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Zprávy z obce
Účast v soutěži Vesnice roku
Zprávy z mateřské školy
Jak si vede požární sport

Lesňácké listy
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho
čtvrtletníku, kde dostáváte pravdivé nezkreslené
informace z obce. Letošní rok bude na realizaci
projektů opět rušný. Již je jisté, že
z Jihomoravského kraje dostaneme
788.200,(o necelých 100 tis. Kč více než v loňském roce)
na realizaci čtyř projektů. Další peníze jsou
na cestě z Ministerstva vnitra 450 tis. Kč,
Ministerstva kultury 200 tis. Kč a ze Státního fondu
dopravní infrastruktury 1,388 mil. Kč. Největší
investiční akcí od rekultivace skládky je
vybudování chodníku. Realizace tohoto projektu
se blíží již do finále, práce bohužel brzdí výměna
armatur na vodovodu vedoucím v těsné blízkosti
chodníku. Další velká akce – oprava vnějšího pláště
kostela bude dokončena v letošním roce díky
dvěma dotacím. Naše kulturní zařízení (objekt
bývalé školy) dostane novou střechu. Hasičskou
Avii nahradí nový dopravní automobil, který však
bude mít mnohem širší využití pro zřizovatele
jednotky, než měla Avia. Mimo to se vymění
za pomoci krajské dotace i pneumatiky
na prvovýjezdové Tatře.

Realizují se však i menší akce – již několik týdnů
běží na kostelní věži hodiny. Nyní probíhá oprava
a odvodnění skladu obecních pracovníků.
Odvodňuje se i východní stěna hasičské zbrojnice.
Za vydatné pomoci členů Sboru dobrovolných
hasičů byla vyčištěna požární nádrž a zprovozněn
vodotrysk; k požární nádrži byly nainstalovány
lavičky a na kulturní zařízení byla připevněna
malovaná mapa našeho regionu.
Postupně realizujeme různé akce a systematicky
opravujeme obecní majetek, avšak jedná se o běh
na dlouhou trať a tudíž nelze uspokojit všechny
požadavky najednou. Nejsme bohatá obec, ale
díky tomu, jak hospodaříme, si můžeme dovolit
tak masivně opravovat a zkrášlovat naší obec.
Velkou vzpruhou pro naši práci byla účast v soutěži
Vesnice roku. Získané ocenění je známkou toho, že
je obec dobře „nastartovaná“, avšak zároveň je to
i závazek, protože je před námi ještě hodně práce.
Ivo Prchal, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dvacáté deváté zasedání zastupitelstva proběhlo
28. března a byl schválen zápis do obecní kroniky
za rok 2017, rozpočtové opatření č. 1/2018
a smlouva o příspěvku na terénní sociální služby.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu
Policie ČR o stavu veřejného pořádku na území
obce Lesná za rok 2017, zprávu starosty
a místostarostky o návštěvě hejtmana JmK, výběr
dodavatele na GDPR a získání peněžních
prostředků na jedno pracovní místo v rámci VPP.
Zastupitelstvo odložilo žádost o vybudování vjezdu
a plotu.

Potřicáté zastupitelstvo obce zasedalo 12. dubna
a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018,
stanovisko k vybudování plotu a vjezdu, smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na 300 tis. Kč na financování dopravního
automobilu. Dále schválilo účetní závěrku MŠ
a rozdělení hospodářského výsledku MŠ.
Ve čtvrtek 31. května proběhlo třicáté první
zasedání zastupitelstva obce Lesná. Zastupitelstvo
schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018, smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
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kraje na 25 tis. Kč na výměnu pneumatik na CAS,
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na 248 tis. Kč na opravu
střechy v kulturním zařízení obce Lesná, znění
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na 215.200,- Kč na akci
Dokončení opravy vnějšího pláště kostela sv.
Terezie. Dále schválilo směrnici č. 1/2018
o ochraně osobních údajů a krizový plán v oblasti
ochrany osobních údajů.

schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018, závěrečný
účet obce Lesná za rok 2017, účetní závěrku obce
za rok 2017, dofinancování nového dopravního
automobilu, stanovilo počet členů zastupitelstva
obce Lesná pro volební období 2018-2022 na 7.
Dále schválilo žádost o poskytnutí dotace
na provoz Turistického informačního centra
ve Vranově nad Dyjí a přijetí nového člena JSDH.
Zastupitelstvo neschválilo nabídku na publikaci
o leteckých snímcích. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí zprávu o účasti v soutěži Vesnice roku.

Třicáté druhé zasedání zastupitelstva obce se
konalo ve čtvrtek 21. června. Zastupitelstvo

I SBĚRNÉ MÍSTO ODPADU MŮŽE BÝT ČISTÉ
V posledních týdnech bývá čím dál více znečištěné
sběrné místo odpadu. Vysypaný odpad mimo
kontejner není normální a zvláště když pak
zafouká vítr, tak odpad lítá všude možně.

Argumenty některých lidí, že od úklidu sběrného
místa máme obecní pracovníky, jsou naprosto
mylné. Každý člověk nese odpovědnost za svůj
produkovaný odpad, dokud ho řádně nevyhodí na
určené místo/ kontejner. Situace začíná být
neúnosná, a tak bude prostor u sběrného místa
namátkově snímán fotopastí.

Problém je i u kontejneru na bioodpad – jeho
uživatelé zapomínají, že kontejner neslouží pouze
jim. Vysypaný bioodpad je proto nutné přeházet
dozadu a prostor kolem popřípadě i zamést. Větve
patří vedle kontejneru nebo na manipulační
plochu k lesu, kde se budou štěpkovat.

Ohleduplní a slušní lidé po sobě přece takový
nepořádek nenechávají…

STŘÍPKY Z OBCE
Neustále přijímáme objednávky na žluté popelnice
na plast a nádoby na bioodpad. Máme skladem
posledních pár kusů popelnic na plast, nádoby na
bioodpad jsou objednané u svozové firmy. Mimo
to bychom chtěli časem zavést i odvoz papíru. Je
však potřeba min. 30 zájemců a to zatím nemáme.

Naši obec můžete sledovat i na facebooku. Stačí
„olajkovat“ náš profil a uvidíte všechny nové
příspěvky.
Novinky z obce můžete dostávat i na mail. Stačí se
registrovat
na
e-mailové
adrese
oulesna@seznam.cz

Od bouřky na začátku května nejsou k dispozici
4 svítidla veřejného osvětlení. Světla dostala
přímý zásah bleskem a neuchránila je ani zvláštní
skleněná pojistka, kterou každé světlo obsahuje.
Nyní jsou v opravě a zkoumá se rozsah jejich
poškození.

Dne 30. června končí splatnost místních poplatků
(zejm. za komunální odpad). Lhůta bude bez sankcí
a upomínek prodloužena o 10 dní, tj. do 10.
července. Poté budou poplatky nekompromisně
vymáhány.
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Jihomoravský kraj naplánoval další etapu opravy
silnice vedoucí z Lesné do Znojma. Již je hotový
úsek z Kasárenské křižovatky po Milíčovice. Dalším
úsekem bude Milíčovice – Lesná, hřbitov.
Realizovat se začne pravděpodobně letos
na podzim nebo příští rok v prvním pololetí. Mimo
to se bude opravovat 2,3 km silnice mezi Lesnou
a Vranovem nad Dyjí. O všem podstatném
v souvislosti s opravami silnice a dopravními
omezeními budete zcela jistě informováni.

Dlouhodobě je našimi hasiči přijímán eletroodpad
a železný dopad. Pokud máte tedy nějaký takový
odpad doma a chcete se jej zbavit, stačí jej odvést
ke sběrnému místu, kde uvidíte, kam tento odpad
patří. Na dané místo patří pouze výše zmíněný
odpad. Není to skládka a koberce, které tam
někdo vyhodil, tam rozhodně nemají co dělat.
Na webu obce funguje již několik měsíců služba
kalendář, kde můžete zjistit vše důležité, co se
v obci děje od kulturních akcí po výpadky
elektrické energie.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V LETOŠNÍM ROCE
Jelikož jsme malá obec, jsou pro nás dotační
programy jedinou možností, jak realizovat větší
investiční akce do obecního majetku. Dotace se
stávají poměrně výraznou složkou našeho
rozpočtu. Zatímco loni byly dotace naší obci
necelých 1,1 mil. Kč, letos budou dotace tvořit

min. 2,8 mil. Kč (bez dotací na pracovníky VPP,
příspěvku na státní správu apod.). Po přičtení
těchto příjmů přesáhneme částku 3 mil. Kč
(bezmála polovina všech loňských celkových
příjmů).

Chodník podél silnice II/408 v obci Lesná
O chodníku už bylo několikrát psáno, už při
realizaci jde vidět, že celkový vzhled široké návsi se
posune úplně na jinou úroveň. Nový chodník
usnadní pohyb chodců a zimní údržbu. Celá akce
bude stát bezmála 1,97 mil. Kč, z dotačních
prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
bude hrazeno 1,388 mil. Kč. Bohužel se stavbou

přicházela různá omezení a to zejména pro
majitele domů, u kterých je nový chodník, a tak
děkujeme všem za trpělivost. Když vydrželi občané
v ulici na Šumnou několik měsíců bez přístupu
automobilem domů v době, kdy se dělala
kanalizace a nová silnice, tak pár dní proti tomu
není vůbec nic.

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Lesná
O dopravním automobilu pro naši jednotku bylo již
také psáno. Jednotka dostane zcela nový
automobil Ford Transit v ceně přesahující 949 tis.
Kč. Částkou 450 tis. se na pořízení tohoto
automobilu
bude
podílet
Ministerstvo
vnitra – Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru a 300 tis. zaplatí Jihomoravský

kraj. Další spoluúčast bude hrazena z příspěvků
obcí vyplývající ze smlouvy na zřízení společné
jednotky. Ford nahradí starou Avii, která je již za
hranicí životnosti. Nový automobil bude mít
i velkou výhodu v tom, že bude výborným
pomocníkem při pořádání kulturních akcí (převoz
materiálu apod.).
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Oprava prvovýjezdového automobilu Tatra 815 CAS 24
Když jsme v prosinci loňského roku dostali zcela
zdarma cisternovou automobilovou stříkačku
od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje, tak počáteční nadšení vystřídala trošku
skepse z toho, co je třeba poupravit a vyměnit.
Díky vstřícnosti zemědělského podniku Podyjí, a. s.
a společnosti Navos Šumná mohli členové
jednotky obětavě odpracovat několik desítek

hodin (zcela zdarma) na opravě tohoto
automobilu. Nákup pneumatik, jejich výměnu
a nákup některých náhradních dílů však udělat
nemohli. Aby bylo vozidlo zcela akceschopné
a prošlo každoroční technickou kontrolou, musely
být tyto opravy provedeny. Z celkové částky
bezmála 36 tis. Kč bude Jihomoravský kraj hradit
24 tis. Kč.

Dokončení opravy vnějšího pláště kostela sv. Terezie
Když byla v loňském roce dokončena první etapa
opravy vnějšího pláště kostela, setkali jsme se
s obrovským
množstvím
kladných
reakcí
na proběhlé opravy a nový vzhled kostela.
V letošním roce nám chybí doopravit východní,
západní a jižní stěnu kostela v ceně asi 570 tis. Kč.
Na tuto akci přispěje Ministerstvo kultury částkou

200 tis. Kč a Jihomoravský kraj na akci přidá
215.200,- Kč. Kostel se pak rozzáří v plné kráse
s opraveným celým vnějším pláštěm. Mimo to
bude před kostelem pokáceno torzo lípy (povolení
je již vyřízeno), aby vyniklo co nejvíce bohatě
členěné průčelí kostela, které je pro vesnický
kostel zcela netypické.

Oprava střechy v kulturním zařízení obce Lesná
Naše kulturní zařízení (objekt bývalé školy) se
pomalu stává důstojným reprezentativním místem
sloužícím k setkávání lidí a pořádání kulturních
akcí. Po loňské výměně oken a dveří a drobných
opravách interiéru je na řadě výměna střechy,

do které zatéká. Některé části krovu a klempířské
prvky jsou v havarijním stavu, tudíž je oprava více
než nutná. Na tuto akci jsme dostali dotaci
z Jihomoravského kraje ve výši 248 tis. Kč.

Z ČINNOSTI JEDNOTKY
První polovina roku se nesla ve znamení příprav
na zařazení nové Tatry do výjezdu. Mezitím ale
odjela naše stará cisterna 3 výjezdy – 26. ledna
jednotka vyjížděla k technické pomoci k větrnému
mlýnu vytahovat zapadlé auto ze sněhu. Na konci
února – 20. února byla jednotka povolána k požáru
rodinného domu v obci Mašovice. V obci
Plenkovice byl vyhlášen 19. března v brzkých
ranních hodinách II. stupeň poplachu při požáru
rodinného domu. Od začátku dubna je ve výjezdu
Tatra a netrvalo dlouho a svoji velkou premiéru si
odbyla 10. 4. v Olbramkostele při požáru trávy.

19. dubna jsme si mohli vyzkoušet likvidaci požáru
na vranovském zámku v rámci taktického cvičení.
Na začátku května jednotka vyjížděla do Vranova
nad Dyjí k požáru briket. Požár se naštěstí
nepotvrdil, avšak brikety musely být ze sklepa
vyneseny (asi 60 metráků). V červnu byli naši
hasiči poprvé povoláni k dopravní nehodě – 10.
června se v Citonicích srazila tři osobní auta.
Vlivem silného přívalového deště v noci na 13.
června, kdy napršelo 87 mm, vyjeli naši hasiči
k odčerpání laguny, která se vytvořila v kaštanové
aleji.
5
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Mimo všech těchto výjezdů se další dva naši hasiči
zúčastnili a úspěšně absolvovali školení nositelů
dýchací techniky. Z další činnosti je nutné
vyzdvihnout pravidelnou údržbu techniky.
V této souvislosti je potřeba občanům připomenout,
že se mohou kdykoli obrátit na naše hasiče, pokud se
dostanou do nesnází. Každému se může stát, že se
mu například vlivem přívalového deště zatopí sklep
nebo jakákoli jiná nenadálá událost. Hasiči již nehasí
jen požáry, ale řeší i další (technické) problémy.

ÚČAST V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže
Vesnice roku. V rámci krajského kola k nám
6. června v podvečer zavítala desetičlenná
hodnoticí komise složená ze zástupců dvou
posledních krajských vítězů (starostů z Kozojídek
a Křtin), Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva kultury, Jihomoravského
kraje, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu
venkova a Svazu knihovníků a informačních
pracovníků.

společenský život v obci, aktivity občanů,
podnikání v obci, péči o stavební fond a obraz
vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě,
úspory energií, péči o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu,
připravované záměry a informační technologie
obce. Lesná soupeřila s různě velkými obcemi
ze všech koutů Jihomoravského kraje a rozhodně
se neztratila – získala diplom za příkladnou péči
o historickou zástavbu obce.
Hlavně jsme ale získali obrovskou zkušenost
a získaný diplom je pouze třešnička na dortu
a velkým povzbuzením do další práce. Zároveň
však i závazkem k další usilovné práci, abychom
naši obec neustále posouvali kupředu.

V letošním roce se do krajského kola přihlásilo
rekordních 25 obcí. Každá obec měla možnost se
představit
při
dvouhodinové
prezentaci
a komise hodnotila: koncepční dokumenty obce,

AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ…
Tři roky ve školce plné her, radosti a společně
prožitých chvil. A již se blíží rozloučení, tradiční
a dojemné. Každý rok si musíme zvyknout na to, že
nám naši předškoláci odejdou a stanou se z nich
bývalí naši milí spolužáci a kamarádi. Vše někdy
končí a něco nového začíná.

V měsíci květnu jsme měli velkou radost, že jsme
mohli po letech přivítat naši absolventku v roli
paní učitelky-praktikantky. Spolu s ní a dalšími
šikovnými pomocníky jsme připravili pro děti cestu
pohádkovým lesem. Děti se mohly setkat s vílou
Amálkou, loupežníkem, vodníkem, čarodějnicí
nebo s Červenou Karkulkou a myslivcem. Plnili
jsme pohádkové úkoly a hráli zábavné dětské hry.
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Děti našly schovaný pohádkový poklad, o který se
poctivě rozdělily. Navštívil nás také kouzelník se
svým velmi pěkným kouzelnickým představením.

Milánkovi a Áďovi přejeme mnoho štěstí a nových
kamarádů ve škole.

Každoročně jsme se vypravili na pohár
do restaurace Větrný mlýn. Paní vedoucí pro děti
vždy připraví kromě pohoštění i dárečky a
sladkosti. Děti si v příjemném prostředí areálu
Větrného mlýna rády pohrají a na návštěvu se
každý rok těší.
Měsíc červen je měsícem dětské radosti,
začínajícího léta a pro nás také měsícem loučení.
Školní rok utekl opět jako voda a slavnostní
rozloučení s předškoláky se koná dne 28. 6. 2018,
kdy proběhne pasování našich předškoláků
na školáky. Na památku si děti odnesou knihy
a drobné dárky.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné
zaslouženého odpočinku a nových zážitků.
Rodičům děkujeme za pomoc a spolupráci.
Těšíme se na shledání v novém školním roce
v pondělí 27. srpna 2018 a našim odcházejícím
dětem Elišce, Ilonce, Sárince, Davídkovi, Eričkovi,
Dana Kavanová, ředitelka MŠ

DEN ZEMĚ U LOVECKÉHO LETOHRÁDKU
21. dubna 2018 jsme strávili příjemné jarní
odpoledne v krásné přírodě Národního parku
Podyjí na akci Den země u letohrádku, kterou
pořádala Správa Národního parku Podyjí spolu
s obcemi Horní Břečkov a Lesná.

pracovníků NP Podyjí. Návštěvníci mohli také
ohodnotit slané a sladké pečivo, které dobrovolně
napekli někteří zúčastnění. Mimo to bylo pro
všechny zajištěno občerstvení.
Program obohatilo vystoupení saxafonového
kvarteta Základní umělecké školy ze Znojma.

U Lusthausu byly vystaveny dětské vítězné
výtvarné práce, vzešlé z 18. ročníku celostátní
soutěže „Příroda kolem nás“. Následně byly
některé děti nejlepších vyhlášených kreseb
odměněny dárky, které si osobně přebrali od

Za krásného slunečného počasí se akce zúčastnili
občané s dětmi nejen z pořádajících obcí, ale i cizí
turisté a cyklisté ze sousedního Rakouska.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dne 30. dubna se na fotbalovém hřišti konalo
tradiční pálení čarodějnic pod taktovkou místního
Sboru dobrovolných hasičů. Místní hasiči

nachystali vatru i občerstvení, počasí se také
vydařilo. Děkujeme všem, co se na přípravě akce
podíleli a všem, kteří se akce zúčastnili.

DĚTSKÝ DEN
Sobotní odpoledne 16. 6. 2018 patřilo na Lesné
dětem. V parku za kostelem pro ně mnoho
dobrovolníků, zastupitelé obce a hasiči připravili
zábavné odpoledne.

rovnováhou přešly lano i bez držení. Dále se
trefovaly na branku, kde musely vstřelit gól
brankáři. Skákání přes lano nebo jeho podlezení
zase ukázalo, jak jsou děti mrštné. Děti však jen
nesportovaly. Musely projít stezkou pro bosé
nohy, kde šly místy měkoučkým mechem nebo
příjemným pískem, ale také přes pichlavý štěrk
nebo kamínky. Pro někoho také nebylo maličkostí
složit obrázek z velkých kostek nebo znak obce.
Ale všichni to zvládli, buď sami nebo s pomocí

Děti si tak mohly prověřit svoje dovednosti,
například při přecházení lana nataženého
ve vzduchu mezi stromy. Ty menší se mohly
přidržovat záchytného lana, ale našly se
i šikovnější, které pomalou chůzí a přesnou
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kamarádů či maminek. Děti musely také poznat
několik zvířátek nebo najít utajený předmět
v jedné z několika záhadných krabic, připomínající
úkol z Pevnosti Boyard. Nakonec si i někteří
poprvé zkusili vystřelit ze vzduchovky.

Také se mohly seznámit s vybavením policistů,
kteří rádi odpověděli na všechny zvídavé otázky.
Pro každé dítko byl připravený balíček s odměnou.
Na konec přišla dětmi oblíbená pěna, kterou jim
hasiči vyrobili v parku. Děti se tak mohly ochladit
v parném dnu a hlavně vyřádit.

Hasiči dětem předvedli svoji výzbroj k zásahu
a nechali děti stříkat vodu z hasičské hadice.
V průběhu dne bylo připravené pro všechny
pohoštění. Děti si nechaly namalovat obrázek
na obličej.

Děkujeme všem, co pomohli s přípravou na tento
den. Odměnou nám všem byla rozzářená očka
dětí.

Z POŽÁRNÍHO SPORTU
Letos jsme vyběhli již do deváté sezóny hasičského
sportu. Tato sezóna je trošku revoluční neb jsme
se přihlásili do pravidelného seriálu ZNLznojemská liga v požárním útoku. Liga se běhá na
tři hadice B, což je pro nás obrovská změna
protože většina pohárových soutěží se jede na dvě
B a to z důvodu větší atraktivity. Jíž v loňském roce
jsme se zúčastnili dvou kol ZNL a zalíbilo se nám
to, takže volba byla jasná.

podařilo něco, o čem se nám ani nesnilo. S časem
18:38 jsme šokovali sami sebe a myslím,
že i ostatní. Celkově jsme brali páté místo a 12b
do tabulky ZNL.
Ještě před začátkem ZNL se nám podařilo získat
dotaci ve výši 20.000,- Kč na nákup nových
sportovních hadic od obce Chvalovice, která
rozdělila 1 milion korun spolkům působícím
na okrese Znojmo. Seriál ligy měl na programu
2. kolo 3. 6. v Černíně, kde se nám již tolik
nedařilo, a s časem 19:79 jsme získali 8b
do tabulky. Ve Výrovicích bylo 17. 6. další kolo, kde
jsme opět nepředvedli to nejlepší, co v nás je, a za
čas 19:51 nám bylo přiděleno 7b. Po třech

Seriál ZNL má na programu celkem 11 soutěžních
dnů, první kolo bylo na programu 26. 5.
v Jezeřanech-Maršovicích, kde se zároveň běžela
i Břeclavská hasičská liga, takže na startu bylo
nějakých 25 mužských mančaftů. Nám se zde
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odjetých soutěžích držíme zatím famózní celkové
třetí místo v bodování.

obhájili loňské prvenství a odnesli si tak domů sud
piva. Příští víkend, tj. 3O. 6. a 1. 7. jsou
na programu další dvě kola ZNL, tak snad se nám
podaří urvat nějaký slušný výsledek – držte nám
palce.

Dále se tak pilně připravujeme na další kola,
nejlepší čas na tréninku je zatím 17:91, takže to v
nás je, jen to přenést do ligy. Podotýkám, že oproti
klasickým pohárovkám, která se běhají na dva
pokusy, tak je v lize pokus jen jeden, takže se spíš
jede na čas za každou cenu. Mezi tím byly na
programu i nějaké pohárovky, tady v okolí za
zmínku stojí třeba Grešlové Mýto, kde jsme

Stejně tak jako samotná obec Lesná máme i my
facebookový profil, tak neváhejte a staňte se
fanouškem stránky SDH Lesná.
Ať žije SDH Lesná, ať žije Lesná!!

Luboš Svoboda

10

Lesňácké listy
LISTOVÁNÍ KRONIKOU
Naším dalším textem budeme pokračovat v roce 1950 a načneme rok 1951
Oslava Velké říjnové revoluce
Dne 5. listopadu uspořádal Svaz čsl.-sovětského přátelství – pobočka v Lesné v host. u Paulasů oslavu Velké
říjnové socialistické revoluce. Kulturní pořad zajistili žáci národní školy. Slavnostní proslov měl ředitel školy
Frant. Horák.
Změna tajemníka MNV
Dosavadní tajemník místního národního výboru Karel Hobza z Grešlového Mýta dal k 15. říjnu výpověď.
Novým tajemníkem MNV od 1. listopadu se stává účetní JZD Papoušek Ladislav z Lesné čp. 11.

1951
Nová škola vesnici – vesnice škole
MNV uspořádal v hostinci u Paulasů dne 9. března veřejnou schůzi všech občanů o škole. Místopředseda
MNV Lad. Papoušek řídil schůzi. Po zahájení místopředsedou a po kulturní vložce řed. školy Fr. Horák podal
přítomným obšírnou zprávu o školní budově, o vyučování a o učitelích od r. 1945. Bylo přítomno 165 občanů.
Ustájení dojnic
Mírná zima dovolila, aby i přes zimu mohlo býti pokračováno v pracích na vybudování kravína. Práci
prováděli členové JZD a vypomáhaly jim i brigády občanů. Vypomáhaly i ženy. Po skončení prací byly dne
4. dubna dojnice převedeny od zemědělců do družstevního kravína. Pro mladý hovězí dobytek byly upraveny
větší stáje v číslech 11, 72 a 80. Družstevní koně, pro které nejsou dosud vybudovány společné konírny,
budou zatím u dosavadních držitelů – 12 párů koní.
Adaptace družstevního kravína
Pro družstevní kravín bylo vyhlédnuto čp. 47. Majitel tohoto domu Janoušek Vl. souhlasí, že celý dům
od něho převezme JZD a on náhradou dostane čp. 15. V měsíci listopadu bylo započato na adaptačních
pracích. Kravín bude vybudován ze stodoly a části chlévů v tomto čp. pro asi 45 dojnic.
Hlasování pro mír
Celostátní akce hlasování pro udržení světového míru se všichni občané zhostili čestně. Hlasování proběhlo
v dubnu. Občané se jednomyslně vyslovili pro udržení a zajištění světového míru.
Pochod míru
Akční výbor národní fronty uspořádal dne 8. dubna „Pochod míru“. Touto akcí chtěli místní občané
manifestovat pro mír mezi národy na celém světě. Před kanceláří MNV měl projev řed. školy. Fr Horák
a kulturní vložku žáci nár. školy. Pochod směrem k Onšovu – křižovatka na kopci k Šumné a zpět se zúčastnilo
67 dospělých a 45 dětí.
Pokračování příště…
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Z KALENDÁŘE
V sobotu 11. srpna se bude konat na fotbalovém hřišti noční pohárová soutěž v požárním sportu. Start je
naplánován na půl devátou večer.
V neděli 2. září bude v 15:00 v našem kostele sloužena slavnostní mše k příležitosti výročí 150 let
od vysvěcení kostela.
Během podzimních měsíců ještě je naplánována výsadba lípy na návsi k výročí 100-ti let od vzniku
samostatného Československa a výsadba nového stromořadí u zrekultivované skládky. O dalších akcích
budete informováni obvyklým způsobem, vše bude zaznamenáno ve webové službě kalendář.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za uplynulé období oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny tito naši občané:
Března Tomáš, Chaloupka David, Jakub Filip, Klee Pavel, Klinerová Miluše, Kučera Tomáš, Machalová Anna,
Peřinková Jana, Prchal Ivo ml., Prchalová Jitka, Ptáček Miroslav, Sokolová Natálie, Svozil Roman, Zedníková
Jiřina a Železný Vladimír
Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví!
Narodili se: Maxmilián Hamřík a Sofia Sokolovská
Navždy nás opustili: Stanislav Hons a Jiří Kocián
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