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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s nástupem astronomického podzimu vychází
třetí číslo zpravodaje Obce Lešná. Tímto
vás chci pozdravit nejen jménem svým, ale
i jménem celého obecního úřadu.
Letní prázdniny skončily, a tak jako každý
rok, tento čas období konce letních prázdnin
je jasným každoročním milníkem v životě
rodin s dětmi a vlastně trochu všech, jelikož
právě především v čase prázdnin většina
z nás prožívá letní dovolené a tráví s rodinami
více času. Byl bych rád, kdybych mohl pouze
konstatovat, že čas prázdnin je pryč a nyní
nastal čas kdy děti nastoupily do školy, že
nastal obvyklý nový školní rok. Bohužel
tomu tak není. Ano, nyní skončily prázdniny,
začal nový školní rok, ovšem jak všichni
víme a prožíváme společně, tento rok 2020
se již takřka od počátku nese v duchu nové
zkušenosti celé země s koronavirem a mnoha
opatřeními, které omezují náš běžný pracovní
i občanský život.
Nechtěl bych věnovat koronavirové epidemii
celý tento příspěvek, považuji ovšem za dobré,
zmínit pár věcí ohledně nové situace, která
nastává. Již v prvním a druhém čísle obecního
zpravodaje jsme vás informovali o tehdejším
průběhu, o nařízení, které byly aktuální a také
o tom, že v nouzovém stavu se nám podařilo
zajistit nedostatkovou dezinfekci a pomocí
hasičů ji distribuovat mezi všechny občany.
O šití a distribuci roušek, zapojení velkého
množství dobrovolníků ani nemluvě. Byli jsme
tehdy v mimořádné situaci, v nouzovém stavu
naší země a veškeré kroky a opatření byly
nařizovány postupně přímo z ministerstva
do všech oblastí života. S jakými důsledky
a těžkostmi všichni víme. V létě došlo
k uvolnění nařízení a určitému oživení
společenského života. Nepřísluší mi hodnotit,
co bylo dobré, co ne, jestli mělo něco probíhat
jinak, nebo se mělo rozvolnit něco méně, nebo
připravit se na druhou vlnu jinak.

Již v době, kdy se rozvolňovaly opatření jsme
tušili a upozorňovali občany na možnost
příchodu druhé vlny pandemie a s tím
související rozumnou přípravu na tuto dobu,
která dnes začíná. Tehdy jsem zmiňoval
a nabádal všechny ve zpravodaji k dodržování
běžné hygieny, střízlivému zásobení se
hygienickými
prostředky
(dezinfekcí,
rouškami apod.), ovšem bez zbytečné paniky
a vykupování zásob, které by nebyly následně
využity. Nyní v současné době, kdy jsme na
počátku druhé vlny pandemie koronavirem,
bych
vás
všechny
chtěl
opět
vyzvat
k dodržování vyhlášených omezení, nošení
roušek minimálně tak, jak je nám sděleno dle
nařízení, obecně dezinfekci rukou a povrchů,
dodržování hygieny v maximální míře, a všeho,
co i třeba není nařízeno, ale radí nám to náš
„selský rozum“ ve smyslu větší opatrnosti
a ohleduplnosti vůči druhým. V této souvislosti
předpokládám, že se každá domácnost na tuto
situaci dostatečně připravila, tak jak jsme
zmiňovali v předchozích číslech obecního
zpravodaje, a má k dispozici dezinfekci,
roušky. Obecní úřad neplánuje další distribuce
dezinfekce, jako tomu bylo v první vlně
epidemie. Samozřejmě je nutné respektovat
vyhlášená nařízení, ať se jedná o nošení
roušek ve vnitřních prostorách, nebo ta další.
Je nutné mít na paměti, že veřejně přístupné
vnitřní prostory, kde je zajišťována služba
pro veřejnost, pracují lidé, kteří jsou denně
vystaveni náporu veřejnosti, proto jsou více
ohroženi šířením koronaviru, oceňme práci
těchto lidí právě respektem vůči jejich ochraně
zdraví, potřebujeme přece, aby tyto služby
byly zajišťovány kontinuálně, aby fungovala
veřejný sektor, lékaři, bylo kde nakoupit, ale
taky co prodávat apod. Tuto část věnovanou
koronaviru bych ukončil myšlenkou, nebo
snad prosbou, zachovejme si zdravý rozum,
ale s pokorou vůči nařízením, respektem vůči
ostatním a opatrností pro sebe navzájem!
I přes předchozí slova, a ne příliš pozitivní
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výhled, bych se rád vrátil k obecním aktivitám
a dění v našich místních částech. Ekonomika
a život se velmi zbrzdil, ovšem s potěšením
mohu konstatovat, že i v těchto těžkých
časech v naší obci probíhaly práce, a to nejen
ty administrativní v kanceláři, ale i ty v našich
místních částech. Jednalo se o běžné práce
udržovací na objektech, sečení a údržba
zeleně, ale také investiční záměry, které jsme
plánovali pro tento rok 2020. Samozřejmě
koronavirus mnoho věcí zkomplikoval a něco
zpomalil, ale nasmlouvané opravy a záměry
proběhly a probíhají dále. K těm větším
akcím patří dokončení oprav KD Lešná, kde
byly provedeny vnitřní opravy přízemí – sálu,
práce probíhaly v letních měsících, opravy
navázaly na vnitřní opravy pohostinství
a poslední tečkou oprav bylo namontování
dělících stěn, které dělí, ale i pomyslně
spojují tyto dva prostory. Objekt je připraven
na kulturní akce, plesy apod., jak moc bude
reálné jejich uskutečnění nyní nevíme, ale
je dobře, že objekt je celkově opraven, a to
od střechy po jednotlivé prostory. Opravy
probíhaly v průběhu několika let, tak jako
na ostatních KD v našich místních částech.
Našim cílem je, aby všechny naše objekty byly
opraveny do fáze, která zajistí, pokud možno
bezproblémový chod na mnoho dalších let,
proto jsme realizovali tyto opravy vnitřních
instalací, zateplení apod., protože pokud
se podaří zajistit dotaci na odkanalizování
splaškovou kanalizací, budeme potřebovat
úvěr a nebude tak velký finanční prostor
pro velké opravy obecních objektů. Také
je obcím již nyní avizováno, že situace ve
státě z hlediska financí a plnění obecních
rozpočtů nebude v dalších letech příznivá,
pravděpodobně dojde ke krácení rozpočtů.
V Jasenici byl do užívání předán nový objekt
zázemí na hřišti, realizace hřiště pro malou
kopanou byla zpožděna nejen díky situaci
s koronavirem, ale především díky dlouho
trvajícím dešťům. Ty ostatně zkomplikovaly
více našich realizací, a současně byly
spouštěčem povodňových aktivit, které nás
kromě koronaviru také letos docela potrápily.
Hřiště v Jasenici včetně oplocení a osvětlení
bude v těchto dnech dokončeno a na příští
rok připraveno pro aktivity našich fotbalistů.
V těchto dnech probíhají práce na rekonstrukci
antukového hřiště ve Lhotce nad Bečvou,
na jeho místě vznikne víceúčelové hřiště
s umělým povrchem – umělou trávou, podobně
jako v Přílukách. Také v těchto dnech začínají

práce na opravách objektu knihovny a hasičské
zbrojnice v Perné. Práce budou probíhat až do
příštího roku, v objektu vzniknou dva nové byty
a objekt bude opraven jak z hlediska vnitřních
rozvodů, tak i zateplení fasády. Na opravy
tohoto objektu byly vyřízeny dotace. Další
realizace, která je připravena je rekonstrukce
veřejného osvětlení v Přílukách a Mštěnovicích,
Lhotku nad Bečvou připravujeme. Projekčně
samozřejmě připravujeme další projekty (např.
zateplení OÚ Lešná, chodníky ve více místních
částech apod.), nejdůležitější a prioritní
zůstává
odkanalizování
obcí
splaškovou
kanalizací,
dle
předpokladu
očekáváme
vydání stavebního povolení a následně
podáme žádost o dotaci. Dle výsledku žádosti
budeme dále pokračovat směrem k realizaci,
získání dotace je samozřejmě podmínkou této
realizace. V místní části Lhotka nad Bečvou
by měly být letos dokončeny hlavní stavební
práce na zvýšení traťové rychlosti, výměna
spodku a svršku kolejiště, opravy komunikací
a finálové práce budou dokončeny až na jaře.
V Lešné probíhá rekonstrukce potoku Slaná
voda, uzavírky budou probíhat do listopadu.
Na staveništích je zvýšený provoz, znečistění
a ruch, který vnímáme negativně. Obě tyto
akce nejsou obecními záměry, nicméně jsme
jimi všichni dotčeni, proto na vás mám snad jen
prosbu o trpělivost, každá investice směřující
do staveb a prostor našich místních částí ve
finále zajišťuje hezčí a funkčnější okolí, jsou
nám tudíž ku prospěchu, je třeba překonat
realizační nekomfortní období. Pokud dle našich
záměrů dojde k realizaci splaškové kanalizace,
bude provoz na našich komunikacích dotčen
ještě více. Úkolů a plánů nejen do konce tohoto
roku, ale i dalších máme mnoho, ty projekční
a stavební budeme zajišťovat jako obvykle
kontinuálně, jak nám to situace a rozpočet
dovolí. Ovšem aktivity společenské, které
souvisí s vývojem situace a šířením koronaviru
nedokážeme ovlivnit, na ty budeme reagovat
dle konkrétní situace. Proto nelze s jistotou
naplánovat
žádné
společenské
akce.Ty,
které proběhly v tomto roce, byly díky snaze
realizátorů a spolků uskutečněny i s nejistotou
výsledku, za což bych chtěl poděkovat.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát nejen
krásný podzim, ale i více dobrých zpráv, zdraví
a optimismu, a v těch zkracujících se dnech
naopak více světla do našich myslí!

www.obec-lesna.cz

Ing. arch. Jaromír Zavadil,
starosta obce
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Důležité informace pro občany
Úřední dny a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

Po, St 08:00 – 11:00 12:30 – 17:00

Matrika

571 635 022

Účetní		

571 627 259

Sekretariát

571 635 011

Majetek

602 674 086

Út

08:00 – 11:00 12:30 – 14:30

Čt, Pá po tel. domluvě

Voda
Cena vody od 1. ledna 2020 (Cena je uvedena bez DPH)
Lešná					
Lhotka nad Bečvou			

32,57 Kč
32,57 Kč

Mštěnovice				
43,50 Kč
Obec Choryně			
24,54 Kč
Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky 43,50 Kč

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (každé první úterý v měsíci)
6.10., 3.11., 1.12.
Papír - modré pytle (první středu v měsíci březen,
červen, září a prosinec)
2.12.

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

A6 250,– Kč
A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2020
Č.4

ZIMA		

07.11.2020

Svoz nebezpečného odpadu v II. pololetí roku 2020
proběhne v sobotu 10. října 2020
Perná - kulturní dům					

7:30		

8:00

Jasenice - požární zbrojnice				

8:10		

8:30

Jasenice - kulturní dům				

8:30		

8:50

Mštěnovice - kulturní dům				

9:00		

9:30

Příluky - u kaple					

9:40		

10:10

Vysoká - u kaple					

10:20		

10:50

Lhotka n. Bečvou - požární zbrojnice		

11:00		

11:20

Lhotka n. Bečvou - křižovatka horní konec		

11:20		

11:40

Lešná - mateřská škola				

11:50		

12:15

Lešná - Monros					

12:20		

12:50

Prosíme občany, aby nebezpečný odpad jako jsou chemikálie, léky, teploměry, zářivky, výbojky,
postřiky na ochranu rostlin, barvy, laky, ředidla do nátěrových hmot, olej, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek sváželi na sběrná místa v den sběru!!!

Kde najdete informace

Informace týkající se obce naleznete na webových stránkách obce: www.obec-lesna.cz, mobilní
aplikaci PEPI - Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:
Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna
Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8
nebo na FB stránce obce.

www.obec-lesna.cz
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Očkování psů a koček
V pátek 9. října 2020 proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině a jiným nemocem,
v případě zájmu i čipování psů.
Cena: očkování 200 Kč, čipování 500 Kč. Očkování provede MVDr. Jarmil Dobeš.
Harmonogram:
Lhotka n. B. 		

16.00 hod.

u hasičské zbrojnice

Lešná			

16.15 hod.

u obecního úřadu

Perná			

16.45 hod.

u kulturního domu

Vysoká		

17.00 hod.

u kaple

Jasenice		

17.15 hod.

u obchodu

Příluky		

17.30 hod.

u kaple

Mštěnovice 		

17.45 hod.

u kulturního domu

Odpady za rok 2019
V roce 2019 jsme na Lešensku celkem vyprodukovali 914,21 tun odpadu. Průměrná produkce na občana
byla cca 446,61 kg. Z tohoto množství se vytřídilo 80,80 tun separovaného odpadu (plast, sklo, papír,
nebezpečný odpad, kovy, kompozitní obaly, jedlý olej, oděvy). Průměr separovaného odpadu na občana
dělá cca 39,47 kg.
Produkce biologicky rozložitelného odpadu z hnědých kontejnerů umístěných ze všech místních částech
byla 257,305 tun.
Rok						2018			2019
Směsný komunální odpad			
454,89 t		
461,05
Objemný odpad				
117,44 t		
115,05
Biologicky rozložitelný odpad		
202,05 t		
257,30
Skleněné obaly				
20,13 t		
21,65
Plasty						
32,93 t		
36,54
Papír						
13,19 t		
14,21
Nebezpečný odpad				
5,40 t		
7,50
Kovy						
0,85 t		
0,66
Kompozitní obaly				
0,26 t		
0,25

t
t
t
t
t
t
t
t
t

Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. do obecního rozpočtu za třídění odpadu za rok 2019
činila 228 853,- Kč.
Příjem:
poplatek za provoz shromažďování systému (občané)		
příjem z poskytování služeb (podnikatelé)				
prodej popelnic							

887 537,- Kč
62 921,- Kč
10 750,- Kč

Výdaj:
-

59 895,- Kč
886 040,- Kč
85 940,- Kč
353 794,- Kč
242 378,- Kč

nebezpečný odpad							
svoz komunálního a bio odpadu					
nákup pytlů na separovaný odpad (občané zdarma)		
svoz separovaného odpadu (kontejnery, pytlový sběr)		
velkoobjemové kontejnery (jaro, podzim)				

www.obec-lesna.cz
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Vítání občánků
Dne 12. září jsme ve slavnostně vyzdobeném
bílém sálu Zámku Lešná přivítali již po šesté
do svazku Obce Lešná 16 nových občánků: 11
chlapců, 3 děvčátka a také naše první dvojčátka –
chlapečka a holčičku. Z celkového počtu 35
narozených dětí za sledované období se přihlásili
rodiče 18 miminek. Jedni rodiče svou přítomnost
omluvili a jedni se neomluvili vůbec.
Vítali jsme děti narozené v období od 1. dubna
roku 2019 do konce června roku 2020.
Původně plánované Vítání na 25. dubna 2020
jsme zrušili kvůli šíření koronaviru, a i nyní
jsme museli vzhledem k vládním nařízením
použít roušky. Snad roušky na tvářích dospělých
nepokazily tu sváteční atmosféru.
Novým občánkům přišly popřát děti z Mateřské
školy v Lešné, které si připravily malé kulturní
okénko. A také „Veselá trojka“ ze Základní školy
ve složení Eliška Kotrlová, Dorota Trefilová

a Annemarie Skalíková přítomným zazpívaly.
Všem účinkujícím touto cestou děkujeme.
Ve svém proslovu starosta zdůraznil, jak je
pro malé dítě důležitý domov naplněný láskou
a pohodou. Dětem popřál spokojený život plný
štěstí a radosti.
Rodiče se podepsali do „Pamětní knihy“. Na
památku obdrželi pamětní list, dárkovou kartu
pro nákup v Drogerii DM, album a každá
maminka růži.
Se souhlasem všech přítomných následovalo
společné fotografování venku – bez roušek,
a pak i oblíbené focení v kolébce.
Na závěr přejeme rodičům a malým občánkům
hlavně zdraví a spokojený život.

www.obec-lesna.cz

Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka
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OBECNÍ INZERÁT NA VOLNÉ BYTY PRO SENIORY

3 volné byty

Kde:		
Kdy:		
		
Kdo:		
Popis:		
		
		
Podmínka:

Jasenice
1x byt ihned k nastěhování
2x byt listopad 2020
Pronajímá Obec Lešná
byty jsou garsonkového typu – 1 pokoj, včetně kuchyňského koutu, malá chodba a sociální
zařízení (WC, sprcha nebo vana)
2 byty jsou v přízemí, z toho 1 byt je bezbariérový, 1 byt je v patře
senior musí být soběstačný

Kontakt:
		
		

Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná
Tel: 571 635 011 nebo 602 674 086
obec-lesna@obec-lesna.cz

Cena nájmu: na vyžádání – Obec Lešná

KULTRURNÍ
KOMISE
Donaha!
V náhradním termínu jsme
12. 9. 2020 vyrazili do
Národního divadla moravskoslezského na muzikál TerrenceMcNallyho Donaha! nebo
lépe ostravsky Hole Dupy.
Jde o příběh propuštěných
ocelářů, kteří se rozhodnou
vzít životy do vlastních rukou
a uživit své rodiny. Díky
bláznivému nápadu založit
striptýzovou skupinu se jim to
možná podaří.
Děkuji
všem
účastníkům
zájezdu
za
dodržování
preventivních opatření vůči
koronaviru a věřím, že se
dobře bavili.

Za kulturní komisi
Pavla Holmanová, předsedkyně

www.obec-lesna.cz
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Historie Lešné
Obec Lešná se nachází 7km od Valašského
Meziříčí směrem na Hranice na Moravě, kdy
míjíme Příluky, a při odbočce z kruhového
objezdu i Lhotku nad Bečvou. Dalšími obcemi
této spádové oblasti jsou: Mštěnovice, Jasenice,
Vysoká a Perná. První písemná zmínka o Lešné
pochází z roku 1355. Nejstarším dokumentem,
kde můžeme najít název Lešná je Komenského
mapa Moravy z roku 1630.Největší kulturní
památkou Lešné je bezesporu zámek Kinských.
V 15.století, na místě dnešního zámku stála
dřevěná tvrz, jež byla v průběhu 16. a 17.
století přebudována na renesanční zámek.
Rudolf Magnus Podstatský z Prusovic, majitel
Lešné v létech 1710 – 1740, provedl barokní
úpravy. Na počátku 19.století byl Jiřím Bessem
založený zámecký park o rozloze 7,22 ha,
který vysadili italští zahradníci. Od roku 1887
byli posledními majiteli zámku hrabata Kinští
z Vchynic u Tetova. Noví majitelé upravují
zámek do klasicistní podoby a rozšiřují Oboru
o chov daňků a muflonů. Hrabě Filip Kinský
patřil k nejvýznamnějším osobám v Lešné na
přelomu 19. a 20.století. Aktivně se podílel
na úpravách a výsadbě keřových forem parku.
Byly zbudovány 2 skleníky, 2 rybníčky a bazén
s vodotryskem. V období II. světové války
byli Kinští nápomocni místním obyvatelům,
a intervence hraběte Bedřicha Kinského na
gestapu v Moravské Ostravě a u vedení SS
v Brně, zabránila, aby nedošlo v roce 1942
k vypálení Lešné a Lhotky, jako třeba Javoříčka
nebo Lidic. Nelze opomenout 8 obětí z řad našich
občanů, kteří byli popraveni v koncentračních
táborech, jakož i to, že do Německa za prací
bylo nasazeno 21 mladých lidí.7.kvěna r.1945
časně ráno došlo k osvobození Lešné a okolních
obcí Rudou armádou. Poslední majitel zámku
pan hrabě Bedřich Adolf Kinský (1885-1956)
byl po ukončení války spolu se svou manželkou
a dcerou internován po dobu 3 měsíců
v pracovním táboře ve Val. Meziříčí. Poté byli
propuštěni a čekali na odsun, který byl proveden
v r.1946. I přes všechna příkoří, kterým museli
čelit na Lešnou nezanevřeli a na rozloučenou,
před odsunem do Rakouska, doručil pan hrabě
vedení obce list, ve kterém psal, že „Přeje všem
obyvatelům pro budoucnost jen to nejlepší,
děkuje za prokázanou ochotu a pomoc. Hlavně
přeje všem, aby nikdo nepocítil, tak jako oni, co
cítí člověk, když je nucený opustit svůj domov“.
V letech 1948 – 1974 sídlila v zámku škola,
nazývána zpočátku měšťanskou školu, později
to byl. Tzv. II. stupeň zákl. školy. Současně,

až do roku 1978 sídlila v přízemí zámku
i Mateřská škola. Posledním hrabětem, který
rád jezdíval do Lešné, byl Christián Kinský. Po
rozsáhlé rekonstrukci zámku, kdy tato byla díky
dotacím vyčíslena na 28 000 000,– kč a park
byl renovován za 2 500 000,– kč, je celý objekt
ve správě Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.
Slavnostního otevření se však pan hrabě nedožil.
Zemřel těsně před kolaudací 23. 9. 2011.
Zámek je v současné době hojně navštěvovaný,
a to díky nepřebernému množství různých
výstav, kulturních vystoupení a vzdělávacích
programů pro školní děti, mládež a ostatní
veřejnost. Zámecké pokoje jsou vybavené
mobiliářem hrabat Kinských z přelomu 19.a 20.
století. Ročně náš zámek navštíví přes 20 000
návštěvníků.
Druhou významnou památkou Lešné je kostel
sv. Michaela Archanděla. První dřevěný kostel
byl v Lešné postaven mezi léty 1420 - 1430.
V roce 1621 se vrchnost zřekla katolictví,
a Beneš z Pražma, majitel panství se nechal
svést odboji proti králi Ferdinandu II., za
což bylo do Lešné 6. 3. 1621 posláno vojsko.
Následnému požáru podlehla nejen celá obec,
ale i kostel a část zámku. Duchovní správa tak
zanikla. V letech 1628 – 1635byl postaven nový,
převážně dřevěný kostel. Ten byl potom v letech
1684 – 1686 přestavěn na kamenný. V roce 1732
byly do věže kostela umístěny 3 zvony, a to sv.
Michaela o váze 100kg, sv. Jana o váze 650kg
a Valentina o váze 261 kg.Kostel byl v tomto
roce přesvěcen sv. Michaelu Archandělovi.
Vnitřek kostela byl vymalován významným
moravským
malířem
Josefem
Sattlerem.
Výmalba trvala až do r.1750. V roce 1969 byl
zvon sv. Michaela pojat jako národní kulturní
památka, a od r.1972 se celý kostel stal národní
kulturní památkou. 29. 10. 2016 proběhla
v Lešné slavnost žehnání nových zvonů, které
byly odlévány ve zvonařské dílně paní Leticie
Dytrychové z Brodku u Přerova. Nahradily
tak zvony, které byly zabaveny okupanty za II.
světové války. V blízkosti kostela jsou 2 kaple:
1.) Bessova kaple Vzkříšení páně z r.1827,
uvnitř jsou 3 hrobky
2.) Kinských kaple Svatého kříže z r.1892,
6 hrobek vlevo od kaple
U bývalé polní cesty na Vysokou bylo 5 kaplí
Křížové cesty, zbyly už jen 2. Mezi Lešnou
a rozcestím směr Vysoká je jeskyně panny
Marie Lurdské s poblíž postaveným Nejstarším
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křížem ve volné přírodě z roku 1801. Poslední
známou památnou sochou je socha sv. Josefa
s Ježíškem z r.1898, kterou míjíme zkratkou na
Pernou, při odbočení za Monrosem.
Před postavením Národní školy se učilo v Lešné
už v roce 1692. Od r.1790 – 1804 se vyučovalo
na čísle č.9.V r.1804 koupila vrchnost dům
č.40 s velkou zahradou, a až do roku 1843
tu působil jako učitel rektor Josef Stoklasa,
rodák za sousední Poruby. Nová Národní škola
byla slavnostně otevřena v r.1874. Byly to
poschoďová budova, kde v patře byly 2 učebny
a kabinet. V přízemí potom 1 učebna pro
nadučitele a 1 místnost pro pomocného učitele.
V tomto roce navštěvovalo školu 185 dětí
z Lešné a přilehlých obcí. Velkým sponzorem
školy v období 1.republiky a po dobu II. světové
války byl židovský průmyslník a podnikatel
Hugo Hecht. Přesně po 100 letech došlo za
ředitelování Mgr. Aleše Gregorka k otevření
nově postavené ZŠ v Lešné, kterou navštěvují
žáci nejen z Lešné, ale i všech přilehlých obcí,
včetně Choryně. V r. 2014 za vedení ředitelky
Mgr. Milady Šindlářové navštěvovalo školu 181
žáků v ročnících 1. – 9. Zřizovatelem školy je
Obec Lešná. Součástí školy je školní jídelna ZŠ
a MŠ s max. kapacitou 470 jídel. Dále potom
školní družina s kapacitou 60 žáků a školní
klub s kapacitou 30 žáků. Učitelský sbor čítá
14 učitelů + 3 vychovatelé ŠK a ŠD. Škola
nabízí žákům i bohatou mimoškolní činnost
v různých kroužcích, a to jak tělovýchovných,
technických, výuce angl. jazyka, hře na flétnu
a mnoha dalších. Probíhají návštěvy a společné
akce s partnerskou školou z Plevníku - Drienové
na Slovensku. Další mimoškolní činností

jsou návštěvy vyúkových programů v zámku,
divadla ve Zlíně, hvězdárny a kina ve Val.
Meziříčí a mnoha dalších, třeba i preventivních
programů, jako třeba PO očima dětí a další
jiné sportovní a kulturní aktivity. MŠ v Lešné
působila až do roku 1978 v zámku. Poté došlo
k přestěhování do nově postavené budovy.
Tato slouží svému účelu pro děti ze všech
spádových obcí. Od září r.2018 navštěvovalo
MŠ 69 dětí. Pod vedením ředitelky Bc. Ivety
Horákové zajišťuje tato spolu s vychovatelkami
hodnotným programem odbornou přípravu pro
vstup do ZŠ.
Mezi nejstarší spolky v obci patří hasiči, kteří
svůj spolek založili v r.1885.Sbor dobrovolných
hasičů (SDH) je hybnou pákou dobrovolné
mimopracovní činnosti a to zejména v oblasti
péče o děti a mládež. Zvláště po roce 1989
jsou téměř každoročně pořádány prázdninové
tábory pro mladé hasiče, a to až do počtu cca
70 dětí. Jejich náplň bývá různorodá, a to jak
s hasičskou tématikou, sportovní či kulturní.
Jinak se SDH zúčastňuje různých hasičských
soutěží, a to jak na místních, okrskových
či vyšších úrovních. Pro děti jsou pořádány
kulturní akce jako Mikuláš, Dětský karneval,
či společné bruslení na zimním stadionu. Pro
dospělé tradičně Hodová zábavu, ples anebo na
Silvestra závěrečný ohňostroj na konci roku.
Pokračování tohoto článku bude v příštím
čísle zpravodaje – Zima 2020.

vypracovala: Eva Zajíčková,
kronikářka obce Lešná

Mateřská škola Lešná
Začátek školního roku v mateřské škole
V novém školním roce 2020/2021 nastoupilo
do Mateřské školy v Lešné 65 dětí, z toho 39
chlapců a 26 děvčat.
Do základní školy odešlo 27 předškoláků a do
mateřské školy nastoupilo 28 nových, většinou
tří až čtyřletých dětí.
Nemohlo nás nic nového překvapit, protože
školka byla po celé letní prázdniny v celodenním
provozu.I během prázdnin jsme dodržovali
přísná hygienická opatření, kdy rodiče vůbec
nevstupovali do vnitřních prostor MŠ, učitelky
si děti přebíraly u hlavního vchodu.
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Od poloviny července probíhala v nízké
budově (oddělené od dětí) rekonstrukce třetí
kuchyňky, která patří ke třídě nejmenších dětí
a rekonstrukce prádelny. Za pomocí všech
zaměstnankyň mateřské školy se vše zvládlo
uklidit a vzorně připravit na začátek školního
roku.

V tomto školním roce budou pro děti probíhat
v MŠ tyto nadstandardní aktivity:
1. Logopedie v MŠ Lešná - pro děti s vadami řeči,
povede odborná učitelka logopedie
2. Keramika pro předškoláky
3. Plavání v Hranicích na Moravě - pro předškoláky,
i pro mladší děti
4. Lyžařský kurz Velké Karlovice – ve spolupráci
s rodiči z mateřské školy
5. Bruslení (2. ročník) na Zimním stadionu
ve Valašském Meziříčí
6. Divadelní představení v MŠ i zájezdy (Beskydské
divadlo Nový Jičín, JKZ Valašské Meziříčí)
7. Projektové dny v rámci dotace ze Šablon II
(Záchranná stanice Bartošovice, Hermelín Rybí…)
Všichni si přejeme, abychom s dětmi mohli tyto
akce uskutečnit, ale vše bude záležet na každém
z nás, jak se s vývojem koronaviru popereme.
Jedno dítě ve školce říkalo: „ AŤ TA ZLÁ KORONA
ZMIZÍ JAKO ZLÝ DRAK Z POHÁDKY!“
Krásné babí léto Vám všem přeje ředitelka MŠ
Bc. Iveta Horáková

Základní škola Lešná
Školní rok 2020/2021 zahájen

1. září začal nový školní rok. Všichni do něj
vstupujeme s obavami. Máme obavy z toho, jak
se bude vyvíjet epidemiologická situace. Vždyť
některé školy byly v karanténě ještě dříve, než
zahájily výuku.
Situace se stále mění, někdy den ze dne. Musíme
se tedy chovat zodpovědně a dodržovat nařízená
opatření.
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření
infekčních nemocí. Proto jsou povinny „zajistit
oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují
známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled
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zletilé fyzické osoby.“ „V uvedených případech
škola informuje zákonného zástupce, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.“ „V izolaci
pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo
do doby převzetí zákonným zástupcem.“ (viz
materiál MŠMT, Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –
19).

datové úložiště pro ukládání souborů (na těchto
souborech lze také spolupracovat) a integraci
dalších aplikací do tohoto prostředí. Informace
poskytnou třídní učitelé na zahajovacích
schůzkách 16. 9. 2020.

V případě, že by nastala situace, kdy se budou
některé třídy nebo celá škola vzdělávat on-line,
přistoupila naše škola na sjednocení vzdělávací
platformy – a to na Microsoft TEAMS, která
umožňuje textovou komunikaci, video hovory,

Přejeme Vám i žákům pevné zdraví, hodně
trpělivosti a vzájemného pochopení a věřím, že
společně to zvládneme.

Důležitá informace pro
distanční vzdělávání je
2020/2021 POVINNÉ.

zákonné zástupce:
od školního roku

Za Základní školu Mgr. Milada Šindlářová

Družina startuje do nového školního roku
Na začátku školního roku jsme s úsměvem
přivítali prvňáčky, kteří poprvé usedli do
školních lavic. Ve školní družině jsme s dětmi
hráli seznamovací hry, abychom se lépe poznali
a povídali jsme si o zážitcích z prázdnin.
Také jsme si společně zopakovali pravidla
a hygienické návyky. Užívali jsme si posledních

letních dní na hřišti a na vycházkách po okolí.
Zanedlouho nás čeká barevný podzim, který si
užijeme sbíráním přírodnin a tvoření výrobků,
malování obrázků. Pro děti přichystáme
Drakiádu a další společné aktivity.

www.obec-lesna.cz
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Všude dobře, doma nejlíp aneb dovolená kolem komína

Letošní rok 2020 začal podobně jako roky
předešlé a doufejme, že i roky následující. Avšak
v březnu se dost podstatně všechno kolem nás
změnilo poté, co také do naší malé zemičky
v srdci Evropy dorazila nemoc známá jako
koronavirus. Začaly se zavírat školy, obchody,
hospody a v neposlední řadě také státní hranice.
A právě to se stalo kamenem úrazu pro mnohé
dovolenkáře a výletníky chystající se navštívit
zahraniční
destinace.
Rušení
zájezdů
či
odvolávání letů nepotěšilo nikoho…

našeho státu pokrývají lesy, většinou protkané
různými barvami velmi dobře propracovaného
turistického značení, máme oblasti plné rybníků,
a ani o přehrady u nás není nouze. Dokonce
máme tolik kilometrů cyklostezek a cyklotras, že
dohromady by vystačily na objetí celého rovníku!
Naše země nabízí samozřejmě také aktivity
pro nesportovce. Existence čtrnácti památek
UNESCO, volně přechází přes 31 lázeňských
měst až po možnost navštívit jeden ze 461 hradů,
z nichž 53 je kompletně zachovalých.

Právě tato situace stojí za návratem velkého
množství Čechů k tuzemské dovolené. Nemáme
u nás sice „moře + písek + palmy“ a dokonce
ani hory nedosahují takové výšky, aby se na
nich dalo v létě lyžovat, avšak při bližším
přezkoumání nabízených možností je nutné
říci, že na tom nejsme rozhodně špatně. Třetinu

Věřím proto, že i těm z vás, kterým se nepodařilo
vyjet do zahraničí podle plánu se nakonec povedlo
si užít dovolenou v domácích končinách, ať už
jste ji strávili v pěti hvězdičkovém hotelu, na
chatě u babičky nebo třeba ve stanu u přehrady.
Mgr. Jan Kraus

ČČK Jasenice
Tři bobule a otevření výletiště Jasenice
Rádi bychom napsali jen pár vět o otevření výletiště
v Jasenici. Původně se měla tato akce uskutečnit
při pořádání akce Jasenické léto 2020, které jsme
letos bohužel z důvodu přísných hygienických
opatření neuskutečnili. Mezi námi, měli jsme
z pořádání tak velké akce, kde je obrovské množství
děti, strach. Ale pořád v nás bylo něco, co nám
říkalo, ať uděláme náhradní akci s menším počtem
účastníků. Nakonec jsme se rozhodli pro letní kino
a společně s ním i oficiálně otevřeli výletiště. Akce
proběhla v sobotu 29. srpna 2020 ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči Jasenice a také Obce Lešná,
která nás ve všem podpořila a pan starosta i paní
místostarostka pronesla pár slov k otevření
výletiště. Počasí nás jako každý rok, napínalo,
ale nakonec spadlo jen trochu kapek. Na závěr
děkujeme všem pořadatelům, sponzorům a dětem
z Jasenice, které si za námi přišly něco vyrobit do
kreativní dílničky.
za ČČK Jasenice Petra Oravová
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POMŮŽU ANEŽCE

To je název veřejné sbírky pro vážně nemocnou Anežku Táborskou, dříve Kološovou, trpící
roztroušenou sklerózou, které pojišťovna VZP odmítá hradit léčbu. Stav Anežky se od
porodu syna velmi zhoršil a každým dnem se zhoršuje. Její rodina proto prosí o pomoc
veřejnost a pod záštitou Charity zřizuje transparentní účet. Z výtěžku sbírky chce uhradit lék
Lemtrada, který je pro Anežku vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu jedinou možností léčby.
Roztroušená skleróza byla Anežce diagnostikována v roce 2012, tehdy jí bylo 23 let
a končila vysokoškolské studium. Od té doby
je pod dohledem a v péči RS centra Fakultní
nemocnice Olomouc. Tamní lékaři ji sledovali
i při plánovaném těhotenství v roce 2018. Ještě
před ním neúspěšně opakovaně žádali o lék
Lemtrada, pojišťovna však lék zamítla, a proto
byla nasazena léčba lékem Tysabri, ta ale musela
být lékaři zastavena, protože Anežka měla
v těle příliš mnoho protilátek. Zatímco lékaři
opakovaně žádali o schválení léku Lemtrada – na
konci září 2020 přišlo sedmé zamítnutí - Anežka
zůstala v boji proti této těžké nemoci sama, bez
požadovaného léku.

V rehabilitačním ústavu se na podzim 2019
připravovala na to, že bude zase plně samostatná.
Nyní je ale upoutána na invalidní vozík s podporou
hlavy, protože ani tu sama neudrží.
Věříme, že vůle a síla organismu mladé ženy
by při podání léku Lemtrada ještě mohla její
zdravotní stav změnit. Už nemůžeme dál čekat,
že se o Anežku „postará“ její pojišťovna. Proto
jsme založili veřejnou sbírku a moc prosíme
o příspěvek. Na lék Lemtrada potřebujeme
1 250 000 korun.
Prosíme pomozte alespoň malým darem.

Stav Anežky se začal zhoršovat po porodu v únoru
2019. Anežka se za pouhý rok a půl proměnila
z krásné soběstačné čerstvé maminky, učitelky
v mateřské školce, na pacientku zcela závislou
na pomoci ostatních. Zůstává v péči rodiny stejně
jako její rok a půl starý syn. Třas, který je pro
nemocné roztroušenou sklerózou charakteristický, připravil Anežku nejen o možnost chodit, ale
sama se ani nenají a rychle přichází i o možnost
mluvit. Bez podání léku Lemtrada, hrozí, že si
Anežka s Vašíkem nikdy nepopovídá. Už teď jej
kvůli neovladatelnému třasu nemůže ani pohladit.
Vašík už chodí, Anežka ale neudělá jediný krok.
Vašík mluvit začíná, Anežka přestává.

https://www.pomuzuanezce.cz/
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Charita
Cena Ď patří skautům
Cena Ď je česká cena určená mecenášům
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání a morálních hodnot v České republice.
Na začátku září byla v Gotickém sále Historické
radnice v Jihlavě slavnostně vyhlášena. Jsme
moc rádi, že toto ocenění za Zlínský kraj získal
námi nominovaný Skautský 1. oddíl Naděje.
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA SKVĚLOU
SPOLUPRÁCI! Velké poděkování patří také námi
navrhované Markétě Dřímalové, která patřila
a pořád ještě patří k charitním stálicím. Je to
naše dlouholetá a spolehlivá pracovnice, která
se v posledním roce přerodila v dobrovolnici.
A jak vznikla spolupráce se Skauty?
Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské
Meziříčí, kromě poskytování sociálních a jiných
služeb, organizuje celou řadu různorodých akcí.
Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřed-

nictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové
akce, při kterých se bez pomoci dobrovolníků
neobejdeme. Je to například Tříkrálová sbírka,
Benefiční ples a jiné.
Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce
nabídla studentka prvního ročníku střední školy.
Rádi jsme její nabídku využili. Už při ukončení
sbírky řekla, že by ráda naši Charitě pomohla
s přípravou benefičního plesu. Její zájem pomoci
jsme opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“
o jedné slečně. To, že za ní stojí celý skautský
oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno propukly
přípravy benefičního plesu. Míša se svými
skautskými kolegy se ujala výzdoby celého sálu,
obsluhy fotokoutku, zajištění cen do tomboly,
prodeje losů… No prostě zapojili se tam, kde
bylo potřeba.
Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě
pravidelně na akcích, které připravujeme pro
širokou veřejnost. Je to již zmíněný Benefiční
ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliďme
Česko, Adventní akce – příprava adventních
věnců, a jiné.
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální
potřebě. Třeba na letošním Benefičním plese
se skauti ujali mimo jiné i přípravy programu,
moderování, pořizování fotek…Mladší skauti
zase pomáhají „v zázemí“. Třeba tím, že chystají
drobné předměty na výzdobu sálu.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti
jak se podílet na pomoci neziskové organizaci
jsou velmi široké a různorodé. Cennější, než
finanční příspěvek, je ale nasazení mladých lidí,
jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým,
věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch
druhých. Velmi si ceníme jejich iniciativy,
nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více
vzájemně poznat. Skauti a skautky z Naděje
nepomáhají jen naši organizaci, ale aktivně se
zapojují do celospolečenského dění. Skautský
1.oddíl Naděje z Podlesí je krásným příkladem
pro další mladé lidi. Naše Charita jim za vše
moc děkuje.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

www.obec-lesna.cz
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Azyláku už je dvacet !

Ač se to zdá neuvěřitelné, náš azylový dům
pro matky s dětmi slaví letos v září „krásné“
dvacetiny. Než se vyvinul do této „dospělé“
podoby
procházel
různými
peripetiemi.
K původním osmi pokojům postupně přibývaly
další čtyři bytové jednotky a v této podobě slouží
matkám s dětmi v nouzi dodnes. Za tu dobu se
mnohé změnilo. Služba se více profesionalizovala a zároveň si stále zachovala svou původní
myšlenku:„Přijmi člověka s jeho příběhem,
respektuj ho v jeho jinakosti a veď ho tak, aby se
pak mohl uplatnit v běžném životě“. A to, ať už
se jedná o ženu, která prožívala domácí násilí či
přišla z nejrůznějších důvodů o své bydlení.
Za dobu existence azylového domu jím prošlo
přes 300 žen a 800 dětí.

Letošní oslavy se budou odehrávat vzhledem
k nejisté koronavirové sezóně pouze v komorním
duchu. Uspořádáme společnou oslavu s „ohněm
a zpěvy“ pro klienty a stávající pracovníky.
Z množství lidí, kteří se podíleli na vzniku a vývoji
služby, bych jmenovitě chtěla vzpomenout paní
Libuši Furmánkovou, která s vizíazylového
bydlení pro matky přišla i se zasadila o její
realizaci a Naďu Gilarovou, pod jejímž vedením
se azylový dům více profesionalizoval a zároveň
si zachoval přidanou hodnotu úcty a respektu
k člověku.
Velké poděkování patří mnoha zaměstnancům,
kteří na azyláku zanechali svoji stopu. Mnozí
z nich tu stále odvádějí dobrou práci a tvoří
stabilní a velmi kvalitní tým.
Markéta Krhutová
Vedoucí AD

Helena Tvrdoňová získala ocenění
„Pracovník roku v sociálních službách pro rok 2020“
Zlínský kraj ocenil titulem „Pracovník roku
v sociálních službách pro rok 2020“ ty, kteří se
příkladně starají o osoby s různým hendikepem.
Mezi vybranými byla také dlouholetá pracovnice
naší Charity Helena Tvrdoňová.
Sociální oblast si zaslouží mnohem větší
společenskou prestiž, než jaká je jí nyní přiřazována.
Proto je velmi potřebné oceňovat lidi pracující
v sociálních službách a ukázat tak, že jde o profesi
fyzicky i psychicky velmi náročnou, kde nestačí
jen požadované vzdělání a odborné předpoklady.

Bez čeho se pracovník v této oblasti neobejde je
velké srdce, lidskost a vysoká míra empatie. Toto
všechno Hela má.
Helena byla přítomna založení pečovatelské služby
Kelč v roce 2004 pod tehdejším názvem Charitní
pečovatelská služba Kelč. V Charitě Valašské
Meziříčí tedy s přestávkou na mateřské dovolené
pracuje již 15 let. Dá se říct, že je to v současné
době rarita takto pracovat na jedné pozici a v jedné
organizaci, která poskytuje sociální a zdravotní
služby. Ty jsou stále přehlíženou Popelkou, zároveň
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má mnoho lidí pocit, že to není žádná věda a může
ji dělat doslova každý. Opak je však pravdou. Práce
je to velmi náročná, chce velkou míru empatie,
porozumění pro potřeby člověka. Její výsledky pro
běžného člověka nejsou na první pohled viditelné,
chce to vnímat člověka v kontextu celého jeho
života, trpělivě podporovat a pomáhat.

Nejen těmito vlastnostmi, ale i dalšími jako je
spolehlivost, upřímnost
a v neposlední řadě umění naslouchat, Helena
disponuje.
Ke
klientům
přistupuje
vždy
individuálně, dle jejich aktuálních potřeb. Dokáže
velmi rychle vyhodnotit a následně i vyřešit
jakoukoliv situaci. Klienti se na ni těší. Při své
„návštěvě“ je vyslechne, popovídá si s nimi,
pohladí, pomůže. Při tom všem odvede vždy
pečlivě svoji práci. S radostí se zapojuje také do
dalších akcí pořádaných ve spolupráci s městem
Kelč, které jsou nad rámec jejich pracovních
povinností, jako je Tříkrálová sbírka, posezení
pro seniory a další.
Také v pracovním kolektivu je velmi oblíbená.
Nikdy nemyslí jen na sebe. Neodradí ji překážky
na cestě ke splnění svých pracovních povinností.
Problémy řeší konstruktivně. Ani při těžkostech
neztrácí svůj úsměv, který ve velkém rozdává při
své práci.
K získání ocenění Heleně moc gratulujeme a jsme
rádi, že je součástí naší Charity.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

www.obec-lesna.cz

PODZIM 2020

Zpravodaj

Obce Lešná

„periodický tisk územního samosprávného celku“ - čtvrtletník, vydává OÚ Lešná, IČO: 00303992,
DIČ: CZ00303992 registr číslo MK ČR E 13244, povoleno Okr. úřadem Vsetín,
referát kultury dne 1. 12. 1992.
Redakční rada: Pařenicová Zdenka, Škrlová Hana, Oravová Petra
Tisk: GRAFIA NOVA s.r.o., Zašová • Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Tel. čísla OÚ Lešná: 571 635 011,
E-mail OÚ Lešná: obec-lesna@obec-lesna.cz, webové stránky: www.obec-lesna.cz

