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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás již po čtvrté pozdravil v tomto
roce prostřednictvím obecního zpravodaje. Vstoupili
jsme do adventní doby roku 2017, která je svou
délkou nejkratší, jak jen může být, a také vánoční
svátky budou poměrně krátké. Na závěr roku se jistě
nejvíce těší naši nejmenší, naše děti, ale myslím, že i
my dospělí jsme rádi za vánoční čas, který můžeme
prožít trochu více se svými blízkými a v rodinném
kruhu, což se přes běžný rok ne vždy daří.
Od vánočního tématu se jen krátce vzdálím několika
informacemi o dění v naší obci. Konec roku s sebou
přináší své specifické činnosti, ať již v rovině úřadu a
kancelářské práci, tak i v práci naší pracovní čety v
terénu. Probíhají finanční i administrativní uzávěrky
roku, chystá se rozpočet na další rok, připravují
se zakázky a plán záměrů na rok nastávající.
Pracovníci v terénu jsou připraveni na zimní práce
a především zimní údržbu chodníků, která již byla
zahájena a bude vždy probíhat dle okamžité potřeby
a dle aktuálních sněhových srážek. Obecně bych
chtěl jen připomenout, že údržbu komunikací III.
tříd provádí SUS Valašské Meziříčí, údržbu našich
obecních komunikací máme sjednanou s místním
ZOD Lešná, která nám dlouhodobě tuto činnost
zajišťuje. Údržbu chodníků si zajišťuje obec sama,
vlastními pracovníky a malotraktorem s radlicí.
Samozřejmě v této souvislosti bych chtěl upozornit
na skutečnost, že vzhledem k rozsáhlému území,
které je v případě sněhových srážek třeba zajistit,
není možné mít provedenou údržbu ihned na všech
místech najednou, ale v souladu s povinností, kterou
obec má, jsme připraveni vždy údržbu provádět
a zajistit schůdnost obecních chodníků. Se zimní
údržbou chodníků a cest úzce souvisí upozornění
občanů na nevhodné parkování vozidel na veřejných
a místních komunikacích a chodnících v jednotlivých
částech obcí, mimo vyznačená místa pro parkování.
V zimním období je obzvlášť problematické pro
vozidla údržby objíždět zaparkované vozidla, i z
těchto důvodu mnohdy nedojde k optimálnímu
zprůjezdnění vozovky.
I v zimním období budou probíhat práce na
některých našich obecních objektech. Práce na
KD Lešná se z exteriéru přesunuly do interiéru. Po
výměně střešní krytiny byly provedeny přípravné
práce na zateplení fasády, tyto práce budou probíhat
začátkem lepšího počasí na jaře. Do plesové sezóny

proběhnou práce na výměně elektroinstalace a
úpravy interiéru horního sálu, včetně vstupního
vestibulu. Začátkem roku hned v lednu budou
zahájeny práce v interiéru sálu KD Jasenice, kde
proběhne zateplení stropu a výměna elektroinstalace. V Jasenici ještě připravujeme opravu přízemí
DPS, kde vznikne nový prostor se dvěmi bytovými
jednotkami, úpravy interiéru potřebujeme provést
před zateplením fasády, které plánujeme na příští
rok. Připravujeme také projekty, které se budou
realizovat v příštím roce, máme připravenou
realizaci střechy na tělocvičně ZŠ, na jaře máme v
plánu výstavbu zázemí na hřišti v Jasenici, chystáme
projekt na opravu obecního objektu na Perné, ve
Lhotce nad Bečvou nás čeká velká oprava střechy na
výletišti a spoustu dalších záměrů.
Práce na výstavbě rychlostní komunikaci I/35 byly
letos ukončeny. Dobrou zprávou je, že dopravní
omezení končí a zimní období budeme jezdit bez
uzavírek. Jedním z velmi důležitých a očekávaných
témat je schválení územního plánu. Stále probíhají
jednání nad finálním návrhem, konkrétně se jedná
o část průmyslová zóna. Konečný termín schválení
územního plánu proto nelze přesně určit, ovšem
po schválení bude veřejnost informována jak ve
zpravodaji, tak i na www stránkách obce a mobilní
aplikaci Pepi.
V úvodu tohoto příspěvku jsem konstatoval, že
letošní adventní doba je jedna z nejkratších, to ovšem
neznamená, že nemůže být hezká. Předvánoční čas
a jeho kouzlo se rovná délce tohoto času. Proto mi
dovolte závěrem nejprve poděkovat všem svým
kolegům, pracovníkům obecního úřadu, členům
rady obce a zastupitelům, členům komisí a osadních
výborů, také všem aktivním členům složek, které
v naší obci působí a všem, kteří se nějakou měrou
přičinili na chodu obce za jejich práci v roce 2017.
Taktéž mé díky patří vedení, učitelskému sboru a
pracovníkům ZŠ a MŠ, díky nimž jsou dlouhodobě
zajištěny kvalitní podmínky pro naše děti, ať už
předškolního věku v MŠ, tak pro naše školáčky V ZŠ.
Závěrem mi nezbývá, než Vám všem popřát hezký
zbytek adventního času a krásné vánoční svátky v
rodinném kruhu mezi svými blízkými a přáteli, v
novém roce 2018 hodně štěstí, radosti, úspěchu, ale
především pevné zdraví!
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Boženě Řehákové, za dobrou spolupráci, ochotu a obětavost,
kterou poskytovala obyvatelům v domě seniorů v Jasenici. Odchodem do důchodu zde končí
ve funkci správcové, kterou vykonávala od roku 2006. Přejeme Božence hodně elánu, zdraví
a pohody do dalších let.

kolektiv pracovníků Obce Lešná

Výpis z usnesení z 19. mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Lešná, konaného dne 15.11.2017
•
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek par. č. 123/9 v k.ú. Lešná o celkové
výměře 27 m2 mezi manžely xxx, bytem xxx a Obcí Lešná, se sídlem xxx za celkovou cenu xxx Kč
předávaného pozemku.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku par. č. 288/1 v k.ú. Lhotka nad Bečvou o
výměře 29 351 m2 za cenu xxx Kč, cena celkem xxx Kč s DPH, v místě obvyklá, stanovená znaleckým
posudkem, od Města Valašské Meziříčí, se sídlem xxx a odkup zbylé části pozemku par. č. 288/1 v k.ú.
Lhotka nad Bečvou o výměře 14 732 m2 a to v případě, že bude prodána Obci Lešná výše zmíněná
předmětná část par. č. 288/1 v k.ú. Lhotka nad Bečvou o výměře 29 351 m2 za cenu xxx Kč.

Informace pro občany
Obecní úřad Lešná bude od 22.12.2017 do 1.1.2018 pro veřejnost uzavřen.
Změna svozu komunálního odpadu
• Vzhledem ke svátku 25.12.2017 bude komunální odpad svezen ve vaší obci Lešná, Perná, Jasenice a
Vysoká dne 22.12.2017.
• Vzhledem ke svátku 26.12.2017 svezeme komunální odpad ve vaší obci Mštěnovice, Příluky a Lhotka
dne 28.12.2017. Děkuji za pochopení a doufám, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
2.1.; 6.2.; 6.3.; 3.4.; 2.5. (středa); 5.6.; 3.7.; 7.8.; 4.9.;
2.10.; 6.11.; 4.12
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
7.3.; 6.6.; 5.9.; 5.12

Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

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

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

Telefonní kontakty:

Matrika
Účetní
Sekretariát

571 635 022
571 627 259
571 635 011

UPOZORŇUJEME občany, aby v kotlích na tuhá paliva topili jen palivem, které do kotle patří. V topné
sezóně se téměř každý den potýkáme se znečistěným ovzduším z lokálního topení. Již tak zatížené ovzduší v
našich obcích prochází v topné sezoně těžkou zkouškou. Je až někdy s podivem, jak kouř, který hraje všemi
barvami, dokáže zamořit většinu území v obcích. Upozorňujeme občany, že může být provedena kontrola
pověřeným úřadem - Městským úřadem Valašské Meziříčí. Podnět na případné prošetření znečisťovatele
ovzduší z lokálního topení může dát kterýkoli občan pověřenému úřadu.
Hana Škrlová,
místostarostka obce
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Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Hana Škrlová

Platby v roce 2018

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

A6 250,- Kč
A7 200,- Kč

8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin

Poplatek za odpad: splatnost do 30. června 2018

Částka činí 440 Kč na osobu a rok.

Poplatek za psa: splatnost do 31. května 2018. Částka činí 100,- Kč na 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 pravděpodobně na konci měsíce prosince a bude mít prodlouženou splatnost dva měsíce.

Cena vody od 1. ledna 2018
bez DPH

DPH 15%

celkem

Lešná

30,90 Kč

4,64 Kč

35,54 Kč

Lhotka nad Bečvou

30,90 Kč

4,64 Kč

35,54 Kč

Mštěnovice

39,70 Kč

5,96 Kč

45,66 Kč

Jasenice, Vysoká, Perná, Příluky

39,70 Kč

5,96 Kč

45,66 Kč

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

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2018
č. 1

Jaro

30.03.2018

č. 3

Pozdim

27.09.2018

č. 2

Léto

29.06.2018

č. 4

Zima

30.11.2018

Bohoslužby o Vánocích 2017 ve farnosti Lešná
FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ
Štědrý den neděle 24. 12. adventní mše svatá 8.30 hod
Štědrý den Půlnoční neděle 24. 12. 21.00 hod
Slavnost Narození Páně pondělí 25. 12. 8.30 hod
Svátek Svatého Štěpána úterý 26. 12. 8.30 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. 8.30 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok pondělí 1. 1. 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně sobota 6. 1. 16.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 7. 1. 8.30 hod
KAPLE JASENICE
4. neděle adventní neděle 24. 12. 10.00 hod
Slavnost Narození Páně pondělí 25. 12. 10.00 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. 10.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok pondělí 1. 1. 10.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 7. 1. 10.00 hod
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Volba prezidenta republiky
1. kolo – v pátek dne 12. ledna 2018 (v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin) a v sobotu dne 13. ledna
2018 (v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin) a případné
2. kolo – v pátek dne 26. ledna 2018 (v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin) a v sobotu dne 27. ledna
2018 (v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin)
Volba prezidenta České republiky se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 294/2012
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
Volební okrsek				
č. 1
Lešná					
č. 2
Jasenice 				
č. 3
Perná					
č. 4
Lhotka n. B.				
č. 5
Vysoká					
č. 6
Mštěnovice				
č. 7
Příluky				

Sídlo
Obecní úřad č. p. 36, zasedací místnost
Kulturní dům č. p. 96, zasedací místnost
Kulturní dům č. p. 70, sál
Hasičská zbrojnice č. p 10, zasedací místnost
Kulturní dům č. p. 44, přízemí – sál
Kulturní dům č. p. 8, zasedací místnost
Kulturní dům č. p. 52, místnost pohostinství

INFORMACE PRO VOLIČE
1.
PRÁVO VOLIT – voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den volby
prezidenta dosáhl věku nejméně 18let (v případě konání II. kola volby prezidenta také ve druhý den
II. kola) a nevznikly u něj překážky ve výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).
2.

MOŽNOST VOLIT MIMO TRVALÝ POBYT

•
Krátkodobý pobyt na území České republiky nebo v zahraničí – volič, který se v době volby
prezidenta nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu a hodlá volit v místě, kde se bude aktuálně
zdržovat, může požádat o vydání tzv. „voličského průkazu“, který ho opravňuje k volbě prezidenta
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí (na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem). Žádost o vydání voličského průkazu může volič podat
v listinné nebo elektronické podobě, a to doručením na OÚ Lešná nejpozději do pátku dne 5. ledna 2018
do 16:00 hodin nebo osobně nejpozději do středy dne 10. ledna 2018 do 16:00 hodin. V případě listinné
podoby je potřeba žádost opatřit úředně ověřeným podpisem voliče. Elektronickou žádost je možné
doručit na OÚ Lešná pouze prostřednictvím datové schránky fyzické osoby – voliče, a to taktéž do pátku
dne 5. ledna 2018 do 16:00 hodin. V případě konání II. kola volby prezidenta, kdy si volič již před I.
kolem nepožádal o vydání voličského průkazu také pro případné II. kolo, může takto učinit do pátku
dne 19. ledna 2018 do 16:00 hodin doručením listinné či elektronické žádosti nebo pak do středy dne
24. ledna 2018 do 16:00 hodin osobně na OÚ Lešná. Na základě shora podané žádosti OÚ Lešná voliči
vydá dva voličské průkazy, tj. pro I. kolo volby prezidenta a případné II. kolo volby prezidenta (neuvede-li
volič na své žádosti o vydání voličského průkazu, že žádá pouze o voličský průkaz pro I. kolo volby
prezidenta) a tyto voliči zašle na jím určenou adresu (doporučeně do vlastních rukou) nebo mu je osobně
předá či je předá osobě voličem zmocněné k převzetí těchto voličských průkazů (zmocnění je třeba učinit
už při podání žádosti), a to nejdříve od čtvrtka dne 28. 12. 2017.
•
Dlouhodobý pobyt na území České republiky nebo v zahraničí – volič, který se dlouhodobě
zdržuje mimo adresu svého trvalého pobytu a je např. ve zdravotnickém zařízení, v zařízeních sociálních
služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení
pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci nebo je ve výkonu vazby, ve
výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, má možnost se prostřednictvím osoby stojící v čele příslušného ústavu, nahlásit do tzv. zvláštního seznamu voličů. Pro voliče to
tedy znamená, že na základě tohoto jeho projevu vůle hlasovat v příslušném ústavu, bude pro volbu
prezidenta vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného u OÚ Lešná a bude mu umožněno hlasovat
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přímo v příslušném ústavu. Aby však takto volič mohl v příslušném ústavu hlasovat, je třeba, aby osoba
stojící v čele příslušného ústavu nejpozději do pondělí dne 8. ledna 2018 a v případě konání II. kola volby
prezidenta pak do pondělí dne 22. ledna 2018 na ÚMČ nahlásila, že volič hodlá hlasovat v příslušném
ústavu. Volič pobývající v některém z výše uvedených ústavů může samozřejmě využít také voličský
průkaz (podrobnosti viz výše), jeho nahlášení do zvláštního seznamu voličů pak není třeba.
V případě, že se volič dlouhodobě zdržuje v zahraničí, tedy mimo adresu svého trvalého pobytu,
a hodlá v zahraničí uplatnit své volební právo, je třeba, aby písemně požádal zastupitelský úřad nebo
konzulární úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále
jen „zastupitelský úřad“), příslušným podle místa jeho pobytu, o zápis do tzv. zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem. Tato žádost musí být doručena na příslušný zastupitelský úřad nejpozději
do neděle dne 3. prosince 2017. Ve dny voleb pak bude volič hlasovat na příslušném zastupitelském
úřadě, u kterého je veden ve zvláštním seznamu voličů. Volič je pak ze stálého seznamu voličů vedeného
ÚMČ vyškrtnut do té doby, než požádá o zápis do stálého seznamu voličů. V případě, že si volič o zápis
do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem požádal již v předchozích letech, je ze
stálého seznamu voličů vyškrtnut do té doby než na ÚMČ či v době hlasování příslušné okrskové volební
komisi nedoloží potvrzení o tom, že byl ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
vyškrtnut a může tak volit v místě svého trvalého pobytu.
Také v případě dlouhodobého pobytu v zahraničí může volič využit voličského průkazu (podrobnosti viz
výše) a tento si vyřídit u OÚ Lešná, aniž by se hlásil do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem.

3.

KAM JÍT VOLIT – voliči s trvalým pobytem v obci Lešná mohou volit v 7 volebních okrscích, jež
jsou umístěny v obecních budovách jednotlivých místních částech.

4.

HLASOVACÍ LISTKY – hlasovací lístky obdrží voliči v doručovací obálce do svých domovních

6.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ – po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič

schránek nejpozději do úterý dne 9. ledna 2018 vložením do řádně označených domovních schránek,
příp. pak ve dny voleb v jednotlivých volebních místnostech. Hlasovací lístky pro případné II. kolo voliči
obdrží přímo ve volební místnosti.
5.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ – volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží
volič od okrskové volební komise úřední obálku, na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, OÚ Lešná
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Své požadavky na přenosnou volební schránku (s uvedením jména a příjmení,
data narození, adresy trvalého pobytu, tel. kontaktu) mohou voliči sdělit na tel.571 635 022 nebo
na e-mail parenicova@obec-lesna.cz.
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden
hlasovací lístek, tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
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Společenská kronika
Jubilanti - kulaté výročí
Říjen
Klanica František
Frňková Jindřiška
Šimková Miroslava
Vaculová Jarmila

Listopad
Lhotka n/B
Vysoká
Lešná
Lešná

Pauliková Olga
Vlková Jana
Rýdlová Jana
Hermanová Irena
Jenčovský Dalibor
Hegar Alois
Kozák František
Frídl František
Vítek Petr
Rolincová Eva

Prosinec
Lešná
Jasenice
Perná
Lešná
Příluky
Jasenice
Jasenice
Příluky
Jasenice
Jasenice

Podešťová Lenka
Vičan Pavel
Hruškovská Anna
Kovařčík Ladislav
Papranský Pavel

Perná
Lešná
Lhotka n/B
Perná
Mštěnovice

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.

Úmrtí
Říjen
Kovanda Emil
Heraltová Milada

Listopad
Jasenice
Lhotka n/B

Tomšíková Ludmila
Kulajtová Pavla

Jasenice
Lešná

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Narození
Říjen

Holáň Přemysl
Bezděková Adriana
Pavlíková Gabriela
Blažková Lola
Neumannová Adéla

Lhotka n/B
Vysoká
Perná
Příluky
Lešná

Rodičům blahopřejeme!

Pozn: S ohledem na Zákon č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 Sb. nezveřejňujeme datum narození,
datum úmrtí a číslo domu
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Základní škola Lešná
Projekt EU v základní škole
Již téměř rok je naše škola zapojena v projektu EU, který se pracovně nazývá Šablony II. Je to projekt
osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání dětí a žáků, podpory extrakurikulárních činností. Jedná se o aktivity, které si škola sama z nabídky navolí. Naše škola zvolila tyto aktivity:
personální podpora žáků – zřízení pozice školního asistenta na 2 roky při úvazku 0,5, v rámci vzdělávání
pedagogických pracovníků se 1 vyučující zúčastnila školení v oblasti inkluze a 4 vyučující se vzdělávají
v profesním a odborném růstu v akreditovaném kurzu anglického jazyka. Pro žáky jsou navoleny tyto
aktivity: klub zábavné logiky a deskových her, 4 kurzy doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Tyto aktivity pro žáky jsou bezplatné a trvají po stanovené období, tj. 6 měsíců.
Věříme, že tento projekt povede ke zkvalitnění práce pedagogů a pomůže žákům překonat případné
problémy ve školním vzdělávání.
Mgr. Milada Šindlářová

Nedávno odkvetla modravá pomněnka
a už se blíží ta kouzelná chvilenka ….
Ten vánoční čas
dočkali jsme zas´.
Proto i žáci, ať jsou nachystáni,
do školy chodí s větvičkami.
Vytvoří pro chvíle sváteční
voňavé věnce adventní.
Vyzdobí si třídy sami
napíší moc krásných přání.
Chodbami zazní jejich zpívání,
přestávky zpestří koledami.

V tom čase kouzelném, tajemném a štědrém
Čtyři neděle před Štědrým dnem začínáme adventem.
30. 11.
Na Sv. Ondřeje olovo se odleje.
4. 12.
Barborku si utrhnu. Komu já se dostanu?
6.12.
A ty Sv. Mikuláši dojdi do chalupy naší. Punčošku mám nachystánu, copak do ní dostanu?
13.12.
Svatá Lucie prý noci upije, ale dne nepřidá. Štěstí lidem dá.
24. 12.
Už nadešel Štědrý večer
Postím-li se v celém dnu,
prasátko zlaté uhlédnu.
Pro štěstí z kapra šupina a už to začíná.
Sedíme-li v počtu sudém,
za rok zas tu všichni budem´.
A jaký příští rok bude – ať vím – jablíčko si rozkrojím. Ukaž se mi hvězdičko, ať je zdravíčko.
Je-li ořech krásný → budu šťastný. Jadérko mi poví, jaké bude zdraví.
Skořápka ořechu po vodě pluje, kdo doma zůstane, odhaluje.
Jestli z domu odfrčíš, zkus si hodit papučí.
Božena Štachová
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Chytrý telefon – zloděj času a soukromí.
Stále častěji se ozývají hlasy, že naše společnost a hlavně mládež začíná být závislá na sociálních sítích.
Zajímáte se, kolik času vaše dítě tráví chatováním na facebooku, co tam sleduje, co sděluje a co hraje?
Na škole učím informatiku a každý rok jsem překvapena, kolik žáků mladších 13 let má založený
facebookový profil. Když se jich ptám, jak je to možné – sdělí mi, že jim profil založil starší sourozenec
nebo kamarád. Někdy se dozvím, že profil je maminky a oni k němu mají volný přístup. Na upozornění,
že je to podvod – jen pokrčí rameny, a že rodiče o tom ví.
Na školeních, týkajících se bezpečnosti na internetu, nás neustále upozorňují na jednoduchost zneužití
informací, které žáci na svém profilu uvádějí. Každý školní rok na tato rizika upozorňuji, bohužel si žáci
tuto eventualitu nepřipouští.
Často se na sociálních sítích vytvoří rádoby uzavřené skupiny, které se baví „pomlouváním“ společného
známého. Málokdy to ovšem zůstane jenom v této skupině. Toto „pomlouvání“ nese znaky kyberšikany a
je trestně postižitelné. Autoři to však považují za legraci, která pro ně skončí smazáním příspěvků. Jenže
si neuvědomují, co na internet jednou vloží – to tam zůstane a je dohledatelné.
Když svým dětem pořídíte chytrý telefon, zajímejte se, o kolik času je denně připraví.
Mgr. Jana Műllerová

Chytrý telefon – zloděj času a soukromí.
Stále častěji se ozývají hlasy, že naše společnost a hlavně mládež začíná být závislá na sociálních sítích.
Zajímáte se, kolik času vaše dítě tráví chatováním na facebooku, co tam sleduje, co sděluje a co hraje?
Na škole učím informatiku a každý rok jsem překvapena, kolik žáků mladších 13 let má založený
facebookový profil. Když se jich ptám, jak je to možné – sdělí mi, že jim profil založil starší sourozenec
nebo kamarád. Někdy se dozvím, že profil je maminky a oni k němu mají volný přístup. Na upozornění,
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Na školeních, týkajících se bezpečnosti na internetu, nás neustále upozorňují na jednoduchost zneužití
informací, které žáci na svém profilu uvádějí. Každý školní rok na tato rizika upozorňuji, bohužel si žáci
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Často se na sociálních sítích vytvoří rádoby uzavřené skupiny, které se baví „pomlouváním“ společného
známého. Málokdy to ovšem zůstane jenom v této skupině. Toto „pomlouvání“ nese znaky kyberšikany a
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4. TŘÍDA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Jako tomu bylo i loňský školní rok, tak i letos mají žáci 4. třídy možnost získat
cyklistický průkaz. Cesta za dětským oblíbeným dokladem vede přes čtyři návštěvy
dopravního hřiště ve Valašské Meziříčí a konečné složení testu. Každá návštěva se
vždy skládá z teoretické přednášky a poté praktického cvičení. Nemusím se zde
zmiňovat, která část vždy děti baví nejvíce. Popadnou jízdní kola a jezdí jako draci.
Ale s dodržováním pravidel silničního provozu je to už složitější, a to bylo hlavně
na první návštěvě hřiště. Děti ještě nejsou zvyklé dívat se po dopravních značkách,
a tak často jezdí v protisměru, nedávají přednost a jezdí si, kde se jim zamane. Po
druhé návštěvě už ale pochopili, že na dopravním hřišti se až tak moc nestane, když
přehlédnou nějakou tu značku, ale na skutečných pozemních komunikacích už to tak
jednoduše bezpečné není.
Dvě návštěvy jsme již absolvovali v měsících říjnu a listopadu a dvě nás tedy ještě čekají, a to na
přelomu jara. Zde již půjde do tuhého, neboť nás čeká příprava na test a jeho absolvování. Proto celé 4.
třídě držme palce, aby zkoušku zvládli na výbornou a mohli tak hrdě nosit cyklistické průkazy.

CELÁ ŠKOLA ŽONGLUJE
Dne 20. 10. se postupně ze všech žáků základní školy stali na chvíli cirkusoví amatéři. Hodinový
žonglérský workshop žáky nejprve seznámil s různými druhy, funkcemi a technikami žonglovacích
pomůcek, a poté už se mohli všichni na vlastní kůži vyzkoušet, jak to, co ve filmech a v cirkusech vypadá
jednoduše, je naopak docela složité.
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Celý den se tak z tělocvičny základní školy ozývala nejen hudba, ale také výskot a smích veselých
dětí užívajících si jedinečnou šanci stát se alespoň na chvíli šaškem či klaunem. Z dětského pohledu byla
s touto akcí veliká spokojenost.
Mgr. Lucie Hegarová

Technický jarmark
V rámci přípravy na své budoucí povolání se žáci 8. a 9. ročníku v říjnu zúčastnili akce „Technický
jarmark“, kterou pro ně uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.
Účelem tohoto projektu bylo usnadnit žákům vycházejícím základní školy jejich rozhodování, umožnit jim
nahlédnout do různých firem a seznámit je s možnostmi studia oborů, které nacházejí v těchto podnicích
uplatnění.
V letošním roce se do akce zapojilo šest firem z Valašského Meziříčí. Naši žáci měli možnost
navštívit společnosti BLOCK a C. B. G. Impex, které jim představily svou činnost a umožnily jim
nahlédnout také do provozů. V každém podniku se žákům zároveň prezentovaly i střední školy, které
nabízejí obory související s činností firmy.
Před blížícím se nelehkým rozhodováním o svém budoucím povolání to byla pro žáky velmi dobrá
a zajímavá zkušenost.
Mgr. Marta Komendová

Vánoční dílny
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, kamarádi, zveme Vás na Vánoční
dílny, kde si můžete vyrobit drobné dárky. Rovněž si můžete zazpívat
koledy, seznámit se s vánočními zvyky nebo si nazdobit perníček.
Dílny se konají ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 13 hodin do 16 00 hodin v prostorách
Základní školy Lešná pod vedením jednotlivých vyučujících.
K dispozici bude bufet, kde lze zakoupit chlebíčky, vypít si vánoční punč
či zakoupit nějakou sladkost.
Vstupné na částečné pokrytí nákladů je 30,- Kč
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v roce 2018.
Učitelé a zaměstnanci Základní školy Lešná
www.obec-lesna.cz
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Mateřská škola Lešná
Než přijde Mikuláš, není čert jako čert
Veselé vánoční hody

to jsou témata našeho školního vzdělávacího programu v posledním měsíci v roce.
Než zazvoní zvoneček u štědrovečerního stolu, proběhne ve školce mnoho zajímavých předvánočních
akcí. Děti zahájí tuto etapu již koncem listopadu na Zámku Kinských v Lešné lektorským programem
„Čertovské vánoce“.
Perníkový týden v MŠ provoní celou školku perníkovým kořením, kdy maminky, babičky, sourozenci, ale
i tatínkové budou péct ve školce se svými dětmi vánoční perníčky.
Mezitím odstartovali předškoláci, ale i mladší děti kurz plavání v Plavecké škole v Hranicích na Moravě.
Pod vedením zkušených lektorek budou absolvovat 10 lekcí plavání, ukončené mokrým vysvědčením. Už
nyní Vám mohu sdělit, že ředitel plavecké školy děti velmi chválil, protože zaznamenal značné pokroky
u dětí, které se účastnily plaveckého výcviku v loňském roce. Ve 2. lekci z 10 nejlepších dětí je 8 bez
plaveckých pomůcek. Samozřejmě naším cílem je pro všechny děti – nebát se vody!
To už bude na školku zvonit Mikuláš a čerti ze Základní školy v Lešné. Děti dostanou mikulášské balíčky.
Ale jen když zazpívají nebo přednesou básničky.
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,
kdo tu řinčí řetězem, a proč s tebou přišel sem.
Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty,
Rohatý, rohatý, černý, střapatý.
Kdo jsi teď už všichni víme, my se čerte nebojíme,
nemáš – li co na práci, můžeš dělat legraci.
Rohatý, rohatý ….. !
Zde bych chtěla poděkovat rodičům za sponzorské dary, zvláště rodině Kruťové a p. Macháčkové od
Anetky Kovařčíkové z Perné.
Ve svátečním týdnu se uskuteční ve školce 3 dny vánočního posezení u vánočního stromečku s vystoupením
dětí a rozbalováním vánočních dárků.
Ta dětská naivita, víra a očekávání na příchod Ježíška, to je nezapomenutelný zážitek – přijďte to zažít!
(12. – 14. 12. 2017).
Zaměstnanci Mateřské školy v Lešné Vám přejí krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví v Novém roce 2018.
Zapsala: Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Beseda s důchodci
Letos se uskutečnila již tradiční tzv. „Beseda s důchodci“ v neděli 26. listopadu. Pozváni byli naši občané
důchodového věku starší 65 let v doprovodu svých manželů nebo manželek (i mladších).
Po úvodním projevu starosty Ing. arch. Jaromíra Zavadila předsedkyně sociální komise Zdenka Pařenicová
uvedla účinkující, popřála všem přítomným příjemnou zábavu a dobrou chuť k připravenému občerstvení.
V letošním roce se sešli senioři v rekordním počtu. Zaplnili celý sál a také část pohostinství. Není divu,
jelikož zde vystoupila velmi populární VESELÁ TROJKA, známá především z TV Šlágr. Trio muzikantů
pod vedením Pavla Kršky (heligonka), Jaromíra Kozelka (akordeon) a Miroslava Hrdličky (klávesy) se
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zasloužilo o nadšené ovace publika. Přítomní natěšení přicházeli a s nadšením odcházeli. Pavel Krška se
svými kolegy zaujal nejen svým hudebním výkonem, ale i kontaktem s publikem. Tito dlouholetí kamarádi
se smyslem pro humor přináší ve svých písničkách radost a pohodu a umí zvednout náladu i vyprávěním
a vtipy.
Letošní vybraný program se všem líbil, budeme se snažit i v dalším roce vybrat něco, abychom vyhověli
všem a věříme, že se setkáme opět v tak hojném počtu!
Vybíráme některé z fotografií, ostatní si můžete prohlédnout na stránkách Obce Lešná:
www.obec-lesna.cz v sekci Fotogalerie anebo v kanceláři matriky.

Pařenicová Zdenka, matrikářka

Komise pro kulturu a sport a Obec Lešná
Vás srdečně zvou do Kulturního domu Lešná
9. února 2018

Končinový večírek

7. dubna 2018

Koncert Paprsky

14. dubna 2018

Divadlo Ventil s novou komedií
„Dokud nás milenky nerozdělí“

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění…
Přejeme Vám, hodně zdraví a aby čarovná atmosféra Vánoc
přetrvala a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé.

Diamantová svatba
Dne 26.10.2017 oslavili 60. výročí svatby naši drazí rodiče Marie
a Karel Krčmářovi. Rádi bychom jim chtěli poděkovat za celoživotní
obětavost pro celou naši rodinu. Máme Vás všichni moc rádi
a přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a sil do dalšího společného
života.
Za všechny gratulanty dcery Jindra, Hana a Marie s rodinami.
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SDH Lešná
Letní hasičský tábor
Letošní dětský hasičský tábor se konal ve dnech 7. – 17. srpna 2017, čili zatím nejdelší tábor. Tento rok
jsme nově strávili těchto deset dní v Protivanově (okr. Prostějov). V areálu tábořiště se nám letos sešlo
70 dětí a podařilo se nám ho na deset dní proměnit v čarovnou zemi plnou kouzelných bytostí. Letos jsme
prvně pravidelně informovali o aktuálním dění přímo z tábora každý den pomocí facebooku. Vkládali
jsme komentáře jednotlivých dnů a také vždy přiložili pár fotografií.
Letošní rok byl plný změn, a to například jak místem, tak i možnostmi kuchyně a jejich „obyvatel“. Stálé
matadory kuchařského týmu Jaromíra Trefila ml. a Michala Mana doplnily Gabriela Nováková, Markéta
Trefilová a Lenka Kotrlová s občasnou dopomocí Heleny Hegarové, Jiřího Pochyly a Vlastimila Horáka.
Jako každý rok, kdy jsme měli tu možnost si vařit, bylo i letos jídlo a vše, co vyšlo z kuchyně naprosto
úžasné, vynikající, včetně chutné famózní hostiny na závěr. Dokonce jsme si díky vysoké vybavenosti
kuchyně mohli denně dopřát čerstvý domácí chléb. Nadšení neznalo konce. Děti měli super apetit a
málokdy se stalo, že by jim nechutnalo. U některých dospělých to dokonce znamenalo nějaká ta kila
navíc.
Náš dlouholetý zdravotník Jiří Pochyla si také docela mákl - odřeniny, naraženiny, štípance od komárů,
vos a také klíšťata to byl zase jeho denní chléb. Do toho všeho uklízet, desinfikovat a vytírat, umývat…,
nebylo to jednoduché, ale tábor je od toho, aby zanechal spoustu zážitků a hezkých vzpomínek a dělat se
má pro děti s láskou a z dobrých úmyslů i přes všechny příkoří, které tuto událost provázejí.
Jak už bylo výše zmíněno, tábor a jeho obyvatelé se na deset dní staly kouzelnými bytostmi v magické
říši kouzel. Stejně jako loni si i letos celý program připravila programová vedoucí Lucie Hegarová. K
ruce jí bylo osm šikovných a spolehlivých vedoucích, kteří měli za úkol starost o děti a dohled či účast
na táborových hrách. Pro letošek se jako vedoucí zúčastnili Kateřina Hegarová, Nela Horáková, Jana
Hantáková, Nela Vránová, Veronika Bárdyová, Bob Kubeša a nově Veronika Valová a Petr Hajda. K ruce
byli nejen vedoucí, ale také instruktoři – děti, které jsme si za uplynulých deset let „vychovali“ jako
budoucí vedoucí a jsou již nedílnou součásti táborového týmu, kam tedy patří Viola Pšenicová, Tereza
Horáková, Sebastián Klanica, Ondřej Pochyla, Adriana Nováková, Dominika Leciánová, Nikolas Remeš
a Jan Těžký.
Každý vedoucí a instruktor vedli jeden tým dětí tedy jednu skupinu kouzelných bytostí a jako takoví si
na tábor připravili překrásné kostýmy, které je představovali. Soutěžili mezi sebou Trolové, Satyrové,
Sirény, Elfové, Gnómové, Trpaslíci, Druidové a Mágové.
Na tábor se děti společně s vedoucími dopravili dvěma objednanými autobusy. Jeden se nám po cestě
drobátko ztratil, ale naštěstí se brzy objevil bez úhony i s dětmi. První podvečer jsme tábor zahájili
magických rituálem v kruhu ve společnosti kouzelných bytostí při svitu louče. Všema rukama v kruhu
projel kouzelný předmět – magická koule jako rituální spojení všech bytostí na letošním táboře. Poté se
přečetl slib kouzelných bytostí a o zachování rovnováhy a dobra na táboře a první den byl úspěšně za
námi. Na druhý den se nám děti pomocí her rozdělili do týmů a děti vyfasovali barevné kšiltovky jako
rozlišovače, což se nám výborně osvědčilo už předešlá léta. Počasí bylo letos opravdu divoké. Zažili jsme
dvě obrovské bouřky, obě v noci, takže jsme měli o „zábavu“ postaráno. Někteří z nás spali sotva pár hodin.
Na výlet nám ale počasí vyšlo hezké, bohužel jen
se nám nepodařilo nalézt opidum, na které jsme
měli namířeno. Táborový program byl letos také
velmi nabitý a bohatý na nové hry a staré byly velmi
dobře přizpůsobeny tématu tábora. Děti si mohli
vyrobit táborová trička, vymyslet táborové pokřiky.
Z her, které se na táboře každoročně opakují a jsou
přizpůsobeny tématům, to bylo například Hutututu,
Koulovaná či Ponny Express. Dále jsme například
lovili kouzelné zvířata, poznávali magické bytosti a
vyzkoušeli si novou noční hru či hru Pašeráci. Jedno
deštivé dopoledne jsme dokonce malovali různá
prapodivná zvířata. Nechyběla ani tradiční stezka
odvahy pro malé i velké, které rozhodně stály za
to. O stezku pro větší děti se postarali instruktoři a
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myslíme, že žádná vesnice v širokém okolí nespala.
Z tábora si děti odváželi spoustu nových a úžasných zážitků stejně jako my dospělí. Krom jiného ale také
spousty diplomů a odměn. Poté už nás čekala už jen cesta autobusy zpět do Lešné, kde už se na svoje
zlatíčka těšili všichni rodičové. Doufáme, že se tábor líbil opravdu všem a že s uvidíme příští rok, opět v
hojném počtu, pravděpodobně v termínu 5. - 14. 8. 2018 na stejném místě. Téma se vymýšlí, ale jinak se
vším jak jsme zvyklí. Přihlášky budou k dispozici od února 2018.

Loučení s prázdninami
V sobotu 2. září 2017 ve 14,00 hodin se na Výletišti konalo tradiční Loučení s prázdninami.
Pro děti byly připraveny netradiční hry - foukání šipek, lukostřelba a lanové aktivity. Počasí nám však
nepřálo, a tak na programu velmi oblíbené pěnové hrátky, se nekonaly. O „bolestné“ se nám postarala
Pizzerie Domenico pana Miroslava Ježáka, která nám dodala skvělou pizzu. Následoval táborák s
opékáním špekáčků.

Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje
V neděli 17. září 2017 se za podpory obce Lešná konal 17. ročník výběrové krajské soutěže nejlepších
družstev mužů a žen v požárním útoku ze všech čtyř okresů pod názvem „„.
Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Lešná a upořádalo ji SH ČMS
- Okresní sdružení hasičů Vsetín spolu s naším sborem. Celkem 29 soutěžících družstev přivítal starosta
obce Jaromír Zavadil. Účastníky pozdravili také statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop
a ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar. Soutěž pak zahájil starosta SH ČMS
- Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josef Bernátík.
V kategorii Mužů zvítězilo SDH Pravčice, celkově druhé bylo domácí družstvo z Lešné a třetí SDH Vésky
„B“. V kategorii Žen byly nejlepší hasičky z SDH Komárovice, druhé skončilo SDH Tučapy a třetí ženy
SDH Bratřejov.

Co nás ještě čeká...

03. 12. 2017 od 14,00 do 16,00 hodin zorganizujeme společně s okrskem č. 14 Lešná tradiční Mikulášské
bruslení na Zimním stadionu ve Valašském Meziříčí.
(z materiálů setavila Mgr. Helena Hegarová, starostka SDH Lešná)
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SDH Vysoká
Nohejbalový turnaj na Vysoké – MEMORIÁL LEŠKA KOSŇOVSKÉHO
V sobotu 9. září se na hřišti vedle bývalé školy
uskutečnil již 15. ročník nohejbalového turnaje
o pohár starosty SDH Vysoká – Memoriál Leška
Kosňovského. Hrálo se systémem každý s každým
v tříčlenných družstvech. Ceny za první místo a
putovní pohár si letos odneslo družstvo ve složení
Petr Jiříček ml., Lukáš Jiříček a Petr Holub ml.
Pořadatelé děkují všem hráčům a fanouškům za
vydařenou sportovní akci.

Hodový fotbal na Vysoké
Po vydařené sobotní hodové zábavě se v neděli
8. října odpoledne uskutečnil tradiční hodový
fotbalový zápas „ženatí – svobodní“. Ani studené a
větrné počasí neodradilo skalní fanoušky hodového
fotbalu. Letošní zápas byl bohatý na góly - skončil
remízou 8:8 v základní hrací době a následným
těsným vítězstvím ženatých na penalty 2:1.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a hráčům
za kvalitní sportovní výkony a nasazení.

Za místní SDH Ing. Petr Jiříček.

Příluky
S příchodem podzimu se znova naplno rozjel i společenský život v Přílukách. Podzimní sezónu jsme
zahájili návštěvou divadelního představení Králova řeč ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
Příběh britského krále Jiřího VI. a jeho boje s koktavostí vypovídá o překonávání vlastních slabostí a
opravdovém vědomí odpovědnosti.
Společným úsilím hasičů a osadních výborů byl pro nejmenší děti připraven tradiční lampionový průvod.
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Trasu průvodu obsadila strašidýlka, která
požadovala, aby děti překonávaly strach a
plnily úkoly, než půjdou dál.
18. listopadu se v přílucké hospodě Siréna
sešli především příznivci cyklistiky na
besedu se Svaťou Božákem, pokořitelem
jednoho z nejtěžších ultra-cyklistických
závodů Race Across America 2017. Trasa
závodu vede napříč USA a měří 4900 km.
Závodníci překonávají nejen vzdálenost, ale
také značné výškové i teplotní rozdíly. Jede
se horami i pouští, pod žhavým sluncem i za
deště a bouře. Jede se nonstop s kratičkými
přestávkami na spánek. Svaťa jel 10 dní a
23 hodin, dojel ve své kategorii pátý. Svým
úsilím a disciplínou je vzorem pro mnoho fanoušků, kterých se jen v Přílukách sešlo na šedesát.
V prosinci zveme děti i rodiče na tradiční Mikulášskou nadílku, na které vystoupí klaun Pepíno Prcek.
sepsala: Petra Bělunková

ČČK JASENICE
Lampiónový průvod
Letos se nám průvod moc líbil,
nebyla zima, účast hojná, no co
si více přát. Děti po celou cestu
šly v dobré náladě, a ani jednou
„nezaremcaly“, že je bolí nožičky.
Sešli jsme se v sobotu 11.11.2017
před
kaplí,
rozsvítili
jsme
lampiony a vyrazili na průvod
okolo celé vesnice s konečnou
zastávkou v Jasenickém šenku.
Pro všechny děti, které zvládly celou trasu, byly připraveny balíčky s překvapením a také občerstvení.
Děkujeme všem zúčastněným, všem, kteří se podíleli na přípravě, obecnímu úřadu za podporu a Jasenickému
šenku za uvolnění prostor a občerstvení pro děti.

Herna
Jelikož už se venku moc zábavy neužije,
chtěli bychom opět otevřít hernu.
Rádi bychom rozdělili děti dle věku,
tak, že by maminky s malými dětmi
docházely dopoledne po domluvě s
paní Lucií Pobořilovou a na odpolední
dílničky pro větší děti. V minulosti
jsme slibovali zařazení do programu
další aktivity, nejen pro děti. Rádi
bychom v jarních měsících udělali
zkušebně malý zájezd po okolních
krásách. Zda se nám to podaří je
zatím ve hvězdách. Také bychom rádi
zkusili udělat „minibazárek“, kde by
maminky mohly prodat již nepotřebné
věci po svých dětech. Plány máme
velké, ale zda se nám vše vydaří ukáže
čas.
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POZVÁNKY
Půjdem spolu ke kapličce, du-dlaj, du-dlaj, du-dlaj dá.
Půjde
Sejdeme se v pátek 22.12. 2017 v 16:30 hodin na již
tradičním vánočním zpívání koled u kaple.
Přijďte si za námi popřát krásné vánoční svátky
a zazpívat s dětmi koledy.
Vánoce jsou svátky klidu a míru a toho se Vám
s námi před kaplí určitě dostaví.

Srdečně zvou členové ČČK Jasenice
V novém roce už se těšte bude zase KARNEVAL, princezny, rytíři i zvířátka
budou také lízátka a kdy to vše proběhne? V sobotu 17.03.2018 v KD Jasenice
od 14:30 hodin. Opět je pro děti připraven zábavný program a bohatá tombola.

Rok 2017 na našem zámku
Jako každoročně, i v letošním roce se na našem zámku uskutečnilo
nemalé množství kulturních akcí a výstav, které proběhly nejen na
zámku, ale i v parku.1.výstavou po zimní přestávce byla výstava
18 obrazů Emila Buriánka, valašskomeziříčského rodáka, , který
se k malování dostal skrze svého otce, který maloval krajiny a
památky.V jeho tvorbě dominují krajiny , a tak výstava nazvaná „
Krajina v obrazech“ byla též doplněna o skřítky Roberta Hubníka,
kteří jsou zhmotnělou představou o světě, který není běžně vidět.
Svou inspiraci autor čerpal z vyprávěných příběhů, fantazie a
přírody.Výstava se konala od 1.4. – 31.8.
- Světem starých rádií od soukromého sběratele se mohli
návštěvníci v době od 1.4. do 31.8. vrátit do minulého století a
prohlédnout si zajímavé kousky domácí i americké výroby do roku
1950. Nejstaršími unikáty byl model ATWATER KENT z r.1927
nebo přístroj MIDWEST 16 – 38 z r.1938.
- současně s předešlou výstavou se konala v době od 1..4. do
30.9. výstava „Hvězdy stříbrného plátna“ doplněna dobovými
fotografiemi, originály filmových plakátů, jakož i oděvy vztahujícími
se k hereckým osobnostem filmů 1.poloviny minulého století,
doplněna o exponáty dobových fotoaparátů, kamer a promítaček
zapůjčených z Vlastivědného muzea v Olomouci.
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- od 8.4. do 17.4. proběhly VELOKONOCE NA ZÁMKU , kdy bylo možno zhlédnout výstavu velikonočních
kraslic malířů a maléreček z Valašska i dalších oblastí spolu s naaranžovanými květinami. Nejstaršími
kraslicemi byly 200 let staré škrábané a malované kraslice z Valašska od neznámého autora. Další
škrábané kraslice byly od zakladatele ASOCIACE MALÍŘŮ A MALÉREČEK ČR p. JosefaVavroše ze
Studénky nebo dalších krajanů jako jsou p.Svatava Pařenicová z D.Bečvy, Vladimír Bartošek z Rožnova,
Jaroslav Němec ze Zubřího, Michaela Bařinová z Vidče a další.
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- od 8. do 21.5.se konala výstava „Křehká těla, křídla motýlí“, která byla doplněna programem Enviromentálního střediska MODRÁSEK pro školy.
- od 17. do 28.4. v rámci oslav DNE ZEMĚ byl pro školy připraven program „Na motýlí téma“. Očekávalo
se vylíhnutí motýlů z loňské snůšky lišajů a smrtihlavů, k tomu však nedošlo. Exempláře z bohaté
entomologické sbírky F.Hradila byly doplňkem výstavy a děti si mohly domů odnést vlastnoručně vyrobené
motýly.
- 20.5. – KVĚTINOVÁ SLAVNOST – kulturně společenská akce v zámku a zámeckém parku na pozadí
kvetoucích azalek a rododendronů. Kromě komentovaných prohlídek parku bylo možno se zúčastnit
prohlídky zámeckých pokojů s princeznou, či si poslechnout koncert SVINGBANDU ze Zubřího Jindřicha
Dořičáka, anebo se zadívat na prvorepublikovou módní přehlídku.
3.6. – 31.8. – TAK JDE ČAS – výstava nabídla nezvyklý pohled na jednotlivé místnosti v zámku, kdy v
sériích dosud nezveřejněných fotografií bylo možno porovnat jejich stav v průběhu rekonstrukce i před
ní.
- 9.6. – Noc kostelů 2017- od 18.00 proběhlo pásmo mluveného slova o dlouholetém faráři lešenské
farnosti p. Josefu Absolonovi. Výběr textu a hudby provedla Marie Oškerová, roz. Holíková. Poté se
mohli zájemci zúčastnit prohlídky nových zvonů kostela a výstavy historických bohoslužebných rouch.
Od 20.30 hod. potom proběhly komentované prohlídky historických pokojů v zámku.
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- 10. – 11.6. – Víkend otevřených
zahrad – celorepubliková akce, jejímž
hlavním úkolem je oživit zájem lidí o
zahrady, parky a veřejná prostranství.
- 17.6. – Pohádková akce pro
rodiny s dětmi volně navázala na
výstavu“Hvězdy stříbrného plátna. V
první odpolední části bylo rozvíjené
černobílé téma starých filmů a v
podvečer potom motivy z klasických
českých pohádek. Hraná pohádka „O
černém a bílém království“ se udála
v zámeckých pokojích a zavedla děti
do světů Černé a Bílé královny –
protikladů, které bez sebe nemohou
být. Duhová Šáša předvedla své čáry
s barvami a pokusila se obě královny
usmířit.
Na
zámeckém
nádvoří
proběhlo
odpoledne
předčítání
pohádky o zvířátkách a hraní s
pohádkovou tetou.
- 30.6. – 1.9. Kdo se bojí, nesmí do
sklepa – v určených víkendových
večerech proběhla noční ochotnická
představení.
Zámecký
soubor
nastudoval podle knižní předlohy 3
povídky s překvapivým vyústěním.
V jedné z nich zavedl účastníky i
do běžně nepřístupných prostor
zámeckého sklepa.
- 16.9. – Sraz veteránů – historické
automobily a motocykly z rožnovského
Autoklubu se na své tradiční projížďce
zastavily v zámeckém parku. Po dobu
asi 2 hodin bylo možno tyto stroje
obdivovat před průčelím zámku.
- 7. a 8.10.- Jiřiny na zámku – živé květiny na tuto výstavu dodal Ing. Jiří Adamík ze Zahrady v Karviné
a do podzimních vazeb je uspořádala p. Alena Horáková z Květinářství v Lešné. Jiřiny, tyto královny
podzimu byly známy již v předkolumbovské Americe. Aztékové je považovali za květy symbolizující boha
Slunce. Koncem 18.století se dostala první jiřiny s jednoduchými květy do botanické zahrady v Madridu a
jejich obliba začala prudce stoupat. Díky jednoduchému křížení a množení vznikla řada nových odrůd. Ve
30.letech 19.století se po celé Evropě pořádaly časté výstavy nejnovějších výpěstků. U nás se výstavy a
jiřinkové slavnosti či bály spojily s dobou národního obrození. V dnešní době se počet u nás vyšlechtěných
odrůd jiřinek vyšplhal zhruba na 1400 odrůd.
- 17.11 – 18.12. – Nebe, peklo, Vánoce – historické pokoje zámku zdobily loutky a také obrázky čertů,
nebeské a pekelné vánoční ozdoby z Irisy a ručně háčkované ozdoby p. Ludmily Krčmářové z Lešné.
Současně proběhla výstava fotografa Jiřího Nováka s názvem Česká Kanada – lapidárium –Neobyčejné
pohledy na obyčejné věci.
- 24.11. – už tradičně jako každý rok se konal za velké účasti jak dětí. tak i dospělých tradiční „Průvod
světýlek“.
- Adventní soboty – možnost vytvořit si v zámecké dílně různé vánoční ozdoby a svícny, případně odlít
olovo a jiné zvyky.
- 17.12 – ukončení zámecké sezóny - ŽIVÝ BETLÉM – hrané představení s živými zvířaty.
Sepsala: Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná
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Moje cesta do Bruselu
Konečně jsem se po několika letech rozhoupala k tomu, abych navštívila Brusel, sídlo EU, a to díky touze
poznat zemi, kde můj nejmladší syn pracuje ve službách pro český stát. A jak už to bývá, lépe se cestuje ve
dvou, tak mou společnicí byla sestra. Po příletu do Bruselu jsme se přesunuly z letiště mimo hlavní město
do jeho centra. Naše první návštěva směřovala do Pražského domu, kde nás syn obeznámil s jeho historií
i současností, vybavil nás potřebnou mapou a instruoval o tom, kam by měly mířit naše kroky. Používaly
jsme metro a kratší vzdálenosti absolvovaly pěšky. Nejvíce nás oslovila katedrála sv. Michaela a hlavní
náměstí Grande Place. Celé náměstí je lemované měšťanskými domy a vévodí mu gotická radnice z 15.
století, s věží vysokou 96 metrů, kdy na jejím vrcholu je umístěna socha sv. Michaela, patrona Bruselu.
Na ploše náměstí jsou každé 2 roky vytvářeny známé květinové obrazce. Nemůžeme opomenout a po
menším hledání jsme i objevily nedaleko tohoto náměstí sošku Manneken Pis (soška čůrajícího chlapečka),
který je symbolem Bruselu. Sochu vytvořil v 17. století sochař Jérôme Duquesnoy. Manneken Pis se může
pochlubit 800 oblečky, které jsou umístěny v městském muzeu. Oproti jiným evropským velkoměstům
působí Brusel, alespoň pro mě, neuspořádaně. V blízkosti starých architektonických skvostů se nachází
moderní výstavba, které vévodí prosklené monumentální budovy Evropského parlamentu, Evropské
komise a Rady Evropy. Sídlo EP je však ve Štrasburku, kde také dochází ke hlasování navrhované
legislativy. Ve městě, kde žije přes milion obyvatel, jsme potkávaly, jak původní evropské obyvatele, tak
i ostatní migrační obyvatele. Nelze si nevšimnout, že míjející skupiny školáků a školaček jsou téměř z
poloviny děti barevné pleti. Není tajemstvím, že Evropa pomalu vymírá, protože se tu rodí méně dětí a
tyto novodobé komunity jsou toho důkazem. Také z hlediska bezpečnosti jsme očekávaly větší ostrahu
obyvatelstva. Za 4 dny pobytu jsme potkaly jen 3 dvoučlenné vojenské hlídky, které městem procházejí
a dohlížejí na bezpečnost. Myslím si, že je to při takovém hustém pohybu jak místních, tak i turistů,
málo. Ani v metru jsme nenarazily na žádná bezpečnostní opatření. Když jsme však nevěděly, jak a kde
je třeba přestoupit, setkaly jsme se vždy s ochotou místních nám pomoci, nebo nasměrovat k místu,
které hledáme. Mimochodem Brusel dal opravdu jméno bruslím, jak je dnes známe. Stalo se tak v dávné
historii města, kdy se lidé na nich proháněli nedaleko královského hradu a toto jméno si tak získaly
přímo z popudu královské společnosti, která je pozorovala a neznala tento druh „sportovního náčiní“.
Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. Má
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rozlohu 30 529 km2, počet obyvatel je 11 447 996.
Z toho tvoří Vlámové 57 %, Valoni 33 %, zbytek
ostatní národnosti. Hraničí s Francií (620km),
Lucemburskem (148km), Německem (167km) a
Nizozemskem (450km). Má přístup k moři, a to
v délce 66 km. Belgie je členskou zemí NATO a
EU. V zemi jsou 3 oficiální jazyky: nizozemština,
francouzština a němčina. Země se skládá ze 2
velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů
a frankofonních Valonů. Žije tady i menší německá
komunita. Země se skládá ze 3 společenství
rozdělených podle jazykového principu, a ze 3
regionů rozčleněných podle územního principu.
Každý region a společenství má svůj legislativní
orgán – parlament a orgán exekutivní – vládu
či radu, s výjimkou Vlámska, které má vládu i
parlament dohromady. Včetně orgánů federálních
tak v Belgii působí 6 vlád a 6 parlamentů zároveň.
Patronem Belgie je sv.Josef. Od roku 1830 je Belgie
nezávislou a neutrální konstituční monarchií. Jako
1. usedl na belgický trůn král Leopold 1., a to až o
rok později, či-li v roce 1831. Federalizace Belgie
proběhla v 5-ti etapách a to od r.1970 do r. 2001.
V letech 1988 a 1989 zřídil vlastní parlament
a vládu i region Brusel – hlavní město. Belgie je
vysoce rozvinutý průmyslový stát. Hlavní odvětví
jsou hutnictví, strojírenství, chemie a textil.
V zemědělství je důležitý chov skotu, prasat,
drůbeže a ovcí, význam má i rybolov. Pěstuje se zde
pšenice, ječmen, brambory, cukrová řepa, chmel
a jablka. Typické jsou menší farmy. Dopravně
nejvýznamnější jsou přístavy Antverpy, Oostende a
ropný terminál Zeebrúgge.
Brusel je sídlem NATO a některých institucí EU, a proto bývá označován jako hlavní město Evropy. Je
centrem a ústředním bodem dopravy celé Belgie. Městská hromadná doprava zahrnuje metro, tramvaje
a autobusy. Metro má 4 linky a v porovnání s Prahou nám přišlo poněkud nepřehledné označování
jednotlivých tras. Okolo města je vystavěn dálniční okruh. Ústředními jazyky jsou zde francouzština
a nizozemština. V 19. století se Brusel jako metropole mladého belgického státu dynamicky rozvíjel.
Během obou světových válek bylo město ušetřeno válečného ničení. Většina obyvatel je frankofonní (85 –
90%). Značnou část obyvatel hlavního města tvoří přistěhovalci a jejich potomci (marockého, tureckého,
balkánského, polského, afrického a jiného původu). Dalšími architektonickými skvosty Bruselu je Justiční
palác, královský palác a městské parky. Jeden z nejznámějších je Parc du Cinquantenaire ve východní
části města. V roce 1880 byl při příležitosti oslav padesátého výročí belgické nezávislosti zřízen rozsáhlý
výstavní areál, později použit pro Světovou výstavu v témže roce. Hlavním objektem, který představuje
dominantu celého areálu, je Palais du Cinquantenaire s vítězným obloukem. Po jeho obou stranách
jsou rozmístěny výstavní haly a muzea (vojenské muzeum, muzeum letectví, historiografické muzeum).
Zahlédli jsme i hejna volně poletujících papoušků, kteří v korunách stromů našli své útočiště po té, když
v 50. letech minulého století po zrušení ornitologické stanice byli vypuštěni na svobodu s tím, že odletí
do teplejších krajin, ale nestalo se tak. Zvykli si na zdejší podnebí a zůstali. Dalším parkem, kterým jsme
procházeli, byl park Leopold, který se nachází v blízkosti Evropského parlamentu. Byl otevřený v roce
1880 po zrušení ZOO. Jeho dominantou je jezírko, které napájí potok Maalbeek. V parku je několik budov
a, škol, které dne slouží pro potřeby Evropského parlamentu, nebo jiných mezinárodních institucí. Dalším
parkem je největší veřejný park v centru města o rozloze 13 ha a sousedí s královským palácem, budovou
Federálního parlamentu a velvyslanectvím USA, ten jsme však nestihli navštívit, stejně jako park Bois de
la Cambre, který je spojen širokou třídou Avenue Louise a je známý jako zelené plíce Bruselu. Poslední
zastávkou stojící za návštěvu bylo ATOMIUM, rozhledna, která byla postavena na počest světové výstavy
EXPO 1958. Atomium je model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Na
této výstavě dosáhla velkých úspěchů československá expozice se svou Laternou magikou. Atomium
bylo projektováno jako symbol mezinárodní výstavy a nemělo stát déle, než výstava trvala, ale díky
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svému úspěchu a značné popularitě si zajistilo své trvalé místo mezi bruselskými pamětihodnostmi.
Mimo Brusel jsme navštívili taky Oostende, přístavní město, poněkud netypické, moc nás neoslovilo.
Zato při zpáteční cestě jsme se zastavili v Brugge. Toto město, které bylo ve středověku v dobách svého
největšího rozkvětu srovnatelné s Londýnem či Paříží , nás zaujalo jednak svou původní architekturou,
tj. převážně domy z červených cihel (mnohdy natřených na bílo), tak i svým poklidem. Město ztratilo
své dominantní postavení poté, když kanál, se kterým bylo spojeno s mořem, se postupem času začal
zanášet a ubývalo prostředků a sil na jeho znovuobnovení. Obchod a řemeslo se proto přestěhovalo
do Antverp, které bylo do té doby v jeho stínu. Poslední zastávkou při putování zajímavými místy bylo
město Gent, hodně podobné Brugge. Zde však atmosféru města narušovaly tramvaje. Naopak však bylo
možno svézt se na lodích po kanálu nebo si zaplatit jízdu drožkou a poznat tak celé město za půl hodiny.
Poslední den jsme využili k návštěvě Antverp, 2. největšího města Belgie. Ohromilo nás vlakové nádraží,
kde byla k výpravní budově citelně provedena výstavba železničního koridoru, kdy jednotlivá nástupiště
jsou stavěna pod sebou, a to až do 4. podzemního podlaží. V jeho blízkosti nás zaujaly zejména obchody
s diamanty a zlatem, které vlastní židovská komunita. Konají se tu různé aukce a taky jedna z největších
burz diamantů na světě. Město samotné pulzuje svým každodenním rytmem. Je zde hodně honosných
historických domů s umně vyvedenými průčelími a zdobenými freskami, avšak v přízemí i tady na vás
dýchá atmosféra novodobých značek obchodů a restaurací, tak, jak je známe z mnoha evropských měst.
Před odjezdem na letiště jsme se zastavili na Waterloo, bojišti, kde byl 18.7.1815 poražen Napoleon.
Vzhledem k tomu, že je toto místo mimo dálnici, měli jsme možnost poohlédnout se po belgickém venkově.
Sem tam nějaká usedlost, pole, pastviny a vše kolem nás působilo dojmem, že se tu zemědělství nevěnuje
náležitá péče jako u nás. Dál už nás čekal jen let z letiště Charleroir do Prahy a mě cesta vlakem domů.
Jízda RegioJetem byla naprosto perfektní, všude maximální čistota, ochota, spokojenost s obsluhou, a
když jsem oknem pozorovala krajinu kolem, musela jsem konstatovat, že žijeme v krásné zemi, kde
je na první pohled vidět, že půda je u nás obdělávaná s patřičným respektem, kolem dálnic, ba i na
ostatních cestách je čilý stavební ruch, který se nevyhýbá i menším městům či vesnicím, kde nové domy
rostou jak houby po dešti. V ulicích i těch větších měst potkáváme, až na malé výjimky, naše původní
obyvatelstvo anebo komunitu nám blízkou jako jsou Slováci, Ukrajinci, Poláci a již zdomácnělou menšinu
vietnamských obchodníků, a ti ostatní z obávaného dálného východu či Afriky u nás jen studují nebo jsou
tu na návštěvě.
Sepsala: Zajíčková Eva
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