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Lesňácké listy
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám přehoupl do své druhé poloviny
a
realizace
našich
projektů
nabrala
na obrátkách. Pevně věřím, že realizované
projekty nás opět posunou na vyšší úroveň.

jsme se dostali do širšího povědomí a získali
obrovské zkušenosti.
Naše obec ale není jen o projektech, je
i o společenském životě. Snažíme se nabídnout
poměrně pestrou škálu akcí tak, aby si každý přišel
na své. V důsledku toho jsme letos přistoupili
i na snahu obnovit v menší míře posvícení,
po kterém volají někteří naši občané. Budou tedy
mít možnost přijít a svou účastí vytvářet něco
nehmotného, co naší obci trošku chybí. Každý se
může do života obce zapojit, například právě
účastí na kulturních akcích.

Není však možné, abychom se spokojili s dílčími
úspěchy, ale musíme hledět do budoucnosti. Proto
již dnes chystáme projekty na následující rok. Je
toho v naší obci ještě třeba hodně udělat,
abychom se vyrovnali těm nejlepším u nás nebo
například v sousedním Rakousku.
Díky naším dvou účastem v soutěži Vesnice roku
a získaným oceněním (byť jen v krajském kole)

Ivo Prchal, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Šesté zasedání zastupitelstva obce se konalo
20. června. Byla schválena rozpočtová opatření
č. 2 a 3/2019, dále zastupitelstvo schválilo smlouvy
o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského
kraje, smlouvu o příspěvku na společnou jednotku
s obcí Žerůtky, změnu smlouvy na pojištění členů
JSDH, změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace MŠ Lesná a prodej pozemků obce
na katastrálním území Čížov na Moravě.
Zastupitelstvo vyjádřilo podporu městu Znojmu při
výstavbě krytého bazénu ve Znojmě. Dále byl
schválen způsob zadání veřejných zakázek malého
rozsahu na projekty Obnova veřejného prostoru
u bytových domů a zeleně u mateřské školy a Nový
topný systém a opatření vedoucí ke snížení úniků
tepla v kulturním zařízení obce Lesná.
Zastupitelstvo neschválilo příspěvek na Linku
bezpečí.

Sedmé zasedání zastupitelstva obce proběhlo
1. srpna. Bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 4/2019. Dále se schválily zadávací podmínky
k výběru dodavatele u projektů Revitalizace
veřejného prostranství parc. čísla 633/1, 75/2 a 77
a Rekonstrukce CAS Tatra 815. Zastupitelstvo
odložilo projednání stanoviska k žádosti o změnu
užívání pozemků a stavby parc. čísla174/1, 174/2
a 174/3 z důvodu nedostatečnosti předložených
materiálů.
Osmé zasedání zastupitelstva obce proběhlo
22. srpna. Byli schváleni dodavatelé na projekty
Revitalizace veřejného prostranství parc. čísla
633/1, 75/2 a 77 a Rekonstrukce CAS Tatra 815.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 5/2019.
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INFORMOVÁNÍ OBČANŮ
V posledních týdnech jsme se setkali s tím, že se
naši občané ptají, kdy jsou úřední hodiny a že o
něčem nevěděli. Našim cílem je zlepšit
informovanost občanů. Od roku 2014 vychází náš
zpravodaj, kde se vše podstatné a důležité můžete
dozvědět z první ruky. Každý jej dostává do
schránky, a přesto se najdou občané, kteří jej
nepřečtou a pak vehementně spekulují.

zrakově postižené. Dalším způsobem je zasílání emailů a SMS zpráv. Právě zasílání SMS zpráv je
novinka spuštěná v letošním roce. O konání
odvozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se dozvíte jen z úřední desky, webu, z emailu nebo zasláním SMS zprávy (případně
zpravodaje). Stejným způsobem pak bude
oznamován výpadek elektrického proudu a další
důležité informace. Zasíláním zpráv byla ukončena
roznáška lístků po vsi.

Dalším informačním kanálem je web, ten prošel
rekonstrukcí, nyní je přístupný i ve verzích pro

Pro registraci k odběru SMS zpráv stačí poslat SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraLESNÁmezeraČÍSLOPOPISNÉ
na číslo 515 291 301
Příklad tvaru SMS: REGISTRUJ JAN NOVÁK LESNÁ 21

OBNOVA PROSTRANSTVÍ U BYTOVEK A ZELENĚ U ŠKOLKY
Během prázdnin započala i obnova veřejného
prostoru u bytových domů. Celý tento projekt
obsahuje opravu chodníku (ta už je realizována)
a výsadbu zeleně u bytovek a u mateřské školy.
Tento projekt byl vytvořen kvůli špatnému stavu
zeleně u bytovek a její obnovu požadovali i někteří
obyvatelé bytovek, kterým vadilo, že se na návsi
obnovila zeleň a u bytovek ne. Chodník musel být
opraven, protože po výsadbě zeleně by se těžká
technika nemohla dostat k chodníku, aniž by se
nepoškodila zeleň. V tomto projektu bylo žádáno
o kompletní revitalizaci veřejného prostranství
celé parcely 928 ve snaze zlepšit prostranství
u bytovek a až dodatečně byla při přípravách
tohoto projektu připojena ještě výsadba zeleně
u mateřské školy. Dožívající břízy se staly již

velkým rizikem pro děti pobíhající na zahradě
školky. Tento projekt bude z 85% hrazen dotací ze
Státního fondu životního prostředí.
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REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Na začátku září začala revitalizace veřejného
prostoru u obecního úřadu. Stávající vzhled tohoto
veřejného prostranství dostane nový kabát a bude
zároveň mít i reprezentativní funkci. Prostor bude
vydlážděn kamenným štěpem a obohatí jej
kamenné zídky s akátovými sedáky, zeleň
a v neposlední řadě i kovová skulptura, která
prostoru dodá jedinečnost. Chodníky a přístup
k obecnímu úřadu budou dlážděny zámkovou
dlažbou ve stejném tvaru, jako jsou nově
vybudované a opravené chodníky v obci.
Projektovou dokumentaci vytvořil Ing. arch. Petr
Weiss. Tento projekt bude částečně hrazen ze

Státního fondu životního prostředí a výše dotace
je 85%.

DROBNÉ PROJEKTY V POHYBU
Pozorné oko občanů mohlo zachytit činnost v rokli
za hřbitovem. Již zjara byla zachráněna studna,
kde se doplnily skruže, aby se již nezasypávala.
Drobnými terénními úpravami byla dokončena
revitalizace tohoto místa tak, aby se daný prostor
dobře udržoval. Nyní přemýšlíme, jak daný prostor
obohatit, aby se stal důstojným místem u hlavní
silnice při příjezdu od Znojma. Určitě se všichni
shodneme, že černou skládku, která zde byla
několik desetiletí, již nechceme.

Svépomocí jsme začali opravovat střechy
na vedlejších budovách v kulturním zařízení. Jedna
je již hotová a druhou bychom chtěli ještě do zimy
stihnout.
V rámci výsadby zeleně u mateřské školy dojde
k opravě plotu, který je narušen v důsledku těsné
blízkosti bříz.
V reálné podobě se rýsuje i další zkrášlování
prostoru u bývalých lázní a napojení jej na vyšší
územní celek. Již zjara byly zabezpečeny skruže
proti pádu položením betonových poklopů (staré
litinové někdo v průběhu let ukradl).

Nový povrch ze zámkové dlažby dostaly chodníky
k mateřské škole a před kulturním zařízením.
Prostor před kostelem byl vydlážděn kamenným
štěpem tak, aby tvořil pomyslný protipól vůči nově
opravenému veřejnému prostranství u obecního
úřadu. Během dláždění byla do země zakopána
chránička pro plánované osvětlení průčelí kostela.

V těchto malých projektech uvítáme jakoukoliv
pomoc ze strany občanů. Neupravujeme totiž
žádný soukromý majetek, ale majetek nás všech,
majetek, který nás reprezentuje navenek jako
celek.
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Z ČINNOSTI JEDNOTKY
Během letních měsíců měla jednotka 6 výjezdů.
Čtyřikrát vyjížděla k požárům a dvakrát
na technickou pomoc – odstranění popadaných
stromů. Ze čtyř požárů naši hasiči třikrát
zasahovali v Mašovicích (8. 7. požár pole, 19. 7.
požár domu a 17. 8. taktéž při požáru domu).
Čtvrtý požár pak byl v Olbramkostele 5. srpna, kde
hořelo strniště. K popadaným stromům se
vyjíždělo 1. srpna do chatové oblasti Štítarský les
(jako zástup za Šumnou, která nevyjela)
a 29. srpna do Vracovic. Pětkrát jednotka vyjela
za 4 minuty od vyhlášení poplachu, jednou
za 3 minuty od vyhlášení poplachu. V sobotu
14. září bylo naše prvovýjezdové vozidlo Tatra
odvezeno na rekonstrukci. Ta bude hotová
v polovině prosince letošního roku a na tuto akci
jsme dostali z Jihomoravského kraje dotaci 826 tis.

Kč. V době nepřítomnosti Tatry je výjezd zajištěn
prostřednictvím zapůjčené cisterny od obce
Chvalovice. Od 1. července jsme uzavřeli smlouvu
o zajištění požární ochrany s obcí Žerůtky (již
čtvrtá obec po Horním Břečkovu, Onšovu
a Vracovicích).

PŘEVZETÍ OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
Vesnice roku je vyhlašována každoročně už od
roku 1995. Soutěž probíhá ve dvou fázích a to
v krajském a celostátním kole. Cílem je především
povzbudit občany do aktivního zapojení při rozvoji
obce a také podtrhnout význam venkova.
V soutěži mohou obce získat mnoho ocenění.
Hodnotí se například společenský život, péče
o veřejná prostranství, připravované záměry,
aktivity občanů a další oblasti.
Naše obec se přihlásila do soutěže podruhé, jelikož
nás velmi potěšil diplom, který jsme získali
v loňském roce za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce. A ani letos nás odměna za naší píli
neminula a při slavnostním předávání v obci
Morkůvky, která získala zlatou stuhu v krajském
kole, jsme obdrželi Zlatou cihlu za obnovu vnějšího
pláště kostela svaté Terezie.
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Oprava kostela byla náročná, ale o to více nás
potěšilo další ocenění.

jakýmkoliv způsobem do příprav zapojili, chtěli
poděkovat za jejich ochotu a čas.

Přihlášení do soutěže obnáší spoustu příprav ze
strany obce i občanů, proto bychom všem, kteří se

PARKOVÁNÍ V OBCI
Věčným tématem (podobně jako u odpadů) je
parkování v obci. Nejčastěji se řeší parkování
v ulici směrem na Šumnou, kde stojí auta na
chodníku a prakticky není možné projít a maminky
s kočárky musí sjíždět na silnici, čímž ohrožují sebe
i dítě. Dalším nešvarem je parkování na plochách
zeleně. Nejen že se ničí, ale územní plán obce
(který je mimo jiné na vyšší úrovni než vlastnické
právo) jasně říká, že stání na plochách zeleně je
nepřípustné. V plochách pro bydlení je absolutně

nepřípustné parkování nákladních automobilů
a autobusů. Výjimkou je pouze jedno odstavné
nebo garážové stání nákladního automobilu nebo
autobusu na vlastním pozemku při bydlišti
autodopravce či řidiče. Aktivity spojené s jejich
provozem nesmí zatěžovat životní prostředí
a obtěžovat okolní obyvatele. Žádáme tedy
všechny, aby mysleli na druhé a na to, že
parkování na trávě nebo chodníku je nejen
nevhodné, ale dokonce právně postižitelné.
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NEOTÁLEJTE S VÝMĚNOU KOTLE NA TUHÁ PALIVA
Rychlým krokem se blíží rok 2022, kdy bude
zakázáno používání kotlů s 1. a 2. emisní třídou.
Od 23. září je zároveň vyhlášena poslední výzva
na výměnu nevyhovujících kotlů na území
Jihomoravského
kraje.
Skloubíte-li
výzvu
s výměnou kotle, můžete si přijít až na 80% z ceny
nového kotle v závislosti na jeho typu. Dotace je
vyplácena zpětně, a tak je nutné předfinancování

z vlastních zdrojů. Oproti první výzvě se vše
zjednodušilo a podání žádosti je poměrně snadné.
Stačí mít nachystané přílohy: platná revize,
fotodokumentace, výpis z katastru nemovitostí,
kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu apod.
Novela zákona o ovzduší byla schválena již v roce
2012.

POVINNOST OČIPOVAT PSY
Připomínáme všem majitelům psů, že od 1. 1.
2020 vejde v účinnost novela veterinárního zákona
a tou je nově povinnost očipovat každého psa.
Toto čipování se týká všech psů kromě těch, kteří
mají čitelné tetování, které bylo provedeno

před 3. červencem 2011. Za psa bez označení bude
hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až
20 000 Kč. Bez čipu nebude moci proběhnout ani
povinné zákonné očkování proti vzteklině.

LEVANDULOVÉ SÁZENÍ PODRUHÉ
Letos přesně v polovině prázdnin proběhlo již po
druhé Levandulové sázení na dětském hřišti.

takže včelky a motýli zde budou mít hojnou
hostinu.

Hrstka dobrovolníků, která se nebojí přiložit ruku
k dílu, se sešla a zasázela přes 70 keříků levandulí.

O konání sázení a stezce bosou nohou informoval
regionální týdeník Znojemský týden.

Příští rok bude dětské hřiště krásně rozkvetlé
a provoněné. Levandule je medonosná rostlina,

Prosíme, dohlédněte na děti na dětském hřišti, ať
keříky neničí a neušlapou. Děkujeme.
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VÝLET LODÍ
Dne 8. září si naši občané zpříjemnili nedělní
odpoledne výletem vyhlídkovou lodí Poseidon.
Na palubu lodi nastoupilo více jak sto lidí. Posádka
se skládala z různých věkových skupin. Kdo chtěl,
přinesl něco k snědku a podělil se s ostatními.

Příjemnou atmosféru ještě doladila hra
na harmoniku, která nemálo lidí přiměla ke zpěvu.
Celá plavba trvala přibližně dvě hodiny, které jsme
si všichni naplno užili a krásnou formou se
rozloučili s létem.

NOČNÍ POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Je již téměr tradicí, že se našemu družstvu doma
příliš nedaří, i když v letošním ročníku došlo
k určitému zlepšení (13. místo). Je to však daň za
precizně přichystanou akci, která si získává čím dál
větší prestiž.

V sobotu 17. srpna 2019 se uskutečnil další ročník
noční pohárové soutěže. Letos byla naše soutěž
poprvé zařazena do seriálu Znojemské ligy
v požárním sportu. Celkem se soutěže zúčastnilo
16 družstev mužů a 5 družstev žen
z Jihomoravského kraje, Vysočiny a Jihočeského
kraje.
První tři umístění v mužské kategorii byla
spravedlivě rozdělena do všech třech krajů – do
Dešné (Jihočeský kraj) putovala cena za 3. místo,
druhé místo si vybojovalo družstvo z Vysočiny –
Police a nejrychlejší požární útok předvedly
Chvalovice.
Kategorii žen ovládly hasičky z Jakubova
u Moravských Budějovic, druhé místo putovalo
do Miroslavi a třetí do Božic.
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ZAJÍMAVOSTI OBCE
V dalším díle o zajímavostech obce se vrátíme
do druhé poloviny 19. století a zaměříme se na
osobu Jana Vlka.

Ve Znojmě začal působit jako národní buditel.
V roce 1870 stál u zrodu Besedy Znojemské, kde
byl od založení až do své smrti předsedou. V rámci
Besedy působil jako herec a dramaturg, na divadlo
přispíval i finančně.

Jan Vlk se narodil 9. července 1822 v Telči.
Studoval v Jihlavě, Brně a poté nastoupil na
právnickou fakultu olomoucké univerzity. Během
studia v Olomouci se začal podílet na českém
vlasteneckém hnutí. Po dokončení studií působil
nejprve jako koncipient v Brně, po složení
soudcovské zkoušky působil například v Novém
Jičíně, Hranicích, Těšíně, Bratislavě nebo Skalici.

Skladbě básní se začal věnovat v roce 1848. Psal
milostnou lyriku s motivy národního obětování
a nadšení. Jeho nejznámější báseň Přijde jaro,
přijde byla později zhudebněna Arnoštem
Förchtgottem.
Zemřel v tehdejším Liliendorfu 31. července 1896
v domě č. 65.

Po zrušení c. k. soudů byl ustanoven notářem ve
Znojmě. Zde mu dělal koncipienta Jaroslav
Palliardi (český archeolog). Dvakrát neúspěšně
kandidoval do Moravského zemského sněmu.

Vlkův pohřeb se stal ve Znojmě manifestací
místních Čechů.

ŠPATNÝ STAV LIP NA HŘBITOVĚ
V posledních dvou letech se prudce zhoršil stav lip
u hřbitova. Nádherná lipová alej směřující
ke hřbitovu již dožívá a nás čeká nelehký úkol je co
nejcitlivěji nahradit novými. Tak jako končí lidský
život, tak v tomto případě končí i život stromu.
Na toto téma se již sešli zástupci Správy Národního
parku Podyjí, Národního památkového ústavu a
obce. Všichni se shodli, že je nutné prostor osázet
novými stromy, protože stav některých lip je již
nyní velmi tristní až havarijní. Tři (suché) lípy

budou odstraněny v nejbližší době a na jedné
bude proveden arboristický zásah, kde se seřízne
suchá vrchní část stromu. Postupně bude obnoven
celý park a budou nasázeny již vzrostlé stromy.
Bude velmi obtížné najít společné řešení přípustné
pro obec, zájmy ochrany přírody, zájmy
památkové péče a to tak, aby vše proběhlo citlivě.
Ve stejné situaci jsou i lípy u kostela, pod kterými
je nyní posezení.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na prahu nového školního roku se chceme krátce
ohlédnout za tím uplynulým. Školní rok 2018/2019
byl pro nás v mnohém úspěšný. Za podporu
děkujeme především zřizovateli, kterým je Obec

Lesná. Naplnili jsme kapacitu dvaceti dětí. Ve své
práci jsme se zaměřili na bezproblémové zvládnutí
přechodu předškolních dětí do základní školy.
Vedli jsme děti k ohleduplnosti k druhým
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i k okolnímu prostředí, ke schopnosti rozpoznávat
nevhodné chování, prosadit se i podřídit se
ve skupině.

návštěvy divadelních představení v Městském
divadle Znojmo.
Společně jsme vynášeli Morenu, oslavili Den
maminek, pomáhali přírodě na Den Země.
Při návštěvě v Prožitkovém stanu v ZŠ Štítary jsme
se poučili i pobavili. Oslavili jsme MDD, byli jsme
na výletě v ZOO Jihlava. Spolupracovali jsme
s NP Podyjí, zúčastnili jsme se soutěží.

V mateřské škole se
snažíme rozvíjet pěkné
vzájemné vztahy mezi
dětmi. K tomu nám
pomáhají
společné
zážitky. Těšili jsme se
na návštěvu divadelních
představení divadélka
Květinka a divadélka
Z bedny v Mateřské
škole Vranov nad Dyjí,
na
Mikulášskou
nadílku,
na Vánoční besídku, vánoční jarmark, na zpívání
pod vánočním stromem, na karneval v MŠ, na

V úplném závěru školního roku se uskutečnilo
slavnostní
rozloučení
s
předškoláky.
Do základní školy nám odešlo šest předškoláků.
Našim největším společným přáním je, aby k nám
do školky chodily děti rády a odnášely si spoustu
krásných prožitků i v nadcházejícím školním roce
2019/2020.

Z KNIHOVNY
Právě bylo dokončeno zadávání knih do
elektronického katalogu. Co to znamená pro naše
čtenáře? Díky katalogu si můžete najít, které knihy
jsou v našem fondu. Odkaz na katalog najdete na
stránkách naší knihovny http://lesna.knihovna.cz/

Připravujeme pro vás knihbudku, kde bude možno
tyto knihy dát, a budou přístupny široké
veřejnosti. Knihy zde budete moci měnit, odnášet
nebo dát nové.
S novým školním rokem se u nás v knihovně
těšíme i na nové prvňáčky. Jsou tu pro Vás knížky,
které Vám pomohou s písmenky, pohádky
a říkadla.

Odkaz na el. katalog:
http://baze.knihovnazn.cz/katalog/lesna/baze.ht
m
Aktuálně fond knihovny čítá 1755 knih. Je zde
beletrie pro děti i dospělé, naučná literatura. Knihy
jsou průběžně doplňovány o nové tituly a také
o knihy ze znojemského výměnného fondu.

Knihovna je každý čtvrtek od 16:00 – 18:00.
Těšíme se na Vás!

Množí se také dotazy, zda je možné dát
do knihovny Vaše vyřazené knihy. Bohužel i my
zde bojujeme s místem a raději necháme místo
pro nové knižní hity.
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LISTOVÁNÍ KRONIKOU
V našem dalším díle pokračujeme rokem 1952
Výroční členská schůze SČSP
Místní odbočka Československo-sovětského přátelství uspořádala dne 14. března 1952 u Paulasů svou
výroční členskou schůzi. Žáci národní školy měli kulturní vložku. Zprávu o celoroční činnosti místní odbočky
přednesl Rud. Janda, předseda. O hospodaření odbočky promluvil pokladník Stanislav Holík. Potom byl
zvolen nový výbor:
Předseda: Janda Rudolf
Místopředseda: Salát Bedřich
Pokladník: Holík Stanislav
Jednatel: Zach Jaroslav
Kulturní ref: Horák Frant.
Oslava 1. máje
Jako minulá léta, tak i letos občané oslavili Svátek práce. 57 dospělých osob a 65 dětí manifestovalo ve
Vranově n. Dyjí za udržení světového míru.
Žně
Žňové práce byly zahájeny 29. července. Jednotnému zemědělskému družstvu pomáhali o žních i ostatní
občané, takže žně měly dobrý průběh. Mláceno bylo na 2 mlátičkách. Sláma byla skladována do dvou stohů
a zbytek do stodol. Výmlat byl ukončen 5. září. Dodávka zrnin byla splněna na 100,4%. Nebyla splněna řepka.
Zájezd do Líšně u Brna
Místní organizace Komunistické strany uspořádala zájezd autobusem do Líšně na krajskou slavnost KSČ.
Zájezdu se zúčastnilo 15 občanů.
Místní hasičská jednota
Výbor MHJ: předseda:
velitel:
pokladník:
jednatel:
kult. ref.

Fryauf Frant.
Jakub Frant.
Nachtnebl V.
Přibil Mir.
Horák Frant.

Hasičská jednota získala z konfiskátu vrak auta zn. Tatra. Toto bylo přestavěno zbudováním speciální
karoserie na přepravu 9 mužů a hadic. Za auto bude zkonstruován dvoukolový přívěs na přepravu motorové
stříkačky. Největší zásluhu na pracích mají: Jakub Frant., Fryauf Fr., Lysák Ant., Tretera Jan a Vašourek Jos.
Auto bylo dokončeno koncem října 1952.
Pokračování příště…
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Z KALENDÁŘE
O víkendu 11. – 13. října 2019 proběhne tradiční posvícení. Vzhledem k výročí obce 225 let od jejího založení
je v plánu trošku pestřejší program. Předběžný program je zatím následovný:
pátek 11. 10. 2019: 16:00 zdobení posvícenské máje
17:00 stavění posvícenské máje, poté posezení u harmoniky (do 23:00),
hraje p. Kratochvíl (kult. zařízení)
sobota 12. 10. 2019 15:00 utkání malé kopané ženatých a svobodných mužů (fotb. hřiště)
19:00 posezení u starých fotografií (kult. zařízení)
neděle 13. 10. 2019 15:00 posvícenská bohoslužba spojená s poděkováním za úrodu (kostel)
Lampiónový průvod s dýňovou stezkou se uskuteční v pátek 25. října 2019 od 17:30. Sraz bude u kostela.
Na konec listopadu tradičně plánujeme posezení s důchodci. Tentokráte se uskuteční v pátek 22. listopadu
2019 od 14:00 v kulturním zařízení.
V souvislosti s přicházejícím adventem se naše obec zahalí do vánoční výzdoby. K výrobě výzdoby na návsi
budou složit Vánoční dílny, které se budou konat 30. listopadu od 14:00 v kulturním zařízení.
30. listopadu 2019 pojedou naši hasiči i pro vánoční strom, který budou následně stavět. Vřele uvítáme
každou pomocnou ruku při této činnosti. O přesné hodině budete informováni.

Narodili se:
Viktorie Bánomová
Sára Svozilová
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