskutovalo, že je to kvůli elektronické evidenci
tržeb (této prodejny se však první vlna EET vůbec
netýkala).

ze stávajících objektů nebo jeho části, což by
znamenalo náklady v řádech desítek tisíc korun.
Dle sdělení finančního výboru jsme zanalyzovali,
zana
že
hlavním a především jediným artiklem, který šel na
odbyt v místní prodejně, bylo čerstvé pečivo (při
takovémto stavu je nemožné obchod provozovat)
pro cca 50 místních lidí.. Z tohoto důvodu se tedy
pokusíme pro místní občany zajistit alespoň
2xx nebo 3x týdně čerstvé pečivo, vše ale bude
záležet na zájmu. Všichni dostali do svých schránek
dotazník,
ík, nyní probíhá vyhodnocení zpět
obržených dotazníků a následně budou všichni,
kdo o pečivo projevili zájem, informováni.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. ledna
tuto skutečnost projednalo a došlo ke stejnému
názoru:: obec není schopna vlastními silami zajistit
prodejnu a nemá ani místa, kde by prodejna
mohla být (k pronájmu). Tento stav by mohl nastat
v případě rekolaudace a stavebních úprav jednoho

OHLÉDNUTÍ ZA OBNOVOU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V posledních letech jsme museli investovat
nemalé peněžní prostředky do oprav veřejného

osvětlení. Poměrně zásadní problém přestárlého
veřejného osvětlení vyřešila jeho letošní obnova.
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Stará
tará nevyhovující a často poruchová svítidla
nahradila nová s technologií LED.
Jako dodavatel byla vybrána firma E.On Česká
republika, která nabídla nejnižšíí cenu a to
356.597,- Kč. Polovinou se na úhradě nákladů
podílel Státní fond životního prostředí. Mimo to
jsme nechali vyměnit starý rozvaděč veřejného
osvětlení za nový a ke svítidlům pořídili výložníky
za cenu 82.444,- Kč.

Již na první pohled lze vidět rozdíl ve svícení. Stará
světla vyzařovala světlo kolem sebe, kdežto nová
vznikající světlo záměrně směřují pouze
do spodního poloprostoru.
Díky pravidelnosti naší obce lze s trochou nadsázky
říci, že máme jedno z nejlepších nových veřejných
osvětlení na stávajících sloupech (kde jsou
umístěny všechny elektrické kabely) v celém
Jihomoravském kraji.

OHLÉDNUTÍ ZA REVITALIZACÍ
REVITALIZACÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ
V letošním roce proběhl zcela unikátní a potřebný
projekt – revitalizace veřejné zeleně.
Plán výsadby i samotnou výsadbu provedl
Vladislav Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou.
Realizace mohla vzniknout díky podpoře ze
Státního fondu životního prostředí České
republiky. Náklady činily 366.136,- Kč, osmdesáti
procenty se na realizaci podílel již zmíněný SFŽP.

V realizované výsadbě se podařilo skloubit
historicky výjimečný ráz obce s požadavky dnešní
doby.
O průběhu realizace jste byli informováni,
o problémech při realizací také,
ta ale vše je za námi
a my se teď můžeme těšit na rozkvetlou náves,
která bude bezpochyby velkou ozdobou a díky své
barevnosti a struktuře zaujme.
Je na co se těšit…

OHLÉDNUTÍ ZA OPRAVOU STŘECHY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Ú
Na konci loňského roku jsme dokončili opravu
střechy obecního úřadu. Dlouho avizovaná oprava
byla akutní, protože stav krovu nad kanceláří byl
již několik let alarmující a můžeme děkovat
mírným zimám, že nebylo tolik sněhu, který
kt
by
mohl způsobit téměř katastrofu (stav některých

trámů lze vidět na fotografii vlevo). Bylo
vyměněno několik trámů, krov byl opatřen izolační
fólií a nová krytina byla pokládána na nové latě.
Celá oprava vyšla na 332.800,332.800, Kč a byla
financována částkou
u 155.000,155.000, Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
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Realizace se uchopila firma Pavel Daňhel z Petrovic
u Moravského Krumlova.
Letos bychom chtěli dokončit opravu obecního
úřadu
stáhnutím
svodů
deštové
vody

do dešťové kanalizace, částečné odvodnění
objektu z východní strany, drobná oprava fasády
vč. nového nátěru. To už bude v režii našich
pracovníků.

OHLÉDNUTÍ ZA REKONSTRUKCÍ
REKONSTRUKCÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
ZBROJ
Jednou z dalších výrazných investičních akcí byla
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tento projekt byl
zcela unikátní i zejména proto, že se na její
realizaci podíleli sami hasiči, což nám ušetřilo
nemalé náklady.

hasiči k celému dílu přispěli stovkami
brigádnických
rigádnických hodin zcela zdarma. Za tuto službu
je třeba vyjádřit velký dík! Celá oprava začala
na začátku srpna demolicemi a zkolaudována byla
koncem listopadu.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu
Jihomoravského kraje částkou 250.000,250.000, Kč.
Výdaje na tuto akci byly kryty i z obcí Horní
Břečkov a Onšov na základě uzavřené smlouvy
o společné jednotce. Jednalo se o úplnou
rekonstrukci garáže a šatny pro naši jednotku. Naši

Realizací tohoto projektu došlo k výměně oken
a dveří, předělání
ředělání stropu a podlah a byla udělána
nová elektroinstalace. Celou realizací se výrazně
zlepšily i energetické vlastnosti celé budovy.
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ROK 2016 V ČÍSLECH HASIČŮ
Naše jednotka se již plně zabydlela v kategorii
JPOIII (jednotka s územní působností). Počet členů
jednotky klesl ze 17-ti
ti na 15, což je škoda.
V loňském kalendářním roce byla jednotka
povolána k patnácti událostem a dále se zúčastnila
jednoho taktického cvičení v obci Žerůtky
Žer
(požár
dřevozpracující firmy). Z 15-ti událostí jednotka
vyjela 9x k požáru, 4x k technické pomoci
odstranění spadlých stromů nebo větví, jednou
k záchraně osob a jednou k letecké nehodě.
nehod
Jednotka vyjela vždy v zákonném limitu.
limitu

osoby při ohlášené letecké nehodě ve stráních
u vranovské přehrady. V žádném u výjezdů naší
jednotky nedošlo ke zranění ani nebyl nikdo
usmrcen.
Jednotka pracovala ve složení 4 velitelé,
8 strojníků, 4 hasiči, 8 nositelů dýchací techniky.
Každá funkce má povinná školení (velitel
(v
má
týdenní vstupní kurz +3x za pět
pě let se musí
zúčastnit jednodenního školení; strojník absolvuje
vstupní kurz v rozsahu jeden týden +1x za 5 let
dvoudenní přeškolení; nositel dýchací techniky
musí absolvovat dvoudenní kurz v Tišnově nebo
v Brně. Mimo to musí každý člen jednou za dva
roky na pravidelnou lékařskou prohlídku.

Za nejnáročnější výjezdyy lze považovat požár
traktoru v obci Ctidružice (kde byla podle
oficiálních statistik HZS JmK škoda 2,710 mil. Kč),
Kč)
požár pole a lesa v obci Grešlové Mýto a hledání

Děkovný e-mail
mail k likvidaci požáru u rodinného domu v Čížově
Dobrý den pane veliteli,
chtěl bych poděkovat Vaší stanici za pomoc při likvidaci požáru rodinného domu
v obci Čížov ze dne 24. 09. Za naši
naš rodinu můžeme poděkovat za bleskový příjezd a tím
i zachránění našeho rodinného domu. Při samém zásahu bylo uchráněno kromě rodinného
domu i zásoba sena, která je určena pro krmení hospodářských zvířat v průběhu zimních
měsíců. Všechny jednotky, které zasahovaly,
z
se chovaly velice profesionálně a díky tomu byl
dům ušetřen větším škodám. Ještě jednou za celou rodinu moc děkujeme a hlavně si všichni
odnášíme veliké ponaučení.

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Kvůli poruše na zemním vedení veřejného
osvětlení směrem k autobusové zastávce jsme se
rozhodli konat a rozšířit veřejné osvětlení o jeden
sloup u přechodu pro chodce k zastávkám. Tento
přechod byl ponořen do tmy a tvořil nejkratší
přístupovou cestu k autobusové
busové zastávce na spoj
z Vranova nad Dyjí do Znojma pro ¾ možných
mo

cestujících z naší obce. Dnes můžeme říci, že se
nám podařilo vyřešit problém s tmavým
přechodem. V současné době se vytváří
projektová dokumentace a budou probíhat
jednání s majitelem pozemku
poz
kolem autobusové
čekárny směrem do Znojma, abychom i tam mohli
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usadit sloup se svítidlem a zvýšit komfort i bezpečí
cestujících.
Bohužel ne všichni si uvědomují, že vše nejde
hned, protože i když pracujeme na našich

pozemcích, musíme k tomuto úkonu mít vyjádření
tzv. dotčených orgánů státní správy. Rychlost
napsání vyjádření těchto orgánů bohužel nejsme
schopni ovlivnit.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
V říjnu loňského roku získala knihovna nový
program Clavius REKS. Díky tomuto programu,
budou moci čtenáři z pohodlí domova zjistit, které
knihy jsou v našem knižním fondu. Knihy jsou
postupně do systému doplňovány.

Začátkem února se náš knižní fond rozrostl
rozrost
o 21 knih. Zřizovatel knihovny uvolnil 5.000,- Kč.
Těšit
šit se můžete na novinky českých i zahraničních
autorů.
V loňském roce bylo v knihovně zaregistrováno
22 čtenářů z toho 8 do 15 let. Proběhlo necelých
500 výpůjček. Knihovna je pro Vás otevřena každý
čtvrtek od 16-18 hod.

Fond knihovny má aktuálně 1734 svazků.
Každá kniha se teď musí ručně přenést do
počítačového systému a označit čárovým kódem.
Tento program usnadní i revizi, která v knihovně
probíhá každých 5 let.

Odkaz pro internetové vyhledávání
vyhledává
najdete
na stránkách knihovny: http://lesna.knihovna.cz/
Jsme i na facebooku.
Martina Kubová

MĚSTSKÁ LIGA KUŽELEK
Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev, která
se podle výsledků z minulého ročníku rozdělila do
dvou skupin. První skupinu hrají Bubáci, Esa z Esa,
Fachkas, El. Švéda, Ardach a Vinařství Kořínek.

Za Lesňáky hrají František Svozil, Jan Vacík, Jiří
Železný ml., Jiří Železný st. a Petr Řezníček.
Soutěž se pomalu chýlí ke konci a zbývá nám
odehrát poslední zápas s první Kuželnou Louka.
Urvat body s tímto soupeřem bude nesmírně
těžké.

Lesňáci hrají druhou skupinu a našimi soupeři jsou:
Gogo,
o, STS Chvojkovice, Kuželna Louka a Modří
sloni. Ze soutěže odstoupila Kuželna Hnanice.
Tabulka:
Tabulka
1. Kuželna Louka
2. Gogo Kulálos
3. STS Chvojkovice
4. Lesňáci
5. Modří sloni

15 b.
13 b.
10 b.
8 b.
4 b.
S kuželkářským pozdravem „Ať
„A to padá!“ Jan Vacík
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ZE ZÁPISNÍKU OBECNÍCH
OBECNÍCH PRACOVNÍKŮ
V zimních měsících řada našich občanů vůbec
nepotkávala naše pracovníky. Kromě zimní údržby
místních komunikací a udržování čistoty zejména
kolem autobusových zastávek, je v podstatě tuto
zimu nebylo možno na návsi moc vidět.
Důvod byl zcela jednoznačný – byli v našem
kulturním zařízení, kde opravovali zdejší sál. Po
odkrytí obložení kolem stěn se nám odhalil téměř
apokalyptický pohled na obvodové zdi. Chybějící

omítka byla doplněna a celý sál byl vymalován.
Velká péče se věnovala i údržbě naši komunální
techniky.
Dnes už obecní pracovníky začíná zaměstnávat
i práce venku – stříhání
tříhání stromů a úklid po zimě.
Zametání chodníků začne až v druhé polovině
března, kdy bude jisté, že nemůže přijít žádné
náledí. Právě díky štěrku byly chodníky schůdné
i přes zimu v době, kdy bylo nejvíce náledí.

ARCHITEKTURA OBCE V DOKUMENTU O PODYJÍ
V loňském roce vydala Správa Národního parku
Podyjí v rámci oslav pětadvacetileté připomínky od
založení
aložení národního parku dokument o tomto
výjimečném kusu přírody nazvaný Obrázky
z Podyjí.
V rámci celého dokumentu se vydala řada
minidokumentů, mj. o Josefu Doré (řediteli
továrny na kameninu ve Vranově nad Dyjí,
autorovi oltářního obrazu v našem kostele),
koste

ale i o architektuře Podyjí, kde je poměrně velká
pozornost věnována naší obci.
Minidokument se jmenuje Vesniček ráj to
na pohled a je ke zhlédnutí na webu Správy
Národního parku Podyjí.
Pro zájemce se pokusíme zajistit promítání
dokumentu v našem kulturním zařízení.
Na základě tohoto dokumentu vyšel v pátek
6. 1. 2017 o naší obci článek v týdeníku 5plus2.

ODPADY V MEZIROČNÍM SROVNÁNÍ
Odpady jsou věčným tématem nejen našeho
zpravodaje, ale pravidelně se na toto téma hovoří
i na zasedáních zastupitelstva obce. Jedná se
o poměrně složitý systém, který nelze vyřešit za
jeden nebo dva roky,, ale musíme hledat optimální
Celková produkce komunálního
odpadu v tunách
Průměr na občana v kg
Celkový náklad za svoz
komunálního odpadu v Kč
Průměrný náklad na občana
v Kč

řešení (často i několik let).
let) V tomto čísle našeho
zpravodaje
Vás
seznámíme
s meziročním
srovnáním se zaměřením na komunální odpad.
Snižování
ování jeho produkce by mělo být naším
společným cílem.

2013

2014

2015

2016

57,7602

61,6860

55,2633

52,881

225,63

236,34

206,97

198

170 039,-

175 070,-

154 485,485

127 479,-

664,20

670,80

574,85

477,44
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Zachová-lili se klesající tendence produkce
komunálního odpadu (a zejména i náklady) je
velice pravděpodobné, že na kalendářní rok 2018
bude snížen poplatek za komunální odpad o
dalších 50 Kč, tedy na 400 Kč za poplatníka. Jen
pro srovnání s nejlepšími: každoročně
aždoročně se udílí cena
Odpadový Oskar,, která ohodnocuje a odměňuje
obce, kde v přepočtu na jednoho obyvatele
produkují nejméně komunálního odpadu. Vítěz
této ceny z roku 2015, obec Dalešice z Libereckého

Produkce plastů
Průměr na občana

kraje produkoval v přepočtu na jednoho obyvatele
43,1 kg. V naší obci to bylo 206,97 kg na občana.
Pokud bychom se my snažili přiblížit těmto
fantastickým číslům v produkci odpadu na jednoho
obyvatele např.
ř. na 150 kg za občana, můžeme
snížit poplatek za komunální odpad na částku
300,- Kč za poplatníka. To už stojí za pokus…
Jisté navýšení můžeme sledovat v třídění odpadu,
což je zejména díky zavedení tzv. malé separace,
kdy mají doma zájemci nádoby na plasty.
plas

2013
1,5799 t
6,171 kg

2014
2,0681 t
7,92 kg

Čím více se v naší obci třídí odpad, tím má obec za
vytříděný odpad finanční bonusy. Tyto bonusy
hradí v podstatě celýý roční svoz plastů
a bioodpadu, takže tato služba je vlastně zadarmo.

2015
2,4841 t
9,3 kg

2016
3,7616 t
14,08 kg

a řadu papíru pálí, lze frekvence
frek
svozu papíru
v topné sezóně přizpůsobovat. Co dělat s papírem
v letních měsících? Není jednodušší mít doma
popelnici na papír a vždy jej do popelnice odhodit?
Ne všechny časopisy nebo letáky se dají pálit.

Nestálo by za to zavést i tříděný odpad na papír?
I když řada našich občanů má kotel na tuhá paliva

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ODPA
Již tradičně v jarním čase budou moci naši občané odložit nepotřebný nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Termíny odvozu těchto odpadů byly se svozovou firmou FCC Znojmo, s. r. o. dohodnuty následovně:
Nebezpečný odpad – sobota 18. března 2017 od 9:00 do 9:30 u separačního místa
Velkoobjemový odpad – kontejner
ner bude přistaven k separačnímu místu v pondělí 20. března 2017 v 8:00,
odvoz skončí v úterý 21. března 2017 v 15:00.
Žádáme všechny, kdo této služby využije, aby se u separačního místa chovali kultivovaně a odpad vozili
na určené místo pouze ve stanovený čas.
Do nebezpečného odpadu patří: barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny
od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky,
led
mikrovlnky,
monitory, počítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré
postřiky a hnojiva).
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Do velkoobjemového odpadu odpadů patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného
odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty
apod.
Další odvoz těchto odpadů proběhne na podzim letošního roku

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Stopy ve sněhu
Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop....
Tato krásná dětská básnička Jana Čarka inspirovala
nás učitelky i děti z MŠ Lesná k velké zimní výpravě
po stopách lesní zvěře. Letošní zima nám nadělila
dostatek sněhu, proto jsme se dne 18. 1. 2017
vydali pod vedením strážce NP Podyjí pana
Martina Mahra na delší vycházku do lesa
ke krmelci. Vybavili jsme se nejen termoskou
s teplým čajem, ale i dobrotami pro lesní
obyvatele – vlastnoručně nasbírané kaštany,
jablíčka, seno... Náš průvodce dětem vyprávěl
o životě lesní zvěře v zimě, poučil děti o tom, jakou

pochoutkou se zvířátkům zavděčíme a co je
naopak pro naše lesní kamarády nevhodné. Po
cestě jsme si zahráli na stopaře. Sněhové pláně
byly popsané tlapkami a kopýtky lesních obyvatel
a kdo se v nich měl vyznat? Ještěže nám pan Mahr
pomohl tyto hádanky rozluštit. Do školky jsme se
vraceli plni dojmů a byli jsme rádi, že i nejmladší
děti tuto vycházku zvládly s úsměvem. Zážitky
z naší výpravy se odrazily na zdařilých obrázcích,
které byly zaslány do výtvarné soutěže „Příroda
kolem nás“.

Cukrářka není cukřenka
Dne 7. 2. 2017 jsme s dětmi navštívili Dům umění
ve Znojmě, kde pro nás muzejní pedagožka
Mgr. Monika Mažárová připravila velmi zábavný
a poučný program o tom, kdo je cukrářka, co
potřebovala ke své práci v minulosti a dnes. Jak
voní kakao, skořice, vanilka. Děti se zábavnou
formou
dozvěděly
zajímavé
informace
o cukrářském řemesle a zapojily se do

připravených aktivit. Děti si počínaly velmi dobře,
prokázaly spoustu znalostí a vědomostí, které
určitě získaly při pomáhání svým maminkám
v kuchyni. Protože každá maminka je také trochu
cukrářkou. Na závěr si děti mohly vyzkoušet sladké
tvoření. V mateřské škole jsme navázali na tento
zážitek dalším programem, kdy jsme si povídali
o dalších řemeslech a pracovních profesích.

V současné době jsme připravovali s dětmi masopustní karneval, který se uskutečnil dne 24. 2. 2017.
Kolektiv MŠ Lesná
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Z KULTURNÍCH AKCÍ
Dětský karneval
V sobotu 4. března se v místním kulturním zařízení
konal již tradiční dětský karneval. Necelá dvacítka
masek se mohla těšit na krásné odpoledne
strávené v příjemných prostorách opraveného
sálu. Jako zpestření nechyběly tradičníí hry, bohatá

tombola, hudba a ocenění třech vylosovaných
masek. Mimo to vystoupily čtyři dívky ze
zájmového kroužku zumba při Středisku volného
času ve Znojmě.

Posezení s důchodci
Letos se konalo tradiční posezení s důchodci
v pátek 25. listopadu v budově bývalé školy. Na
rozdíl od minulých let jsme posunuli termín konání
na podzimní odpoledne, kdy již nejsou práce na
zahrádkách, což mnozí jistě uvítali. Více jak třicítce
přítomných důchodců předvedla místní mateřská

škola krátké vystoupení. O hudební doprovod se
postarala mládež.. Během odpoledne pak starosta
dával přítomným informace o letošních
investičních akcích a plánech na další roky.
Děkujeme všem důchodcům za účast a všem, kdo
se podíleli na přípravě tohoto posezení.

Zpívání u vánočního stromu
V sobotu 17. prosince 2016 se konalo zpívání
u vánočního stromu. Tato událost si již získala své

pevné místo v kalendáři akcí naší obce. Celou akci
zahájila krátká hudební vložka a následovalo
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přivítání starostou obce a starostou hasičů. Pro
přítomné si nacvičila
acvičila krátké vystoupení
desetičlenná skupinka dětí z naší Mateřské školy.

Během celé akce se mohli všichni přítomní
občerstvit ve šroťáku doušky vánočního punče,
pro děti a řidiče byl připraven teplý čaj.

CO NÁM
ÁM VADÍ A CO BY SE DALO
DALO ZLEPŠIT
Již tradičně se píše v našem
o problémech, které tíží naši obec.

zpravodaji

jsou od toho placeni, tak
ak to jistě hovoří také za
vše…

Poměrně závažných nešvarem jsou psí exkrementy
na chodnících a veřejném prostranství. Je bohužel
smutné, že toto dělá pár jedinců. Jelikož bychom
museli obec pravidelně hlídat a na to nejsou
prostředky, nabízí se jedno nepopulární řešení:
místní poplatek zee psů zvednout na částku
v řádech několika stovek za jednoho psa. Psí
exkrementy
ty na chodníku jsou „vizitkou“ hlavně
těch daných jedinců-vlastníků-chovatelů…
chovatelů…

V poslední době se nám rozmohlo, že se nám po
obci množí výskyt
ýskyt černých miniskládek a to nejen s
bioodpadem. Z naší dobré vůle dáváme možnost,
aby se mohly větve vozit na manipulační plochu
k lesu, kde se následně štěpkují, ale někdo jako
kdyby nevěděl, co jsou větve…
větve
Pokud to takhle půjde dál, budou obecní
pracovníci
ovníci pouze chodit po vsi, uklízet po
pejskařích, u kontejnerů, po mládeži v parku za
kostelem sbírat střepy od rozbitých sklenic, sbírat
nedopalky a jednou za čas posekají trávník.
Nezbude pak čas na opravu obecních budov,
chodníků,, údržbu hřbitova,
hřbitova údržbu zeleně atd.

Dalším problémem je pořádek na sběrném místě,
zejména kolem bioodpadu. Jsme si vědomi, že to
nemusejí
sejí způsobovat jen místní. Pokud ale místní
dělají záměrně nepořádek kolem sběrného místa
s argumentem, že obecní pracovníci to uklidí, že

Děkujeme, že jste slušní a dbáte na to, aby v naší obci bylo čisto a náš společný majetek jen vzkvétal.

OPRAVA KOSTELA
Hlavní investiční akcí letošního roku by se měla
stát oprava vnějšího pláště našeho kostela.

opravě věže (střechy a fasády), opravě fasády
průčelí kostela a ještě k odvodnění
odvodně celého objektu.
Na celou opravu již zastupitelstvo obce vybralo
po veřejné soutěži (do které se mohla přihlásit
jakákoliv firma, která splnila požadavky)
dodavatele – Autorizovanou stavební firmu
Zdeněk Kounek z Dančovic s cenou necelých
1,6 mil. Kč.

Jelikož je částka na opravu podle projektové ceny
poměrně vysoká (2 mil. Kč) a my nejsme schopni
financovat celou akci, proběhne pravděpodobně
ve dvou etapách.
V letošním roce, dostaneme-lili dotace, by mělo
dojít k výměně střešní krytiny, výměně vadných
částí krovů (ty jsou poškozeny z důvodu
soustavného zatékání do půdního prostoru),

O stavu vnějšího pláště kostela nelze nijak
polemizovat a určitě se všichni shodneme na tom,
že naše největší dominanta si opravu zaslouží.
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU
Naším dalším textem navazujeme na odstavec z roku 1942 o svěcení
cení zvonu, kterým jsme minulé listování
zakončili.
Změna v mateřské škole
Po učitelce Jiřině Lehké, která se dne vzdala pro nemoc školní služby, nastoupila na uprázdněné místo dne
25. II. 1946 učitelka Zdeňka Daňková, tuto vystřídala dne 18. 3. 46 učitelka
učitelka Jiřina Lehká. Tato se vzdala služby
ke dni 1. dubna 1947. Na zdejší mateřskou školu ustanovil okresní školský výbor ve Znojmě učitelku Emilii
Vejtasovou, která nastoupila dne 11. dubna 1947. Návštěva v mateřské škole byla slabá. Bylo to zaviněno
častým střídáním učitelek a nepravidelným vyučováním. Nyní je průměrná denní návštěva 16 dětí.
Svěcení korouhví
Kostelní výbor koupil za 3.000,- Kč 2 korouhve do zdejšího kostela. Korouhve byly slavnostně vysvěceny dne
P. Arnoštem Poláčkem z H. Břečkova.
Scelování pozemků
Během jarních a letních měsíců bylo ve zdejší obci provedeno scelování všech pozemků. Ke katastru obce
Lesné připadla pole z částečně rozparcelovaného velkostatku p. Kuthana. Dále byl náš katastr zvětšen
i o pole z katastrů sousedních obcí,
cí, poněvadž výměra katastru obce je nedostačující.
Katastrofální sucho
Jako většina krajů naší republiky byla v tomto roce postižena velikým suchem, byla postižena i naše obec.
Úroda na poli byla velmi slabá, obilí nízké a řídké.
Suchem proschlo mnoho ovocných
ocných stromů. Ovoce, které se na stromech udrželo, bylo malé a nechutné.
Také lesy tato pohroma citelně poškodila.
Většina studní v obci byla bez vody.
Vodu si však podržely obě studně na návsi.
Plané neštovice
75% žáků 1. třídy onemocněla planými neštovicemi.
neštov
Z toho důvodu byla tato třída uzavřena ve dnech 25.
a 26. září, 1. a 2. října. Třída byla vydesinfikována.
Vánoční besídka
24. prosince byla ve zdejší škole uspořádána vánoční besídka s nadílkou. Po besídce byly rozdány
nejpotřebnějším žákům poukazy
zy na boty od Okresní péče o mládež ve Vranově n. D. Poukazy dostali: Boh.
Vacík, Ed. Železný, Fr. Šlapalová, J. Suchánek, Marie Ošmerová a R. Staňková.
Pozn.: U mateřské školy a svěcení korouhví chybí datum (za slovem dne) zcela záměrně – v kronice není
uvedeno.
Pokračování příště…
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SPORTOVNÍ TÝM SDH
V tomto čísle Vám přinášíme rozhovor s rozdělovačem Jakubem Svozilem (24 let)
Jak dlouho jsi u hasičů?
Počkej chvilku, 9 let, stal jsem se hasičem trošku později než většina jiných místních kluků – když mi bylo
15 let.
Co tě vedlo k tomu stát se hasičem, kdo tě k tomu přivedl?
Kamarádi, možnost zábavy ve volném
ném čase. Moji vrstevníci běhali za hasiče, tak jsem to také zkusil
a už budu u hasičů skoro 10 let ☺
Jak dlouho běháš za sportovní tým?
Stejnou dobu, co jsem u hasičů – tedy 9 let.
Co máš rád na tomto sportu?
Rychlost, zábavu a partu místních lidí, kteří se v požárním sportu (a všeobecně kolem hasičů)
hasič pohybují.
V dnešní době se totiž každý uzavírá doma a nechce dělat nic navíc.
Co běháš?
koušel jsem i proud, ale rozdělovač mě nejvíc
Rozdělovač, zkoušel
baví.
Co považuješ za největší úspěch?
Za největší úspěch považuji náš rekordní čas, ale i to, že jsme
schopni se sejít a ne jen slibovat a svoje slovo nedodržet.
Máš ještě jinou funkci u hasičů?
V rámci zásahové jednotky – hasič – nositel dýchací techniky
a jako držitel těžebního průkazu obsluhuji motorovou pilu.
V jednotce jsem přibližně rok a půl. Jako
Jak nositel dýchací
techniky mohu zasahovat v zakouřených prostorách, kde
se normálně nedá dýchat.
Čeho bys chtěl u hasičů dosáhnout?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, mám ale radost, pokud
mohu někomu při zásahu pomoci a pokud nás za naše snažení
někdo pochválí
válí a naši práci kladně (zejména
v jednotce) ocení.
Jak kombinuješ hasiče, práci a rodinu?
Těžko (smích), řídím se heslem prvně rodina, práce a pak zábava, je-li
je li ale někdo v nesnázích, okamžitě se mu
v rámci výjezdu chystám pomoci.

Příště se můžete těšit na rozhovor s proudařem Lukášem Pozděnou
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za uplynulé období oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny tito naši občané:
Čechová Miluše, Fučíková Marie, Hamříková Marcela, Hojný Petr, Holíková Marie, Jakub Jaromír, Jakubová
Soňa, Klee Ivana, Marešová Kristýna, Nečas Karel, Pozděna Josef st., Pavelka František, Rajčániová Markéta,
Skoták Josef, Sokolovská Kateřina, Svobodová Eva, Škrdla Miroslav, Švec Antonín,
Antonín Tománek Lukáš, Vacík
Radek, Vaštíková Alžběta,
Alžběta Zajac Radim, Zajacová Šárka a Zedníková Ludmila.
Ludmila
Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví
Navždy nás opustil Jaroslav Sochna a Leopold Hladký
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