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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás pozdravil v adventním čase roku
2016 a popřál vám hezké zbývající dny tohoto roku.
Nastává čas, kdy budeme uzavírat letošní období,
hodnotit, bilancovat, dávat si předsevzetí apod.
V těchto dnech také na obecním úřadě ukončujeme účetně rok 2016, připravovali jsme rozpočet a
pracovní plán na další rok. Dokončujeme letošní
dotační tituly a připravujeme nové žádosti. V předešlém podzimním období probíhala příprava na
zimu. První sníh prověřil připravenost všech, kteří
se starají o zimní údržbu komunikací a chodníků.
Naši pracovníci jsou také připraveni na údržbu
obecních chodníků a veřejných prostor. Údržba
bude vždy probíhat postupně od hlavních tras, a
to jak odstranění sněhu, tak i následné zametání.
Krátce se ohlédnu za děním v uplynulém období
a přiblížím plán na období následující. Od posledního zpravodaje uplynuly necelé tři měsíce, a byl
to právě čas realizací posledních oprav a podzimních příprav v jednotlivých místních částech.
Dokončili jsme výměnu střešní krytiny na DPS
Jasenice, proběhly opravy komunikací v k. ú.
Jasenice, k. ú. Perná a ořezy porostů u těchto komunikací. Na Perné probíhají opravy kapličky. V
Přílukách jsme dodělali dětské hřiště a doplnili
tím areál výletiště. Ve Mštěnovicích jsme provedli
úpravu centrální části u KD – zpevněnou plochu,
jelikož byla špatně odvodněná a celkově nevyhovující. V Lešné jsme u mateřské školy zrealizovali nový chodník v části zahrady, do jarních dnů
připravíme nástřik dopravního značení a prvků,
které budou sloužit jako „mini dopravní hřiště“
dětem. Předběžně jsme jednali s Policií ČR a s její
pomocí bychom na jaře dětem ve školce předali
tuto novou část areálu zároveň s přednáškou pro
děti o dopravním provozu a chování na silnici.
O výběrovém řízení na opravu hasičské cisterny
– Tatry 815 JSDH Lešná jsem vás informoval v
minulém zpravodaji. Výběrové řízení vyhrála firma
Lumír Zezulka – ZEKA ze Slavičína, oprava probíhá
a v březnu by Tatra měla být opět v provozu. Další
důležité dotace pro naše hasiče jsem také zmínil
minule, jedná se o dotace na dopravní automobil
pro SDH Lhotka nad Bečvou a SDH Jasenice. Pro
Lhotku již máme podepsané smlouvy pro dodání

vozu, ve výběrovém řízení byl vybrán vůz Ford,
dodán by měl být do března 2017. Dopravní automobil pro Jasenici je ve fázi čekání na schválení technických podmínek, pak bude následovat
výběrové řízení. Samotné dodání lze odhadovat
pravděpodobně na druhou polovinu roku 2017.
Zmíním se o plánovaných opravách na rok 2017 –
např. KD Jasenice - rekonstrukce elektroinstalace a
zateplení podhledu sálu, v Jasenici také připravujeme návrh krytého posezení nad hřištěm. Na Vysoké
bude provedena oprava kaple a rovněž dojde i k rozšíření VO. Dále nás čeká oprava KD Lešná, máme
v plánu rekonstrukci WC, zateplení fasády, připravujeme projekt na žádost o dotační příspěvek v
rámci „zelené úsporám“ (totéž DPS Jasenice). Ve
fázi přípravy projektu jsou nyní jednání se společností VaK a.s. a Voding Hranice spol. s r.o. ohledně
přípravy přivaděče vody ze Stanovnice pro místní
část Lešná, Lhotka nad Bečvou a Choryně. Dále
také pokračujeme v přípravě odkanalizování obcí.
Samostatnou kapitolou je Územní plán Obce
Lešná (všech místních částí). V současné době
je Územní plán po prvním veřejném projednání, námitky v tomto projednání vznesené byly
projednány Zastupitelstvem Obce Lešná a zapracovány do úprav celkového návrhu. V nejbližší době bude vyhlášeno nové – druhé veřejné
projednání (předpokládám začátek roku 2017,
vyhlásí jej pořizovatel – MěÚ Valašské Meziříčí).
Po schválení změn po veřejném projednání musí
Územní plán schválit Zastupitelstvo Obce Lešná
a potom vejde v platnost (předpoklad březen duben 2017). V souvislosti s pořízením nového
Územního plánu se na nás obrací spousta občanů,
většinou se jedná o tři hlavní dotazované oblasti.
Tou první, zcela logickou oblastí, je dotaz na vlastní
pozemky, zahrady a jejich nové určení. Odpovědí
na tuto oblast dotazů je konzultace nad výkresem
návrhů, nebo si návrh můžete sami dohledat na
webových stránkách města Valašského Meziříčí.
Druhou oblastí dotazů je předpokládaný vývoj
a návrh zastavitelných ploch v obci. Záměrem
obce je vytvořit v každé místní části zastavitelné plochy pro možnou výstavbu rodinných
domů a umožnit rozvoj obce. Opět je možné
zjistit nad výkresy na obecním úřadě, nebo na
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webových stránkách města Valašského Meziříčí.

Nový strategický dokument Obce Lešná

Tou třetí oblastí je průmyslová zóna a dopravní
situace našeho katastru. Téma je to poměrně
složité a rozsáhlé. Zkusím vám krátce popsat
situaci v této tolik diskutované lokalitě v
článku na další straně (průmyslová zóna –
životní prostředí, pod článkem Sázíme stromy).
Koncem října - 29.10. proběhlo v Lešné žehnání
zvonů na farním kostele sv. Michaela, více v samostatném příspěvku.
Na závěr bych chtěl u příležitosti konce roku 2016
poděkovat všem kolegům, pracovníkům obce,
radním, zastupitelům, členům komisí a výborů, ZŠ
a MŠ, hasičům, a všeobecně všem, kteří se nějakým
způsobem přičinili o zdárný chod obce a spolků v
nich pracujících. Rád bych jim popřál hodně zdaru,
zdraví a sil, abychom úspěšně společně vykročili
do nového roku 2017.
Nezbývá mi, než abych i vám všem ještě jednou
popřál hezké adventní a následně vánoční dny,
mnoho krásných chvil strávených v rodinném
kruhu a s nejbližšími, a do nového roku 2017 především pevné zdraví, mnoho úspěchu v pracovním
i osobním životě!

Obec Lešná se v příštím roce dočká nového strategického dokumentu, který bude určovat směřování jejího dalšího rozvoje do roku 2023. Jako
podklad budou sloužit mimo jiné i výsledky dotazníkového šetření spokojenosti s životem v obci. Za
tímto účelem se vám do rukou spolu se zpravodajem dostává také dotazník, který můžete vyplnit a
odevzdat do 10.1.2017. Pokud by jste potřebovali další tiskopis, můžete se obrátit na obecní úřad,
nebo ho vyplnit elektronicky na webových stránkách obce www.obec-lesna.cz (v sekci „důležité informace pro občany“).
Místa pro odevzdání dotazníků jsou: Jednota
Jasenice, Jednota Lešná, ZŠ Lešná, MŠ Lešná, OÚ
Lešná.
Helena Dobešová,
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

Společenská kronika
Jubilanti - kulaté výročí
Prosinec

Listopad
Kuchařík Petr
Černochová Věra
Šrámková Vlasta
Sobková Helena
Horáková Alena
Pavelková Ludmila
Stolařová Pavla

Oponová Bohuslava
Kovandová Viktoria
Bajarová Jiřina
Pobořil Bohuslav
Tomšíková Milada
Knapek Josef
Škrlová Hana

Vysoká 16
Vysoká 39
Lešná 43
Lešná 161
Perná 82
Lešná 153
Mštěnovice 16

Lešná 65
Jasenice 78
Perná 47
Jasenice 101
Příliky 44
Vysoká 54
Lešná 10

Všem našim jubilantům GRATULUJEME !
Pozn: V případě, že si některý z jubilantů nepřeje být v příštím čísle zveřejněn,
může tuto skutečnost oznámit p. Pařenicové na tel. číslo 571 635 022.

Narození
Září

Pořická Aneta

Lešná 147

Listopad

Zátopek Josef

Jasenice 37

Prosinec

Kulajta Jan

Lešná 23

www.obec-lesna.cz

Rodičům
blahopřejeme!

Zpravodaj

3
2

Obce Lešná

Beseda s důchodci
V neděli 20. listopadu 2016 se v kulturním domě v Lešné uskutečnila tradiční „Beseda s důchodci“,
kterou sociální komise připravuje pro naše seniory již řadu let. Letos byla účast velmi vysoká, kromě
tří volných židlí byla všechna místa v sále zaplněna. Přítomné v úvodu přivítal starosta obce Ing. arch.
Jaromír Zavadil a předsedkyně sociální komise Zdenka Pařenicová. Po krátkém zhodnocení činnosti a
informacích o dění v obci starostou obce a seznámením s organizačním zajištěním Besedy p. Pařenicovou
pokračovala Beseda kulturním programem. K příjemné náladě tentokrát přispěla slovácká krojovaná
dechová hudba Vlčnovjanka pod vedením kapelníka Pavla Nevařila. Písničky známé i neznámé zněly
sálem téměř 3 hodiny. Letošní vysoká účast nás mile překvapila. Svědčí o trvalém zájmu seniorů o dění
v obci, ale také o jejich neutuchající radosti ze života a využití možnosti setkat se se svými spoluobčany.
Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském ovzduší. Věříme, že všichni odcházeli
spokojeni. Děkujeme za účast a těšíme se na příští pobesedování při sklence vína či piva.
Vybíráme některé z fotografií. Ostatní si můžete prohlédnout v kanceláři matrikářky nebo na stránkách
Obce Lešná: www.obec-lesna.cz v sekci Fotogalerie.

Potřebnost odlehčovacích služeb v obci
V obci Starý Jičín bude přibližně do dvou let vybudován sociální ústav „Stacionář sv. Anny“, který bude
nabízet rodinám v místě a okolí odlehčovací služby jak pobytové, tak i ambulantní, které by měly ulehčit
péči o znevýhodněné osoby. Služba bude registrovaná, zajištěná odborným personálem. Hlavní činnost
bude spočívat v převzetí nemohoucího do ústavní péče v případě, že si pečující potřebuje odpočinout
nebo z různých důvodů se krátkodobě o invalidního člena rodiny nemůže postarat. Je potřeba zjistit
zájem o tyto služby, a proto ve spolupráci se zakladateli ústavu přikládáme DOTAZNÍK ke zmapování
potřebnosti i v našich obcích.
Výsledky dotazníkového šetření budou podkladem pro nově vznikající ústav k zařazení do sítě sociálních
a tím nabídnutí pomoci i našim občanům v sociální oblasti.
Dotazník je možno odevzdat na matrice Obecního úřadu v Lešné, a to nejpozději do 31.1.2017.
matrikářka Zdenka Pařenicová

www.obec-lesna.cz
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ZVONY PRO KOSTEL sv. MICHAELA
ARCHANDĚLA V LEŠNÉ
Kostel sv. Michaela, který se nachází v centru Obce Lešná, je v majetku
a správě Římskokatolické farnosti Lešná, tudíž není obecní. V letošním
roce 2016 zaznamenal velmi významnou událost, proto bych se krátce
zmínil o průběhu této velmi významné události - pořízení nových zvonů.
Na konci roku 2015 proběhla ve věži kostela sv. Michaela archanděla
náročná oprava dřevěné stolice nesoucí zvon a zhlaví – závěsu
hlavního kostelního zvonu Michaela, který váží 1 250kg. Jeho ovládání
je mechanické, zvonění musí tedy zvoník provádět ručně. Jedná se o
namáhavou práci, která by šla nahradit automatickým zvoněním, což
v případě tohoto historicky velmi cenného zvonu není doporučeno
kampanologem z důvodů možného zničení zvonu (automatické strojní
zvonění působí na zvon, který k tomu nebyl předurčen destruktivně,
přesně opakující se rázy na stejné místo o stejné intenzitě mohou
nevratně zničit celý zvon).
Při podzimní úpravě dřevěné stolice ve věži kostela, která nese zvon, bylo
prostorově počítáno s umístěním doplňujících zvonů, aby byla vytvořena
plnohodnotná zvonová sestava a mohlo probíhat zvonění automaticky
(na nových zvonech, přizpůsobených tomuto automatickému zvonění).
Z tohoto důvodu byla Farností Lešná provedena poptávka výroby nových
dvou zvonů a prací na jejich uchycení. Návrh nových zvonů byl vytvořen
po měření tónů stávajícího velkého zvonu kampanologem Mgr. Petrem
Jandou (stávající zvon „sv. Michael“ má tón fis1), aby byla sestava
sladěna. Navrženy byly dva nové zvony - zvon tónu ais1 o hmotnosti 380
kg a zvon tónu dis2 o hmotnosti 185 kg.
V průběhu první poloviny roku 2016 byly zvony Farností Lešná objednány a 18. 10. 2016 byly odlity ve
zvonařské dílně paní Leticie Dytrychové z Brodku u Přerova dva zvony pro kostel sv. Michaela v Lešné.
Koncem října – 29. 10.2 016 proběhlo žehnání nově pořízených zvonů pro kostel sv. Michaela v Lešné,
kdy v průběhu mše sv. byly zvony umístěny do kostelní věže a po jejím skončení již zvonily. Při této
příležitosti byl Farností Lešná pozván a slavnostní žehnání nových zvonů provedl generální vikář mons.
Josef Nuzík. Především bych chtěl vyjádřit radost z toho, že můžeme být přítomni za dnešní generaci u
této velmi významné události, jakou pořízení nových zvonů bezesporu
je. Samozřejmě to, že dvakrát po sobě v historii obce byly tyto dva zvony
odebrány, bylo velmi smutnou událostí. Nebylo proto možné pravidelně
zvonit, čímž se kostelní věž odmlčela na dlouhé desetiletí. Nicméně tato
skutečnost dala možnost právě naší generaci, aby nově pořídila tyto
zvony a zúčastnila se této velké slavnosti. Doufejme, že vývoj v naší
vlasti a společnosti bude takový, že nové zvony zde najdou trvalé místo
a ani v budoucnu nebude nutné po dlouhá staletí zvony znovu pořizovat,
protože životnost takových zvonů je několik set až tisíc let.
Nově byly pořízeny dva zvony, větší je zvon sv. Jana Nepomuckého, který
váží 392 kg a zní v tónině Ais 1 a menší je sv. Valentýn, ten váží 180 kg a
zní v tónině Dis 2. Byly odlity ve zvonařské dílně paní Leticie Dytrychové
z Brodku u Přerova. O tyto dva zvony bude doplněn původní historický
velký zvon sv. Michaela, který váží 1250 kg a zní v tónině Fis 1, na který
se dá z bezpečnostních důvodů zvonit pouze ručně.
Velmi rád bych zde také zdůraznil skutečnost, že nové zvony jsou
umístěny v kostele sv. Michaela archanděla, právě vedle hlavního
zvonu, který se jmenuje sv. Michael, a jako důležitý fakt je třeba zmínit,
že ve znaku Obce Lešná je zobrazen právě archanděl Michael. Tato
provázanost s patronem a ochráncem našeho kostela i obce je patrná
právě i s umístění erbu na zvonech.
Dovolte mi, abych vyjádřil vděčnost a poděkování všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k tomu, aby mohly na věži kostela zvony znít.
Ing. arch. Jaromír Zavadil

www.obec-lesna.cz

Jeřábové aleje na Lešensku.
Říjen – měsíc jeřabin, tak jsme nazvali aktivity, které budou doprovázet výsadbu 35 ks stromů jeřábů, a které
bude realizovat Obec Lešná ve spolupráci se spolkem Za zdravé Lešensko, z.s, se základní i mateřskou školou,
zámkem v Lešné, spolu s dalšími spolky a organizacemi, širokou veřejností, zkrátka se všemi, kteří seZpravodaj
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životní prostředí a život kolem nás. Velmi se do realizace celé akce zapojují členové komise pro ŽP a školství,
Obce Lešná
pořádají aktivity pro ZŠ – tvoření z jeřabin ve spolupráci s učitelkami ZŠ.
V hodinách informatiky nám žáci pomohli vytvořit plakát, aby se lidé o této akci dozvěděli.
Projekt propojí i teoretické znalosti, které se děti dozvědí v hodinách přírodopisu o jeřábech, s praktickým
tvořením v hodinách výtvarné výchovy. Ale hlavně se i děti budou podílet fyzicky na výsadbě. Z každé třídy
bude několik žáků vybráno, aby reprezentovalo třídu a jeřáby kolem silnice pomohlo vysadit. V mateřské škole
budou děti pod vedením učitelek vyrábět z jeřabin a podzimních přírodnin.
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zlepšíme ovzduší, ale též nabízíme všem obyvatelům udělat něco dobrého pro přírodu, navzájem pro
Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit 2 aleje u místních komunikací, a to Lešná - Vysoká a Jasenice sebe i pro své děti. http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-prijemce/Vysadba-stromu-podzim-2016
Hostašovice. První alej je vysázená z 12 ks jeřábu břek. Tohoto sázení se aktivně zúčastnili žáci 7. třídy
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Jasenice.
Nejdříve je třeba vyhloubit díry – nabídl pomoc p. Zdeněk Stodůlka, pak je bude třeba zasypat. Děkujeme za
U všech vysázených stromů bylo potřeba vyvrtat díry, zatlouci kotvící kůly, ke kterým byly jejich kmeny
nabídnutou pomoc z řad silných mužů – hasičů. Odborný dozor nad celou výsadbou bude dělat nezištně paní
následně přivazovány, současně byly kmeny zabaleny ochranou proti okusu zvěře.
Ing. Markétka Konvičková, p. Kývala ze Zahradnictví Kývala z Krhové nám část stromků zdarma přiveze a při 1.
Touto cestu chci poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na tomto projektu: spolek Za zdravé Lešensko,
výsadbě u mateřské školy nám ukáže, jak správně stromky sadit, připravit oporu a uvázat. Květinářství
z.s., Obec Lešná, Základní škola Lešná, Mateřská škola Lešná, Zdeněk Stodůlka, Petra Macháčková, Alena
Horáková nabídlo zdarma hnojivo po celou dobu růstu, kromě toho se paní Horáková velmi aktivně podílí spolu
Horáková,
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D., občané Jasenice, SDH Lešná, Ing. Markéta Konvičková,
s p. Petrou Macháčkovou na výtvarném tvoření z jeřabin.
Zahradnictví
Kývala
Krhová.
Techničtí
pracovníci
z Obce Lešná se budou o stromky pečlivě starat.
Těšíme se, že svou účastí, pomocí, či zájmem náš projekt podpoříte. Uvádíme harmonogram akcí:
Jeřáb oskeruše
jevopadavý,
až 15
m jako solitér nebo až 30 m v
 18.10.
16,00 hod - listnatý
přednáška ovocný
na zámku strom
v Lešné "dorůstající
Využití jeřabinvýšky
v léčitelství
i v kuchyni"
lese. V našich podmínkách se dožívá 300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato
 19.10. v 10,00 hod - výsadba 3 ks jeřábů v Mateřské škole v Lešné za účasti rodičů a veřejnosti
dřevina vzácná a vyskytuje se v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy.
 20.10. v 10,00 hod výsadba 12 ks jeřábů kolem silnice Lešná –Vysoká (nad Střelnicí) - za účasti žáků
Základní školy
v Lešné,15
veřejnosti
- všech, kteří
mohoukmenu
přijít může dosáhnout až 1,3 metru. Dožívá se až
Jeřáb břek vyrůstá
do výšky
až 25 metrů,
průměr

22.10.
v
09,00
hodvýsadba
20
ks
jeřábů
kolem
silnice
z
Jasenice
směr
Hostašovice
za účasti veřejnosti,
tří set let, nevytváří však souvislé porosty. Jeho dřevo se
někdy
využívá
pro- výrobu
dechových nástrojů,
např. fléten. spojeno s občerstvením (co kdo upeče, přinese), pokud bude zima, tak i něco na zahřátí - sraz na Točně

Výsadba jeřábových alejí na Lešensku

http://www.obec-lesna.cz/
Jeřáb ptačí
dorůstá až 5 metrů. Kvete bíle v 7 až 12 cm širokých chocholících. Plody jeřábu jsou považovány
https://zazdravelesensko.cz/
za pikantní
koření vhodné k přípravě sirupů, kompotů, vína, dochucování hovězí či zvěřinové pečeně a
Alena Kološová
omáček. Rychle roste, nemá kvalitní dřevo a nedožívá se většího stáří. Chutná ptákům,
kteří se starají o
Za zdravé Lešensko, z.s.
jeho rozšíření (trusem). Je dekorativním stromem.
„Tento projekt
vytvořen zasvým
finanční
podpory očišťují
Nadace Partnerství
a běžcůnáš
RunCzech.“
„Mějte stromy
v úctěbyl- každým
dechem
a obohacují
svět.“
www.runczech.cz
(Otto František Babler)
http://www.nadacepartnerstvi.cz/

Více fotograﬁí je možné shlédnout na webových stránkách obce.

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám

popřála příjemné prožití vánočních svátků.
Hodně zdraví, štěstí, osobních

a pracovních úspěchů v novém roce.
Hana Škrlová, místostarostka
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Základní škola Lešná
Technický jarmark
Dne 14. 10. 2016 připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pro žáky základních škol z
Valašského Meziříčí a okolí „Technický jarmark“. Jarmark měl za úkol žákům přiblížit významné firmy z
Valašského Meziříčí a ukázat jim, jaké obory u nich najdou uplatnění.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy měli možnost navštívit podnik Deza a Krásno. Po krátké prezentaci firmy
Deza žáci absolvovali komentovanou projížďku autobusem po areálu Dezy, kde viděli jednotlivé výrobní
provozy. V Krásně se zase seznámili s historií firmy a v muzeu řeznictví jim byl představen tradiční
valašský obor řezník – uzenář. V obou firmách se zároveň žákům prezentovala
Integrovaná stření škola z Valašského Meziříčí s nabídkou oborů, které pak mohou najít uplatnění v
daných firmách.
Před blížícím se nelehkým rozhodováním o svém budoucím povolání to byla pro žáky velmi dobrá
zkušenost.
Mgr. Marta Komendová

Máme rádi divadlo
Již tradičně měli žáci 2. stupně naší školy možnost prožít slavnostní atmosféru večerního divadelního
představení.
Tentokrát jsme vsadili na tvorbu světoznámé autorky detektivních příběhů Agathy Christie a její hru Past
na myši, kterou uvedlo 16. 11. 2016 Městské divadlo Zlín. O tom, že jsme zvolili správně, nebylo díky
nadšeným reakcím žáků pochyb. Propracovaný příběh i přesvědčivé herecké výkony nás okamžitě vtáhly
do děje a my jsme do poslední minuty se zatajeným dechem hádali, kdo je pachatelem zločinu a kdo bude
jeho příští obětí.
Těší nás, že se u žáků divadelní zájezdy těší čím dál větší oblibě, a doufáme, že tomu bude stejně i nadále.
Mgr. Irena Chytilová

Podzim v ŠD
Počasí nám přálo, tak jsme začátek nového školního roku využívali ke sportování, hrám na hřišti,
vycházkám do parku.
Noví prvňáčci zapadli do kolektivu rychle a bez problémů, k tomu jsme využívali různých seznamovacích
her.
Po příchodu sychravého podzimu jsme se vrhli na vyrábění.
Krásně se nám podařili „Dýňáčci“, ježci z ovoce, draci, sovičky a spoustu krásných obrázků, které máme
v družině na nástěnce. Využíváme různé netradiční techniky, které se dětem velmi daří.
Zažili jsme spoustu legrace v „Galaxii“ ve Zlíně, kde jsme měli celý prostor sami pro sebe.
Využíváme i nabídku kina Svět ve Valašském Meziříčí. Na filmová představení jezdíme jednou za měsíc.
Nyní jsme vkročili do adventu a těšíme se, že si s dětmi tuto kouzelnou atmosféru užijeme.
Třeba zapalování svíček na adventním věnci, losování z adventního kalendáře, povídání o zvycích,
vyrábění dárečků a přáníček, ale také vycházky v zimní přírodě.
Hezké Vánoce všem přejí děti ŠD a vychovatelky.
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Jak jsem spokojený, spokojená se svou střední školou
Každého z nás baví určité věci dělat více, či méně. Před ukončením základní školy čeká na každého žáka
důležité životní rozhodnutí, na jakou střední školu půjde dál. Jaká by to měla být škola? Taková, která
nás bude bavit? Bude tam hodně praxe? Bude tam matematika a fyzika? Všichni máme své přednosti,
které bychom měly uplatnit v další profesi. Dělat práci, která nás baví je naplňující a užitečné nejen pro
sebe, ale hlavně pro své okolí. Je důležité vážit si každé dobře vykonané práce, ať je to práce řemeslníka,
obchodníka, inženýra nebo učitele.
S tím souvisí správný výběr střední školy. Spoustu nabídek přichází do školy dělat pedagogové z různých
škol, pracovníci firem. Žákům doporučují další vzdělávání rodiče, kamarádi, učitelé. Někde může být
volba dalšího povolání záležitostí rodinné firmy, řemesla atd.
Jak se rozhodnete, je na každém z vás. Důležitý zdroj, který ale nelze opomenout, jsou názory žáků,
kteří už na dané konkrétní škole jsou. Z naší základní školy odchází každý rok přibližně kolem 20 žáků.
Pokračují na gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích. Přečtěte si názory
některých z nich:
Chodím na Strojní průmyslovou školu strojní na Vsetíně. Na škole se mi velice líbí. Učitelé jsou přívětiví a
milí. Když něco nevíte, nebo potřebujete pomoct rádi vám pomůžou. Předměty které nás budou provázet
až do čtvrtého ročníku je Český jazyk a literatura. Zde by se ale měli budoucí žáci připravit hlavně na
spoustu literatury a umění. Budou muset ovládat literaturu od antiky až po současnost. Když se ale snažíte
a dáváte pozor tak je to v pořádku. Matematika je samozřejmě důležitá a to hlavně zde. Samozřejmě jsme
začínali se základy ze základní školy. Poté jsou zde již odborné předměty jako je například Strojírenství.
Strojírenství není nijak náročné. Probírají se zde základy, které by měl každý na SPŠS vědět. Nejhorší
je ale Technické kreslení. Ze začátku jsme se učili technické písmo, druhy čar a základy pro Technické
kreslení. Poté to ale začalo být náročné. Musíme ovládat druhy kótování , výpočty jehlanovitosti jehlanu
a kuželovitosti kužele. Samozřejmě musíme mít skvělou představivost. Například nám pan učitel nakreslí
na tabuli těleso a my jej musíme nakreslit v půdorysu a bokorysu. Musíme být na mm přesní. 1mm už
je velká vzdálenost. Žáci se musí připravit na to, že ze začátku budou dostávat jedničky a pak přijdou
počty kreslení a jedničky už neuvidí. Samozřejmě jezdíme na praxe do zahraničí. Letos jede vybraných 15
žáku na stáž do Vídně a v příštím roce se budu ucházet o stáž v Miláně. Samozřejmě se ale vybírá podle
průměru, musíme se proto snažit. Uplatnění je veliké. Nejlepší je poté studovat ještě vysokou školu. Po
dokončení studia z nás mohou být vedoucí kvality a kontroloři. Můžeme dělat ve strojírenských firmách
ale také jako ekonomové nebo podnikatelé. Já jsem se svým výběrem naprosto spokojená a školu bych
neměnila. Jinak holky se nemusí obávat toho, že se jedná o klučičí školu. Je zde spousta holek. Školu
mohu jen doporučit.
Když se rozhodujete kam na střední, je to jedno z důležitých rozhodnutí v životě a myslím si, že bychom
měli volit střední podle našich schopností a ne představ, kam bychom chtěli, jen proto že je to prestižní
škola. Kdybych měl popsat gympl, tak je to asi celkem náročná škola, něco jako základka ale asi o 100%
náročnější:-), samozřejmě jak pro koho, mně osobně zabírá střední s porovnáním se základkou o hodně
víc volného času. Střední byla asi největší změna v životě, taky že první dny byly hodně těžké. Kdybych
měl nakonec doporučit nebo dát rady budoucím prvákům. Tak rozhodně to, že už to nebude takové ,,lážo
plážo“, aby předem zvážili všechny faktory a připravili se trošku na víc a hlavně, aby dobře uvážili své
rozhodnutí, přeju jim hodně štěstí!
Obchodní akademie má skvělý přístup ke studentům ve všech oblastech. Na začátku roku jsme byli
seznámeni s fungováním celé školy, náplní jednotlivých předmětů i s prostory. Na škole jsou velmi dobře
vzdělaní a inteligentní profesoři. Rozvrhy jsou dobře rozvrženy, tak aby se žáci stíhali na jednotlivé
hodiny připravovat. Co se týče jednotlivých předmětů, učitelé postupně navazují na látku ze základní
školy. Nemusíte se bát, že v některých předmětech nebudete stíhat, učitelé jsou ochotní vás případně
doučit určitou látku v době konzultačních hodin. V některých hodinách, například v angličtině, toho po
nás první dva měsíce paní učitelka chtěla trochu více než se dalo čekat – na každou hodinu jsou úkoly,
čtení a překlady textů a často i rozhovory. Známky zprvu nikdo neměl ukázkové, ale postupem času
jsme se srovnali a klesli maximálně o jeden stupeň známky. A už po třech měsících vidíme rozdíly. Ale
je to velmi individuální, co se týče vyučujících, každý učí trochu jiným způsobem. Oborové předměty
jsou snad nejjednodušší ze všech předmětů. Takže tam bych neměla obavy. Další cizí jazyky které se u
nás vyučují si doporučuji zjistit samostatně, protože nabídka je proměnlivá. Mezi minusy školy řadím
například, že nemáme na konverzaci v AJ rodilého mluvčího a škola začíná už v 7:30, ale alespoň nám
končí vyučování dřív. Určitě doporučuji navštívit školu při příležitosti dni otevřených dveří, tak je asi
nejjednodušší poznat, zda se vám škola líbí nebo ne. Na webových stránkách školy je spousta užitečných
informací. Já osobně bych Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí doporučila všem, kteří mají zájem
o obory, které tato škola nabízí. Určitě sem nechoďte jen proto, že se tato škola zamlouvá vašim rodičům
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nebo vám jiná škola už ve výběru nezbyla. U těchto studentů se potom většinou stává, že je škola bavit
nemusí a odráží se to poté i na hodnocení studenta. Obchodní akademie je škola poměrně náročná a bude
ji muset student obětovat ne jedno volné odpoledne nebo víkend, ale výsledky znalostí jsou znát a škola
vychovává dobré maturanty. Připravovat se musíte do školy každý den a každý po vás chce to nejlepší a
přijde vám, že to nemůžete zvládnout. Věřím, že adaptaci na střední školu zvládne každý, ať už je lehká
nebo těžká, důležité je aby vás to bavilo a pokud vás to bavit bude, tak to jistě zvládnete. Nemusíte hned
scházet celé schodiště, stačí dělat malé krůčky a pak už se to dá zvládnout. Proto je důležité vybrat si
ten správný obor. Přeji hodně štěstí všem žákům deváté třídy nejen při výběru školy ale i při přijímacím
řízení, doufám, že si zvolí školu, která je bude bavit.
Chodím na Mendelovu střední školu do Nového Jičína obor zdravotnický asistent. A jsem spokojená s
výběrem své školy. Každý den se dozvídám něco nového a hrozně moc zajímavého. Většina učitelů na
této škole je hrozně fajn, i když se najdou i výjimky. Určitě bych si tuhle školu vybrala i podruhé, i když
je někdy učení opravdu moc, ať už se to týče latinských názvů kostí a svalů nebo učení dlouhých zápisů v
předmětu ošetřovatelsví, určitě to stojí za to . A doufám, że jednoho dne na této škole udělám i vysněnou
maturitní zkoušku a stanu se zdravotní sestrou.
Obor Hotelnictví a cestovní ruch: Se školou jsem zatím velice spokojená, jednou za čtrnáct dní máme
praxe, v pondělí máme praxi z gastronomie (vaření) a v úterý máme praxi z obsluhy (obsluha na naší
jídelně), tak to je v prvním a druhém ročníku, ve třetím a čtvrtém ročníku už praxe nemáme a hodiny
nahradí předměty jako aplikovaná ekonomika, marketing, management, účetnictví nebo zeměpis
cestovního ruchu. Praxe ve vyšších ročnících vykonáváme v hotelových střediscích (Luhačovice) a nebo
v zahraničí (Španělsko, Německo, Rakousko, Itálie atd.) Co se týče internátu jsem zde velice spokojená
je tu hodně zájmových aktivit, kterých se můžeme zúčastnit (volejbal, badminton, florbal, kino, karaoke,
dračí lodě atd.). Pokoje máme po třech s vlastním sociálním zařízením. Výhodou internátu je, že když si s
něčím nevíte rady, tak se máte koho zeptat. Jsem ráda, že jsem si vybrala tuhle školu protože mě baví a
myslím si, že po vystudování téhle školy mám mnoho možností, kde dále studovat a nebo pracovat.
Děkuji všem bývalým žákům za příspěvky.
Mgr. Renata Pernická s pomocí bývalých žáků
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Přehled školních akcí v základní škole od září 2016:
Zajímá vás, co dělají děti ve škole, kromě toho, že se učí? Zde můžete nahlédnout pod pokličku školy.
Přehled akcí je od září a jsou zapsány i akce očekávané v prosinci 2016.
září:
- Ukázky a nácvik basketbalových dovedností – I. stupeň
- Podzimní tvoření s jeřabinami IV. třída
říjen:
- Technický jarmark VIII. a IX. třída
- Výsadba jeřábů VII. třída
- ISŠ – sdílení dílen VIII. třída
- Žákovský parlament schůzka
- Dopravní hřiště IV. třída
- Soutěž Mladý chemik IX. třída
- Přírodovědný Klokan – soutěž VIII. a IX. třída
- Halloweenská přehlídka masek – celoškolní
listopad:
- Hasík II. a VI. třída
- Divadlo Zlín „Past na myši“ – II.stupeň zájemci
- Návštěva „Galaxie“ Zlín – školní družina
- Workshop „Bubnování“ celoškolní
- Přednáška s ukázkami zachráněných zvířat - Záchranná stanice Hošťálková I.– VI. ročník
- Divadelní představení ve Zlíně „Broučci“- I. stupeň zájemci
prosinec:
- Mikuláš ve škole a v mateřské škole
- Vánoční bruslení ve VM – VI. třída
- Hasík II. a VI. třída
- filmové představení „Anděl Páně II“
- Vánoční akademie
- Florbal turnaj II. stupeň
Plavání III. a IV. třídy zahájeno 15. listopadu a bude pokračovat do konce ledna 2017
Mgr. Milada Šindlářová
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Návštěvy v Solné jeskyni
Mateřská škola Lešná
Po dvou letech děti z naší MŠ zase začaly navštěvovat
solnou jeskyni, tentokrát v Zašové. Začali jsme
jezdit 4.10.2016 a pravidelné návštěvy jsme ukončili
21.11.2016.
Každé přihlášené dítě navštívilo solnou jeskyni
většinou pětkrát, což by mělo mít kladný vliv na
jeho zdraví. Děti v klidové části na křeslech vždy
poslouchaly nějakou pohádku nebo uklidňující
melodii, ve druhé části si mohly hrát v soli na zemi s
různými hračkami nebo si povídat s učitelkou. Vždy
byly znovu upozorněny na nebezpečí dotyku rukou
do očí a do pusy – děti to bez výjimky dodržovaly.
Asi po 45 minutách jsme jeskyni opustili a pan majitel
Trčka nás vždy všechny pohostil bylinkovým čajem,
za což mu moc děkujeme. Poděkování také patří panu
Svobodovi za bezpečnou dopravu tam i zpět.
Solná terapie (haloterapie) je známá odpradávna a využívá přírodních léčivých účinků vdechování
aerosolových mikročástic přírodní soli, sůl působí antibakteriálně. Mikroklima v solné jeskyni připomíná
klima v přímořské oblasti. Pobyt v solné jeskyni působí pozitivně na široké spektrum zdravotních problémů
– např. na alergiky, astmatiky, na lidi s chronickým onemocněním průdušek a horních a dolních cest
dýchacích, aj. Solnou jeskyni mohou navštěvovat všichni – děti, rodiče, kojící i těhotné matky, senioři. Pro
všechny je velkým přínosem.
Jindra Šustková, učitelka MŠ
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Střípky ze školky
V listopadu byla dokončena výstavba dopravního hřiště na školní zahradě, vyznačené plochy byly
vylity betonem. Na jaře budou dokresleny silniční čáry, přechody pro chodce, dopravní značky
a semafory. Citace chlapečka ze školky: „Hurá, ještě stihnu jezdit, než půjdu do školy „ a to je ta největší
odměna jak pro našeho zřizovatele, tak pro nás, zaměstnance školky.
Děti i v letošním roce velmi rády pracují v keramické dílně, a ty, které chodí už více let, tvoří přímo
umělecká díla. Nyní je ve školce výstavka se zimní a vánoční tématikou.
Předškolákům začala koncem listopadu výuka plavání v Plavecké škole v Hranicích na Moravě. Přihlásilo
se 25 dětí, které absolvují 10 lekcí. Děti se na plavání těší, mají nové zážitky, které je obohacují a navíc
přestávají mít strach z vody. Výuka trvá 60 minut. Nejdříve si je instruktorky rozdělují do skupin, ti nejlepší
dostávají pásy a jdou do větší vody, kde splývají, učí se dýchat do vody, plavou na zádech. Samozřejmě
také mají čas, kdy si ve vodě hrají s vodními hračkami. Na závěr relaxují ve vířivce
Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Vánoční čas ve školce
Voňavé cukroví všem lidem napoví,
že je čas vánoční.
Zpíváme koledy, u nás i u dědy,
máme čas vánoční.
Všechno se leskne a třpytí, na stromku světýlka svítí,
Ježíšek závějí chvátá, blíží se hodina pátá.
Najednou v pokoji zvoneček zazvonil,
hrnu se do dveří.
Že se mi povedlo, Ježíška zahlédnout,
těžko mi uvěří.
Ukázka z vystoupení předškoláků na vánoční besídce

Jako každý rok i letos jsme pekli s
maminkami a babičkami vánoční perníčky
ve školce. Nejdříve jsme si s dětmi udělali
těsto. Děti míchaly, ochutnávaly perníkové
koření, zpracovávaly těsto.
Na druhý den už nemohly ve školce dospat
a těšily se až přijdou maminky, babičky, ale
i tatínkové!
Trouby už byly rozpálené, děti válely těsto,
formičkami vykrajovaly různé zimní i
vánoční tvary. Než se vše upeklo, maminky
si u kávy povídaly, vyměňovaly si různé
vánoční recepty. Děti si hrály se staršími
sourozenci, poslouchaly vánoční koledy.
To už se sáčky plnily bílkovým sněhem a
děti začaly zdobit perníčky. Pusinky dětí
se plnily sněhem i ochutnávkou vánočních
perníčků. To byla dobrota! Celá školka
voněla perníkovým kořením. Děti měly z
perníčků velkou radost. Účast rodičů byla
téměř stoprocentní.
Předvánoční náladu prožijeme s rodiči
na vánočních besídkách, kde se děti
představí se svým kulturním vystoupením.
Rozbalíme dárky u vánočního stromečku.

Tímto bych chtěla moc poděkovat rodině Kruťové za krásné sponzorské dary pod
stromeček. I když mají své děti dávno ze školky, každý rok si na nás vzpomenou.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy v Lešné přejí všem veselé vánoce, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v roce 2017

ředitelka MŠ Bc. Iveta Horáková
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PRVNÍ ADVENT NA ZÁMKU
Letos vyšla první adventní neděle na 27.11. Už v sobotu 26. 11. jste si mohli vyrobit svůj adventní
věnec. Akce „První adventní dílna“ měla velkou účast. Navštívilo nás spoustu šikovných rodičů, dědečků
a babiček, ale především dětiček, které se výroby ujaly s velkou chutí. Motaly věnečky, vypichovaly
větvičky, vybíraly svíčky a jiné vánoční dekorace a zdobily. Dílo jim kvetlo pod rukama. Každý si mohl
vybrat a vyrobit si svůj originální věnec. Byla možnost si koupit i hotové adventní věnce.
Děkuji Zámku Lešná a všem kdo se na přípravě a účasti této akce podíleli.
Přeji všech krásné Vánoce.
Květinářství Alena Horáková

Komise pro sport a kulturu

přeje všem občanům
do nadcházejícího roku

2017

hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinné pohody.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem v Přílukách
První společnou akcí Ukliďme si za humny, jsme
se připojili k projektu Ukliďme Česko. Skupinka
dobrovolníků se pustila do společného úklidu
příkop okolo silnic vedoucích do vesnice. Vybaveni
ochrannými pomůckami od organizátorů kampaně
jsme sesbírali na 20 pytlů plastů, pytel lahví od vodky a
dvě dopravní značky. Věříme, že příští rok se zapojí více
dobrovolníků a zvládneme zvelebit širší okolí vesnice.
Ze zvyků se v obci podařilo udržet velikonoční
klapotání i svatodušní škračení vajec. V květnu
byla tradičně postavena májka a začátek prázdnin
jsme oslavili Dětským dnem. Na myslivecké chatě
ve Mštěnovicích se soutěžilo, skákalo, malovalo na
obličej, peklo selátko, atd. Děti i rodiče si prázdninový
den společně hezky užili. V listopadu byla pro děti
připravena Drakiáda a lampionový průvod broučků a
berušek ze Mštěnovic do Příluk. Sychravý podzimní
večer byl zakončen dětskou diskotékou.
A protože byly děti hodné, neodnesl je čert, ba
naopak. Kromě dárečků od Mikuláše dostaly dárek
kulturní. Snad poprvé do Příluk zavítalo divadlo.
Divadélko Leonka zahrálo dětem pohádku Dva
sněhuláci. Ani dospělí nepřijdou zkrátka. Na 17.
prosince je připraven Vánoční koncert Jaroslava
Beneše, muzikálového herce pražského Hudebního
divadla Karlín a Divadla Hybernia. Obě akce se mohou
uskutečnit pouze díky podpoře sponzorů. Děkujeme.
Na jaře byl obnoven provoz v hospodě Siréna, což
spolu se zprovozněním nového hřiště s umělým
povrchem rozšířilo možnosti trávení volného času.
V současné chvíli jsou na hřišti osazeny nové herní
prvky pro děti a dokončují se terénní úpravy. Děkujeme Obci Lešná za péči a prostředky investované do
rekonstrukce sportoviště.
Dále by ráda poděkovala členům Osadních výborů, SDH Příluky – Mštěnovice a dobrovolníkům, kteří se
na zajištění akcí podíleli.
Mgr. Pavla Holmanová
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Cvičení „Rodiče s dětmi“
Každé úterý se s dcerou těšíme na pravidelné cvičení s dětmi v místní tělocvičně ZŠ. Líbí se nám
jak cvičení, tak spousta her, písniček a říkadel, která se naučíme. Velký dík patří organizátorkám
za skvělý program, čas a energii, které si musí ubrat ze svého volného času. Kdykoli jedeme okolo
školy, tak dcera křičí „Děti, děti!“ a už se hrne k tělocvičně. Jsme moc rády, že se můžeme účastnit.
Díky

Maminka z Lešné

SDH Lešná
SDH Lešná informuje…
4. listopadu 2016 jsme se společně s výjezdovými jednotkami Okrsku č. 14 Lešná (Lešná, Perná, Jasenice,
Lhotka nad Bečvou) zúčastnili námětového cvičení – dálková doprava vody od DPS v Jasenici. Následovala
i zkouška čerpání vody z přírodního zdroje Vápenka.

7. listopadu jsme odvezli do Slavičína k provedení celkové rekonstrukce našeho Goliáše – Tatru 815 CAS
32. Vrátí se nám v novém kabátě v únoru příštího roku.
Ráno, 15. listopadu 2016 byla naše jednotka povolána do okolí obce Poličná u Valašského Meziříčí, kde
se účastnila pátrací akce po pohřešované dvaašedesátileté ženě, která odešla z domova v obci Poličná
během brzkého rána. Neúspěšné pátrání bylo kolem čtvrté hodiny odpolední ukončeno. Naštěstí všechno
dopadlo dobře a žena se ve večerních hodinách vrátila domů.
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18. listopadu 2016 se výjezdové jednotky Okrsku č. 14 Lešná (Lešná, Perná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou)
zúčastnili ve Lhotce nad Bečvou odborné přípravy. Tématem byla poskytování předlékařské první pomoci
a krizové řízení při mimořádných situacích.
V neděli 4. prosince 2016 se již po sedmé sešlo 112 dětí okrsku Lešná a Nezávislého odborového svazu
PČR Valašské Meziříčí a Vsetín na Zimním stadionu ve Valašském Meziříčí, aby si společně zabruslily a
taky se setkaly s Mikulášem a Čertem. Celé dvě hodiny se bruslilo a klouzalo, a to nejen děti, ale i jejich
rodiče. Nakonec přišel celou dobu netrpělivě očekávaný Mikuláš a společně s Čertem rozdali každému
sladký balíček. Celou akci zaštítil okrsek č. 14 Lešná. Jeho členové se postarali o kostýmy i teplý čaj.
Za to jim patří velký dík.

A co nás čeká dál?
Neděle 1. ledna 2017 v 0,15 hodin – Tradiční ohňostroj (společně s Obcí Lešná)
Neděle 8. ledna 2017 ve 14 hodin - Výroční valná hromada (pro členy sboru)
Sobota 28. ledna 2017 od 20 hodin – Tradiční hasičský ples
Neděle 29. ledna 2017 od 14 hodin – Tradiční hasičský karneval
7. – 17. srpna 2017 – 11. ročník letní hasičského tábora, místo konání: RS Protivanov, okres Prostějov,
dětem, které se v minulosti našeho tábora účastnily, bude v únoru 2017 přihláška zaslána

SDH Lešná přeje všem svým členům,

jejich rodinám, sponzorům a příznivcům
příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
osobním i profesním životě.
Za SDH Lešná Mgr. Helena Hegarová, starostka sboru,
autoři fotograﬁí Klárka Kulajtová, Jiří Pochyla, DiS., Zdeněk Lysák

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

17
16

Obce Lešná

SDH Vysoká
Hody na Vysoké
V sobotu 8. října se na Vysoké v místním kulturním domě uskutečnila tradiční hodová diskotéka. V
neděli odpoledne se pak příznivci fotbalu sešli na místním fotbalovém hřišti při hodovém klání „ženatí –
svobodní“. Hráči ženatých měli zajištěný kompletní servis: dopravu na hrací plochu, masáže, pitný režim,
pomoc psychologa atd. Přesto se jim letos nedařilo?! Svobodní nakonec, i přes nekonečné prodlužování
hrací doby podplaceným časovým rozhodčím, svoji výhru uhájili. Děkujeme všem hráčům za nasazení a
fanouškům za podporu.

Zdobení vánočních perníčků a výroba vánočních svícnů
Tato akce se konala v neděli 27.listopadu v prostorách pohostinství na Vysoké. Pro děti byly nachystány
napečené perníčky, které si podle vlastní fantazie nazdobily. Z větviček, svíček a nejrůznějších ozdob si
pak vyrobily svícny, které jim budou zkrášlovat jejich domovy v předvánoční době. Děkujeme všem, kdo
se na přípravě akce podíleli, dětem a rodičům za hojnou účast.

Zapsal: za SDH Vysoká Petr Jiříček
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Sázíme stromy, a co bude dál?
Chtěla bych se s vámi podělit o radost z výsadby stromů - jeřábů kolem našich cest (Lešná - Vysoká,
Jasenice - Hostašovice) a v areálu mateřské školy. Byla to radostná práce. Nejvíce mne oslovilo, když
jsme spolu s dětmi vedli rozhovor o tom, že kolem stromků, které nyní jako proutek s drobnými kořínky
a zárodky větví vkládají do jámy a přivazují ke kůlu, budou v budoucnu chodit se svými dětmi, vnuky…
A to mne vedlo k zamyšlení nad vyvážeností péče o přírodu a životního prostředí kolem nás. Jaké to bude
v okolí Lešné za 10, 20 nebo 50 let? Stromy i děti dorostou do své dospělosti, ale jak se jim zde bude žít?
Jaký pohled se jim naskytne, když si budou chtít odpočinout do stínu jeřábů?
Na jednu stranu mne těší, že se lidé zajímají, jak kolem sebe něco zlepšit, ale zároveň mám velké obavy
z nových záměrů využití průmyslové zóny, o kterých jsem se dočetla na webových stránkách obce. Kolik
dalších nových továren, skladů a nových silnic v okolí Lešné přibude? Stromy jeřábů jsou možná odolné
vůči vzrůstajícímu znečištění, ale co my lidé? Zamysleme se nad tím, zda je v současné době stále důležité
vytváření pracovních míst na úkor zhoršování již tak křehké rovnováhy zatíženého životního prostředí.
Přeji nám moudrost při nelehkém rozhodování a děkuji všem, kteří se jakkoliv podílejí na obnově a
zlepšení životního prostředí Lešenska.
Alena Kološová, Za zdravé Lešensko, z. s.

Sedmáci vysadili stromky pro všechny třídy.
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výše uvedené řádky mě nutí ke krátkému zamyšlení a reakci.
V první řadě jsem rád, že mají občané zájem o životní prostředí, okolí obcí a vůbec, že jim není spousta
věcí lhostejných. Je třeba, abychom si všichni uvědomili, že každý musí v první řadě dbát o své okolí a
potom i o celek. V dnešní době jsou na jedné straně mnohé zbytečné obaly. Všichni používáme spoustu
prostředků, které dříve nebyly, na druhou stranu je ale možné v dnešní době tyto obaly a prostředky
ekologicky likvidovat. Je tedy třeba, aby se každý zapojil do ekologického uvažování a začal ve svém okolí.
Dalším faktorem, který velmi ovlivňuje naše životní prostředí, jsou aktivity v celém katastru, a myslím
tím aktivity firem, vyšší státní zájmy apod. Těmi hlavními faktory jsou továrny, které už na našem
katastru stojí (např. DEZA, CABOT, Sonavox, CIE, apod.), dále obslužnost našeho území – tzn. silnice,
které už na katastru máme a silnice, které se projektují a v neposlední řadě průmyslová zóna, která je
zatím částečně zastavěna. V dnešní době je již průmyslová zóna v podstatě prodaná (prodej řešilo město
Valašské Meziříčí, které je vlastníkem průmyslové zóny a pozemky byly prodávány firmám v průběhu
předešlých let, poslední prodeje se řešily letos). Mnoho občanů se dotazuje, kdo a co bude v průmyslové
zóně stavět, kdo vlastní pozemky. V současné době existují projekty na dostavby stávajících firem a
stavby nových firem. K této skutečnosti bych rád podotkl, že Obec Lešná jako samospráva nepovoluje
stavby, nevydává stavební povolení a nerozhoduje, kdo vlastní pozemky, máme tudíž velmi omezené, spíš
žádné možnosti rozhodovat, jaká firma zde bude stavět svůj objekt. Tento fakt je opřen o skutečnost,
že zástavba našeho katastru se řídí dosud platným Územním plánem z roku 1996, s tím, že v roce 2001
proběhla změna územního plánu č. 1, kde je popsáno a tehdejším zastupitelstvem obce odsouhlaseno
funkční využití průmyslové zóny. V souladu s touto platnou změnou je možné, aby byly v průmyslové
zóně vystaveny další objekty firem, které zde vlastní své pozemky. Obec Lešná, jako správce katastru, na
kterém se průmyslová zóna nachází, vydává vyjádření k navrhovaným stavbám. V tomto procesu jde o
to, že naše obec může v maximální míře požadovat co nejekologičtější provozní podmínky daných firem,
ovšem ty už ve fázi projekční přípravy musí respektovat platné normy a zákony, na jejich projekty se
vydávají posudky životního prostředí a probíhají další složité povolovací procesy. V případě, že projekt
některé z firem splňuje tyto požadavky a zákonné předpisy, nemáme jako samosprávná obec zákonné
prostředky, abychom nevydali souhlasné stanovisko. V opačném případě bychom se vystavovali možnosti
trestně právnímu stíhání, například o náhradu škody, ušlý zisk apod. (Pokud by naše stanovisko bylo
nesouhlasné bez podložení, že projekt nesplňuje zákonné parametry). V rámci návrhu nového Územního
plánu jsme se jako obec se zastupiteli dohodli, že po konzultaci s pořizovatelem zapracujeme určité
zpřísnění funkčního využití průmyslové zóny, v míře, která bude maximálně možná a bude v souladu se
zákonnými postupy. V konečném důsledku jde o to, aby nebyly v průmyslové zóně umístěné objekty, které
by byly chemického rázu, tzn. nešlo by primárně o chemickou výrobu. Jiné zákonné prostředky obec v
tuto chvíli nemá, existence zóny je již dávno rozhodnutá, o tom dnes již nerozhodujeme.
Pokud se jedná o komunikační dostupnost našeho katastru a budování nových silnic, víme, že rozšíření
komunikace I/35 a budování obslužné komunikace je několik let v realizaci a budování rozšíření tzv.
Palačovské spojky je také několik let v řešení a dnes probíhají výkupy pozemků, realizace by měla začít
v roce 2018, max. 2019.
Další rozvoj obce a jejich místních částí bude v souladu s novým Územním plánem, který by měl příští rok
vejít v platnost, s tím souvisí nové zástavby RD a obslužné komunikace.
Bude vždy ovšem důležité, abychom dbali na maximální ekologičnost projektů, mysleli na zeleň v našich
obcích a snažili se našim dětem předat pokud možno co nejlepší životní prostředí.
Proto se Obec Lešná také aktivně zúčastnila výše popsané aktivity sázení jeřábů kolem našich cest
(Lešná - Vysoká, Jasenice - Hostašovice) a v areálu mateřské školy. Spolu se Zdravým Lešenskem, z.s.
jsme projekt zaštítili, pomohli s administrativou a fyzicky se účastnili sázení stromů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, komu není naše životní prostředí lhostejné a hledá cesty, jak zlepšit
naše okolí.
Ing. arch. Jaromír Zavadil
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Z kroniky Lešné
Setkání
V minulém století, zvláště v období první republiky, ba i dříve bývalo běžné, že skoro v každé
druhé rodině se rodilo hodně dětí. Tak tomu bylo i
v rodině Josefa Kulajty z Lešné č. 47. Můj dědeček
byl 2 x ženatý, podruhé se oženil, když ovdověl
a vzal si za ženu mou babičku Františku. Z obou
manželství se narodilo celkem 21 dětí. Z toho 13 z
nich dospělo a 11 z nich založilo rodiny. Můžeme
říct, že v linii je nás 30 bratranců a sestřenic.
Mužští potomci rodu Kulajtů byli nebo ještě jsou
nositeli a pokračovateli rodu a frekventují tu tato
křestní jména:Jiří 4 x, Martin 4 x, Zdenek 3 x, Petr
3 x, Josef 2 x, Vítězslav 2 x, Michal 2x,Václav 2 x,
Marek 2 x, Jakub Adam 1 x, Stanislav 1 x, Milan 1
x, Jaroslav 1 x a Viktor 1 x. Celkem tedy 29 pokračovatelů rodu, nositelů příjmení Kulajta. Protože
jsme opravdu velká rodina, která zakotvila nejen
na rodném Valašsku, ale i v Čechách, rozhodli
jsme se oslovit všechny žijící bratrance, sestřenice a tety a pozvat je na rodinný sraz do Lešné.
Vybrali jsme si termín sobotu 29. 10. 2016. V
období příprav nikdo z nás netušil, že na tento den
je připravována významná akce v naší obci a tou

bylo svěcení zvonů a proto si ji mnozí z nás nenechali ujít. Mezi účastníky tohoto svěcení a vyzdvižení zvonů sv. Valentýna a sv. Jana Nepomuckého
bylo i několik rodáků, kteří byli svědky toho jak se
za 2. světové války musely zvony z věže kostela
sundat a odevzdat Říši. Dle slov mé maminky to
bylo pro zdejší farníky bolestivé a loučení se zvony
celá vesnice oplakala. Odměnou všem zainteresovaným i účastníkům tohoto svěcení bylo následné
rozezvučení všech 3 zvonů, tedy i toho největšího
a to zvonu sv. Michala. Zbývající část sobotního odpoledne jsme věnovali vzpomínkám na svá dětství
a společně se pobavili různými historkami. A věřte,
že bylo čemu, vždyť nás je nebo bylo celkem 218
přímých potomků z obou manželství. Na srazu se
nás sešlo jen 34, avšak v zastoupení skoro všech
rodin. Protože se všem setkání moc líbilo, slíbili
jsme si sejít se za rok a bude – li to možné i ve
větším počtu.

Rok 2016 na našem zámku
I letošní rok byl opět bohatý na množství konaných
kulturních akcí, výstav a soutěží, které se uskutečnily v průběhu roku. První výstavou byla ŽENA TŘÍ
STALETÍ a byla věnována slavné spisovatelce moravského původu Marii Ebner – Eschnbar, rozené
Dubské z Třebomyslic, která připomíná nevšední
osobnost ženy, jež se narodila a tvořila převážně
v 19. Století. Tato žena je se zámkem spojena
skrze svou sestru Friederiku, která se provdala
za majitele Lešné a tak jí často navštěvovala. Ve
zdejší přírodě nacházela inspiraci pro svou literární činnost, která byla odměněna samotným

císařem Františkem Josefem 2. a to řadou uznání
za svou lit. činnost. V roce 1900 jí byl jako 1. ženě
udělen čestný doktorát z filosofie na Vídeňské universitě. Do oslav výročí se zapojily i jiné další instituce jako např. Rakouské velvyslanectví, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav,
Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita a Vídeňská univerzita, zámek Lysice, zámek
Kroměříž a klášter Znojmo. Samotná výstava
proběhla od 15. 3. do 31. 8. 2016.

19. – 28. 3. Velikonoce na zámku. Kromě tradičních rekvizit ve slavnostně vyzdobené jídelně mohli
návštěvníci zhlédnout různě zdobená velikonoční vajíčka, a to i pštrosí, skleněná vejce různých velikostí
ze sklářské školy ve Val. Meziříčí, tradičně zdobené kraslice, valašské škrabané kraslice zapůjčila
malérečka z Dolní Bečvy a děrovaná vejce technikou MADEIRA vytvořila mužská ruka restaurátora z
Hořic.
Až do 31. 8. si mohli zájemci z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání vytvořit individuální programy
z okruhů jako je: život na zámku, dřevo a jeho využití v zámeckých komnatách, uměleckohistorické slohy,
panské lovy divoké zvěře, život stromu, stará škola, zámecký park, hodiny a čas, pískohraní.
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5.5. – 18.6. – soutěžní výstava „Nejkrásnější hodiny“ zaujala návštěvníky výstavou dětských
výtvarných prací v počtu přes 600 pestrých hodin a to ve 3 kategoriích. Téma hodin a času bylo spojeno
s výstavou historických hodin k výročí známé spisovatelky a hodinářky Marie Ebner - Eschenbach.
V kategorii do 10 – ti let se umístil:
1.místo – Alice Kreisová, MŠ Štěpánov Val. Meziříčí
2.místo – Miroslav Koleček, ZŠ a MŠ Křižná Val. Meziříčí
3.místo – Kristýna –Lišková, MŠ Štěpánov, -Val. Meziříčí
Kategorie 11 – 15 let:
1.místo – Natálie Vafková, ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí
2.místo – Barbora Trčková, Zašová
3.místo – Martina Smejkalová ZŠ E. Zátopka Kopřivnice
Kategorie nad 16 let:
1.místo – Petr Zedník ZŠp a OU Holešov
2.místo – Veronika Štěfánková, Gymnázium J. Pivečky Slavičín
3.místo – Gabriela Častulíková, Gymnázium J. Pivečky Slavičín
Soutěže se zúčastnili zástupci 50 ZŠ a MŠ z celého kraje. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni
na dětském dni dne 18.6.
14. – 22.5. ROZKVETLÝ ZÁMEK – letošní výstava rozkvetlých druhů květin byla inspirací pro secesní
slavnost, která po této následovala. Secesní díla zobrazují nejrůznější rostlinné stonky, úponky, listy a
květy. Lilie díky dlouhému stonku a úzkým listům symbolizuje čistotu a cudnost. Spolu s ostatními květy
symbolizuje jaro, světlo, naději, plodnost a mládí, protože se otevírají ke světlu. Secesní umělci si vybírají
ty, které lze dobře rozložit do plochy jako např. tulipán, vlčí mák, kosatec, kalu, leknín nebo orchidej. Ke
květinám se taky váže symbolika barev. Žluté a oranžové, odkaz ke slunečnímu svitu, červená – smyslnost
a utrpení, modrá – nedosažitelnost.
15.5. – SECESNÍ SLAVNOST – tematickým programem nazvaným „Šťastný život v secesi“ si mohli
návštěvníci přiblížit život v secesi. Výstavou a parkem přítomné provedly kostýmované průvodkyně a
podaly výklad k jednotlivým tématům. Součástí této akce byla i výstava historických hodin spojená s
přednáškou o měření času v podání M. Leskovjana z Hvězdárny Vsetín. Následovala secesní květina –
výzdoba zámeckých interiérů, zámecké tvoření pro děti, květinářská dílna, hudební vystoupení Beaty
Boceka Mosskin, královská čokoláda a občerstvení.
7. – 21. 6. – po tuto dobu se z vystavených exponátů Hradilovy sbírky z mnoha živých kukel motýlů líhli
živí motýli. Motýli patří v živočišné říši díky své formě proměny a procesu metamorfozy k zajímavým a
poutavým inspiracím pro umělecký svět.
10.6 – NOC KOSTELŮ – program v kostele sv. Michaela archanděla v 18.00 hod. a to seznámením
s historií kostela včetně jeho zvonů. Mluvené slovo bylo proloženo hudební produkcí varhanů Marie
Oškerové, trubky Miroslava Holáně, cimbála Petry Hubové a houslí Terezy Kološové. K shlédnutí byla i
relikvie s. Valentýna a následovalo závěrečné požehnání. Po ukončení společného programu následoval v
19.00 hod. kvíz pro děti se sladkou odměnou, a pro zájemce možnost prohlídky opravené zvonice ve věži
kostela.V sakristii byla připravena výstava historických bohoslužebných ornátů a fotografií z 1.svatých
přijímání. Ve 20.00 a 21.00 hod. měli návštěvníci možnost zúčastnit se večerních komentovaných
prohlídek historických pokojů v zámku.
11. – 12.6.- VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD – za doprovodu kostýmované průvodkyně při
komentovaných prohlídkách zámeckého parku tato prozradila návštěvníkům řadu detailů o historii
parku, o drobných stavbách, které zde dříve sloužily k zábavě šlechty i zajímavosti o vzácných domácích
i cizokrajných dřevinách. Cílem této akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění a
prezentovat veřejnosti význam zeleně.
18. 6. – DĚTSKÝ DEN – oslava spojená s koncem školního roku. V programu, který začal odpoledne ve
14.30 hod. vystoupil nejprve balonkový klaun RAMBAJS. Následovala hudební cesta světem a bubnování
kubuku. Po té došlo k vyhlášení vítězů nejkrásnější hodiny. Při dětském folklorním vystoupení se děti
učily tancovat. Od 18.45 hod. se uskutečnila pohádková cesta parkem s broučky. Každou celou hodinu
měly děti možnost zúčastnit se prohlídky zámku s princeznou a zábavnými úkoly. Po celé odpoledne pak
byla dětem nabídnuta možnost zúčastnit se sportovních a lanových aktivit a tvořivých dílen.
1. 7. – 30.10. - BOHATSTVÍ CHUDOBY - název výstavy fotografií, která nám přiblížila život v rumunské
Transylvánii díky fotografiím z cesty Terezy Jirouškové ukazuje na zdánlivou chudobu v životě tamní
přírody tak divoké jako je jejich duše.
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8.7. – 27.8. – historické zámecké pokoje opět ožily hraným představením ochotníků, kteří pro letošní
sezonu nastudovali pohádku pro děti i dospělé pod názvem „Slavík a růže“ inspirovanou příběhem H. Ch.
Andersena „Slavík“. Po představení čekal diváky bonus o vzniku souhvězdí v podání hvězdářů ze Vsetína.
3. 9. – koncert Lenky Filipové, zpěvačky a kytaristky si nenechalo ujít početné publikum. Odměnou
jim byl velmi hezky sestavený koncert pod širým nebem v zámeckém parku. V ceně vstupenky byla i
prohlídka zámku po skončení koncertu.
26.10. – SRÍ LANKA – perla indického oceánu – cestovatelské promítání z exotických krajů doprovodila
poutavým vyprávěním cestovatelka Dominika Sommerová spolu s partnerem, kteří nám přiblížili cestování
po Srí Lance – dříve Cejlonu, země čaje a koření.
15. 11. – 18. 12. – LADOVA ZIMA – vánoční výstava s obrázky Josefa Lady
15. 11. – 18. 12. – JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE – výstava nejnovějších trendů vánočních ozdob Irisa
v historických zámeckých komnatách.
25. 11. – PRŮVODEM SVĚTÝLEK – byl i u nás zahájený advent. U ZŠ se k průvodu sešli malí i velcí
a vydali se k obecnímu úřadu, kde došlo k rozsvěcení vánočního stromu. Po té se průvod s velkým
množstvím různě barevných lampionů, lucerniček a blikaček vydal na svíčky osvětlenou cestu parkem.
Po té u zámku účastníci shlédli krátkou divadelní hru o svaté Lucii. Odměnou hlavně pro děti byl teplý
čaj a párek v rohlíku.
Po čtyři adventní soboty mají zájemci možnost navštívit adventní dílny a přiučit se tvorbě vánočních
dekorací. Slavnostní zakončení sezony proběhne v neděli 18. 12. ve 14.00 hod. a bude to „Vánoční
koledování s valašským souborem písní a tanců BAČA“.
Zapsala: Eva Zajíčková, kronikářka
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Informace pro občany
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 - sudý

Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

Po, St 08:00 - 11:00		
Út
08:00 - 11:00		
Čt, Pá po tel. domluvě

Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
3.1.; 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.; 4.7.; 1.8.; 5.9.;
3.10.; 7.11.; 5.12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
1.3.; 7.6.; 6.9.; 6.12.

Platby v roce 2017

Telefonní kontakty:

Matrika		
Účetní			
Sekretariát		

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Plošná inzerce (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

A4 1 200,- Kč
A5 500,- Kč 		

Pokladna otevřena:
Pondělí 8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin
Úterý
8:00 – 11:00 a 12:30 – 14:30 hodin
Středa

12:30 - 17:00
12:30 - 14:30

A6 250,- Kč
A7 200,- Kč

8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin

Poplatek za odpad: splatnost do 30. června 2017

Částka činí 440 Kč na osobu a rok.

Poplatek za psa: splatnost do 31. května 2017		

Částka činí 100 Kč za jednoho psa a rok.

Poplatky lze uhradit:
1)Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800).
2)Hotově do poklady OÚ Lešná (matrika)
Voda
Vyúčtování za vodu proběhne na konci prosince a bude mít prodlouženou splatnost do 28. února 2017. Ke zpoždění došlo kvůli výměně
vodoměrů v Lešné.

Cena vody Lešná a Lhotka nad Bečvou od 1.ledna 2017
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

30,36

34,91

Cena vody Mštěnovice
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

Cenové oznámení pro místní části Jasenice, Příluky, Perná a Vysoká
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

Cena vodného je stanovena za 1m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody.

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2017
č. 1
č. 2

Jaro

31.3.2017

č. 3

Podzim

29.9.2017

Léto

20.6.2017

č. 4

Zima

1.12.2017
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