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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do léta roku 2018. Letošní letní
prázdniny již běží „na plné obrátky“, a prožíváme
asi nejvíce očekávané období z hlediska dovolených
a odpočinku. Na léto se jistě především těšily naše
školou povinné děti, ale i my dospělí máme čas
odpočinout si a trávit více času s rodinou. Jsou
samozřejmě profese, kde toto neplatí, a právě
v tomto období mají nejvíce práce, například na
našich polích, kde právě probíhá žeň a kombajny
mlátí „jako o závod“.
Pomalu a jistě se blíží konec funkčního období
stávajícího zastupitelstva a vedení obce, završeno
bude letos při říjnových komunálních volbách,
kde budeme volit nové členy do zastupitelstva
Obce Lešná, z nichž potom bude sestaveno nové
vedení obce. Naše pracovní činnosti, které jsou
v běhu, přesáhnou i toto funkční období, jelikož
je rozpracováno spoustu dlouhodobých záměrů,
nicméně naší snahou je uzavřít maximální množství
zásadních projektů a záměrů do těchto voleb. Z těch
dlouhodobých záměrů a projektů, které mají zásadní
vliv na další rozvoj obce, je především dokončení
územního plánu obce, který je ve fázi před III.
veřejným projednáním, respektive II. opakovaným
veřejným projednáním, které je stanoveno na
24. 7. 2018. Na tomto projednání se bude řešit jen
oblast průmyslové zóny, pouze v tomto území a jen
v textové části došlo k úpravě návrhu. Všechny
úpravy v projektu Územního plánu jsou provedeny
s ohledem na tu skutečnost, že zastupitelé obce
chtějí v maximální míře, ovšem v zákonném
rozsahu, ochránit územní Obce Lešná před dalšími
negativními vlivy na naše životní prostředí a životy
nás občanů, zde žijících. Tato snaha zastupitelů je
opřena o zákonem danou povinnost, protože zákon
o obcích stanovuje jako prioritu chránit a jednat ve
prospěch svěřeného území a občanům v něm žijícím
(128/2000 Sb. Zákon o obcích, § 2. Obec pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný
zájem). Situace v PZ není jednoduchá, jelikož
stávající ÚP je z r. 1996 a v této části (PZ) platí změna
ÚP z r. 2001, která je poměrně benevolentní vůči
záměrům v této zóně. V novém ÚP je třeba stanovit
jasnější pravidla nově vznikajících činností (důsledků
těchto činností na životní prostředí a životy občanů).
Tato pravidla nejsou zamířena proti firmám zde

existujícím, ani vlastníkům pozemků, ale stanovují
oblasti činností, které jsou přípustné a nebudou
mít negativní vliv na již tak zatížené oblasti našeho
katastru. Dalším smyslem opatření v návrhu PZ
v ÚP Lešná je zajistit kvalitní fungování celé zóny
vůči naší obci, především místní části Lhotka nad
Bečvou, která je nejvíce dotčená provozem PZ, např.
odvodnění dešťových vod z průmyslové zóny, kde
v případě, že by nebylo řešení pojato koncepčně jako
celek, mohlo by dojít k ohrožení zvýšenou hladinou
toku Hlavník apod. Proto zastupitelstvo přistoupilo
ke stanovení přísnějších pravidel v návrhu územního
plánu, abychom nevystavovali naše území těmto
rizikům. Z tohoto důvodu je podmínkou zástavby
plochy průmyslové zóny vytvoření studie, která bude
deklarovat koncepční řešení celku, i když případná
zástavba bude pokračovat postupně. Samozřejmě
naše, i když logické a oprávněné požadavky, vyvolávají
spoustu reakcí od firem působících v PZ, ty budou
vypořádány spolu s námitkami v zastupitelstvu obce.
Předpokládáme, že nový ÚP by mohl vejít v platnost
ještě před koncem funkčního období zastupitelů,
ovšem další jednání a práce s ÚP, a nejen v PZ bude
probíhat i po volbách, kde bude třeba dořešit územní
studie ploch, které budou vyplývat z nového ÚP.
Další velký dlouhodobý projekt, který bude mít
zásadní vliv pro naši obec, je dokončení přípravy
a povolení na splaškovou kanalizaci našich místních
částí. V letošním roce došlo k dokončení projektu
ve fázi ÚR a projekt bude dořešen ve stupni SP. Pro
zajištění stavebního povolení k budoucí realizaci
ještě bude projektant obcházet jednotlivé dotčené
vlastníky (vás, kterých se to týká) za účelem
souhlasného podpisu na situaci a případně novou
smlouvou, jelikož se opět změnily právní předpisy
v povolovacím procesu a je nutné doložit ještě tento
dokument. Tímto prostřednictvím vás také informuji
o této aktivitě, která by již měla probíhat a prosím
vás o vstřícný postoj. Realizace kanalizace bude
možná po této legislativní přípravě a následném
zajištění dotace, což připadá v úvahu v první
polovině nového funkčního období po komunálních
volbách. Velmi důležité pro naši obec budou také
další dva velké projekty, kterých se aktivně obec
účastní ve fázi projektu a přípravy, ovšem realizačně
se uskuteční také v dalším funkčním období. Jedná
se o zvýšení traťové rychlosti v úseku železniční
dráhy na našem katastru a oprava nádražní budovy
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ve Lhotce nad Bečvou. Jednání probíhá již řadu let,
v posledních dvou letech intenzivněji, po jednání se
zastupitelstvem a zástupcem investora jsme dospěli
k dohodě o realizaci s podmínkami, které byly pro
obec důležité, a v dalších letech dojde k realizaci. Při
té příležitosti bude vytvořen nový chodník na mostním
objektu ze Lhotky nad Bečvou směrem k obci
Lešná, který bude realizován investorem v rámci
celého záměru, výrazně přispěje k bezpečnosti
chodců pohybujících se v tomto úseku. Dalším velmi
zásadním projektem a připravovaným záměrem je
realizace pokračování I/35 – tzv. Palačovské spojky.
Jedná se o dlouhou dobu projednávaný záměr, který
jako v případě zvýšení traťové rychlosti v poslední
době nabývá na významu, jelikož se jeví jeho reálná
realizace. Obec Lešná se účastní mnoha jednání
ohledně tohoto záměru, začátek realizace přichází
v úvahu v r.2020. Po realizaci se zásadním způsobem
odlehčí doprava přes místní část Lešnou, kde denně
projede cca 5000 automobilů, a když uvážíme, že
jde o dopravu přímo před základní školou, není to
příznivá skutečnost. Jelikož se jedná ale o komunikaci
III.třídy, ve správě ŘSZK, není jednoduché nalézt
způsob omezení rychlosti na této komunikaci (to se
týká všech komunikací, které nejsou místní). Nelze
povolit zpomalovací retardéry, ani měření rychlosti
spojené se světelnými semafory. Navíc platí přísná
pravidla na vzdálenosti mezi přechody, to se týká
např. přechodu u zámku, který nám byl opakovaně
zamítnut. Proto chystáme projekt chodníku
začínajícího u zámeckého vstupu, vedoucího kolem
pekárny Lešňanka a vyúsťující u vjezdu do ZOD
Lešná, kde by chodci byli směřováni na stávající
přechod k budově ZOD a poště, výrazně by se tím
zvýšila bezpečnost přechodu přes silnici III.třídy.
V Lešné budeme v srpnu realizovat nově osvětlený
přechod u ZŠ, je to přechod k řadovým domům, kde
budeme pořizovat nově sloupy a osvětlení. Na celou
akci jsme dostali od ČEZ dotaci a to v plné výši.
Přispějeme tak výrazně k bezpečnosti chodců v této
části, především dětí, kteří zde začnou zase s novým
školním rokem hojně přecházet. Další bezpečnostní
počin bude posunutí stávajícího přechodu, který
je o cca 100m dál do centra obce, za zatáčkou.
Máme platné povolení a schválení DI Policie ČR,
která posun sama před rokem doporučila z důvodu
nepřehlednosti a nebezpečnosti v zatáčce.
Z těch dlouhodobějších záměrů bych ještě zmínil
přípravy chodníků. Vzhledem k budoucí realizaci
kanalizace a očekávanému zásahu do vozovky,
a celého komunikačního tělesa, dojde v mnoha
částech ke střetu vedení s chodníkem, proto musí
být i realizace koordinována, ať neděláme něco, co
budeme zanedlouho bourat. Jedná se o přípravu
chodníku na Perné směrem k Petřkovicím a Vysoké
od točny ke kapli. Oba dva projekty ovšem pro
konfiguraci terénu nesplňují dotační podmínky SFDI,
máme rozjednaný zdroj z MASK. Ten investičně
největší záměr výstavby chodníku je plánován ve

Lhotce nad Bečvou. Jedná se o trasu chodníku od
zastávky Prefa po rozcestí Choryně – Lešná. Tyto
záměry jsou ovšem teprve ve fázi přípravy, kdy na
základě jednání s ŘSZK a vlastníků pozemků byla
do trasy zakomponována nová zastávka autobusu
na konci Lhotky, i když zatím není jisté, zda návrh
projde schválením. Vzhledem k velikosti investice
a rozsahu nebude tento záměr letos realizován, na
tento projekt by chtěla obec požádat dotaci z již
zmíněného fondu SFDI, dle předběžných zjištění by
projekt měl splnit podmínky.
Nadále pokračují pozemkové úpravy v Lešné,
v ostatních místních částech jsou víceméně ukončeny,
na podzim roku 2018 by mělo být vydáno první
rozhodnutí, a pokud vše proběhne bez komplikací,
budou na jaře 2019 ukončeny pozemkové úpravy
kompletně ve všech katastrech naší obce i s novým
uspořádáním v mapách.
Když se zmiňuji o katastrech, opakuji zprávu již
z minulého čísla zpravodaje, a to že v našich katastrech
probíhá a v celém roce 2018 bude probíhat revize
katastru nemovitostí, kterou zahájil dle katastrálního
zákona Katastrální úřad Valašské Meziříčí. V této věci
vás pouze informujeme, nejedná se o naši aktivitu,
ani není v naší kompetenci, tzn. všechna jednání
budou probíhat mezi katastrálním úřadem a vámi
(informaci opět uvádíme v samostatném odstavci
níže, aby nebyla přehlédnuta).
Pokud se vrátím k dění v našich obcích, zmíním
několik informací o probíhajících činnostech. Již
od jara probíhaly a probíhají nadále práce v našich
místních částech naší obce. K těm investičně větším
patřilo zateplení KD Lešná, realizace probíhala od
přelomu roku do konce května, záměr proběhl bez
větších komplikací, s dotační podporou. Na začátku
prázdnin byla podepsána smlouva o dílo na realizaci
nové střechy tělocvičny ZŠ, bude valbová, krytina
plechová, podobná té na škole, zajistí odvod vody
a sněhu mimo plochu střechy. Práce již začaly,
viditelně se nová střecha ukáže během školních
prázdnin, dokončení střechy proběhne do konce září,
na konci prázdnin bude provedena úprava interiéru
tělocvičny. V průběhu dubna byla zahájena oprava
části přízemí stávajícího obecního objektu č.p. 37, kde
vznikne nová prodejní plocha, práce jsou dokončeny,
v průběhu srpna bude uvedena do provozu. Současně
plánujeme opravu dvorní části tohoto objektu, tím
vznikne úprava prostoru mezi KD a tímto objektem.
Naproti našim budovám byly na objektu stávající
Jednoty prováděny od dubna práce na poměrně
zásadní rekonstrukci, není to sice investice obce,
úpravou objektu ovšem vznikla ucelená centrální
opravená část, což je pro obec pozitivní zpráva,
a současně je velmi důležité, že služba obchodu je
zachována. Škoda jen, že není možné ekonomicky
udržet podobné prodejny v ostatních místních
částech. V Jasenici prozatím menší prodejna
funguje, ovšem situace není lehká, je třeba, abychom
existenci prodejny podpořili. Jedná se o celoplošný
problém dnešní doby, na tyto místní prodejny v ČR
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celkově zbývá pouze cca 10% tržeb, všechny ostatní
nákupy jsou uskutečněny v hypermarketech ve
městech. Zůstanu ještě v Jasenici, v těchto dnech
bude vydáno stavební povolení na rekonstrukci
objektu DPS, kde vzniknou dva nové byty a bude
zateplen celý objekt. Žádáme o dotaci na zateplení,
zatím není jasné, jak žádost dopadne, realizačně
se budeme snažit začít co nejdříve v letošním roce,
ale vše záleží na harmonogramu, výběrovém řízení
apod. Také připravujeme realizaci nového zázemí na
hřišti, které bude sloužit všem spolkům a občanům
ke konání všech venkovních akcí, současně ovšem
bude zachováno zelené hřiště pro kopanou,
včetně zázemí pro hasičské sporty. Ve Lhotce byly
v červenci zahájeny opravy střešního pláště objektu
sportovního zázemí. Protékající střešní konstrukce
bude zabezpečena novým záklopem a celoplošnou
výměnou krytiny, z důvodu nevyhovujícího malého
spádu střechy bude provedena krytina ze dvou
vrstev modifikovaných pásů s povrchovou úpravou.
Na Perné nadále připravujeme projekt na celkovou
rekonstrukci obecního objektu hasičské zbrojnice
a knihovny se záměrem vybudovat byty při zachování
požární zbrojnice. Opět se ucházíme o dotační
podporu, jelikož na podobné záměry obecně jsou
dotace vyhlášeny. Perná se na podzim dočká nového
hasičského dopravního automobilu, který je již
třetím vozem pro naše výjezdové jednotky pořízeným
v rámci dotace státu a kraje.
V areálu výletiště Příluky jsme realizovali stabilní
dřevěné pódium, které bude sloužit vystupujícím
a kapelám, jsem rád, že je areál využíván a konají se
zde akce pro veřejnost.
V měsíci srpnu proběhnou ve většině místních částí
obce lokální opravy komunikací a vysprávky.
Ve Mštěnovicích nás stále čeká letošní realizace
rozšíření sítě VO v části Paseky, a plánovaná oprava

VO u panelové cesty směr Jasenice. Na Vysoké je
s rozšířením VO situace obdobná, budeme realizovat
letos, došlo již na místním šetření k upřesnění míst
sloupů.
Pokud jde o VO, na přelomu léta a podzimu dojde
k nové instalaci celého VO na Perné. Vzhledem
k situaci, že ČEZ s firmou Arpex provádí úplnou
výměnu sloupů a vedení NN v celé obci Perná, byli
jsme jako obec vyzváni k odstranění stávajícího
VO a rozhlasu. Rozhlas bude demontován a opět
namontován na nové sloupy. S osvětlením je situace
jiná, bude provedeno celkové nové LED osvětlení
v celé místní části, stávající konzoly a lampy by
nepasovaly, přistoupili jsme k tomuto logickému
kroku, i když bude nákladnější, ale bude se jednat
o úsporné LED osvětlení a celkově moderní
a estetické řešení. Nyní pracujeme na přípravě
a projektu.
Rád bych se ještě zmínil o stavu pitné vody ze zdroje
Porubská brána. Jelikož se zpráva týká části Lešná
a Lhotka nad Bečvou, bude zařazena v samostatném
oddílu pod tímto textem.
Jak jsem již v úvodu článku zmínil, v období
podzimu – v října, proběhnou v ČR a naší obci
komunální volby do zastupitelstva obce. Do konce
července budou vytvořeny kandidátní listiny a brzy
se dozvíte konkrétní jména kandidátů. Chtěl bych
vás povzbudit k účasti ve volbách již teď, je důležité
účastnit se minimálně těchto možností ovlivnit dění
v obci vaší dobrou volbou.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát i jménem
všech pracovníků Obce Lešná hezké letní prázdniny,
pokud možno pěkný čas dovolené, pěkné slunečné
dny a načerpání energie do druhé poloviny roku
2018!
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

OZNÁMENÍ O STAVU ÚPRAVNA VODY PORUBSKÁ BRÁNA
Zpráva z obce Starý Jičín: „Úpravna vody Porubská brána byla uvedena do provozu v roce 1991. Od té
doby uběhlo hodně času, úpravna zpracovala hodně vody a technicky zestárla. Navíc se v roce 2015
objevil problém zvaný „pesticidy v pitné vodě“. V březnu 2016 udělila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě tzv. výjimku na Starojický zpravodaj č. 02/2018 16 mírnější hygienický limit
acetochloru ESA v pitné vodě s dobou platnosti do 21. 3. 2019.
Již v prosinci 2015 oslovila Obec Starý Jičín, jako majitel a provozovatel úpravny vody, projekční firmu Voding
Hranice, spol. s r.o. ke zpracování studie a následně projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci
úpravny vody. V srpnu 2017 vydal Městský úřad Hranice stavební povolení na provedení stavebních prací,Rekonstrukce úpravny vod Porubská brána“. O měsíc dříve, v červenci 2017 podala obec žádost na
Ministerstvo zemědělství o zařazení této rekonstrukce do programu dotací. V prosinci 2017 bylo zahájeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. V březnu 2018 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, což
je firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc ve výši 22.439.782,– Kč bez DPH (zde je obec plátce DPH) s termínem
zahájení prací po přidělení dotací a předání staveniště. Dnes je známo, že obci je přidělena dotace ve výši
55% z celkové částky, 45% bude obec hradit ze svých zdrojů. Předání staveniště proběhlo 23. 5. 2018,
termín ukončení je stanoven do 28. 2. 2019. Nejpozději 1. 3. 2019 bude zahájen jednoroční zkušební
provoz.
Upozorňujeme odběratele pitné vody napojené na úpravnu, že rekonstrukce bude prováděná za provozu.
Při rekonstrukci může dojít také ke krátkodobým odstávkám dodávky pitné vody. O omezení dodávky
budete předem informováni (místním rozhlasem, na úředních deskách, na stránkách obce popř. letáky).
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí oznamuje, že bude
v katastrálním území Obce Lešná a jeho místních částech, provedena revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize bude probíhat v termínu od 3. 2018 do konce
roku 2018. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem
evidovaným v katastru nemovitostí. Pracovníci katastrálního úřadu budou konkrétní situaci na
vašich nemovitostech řešit vždy s vámi, jednotlivými vlastníky. Potřebné informace o dalším postupu
vám budou pracovníky katastrálního úřadu sděleny na místě, případně budete vyzváni písemně.

Výpis z usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 19. 3. 2018
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2018. Příjmy jsou navýšeny o 404 tis. Kč (z toho
180 tis. Kč daňové příjmy, 12 tis. Kč nedaňové příjmy, 30 tis. Kč kapitálové příjmy, 182 tis. Kč transfery-volby)
a výdaje navýšeny o 404 tis. Kč (z toho činí 272 tis. Kč běžné výdaje a 132 tis. Kč transfery-vypořádání minulých
let).
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku části p. č. 20/1 a p. č. 19/2 o výměře cca 275 m2, k.
ú. Příluky, za cenu xxx Kč/m2, přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny podle GPL. Žadatelkou je paní xxx.
•
Zastupitelstvo obce deleguje xxx, starostu obce, jako zástupce Obce Lešná na řádnou Valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem xxx, která se koná 7. 6. 2018.
•
Zastupitelstvo obce deleguje xxx, místostarostku obce, jako náhradníka Obce Lešná na řádnou Valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem xxx, která se koná 7. 6. 2018.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o bezúplatném předání a převzetí dílo „Silnice I//35 Valašské
Meziříčí – Lešná, 2. etapa“. Předávající Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem xxx zastoupené xxx ředitelem
ŘSD ČR Správa Zlín, xxx a přebírající Obec Lešná se sídlem xxx, zastoupena xxx. Předmětem protokolu jsou tyto
objekty:
SO 451 Úprava veřejného osvětlení podél silnice III/03565
SO 452 Veřejné osvětlení na silnici III/0487
SO 873 Úprava hřiště u KD Příluky
Formou darovací smlouvy.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o bezúplatném předání a převzetí dílo „Silnice I//35 Valašské
Meziříčí – Lešná, 3. etapa“. Předávající Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem xxx, zastoupené xxx ředitelem
ŘSD ČR Správa Zlín, xxx a přebírající Obec Lešná se sídlem xxx, zastoupena xxx. Předmětem protokolu jsou tyto
objekty:
SO 162 Chodník Příluky – Dráhy, 2.část
Formou darovací smlouvy.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu číslo 1/2018 na částku xxx Kč mezi Obcí Lešná, xxx,
IČxxx zastoupenou xxx, starostou obce a FC Lhotka nad Bečvou, xxx zastoupena xxx, předsedou.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové
výši xxx Kč pro tyto žadatele:
1.
xxx
Výměna oken, včetně okenních rámů xxx Kč
2.
xxx
Výměna oken, včetně okenních rámů xxx Kč
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Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 13. 6. 2018
•
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s celoročním hospodařením obce za rok 2017, a to
bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lešná za rok 2017. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika
dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2018. Příjmy jsou navýšeny o 438 tis. Kč
(z toho 322 tis. Kč daňové příjmy, 116 tis. Kč nedaňové příjmy) a výdaje navýšeny o 604 tis. Kč (z toho
činí 590 tis. Kč běžné výdaje a 14 tis. Kč transfery-MěÚ Val. Meziříčí - přestupky).
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje zapojení se do společného systému kofinancování sociálních
a souvisejících služeb pod DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko dle předloženého návrhu.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku do rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v částce 100,– Kč/1 obyvatele.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Lešná č. 1/2018, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 03/97 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
obce.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Lešná č. 2/2018, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 3 461 m2 v k. ú.
Lešná za kupní cenu xxx Kč xxx.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení - Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Lešná a malé části Perná, který byl vypracován firmou xxx s těmito změnami:
Změna č. 1 – zkrácení cesty DC21 do Perné v trati Slaná
Změna č.2 – Zkrácení cesty DC14 za areálem ZD v trati Nadevsí
Změna č.3 – Cesta DC26 prodloužena k HC7
•
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení - Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Vysoká, který byl vypracován firmou xxx s těmito změnami:
Změna č. 1 – změna trasy lokálního biokoridoru LBK2 v trati Farské
Změna č. 2 – Změna trasy cesty VC3 v trati Za potoky
Změna č. 3 – Změna trasy cesty VC11 v trati Stráň
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Důležité informace pro občany
Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

Po, St 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Út
08:00 - 11:00 12:30 - 14:30
Čt, Pá po tel. domluvě

Matrika
Účetní		
Sekretariát

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
7. 8. ; 4. 9. ; 2. 10. ; 6. 11. ; 4.12
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
5. 9. ; 5.12

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Plošná inzerce (Ceny jsou uvedeny bez DPH)
A4 1200,– Kč A6 250,– Kč
A5 500,– Kč A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2018
Č.3
Č.4

PODZIM
ZIMA		

21. 09. 2018
30. 11. 2018

Následující termíny ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ v roce 2018: 17. 9. , 17. 12. (změna vyhrazena)

Upozornění pro občany
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Lešná č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru a odstraňování komunálních odpadů je poplatník povinen uhradit poplatek do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Poplatníci, kteří tuto povinnost nesplnili k 12. 7. 2018 obdrželi údaje pro platbu poplatku převodním
příkazem formou tiskopisu nazvaném „Ostatní pohledávky“. Při platbě prosíme o dodržení variabilního
symbolu. Pokud bude provedena úhrada za všechny poplatníky v rodinném domku (domácnosti) jednou
částkou, prosíme o uvedení bydliště s číslem popisným a variabilní symbol z jedné zaslané pohledávky. Pokud
nesouhlasí z důvodu změn zaslané poplatky na fyzické osoby, je povinnost změnu oznámit na obecní úřad.
Dále prosíme o uložení údajů pro platbu do šablony internetového bankovnictví pro další období (údaje
jsou vygenerovány a jsou neměnné). Od roku 2019 je pozastaven tisk „Ostatních pohledávek“ a poplatníci
po termínu splatnosti poplatku za komunální odpad obdrží „Platební výměr“, který bude navýšený o částku
schválenou Obecní radou Obce Lešná (možnost až na trojnásobek).
Děkujeme za pochopení.

Co přináší GDPR občanům
Zkratku GDPR jsme v posledních dnech nemohli přehlédnout. Valí se na nás ze všech stran, firmy
i organizace chtějí s námi zůstat „v kontaktu“, aktualizují přihlášení do věrnostních programů, vyměňují
kartičky. Co ale tato tajemná zkratka znamená a co konkrétně občanům přinese?
GDPR je zkratka anglického názvu: General Data Ptotection Regulation v překladu – Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, které se plošně zavádí v celé Evropské unii. GDPR stanovuje, co jsou osobní/
citlivá data a jak se s nimi má nakládat a fyzickým osobám zajišťuje kontrolu nad těmito daty. Toto obecné
nařízení přijala Evropská komise už dubnu 2016, ale až 25. května 2018 vstupuje v platnost.
GDPR je evropským nařízením, které automaticky platí ve všech státech EU bez nutnosti implementace
do lokálních legislativ.
Vysvětleme si pojmy, se kterými nařízení pracuje.
Osobní údaj – každá informace, podle které lze osobu identifikovat, např. jméno a příjmení, pohlaví, věk
a datum narození, osobní stav, dnes již také IP adresa, fotografie, audiovizuální záznam nebo v určitých
případech i e-mailová adresa.
Citlivý údaj – genetické, biometrické údaje (např. otisk prstu nebo dnes už i podpis) a zejména veškeré
osobní údaje dětí.
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S nástupem platnosti GDPR – od 25. 5. 2018 musím ve Zpravodaji ukončit zveřejňování jmen oslavenců,
která jsem uváděla ve Společenské kronice a také narození a úmrtí. K tomuto je nyní nutný písemný
souhlas. Je mi známo, že je to nejčtenější rubrika ve Zpravodaji, a proto by byla škoda ji úplně zrušit.
Stačí vyplnit formulář „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“, který bude k dispozici na
matrice nebo jej najdete na www.obec-lesna.cz v sekci formuláře.
Jubilanti by byli jako doposud uváděni od 50 let. Blahopřání by bylo zveřejněno uvedením
jen jména, příjmení a obce bez čísla popisného. Toto platí i pro rubriku úmrtí a narození. Za
zemřelého vyplní formulář pozůstalý manžel/manželka a za dítě vyplní rodič. Vyplněný formulář
je nutno předat na matriku osobně.
Bližší informace vám poskytnu i telefonicky - 571 635 022 nebo e-mailem: parenicova@
obec-lesna.cz.
Děkuji za pochopení.

Pařenicová Zdenka, matrikářka

Zájezd pro naše seniory
Sociální komise uspořádala dne 5. června
zájezd pro naše seniory do Lednice a Valtic.
Odjezd z jednotlivých obcí byl naplánován
v časných ranních hodinách, abychom
toho stihli co nejvíce. Ale z důvodu kolony
na dálnici D1 jsme dorazili do Lednice se
zpožděním a plánovaná prohlídka reprezentačních sálů s průvodcem musela být
posunuta o dvě hodiny. Před touto prohlídkou
byla tedy dána možnost účastníkům
libovolně shlédnout okolí. Vedle zámku je
skleník s tropickými rostlinami, kde se byla
podívat většina, někteří byli u Minaretu,
někteří se jen tak prošli zahradou a někdo
vyčkal v zámecké cukrárně. Všichni
společně jsme pak absolvovali prohlídku reprezentačních sálů, která všechny uchvátila.
Společně jsme také poobědvali v restauraci
ONYX. Po dobrém obědu jsme odjeli do 7
km vzdálených Valtic. Prohlídku tohoto zámku jsme nestihli, protože od 15.00 do 17.00 hodin jsme měli
rezervován Zámecký sklep. Následovala hodinová prohlídka s výkladem a poté hodinová degustace pěti
vzorků vína. Byla tu i možnost zakoupení vína, což milovníci vína také využili. Zpáteční cesta po dálnici
již byla bezproblémová, a tak jsme dorazili domů kolem 20. hodiny. Počasí nám jako každoročně opět
vyšlo a už se těšíme na další zájezd v příštím roce. Většina by chtěla jet do zámku Čechy pod Kosířem.
Takže v příštím roce se těšíme na opět plně obsazený autobus.
Pařenicová Zdenka, za sociální komisi
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Vítání občánků
Dne 26. května jsme ve slavnostně vyzdobeném bílém sálu Zámku Lešná přivítali do řad občanů Lešné 22 nových
občánků, 14 chlapců a 8 děvčátek. Vítali jsme děti narozené v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. V tomto období se narodilo 30 dětí, ale rodiče 8 dětí se k Vítání nepřihlásili.
V úvodním slovu matrikářka všechny přivítala a představila přítomné děti od nejstaršího po nejmladší. Miminka
pak pozdravily také děti z Mateřské školy Lešná, připravily si pro ně pásmo říkánek a písniček. K rodičům pronesla procítěný proslov místostarostka obce. Poté obohatily program 4 žákyně se svým hudebním vystoupením. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Pamětní knihy, kde se podepsali i rodiče. Na památku obdrželi pamětní list,
dárkovou tašku s dečkou a hračkou, každá maminka ještě růži. Se souhlasem všech přítomných následovalo společné fotografování a pak i oblíbené focení v kolébce. Mnoho miminek doprovázeli i prarodiče, berou tuto akci
jako malou oslavu. Přejeme našim nejmenším i všem jejich blízkým spokojený život plný lásky, radosti, spokojenosti a úspěchů. Na závěr si přejeme, abychom mohli tuto krásnou tradici opakovat co nejčastěji.
Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka
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Mateřská škola Lešná
40 let od otevření MŠ Lešná
Na sklonku léta 1978 v Lešné
„ Nová mateřská škola v Lešné – jedna z nejkrásnějších na Vsetínsku, je pro 60 dětí.
Předseda MNV Karel Krčmář byl denně na stanovišti školy, která byla pojata do Akce „Z“. Vykonával funkci
stavbyvedoucího a sám tu odpracoval 1560 brigádnických hodin. Stavba byla zahájena 1. července 1976
a původně se předpokládalo, že potrvá čtyři roky. Ale průběh byl tak rychlý, že MŠ koncem srpna 1978
mohla být slavnostně předána do užívání. Byla to radostná událost celé obce. Rodiče ratolestí spolu
s ostatními obyvateli obcí odpracovali celkem 20 241 brigádnických hodin, z toho 5 445 hodin zdarma.
Zásluha patří JZD Obránců míru v Lešné – pracovníkům dílen a mechanizačního střediska, kteří kromě
práce na poli pomáhali při základech a zemních pracích, při odvozu stavebního materiálu. V JZD vyřešili
tak jeden vážný problém. Družstevní rodiny mají kde své děti umístit. Je to výsledek dobré spolupráce
JZD a národního výboru a všech sedmi občanských výborů ve sloučených obcích.“
Kronikou MŠ listovala ředitelka MŠ Lešná Bc. Iveta Horáková

Oslavy 40. výročí otevření MŠ Lešná
Než se konala zahradní slavnost ve školce, dostaly děti z MŠ, ale také ze ZŠ
krásný dárek, velké překvapení!
Do Kulturního domu v Lešné přijel za dětmi Michal Nesvadba z Kouzelné
školky se svým vystoupením. To bylo opravdové nadšení, radost všech dětí,
které s Michalem zpívaly, tancovaly, soutěžily!
Poslední květnový den se na školní zahradě konala Zahradní slavnost pro děti,
jejich rodiče a prarodiče, školáky sourozence. Byli také pozvaní hosté – bývalí
zaměstnanci školky, představitelé Obce a ZŠ Lešná, sponzoři a přátelé MŠ.
Celou atmosféru slavnosti podbarvovala hudební skupina APAČI, kteří měli pro
děti připraven také hudební dárek „O zvířátkách“.
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Oslava byla započata pasováním letošních 19 předškoláků na školáky. Jako dárek dostali knížku,
pamětní list a tričko s logem MŠ Lešná.
„Tanec princezen“ – vyvrcholení programu, kdy se děvčata ze školky proměnily v princezny a se svým
princem předvedly nádherné vystoupení s růžemi.
Pro děti byl připraven bohatý program.
„Zrušili jsme“ 2 pole plotu a na fotbalovém hřišti byl pro děti připraven velký skákací hrad. Na dalším
stanovišti byla lukostřelba pod vedením pana Pavlíka a pana Machače. Hned vedle se děti vozily na
konících pod vedením paní Mičáníkové. To už děti
odbíhaly do domečku, kde bylo malování na obličej
s tetovačkami.Největší úspěch měla čokofontána
s 20 kg čerstvého ovoce! Chtěla bych poděkovat
všem, kteří nám se Zahradní slavností v MŠ
pomohli, podpořili nás.
Školním výletem do zábavného centra Krokodýlek
Olomouc jsme ukončili radostně školní rok 2017/18.
Zaměstnanci MŠ Lešná přejí dětem a jejich rodičům
krásnou dovolenou, mnoho společných zážitků se
svými dětmi.
Prázdninový provoz v MŠ Lešná bude od 2. 7. do
20. 7. 2018.
Školní rok 2018/19 začíná v MŠ v pondělí 3. 9. 2018.
Zapsala: ředitelka MŠ, Bc. Iveta Horáková
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Základní škola Lešná
Zápis do I. třídy
Zápis do I. třídy na naší škole v Lešné proběhl již podruhé v dubnovém termínu - 18. 4. 2018. Pro nový školní
rok 2018/2019 bylo zapsáno 22 žáků a žákyň. Předškoláci mohli ukázat, jak jsou připraveni na vstup do první
třídy. S chutí a odvahou zpívali, přednášeli, počítali a malovali.
Většina z nich se také 16. a 30. května zúčastnila se svými rodiči seznamovací akce,Škola s Medvědem.
Při těchto návštěvách si děti a rodiče prohlédli areál školy, učebny, pomůcky, seznámili se s budoucí paní
učitelkou a vychovatelkou školní družiny.
Touto cestou také oznamujeme rodičům nastávajících prvňáčků, že první třídní schůzky se budou konat již
začátkem září - 12. 9. 2018.
Vedení ZŠ a učitelský kolektiv přeje všem novým školáčkům mnoho úspěchů, hezkých zážitků, hodně dobrých
kamarádů a spoustu příjemných dní strávených ve školních lavicích.
Zapsala Mgr. D. Šnajdarová

Škola v přírodě
3. a 4. třída se letos vypravila na školu v přírodě na oblíbené místo do Jeseníků na chatu Relaxu. Chata
se nachází v CHKO v blízkosti Rýmařova. Dubnové počasí nám velmi přálo, vládlo ideální počasí na hry,
výlety a spoustu doprovodných aktivit. Největším zážitkem pro žáky bylo slaňování, army game, diskotéka
a zážitkové hry navozující správná pravidla chování v kolektivu. Dětem se věnovali skvěle připravení
instruktoři. Všichni odvážně zdolali i výšlap na rozhlednu v Nové Vsi. Zábava, výchova prožitkem a celodenní
program na zdravém vzduchu byly významným přínosem pro žáky naší školy. Budeme se znovu těšit na další
podobnou akci.
Zapsala: Mgr. Renata Pernická

Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“
Poprvé jsme byli osloveni s nabídkou k účasti žáků 9. tříd v celorepublikové soutěži „Hledáme nejlepšího
Mladého chemika“ v roce 2014. A od tohoto roku se této soutěže pravidelně účastníme. Loni se do ní
zapojilo téměř 14 000 žáků 9. tříd z celé ČR. Nově v letošním roce byla soutěž zařazena do programu MŠMT
Excelence základních škol. Ve školním kole, které se uskutečnilo na podzim v hodině chemie, byly prověřeny
vědomostním testem znalosti chemie všech žáků 9. třídy. Tři nejlepší žáci Eliška Tomšíková, Pavla Holeňová
a Natálie Hrušková si zajistili postup do druhého kola. Toto kolo proběhlo v prosinci v prostorách ISŠ-COP
Valašské Meziříčí. Formou testu zde byly prověřeny teoretické znalosti chemie soutěžících. Druhého kola
se zúčastnilo celkem 77 žáků z 27 základních škol. Natálie Hrušková obsadila 19. místo a zajistila si postup
do regionálního kola. Pavla Holeňová byla na 36. místě a postup do dalšího kola ji unikl o 2 body. Elišce
Tomšíkové chybělo 5,5 bodu a skončila tak na 46. místě. 31 nejúspěšnějších soutěžících z 18 základních
škol Zlínského kraje se pak dále připravovalo na 3. kolo – regionální finále. To bylo realizováno v únoru opět
v prostorách ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Naše postupující Natálie Hrušková se bohužel tohoto kola nemohla
zúčastnit. Přesto ji i ostatním holkám děkuji za účast, vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších
úspěchů nejen na středních školách, ale i v osobním životě.
Mgr. Lenka Holeňová
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SDH Vysoká a pořadatelé
Začátkem jara jsme pro naše ratolesti
uspořádali tradiční karneval. V sobotu
17. března do místního sálu přišlo zhruba 20
krásných a různorodých masek. Měli jsme
připraveny různé soutěže, tombolu a odměny
za účast při hře i za krásné masky. Než jsme
se nadáli, připravovali jsme lampiónový
průvod spojený se zapálením vatry na výročí
osvobození obce. 7. května se na lampiónový
průvod sešla téměř celá vesnice. Průvod
vycházel od spodního hřiště až k hospodě,
kde se následně zapálila vatra a opékaly se
špekáčky až do pozdních večerních hodin.
Velmi očekávaným dnem byla pro děti sobota
26. května, kdy se uskutečnil dětský den
spojený s kácením máje a škračením vajec na
kterém se uškračilo 320 vajíček. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, svezení se v kamiónu,
traktoru a tatře, hledání pokladu a klíče, přičemž byla připravena řada různých stanovišť. Děti byly po
celém dni unavené ale velmi nadšené a spokojené. Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na pořádání
akcí jakkoliv podíleli.
Lucka Švancarová

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná jako dřív? Bojíte
se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE Valašském Meziříčí nabízí služby poradny pro pečující. Pracovnice poradny vám poradí, jak
zvládnout péči o blízkého člověka po stránce odborné i sociální. Seznámí vás s vhodnými kompenzačními
pomůckami, které mohou péči usnadnit nebo poradí, jak si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Poskytnou
vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice
poradny se mohou stát vašimi průvodci v nelehkém období pečování.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu
sociálních služeb na Žerotínově ulici č. 319/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu pracovnice poradny lze
domluvit také u Vás doma. Naše působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko
(Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police,
Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733 nebo navštivte
webové stránky www.diakonievm.cz.
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Z činnosti TJ Lešná, z.s.
8. 6. 2018 uspořádalo TJ Lešná, z.s. na víceúčelovém hřišti Noční nohejbalový turnaj tříčlenných družstev
„O putovní pohár TJ Lešná“. Do turnaje se přihlásilo 6 tříčlenných družstev. V průběhu večera bylo odehráno
15 zápasů. Borci jednotlivých družstev předváděli skvělé výkony o hodnotné ceny, které pořadatelé připravili.
Nebylo opomenuto občerstvení hráčů i diváků, kteří se během večera na turnaji sešli.
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Podlesí, druhé místo obsadilo družstvo Hasiči Deza a třetí místo
patřilo družstvu Hasiči Lešná. Každý člen zúčastněných družstev obdržel hodnotné ceny. První 3 družstva
obdržely poháry a vítězné družstvo „Putovní pohár TJ Lešná“.
Chceme poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na uskutečnění a organizaci turnaje, především Petru
Rosekrancovi a Standovi Manovi. O žaludky účastníků i návštěvníků se starali Zdeněk Grygařík st., Jirka Ošťádal
a Markéta Grygaříková. Poděkování patří firmě TESO za technickou pomoc při instalaci posezení. Již osmý
ročník nočního nohejbalového turnaje trojic musíme hodnotit jako zdařilou akci znásobenou umělým osvětlením
po dobu konání akce.
Pirátská plavba za pokladem
První června vypluli děti s rodiči z lešenského výletiště na Pirátskou plavbu za pokladem. Po připravené trase se
děti vydali plnit jednotlivé úkoly – úklid paluby, první pomoc, balíček poslední záchrany a mnohé další. Na konci
této cesty čekal na zúčastněné děti poklad.

Barevný běh – LEŠNÁ RUN 2018
V neděli 10. 6. 2018 na lešenském výletišti si účastníci užívali
běžecký závod plný barevného prášku. Letošní Lešná RUN se nesl
ve znamení slunečného odpoledne, návratu do dětství a barevné
magie. Účastníci od batolat v kočárcích, dětí, teenagerů až po
dospělé se naplno oddali hrám a barvám.
Za asistence hasičské Tatry, která ovlažila běžce vodní mlhou
vyběhli účastníci na nenáročnou 3 km trať.
Běhu se zúčastnilo 90 běžeckých nadšenců. Před samotným
startem obdržel registrovaný účastník startovní set, který
obsahoval tričko, batoh, vodu a balíček s nezávadnou práškovou
barvou.
Letošní ročník byl trochu jiný v tom, že po doběhnutí do cíle byli odměněni
dárkovou poukázkou do sportovního obchodu – nejrychlejší, nejmladší a nejstarší
účastníci barevného běhu.
Chci poděkovat všem sponzorům 2. ročníku Barevného běhu – Lešná RUN 2018,
a to: Obci Lešná, Pekárně Lešňanka, Standovi Valáškovi a Rudovi Škrlovi, České
unii sportu, z.s – projekt Sportuj s námi.
Věřím, že příští rok se třetího ročníku „Barevného běhu LEŠNÁ RUN 2019“
zúčastní větší počet účastníků.
Ladislav Chuděj, předseda TJ Lešná, z.s. a Hana Škrlová
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POSTŘEHY KRONIKÁŘE
V sobotu 19. 5. 2018 v odpoledních
hodinách si nenechalo několik desítek
návštěvníků, především však z řad rodičů,
kteří doprovodili své děti do zámeckého
parku ujít tradiční vystoupení valašských
tanců v podání souboru OVEČKY.
Po té následovala Módní přehlídka
20.století ve spolupráci s firmou TONAK,
doplněnou o přehlídku dětských kočárků
a kočárků pro panenky od r.1890 do
r. 1980, a prezentaci kojeneckého
a dětského sortimentu DARA – kočárky.
Každou hodinu bylo možno se zúčastnit
komentované
prohlídky
parku.Jen
nám přítomným chyběly nějaké stánky
s květinami, když už tato akce byla
nazvána KVĚTINOVOU SLAVNOSTÍ.
Od 16.00 se potom parkem nesly líbivé
tóny SWING BANDU ze Zubřího p.
Jiřího Dořičáka. Této akci však nebyla
dána patřičná propagace, mám na mysli
zejména oznámení o této akci v místním
rozhlase, a proto se zmiňovaného
koncertu zúčastnilo málo posluchačů. Je
to škoda, protože koncert byl opravdu
hodnotný a počasí této akci přálo. A tak
se ptám, proč není lepší komunikace
vedení zámku s obcí? Stalo by to za
zváženou všem zainteresovaným a určitě
by příště při podobných akcích byla větší
účast z řad místních obyvatel.
Sepsala: Zajíčková Eva,
kronikářka obce Lešná
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Český červený kříž Jasenice
Holky, kluci, dědečku i babi prázdniny už jsou zase tady a s nimi přichází i to naše

JASENICKÉ LÉTO, a to v sobotu 11.8.2018
na fotbalovém hřišti v Jasenici od 15:00

hodin.

Program zatím neprozradíme, ale už se na Vás moc těšíme.
Milé děti, rodiče i prarodiče přijďte se za námi pobavit.
Srdečně zve ČČK Jasenice, TJ Jasenice a Valašská Motorkářská Garda

Oblastní odbočka SONS Vsetín a FC Lhotka n. Bečvou
všechny srdečně zvou na

TRADIČNÍ UKONČENÍ LÉTA VE LHOTCE N/B
V PÁTEK DNE 17. 8. 2018 VE SPORTOVNÍM
AREÁLU FC LHOTKA N/B

Program:

1. Valašská Olympiáda od 09:00 hod. (běh na vzdálenost 50 m
s průvodcem, směr přímý, skok do dálky z místa, kop na bránu, hod na
ozvučený cíl, střelba tenisovým míčkem na branku, odhad míry, odhad
váhy, jízda na tandemu /duplex/, chůze s bílou holí na přesnost a čas s
překážkami a plněním soutěžních disciplín).
2. Koncert zpěvačky Aleny Terezie Vítek v rámci festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě 2018 od 15:30 hod.
3. Večerní taneční zábava s Milanem Hradilem a Alenou Terezií Vítek.
Doprovodný program:
- Prezentace speciálních kompenzačních pomůcek (žhavé novinky
kamerové brýle, lupy, odečítače, hlasové čtečky)
- Chodník bosé nohy (zkouška struktur různých materiálů)
- Guláš, valašské frgály, zmrzlina a další občerstvení
- Tombola
- V průběhu celého dne nás bude bavit se svou kytarou písničkář Milan
Hradil
Tato celodenní akce je spolufinancována Zlínským krajem, Městem
Valašské Meziříčí, Obcí Lešná a dalšími sponzory.
Těšíme se na Vás.
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