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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s blížícím se jarem vychází první číslo
Zpravodaje Obce Lešná v roce 2021 jehož
prostřednictvím bych vás všechny chtěl
co nejsrdečněji pozdravit a popřát vám
hezké předjaří i jaro tohoto roku.
V tomto čase se pomalu začínají rozbíhat
veškeré venkovní činnosti, které byly
v zimním období utlumeny. Samotné předjaří
a jaro je spolu s návratem a zpěvem ptactva
takovou radostnou energií pro každého
z nás. Bohužel i přes tuto pozitivní energii
se nacházíme již dlouhou dobu v nouzovém
stavu (dokonce i slovo pozitivní není dnes
moc oblíbené…). Je tomu rok, co se zásadním
způsobem změnil život na celé planetě
a i v těchto dnech neustále probíhá boj
s koronavirem a co je horší, vypadá to tak,
že se tohoto boje jen tak brzy nezbavíme.
Bude pro nás všechny zcela zásadní naučit
se s touto (a možná v budoucnu nějakou
podobnou) situací žít, tzn. dodržovat určitá
pravidla, starat se o prevenci a větší důraz
klást na to, co děláme a jakým způsobem to
děláme. To že tato skutečnost vše ovlivní,
celkový volný pohyb nás všech a především
cestování je jasné. Ohromným způsobem
omezení a opatření zasáhly do života všech,
do osobních stránek, do pracovních ale
i do těch celospolečenských. To, co dnes
prožívají děti a jejich rodiče při domácí
výuce, omezení a distance starších lidí od
kontaktů a vše, co je s nařízeními spojeno
jsme si nikdy asi nedovedli představit.
Zástupci té mladší generace prakticky dnes
neznají omezení a limity svobodného pobytu
z dob minulých a je již mezi námi málo těch,
kteří si pamatují omezení ještě horší, z dob
válečných. V posledních letech jsme byli
poměrně zvyklí na to, že „vše funguje, všeho
je dostatek“ a tato dnešní situace je velmi

neobvyklá a těžká. Je pravdou, že i když si
většinou ztěžujeme na příliš technickou dobu,
dnes nám tato technika umožňuje vzájemné
sdílení se, možnost pracovat a spoustu
věcí o kterých by dříve zase snili ti starší.
Každopádně všichni se již jistě těšíme na
dobu, kdy se nebudeme sdílet pouze na dálku
a digitálně, ale budeme se moci potkávat
a trávit společné chvíle spolu navzájem.
Protože se nechci v tomto příspěvku zabývat
záměrně pouze koronavirem, jen připomenu
to, co je již nedílnou součástí zpravodaje za
poslední rok. Je tím jednak poděkování všem,
kteří se starají o druhé, o nás, o zásobování
a fungování celé společnosti a v jedné větě
zároveň píšu současně i výzvu k dodržování
nařízení a omezení, které jsou ve prospěch
boje se zákeřným virem. Je nutné myslet
nejen na sebe, ale i na druhé a snažit se
zabránit v šíření a přenosu viru, snažit
se odlehčit těm, kteří potom zachraňují
životy druhých. Věřím tomu, že se s touto
pandemií vypořádáme a obnoví se fungování
společenského života co nejdřív, třeba
s nějakým omezením, ale doufám, že dobrým
směrem. Nechci dále probírat jednotlivé
nařízení, kroky vlády a komentáře něčeho,
co je dobře, nebo špatně, zachovejme si
zdravý rozum a dobrou mysl do dalších dnů,
myslím, že jaro nám v tomto nyní pomůže.
I když předchozí řádky a text nevyznívají
moc povzbudivě, musíme se dívat dopředu
a pokračovat dál v tom, co je možné. Proto
i práce zadávané obecním úřadem pro
obec a naše místní části pokračují, a dá
se říci bez omezení, jelikož nasmlouvané
činnosti se provést musí a firmy pracují
i v této těžké době. Totéž platí o kancelářské
a administrativní činnosti, ta musí pokračovat
i v dobách uzavření společnosti, chod se
musí zachovat. Naopak v těchto časech
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přibylo více práce v kanceláři, jelikož mnoho
činností v souvislosti s nařízeními a zákazy
omezující volný pohyb se provádějí vzdáleným
způsobem. V mnohých ohledech se dá říci,
že některé činnosti prováděné vzdáleně
ušetří čas, a tato doba urychlila nástup
takovéto komunikační cesty mezi úřady,
organizacemi, ale i občany. Je samozřejmě
spoustu činností, jednání a schůzek, které
se vzdáleně buď uskutečnit nedají, nebo jen
velmi těžce. Proto samozřejmě probíhají
jednání a schůzky nadále, byť v omezeném
počtu, a především po předchozí telefonické
dohodě. Také probíhají neustále opravy
obecních objektů, práce na obecních
pozemcích a tato činnost se nedá řešit „na
dálku“, to je třeba absolvovat osobně. Tímto
se dostávám k rekapitulaci činností, které se
týkají našich místních částí. Některé největší
rozsahem krátce zmíním. Od loňského roku
probíhá oprava objektu knihovny a hasičské
zbrojnice v Perné, kde vzniknou dva nájemní
byty. V současné době je provedena větší část
fasády, vnitřní rozvody a částečně i omítky,
koncem dubna budou práce hotovy a objekt
předán do užívání. V Jasenici jsme v roce
2020 uvedli do provozu nový objekt zázemí
na výletišti – hřišti. Byly provedeny práce na
fotbalovém hřišti, nové rozvody osvětlení,
jejich osazení na sloupy, střídačky a příprava
sloupků pro osazení sítí. Po dohodě s TJ
Jasenice bude buď provedeno osazení sítí
a příprava k uvedení do provozu, nebo ještě
v jarních měsících i vzhledem k nejisté
době otevření areálu úpravě travní plochy,
aby při této celkové rekonstrukci došlo
i k rekonstrukci trávníku. Dále probíhají
v části areálu práce na oplocení, celkově ale
dle finančních možností dojde k úplnému
uzavření oplocením až pravděpodobně
v příštím roce. V areálu také proběhly práce
na části určené pro hasičské sporty. Ještě
dojde k ozelenění a terénním úpravám. Ve
Mštěnovicích proběhla celková rekonstrukce
veřejného osvětlení, ta spočívala v nově
provedeném rozvodu i koncových svítidel.
Podobným způsobem bude dořešeno nové
osvětlení v Přílukách, chystáme také
projekty nového osvětlení v dalších místních
částech, které budeme postupně realizovat.
Ve Lhotce nad Bečvou jsme v roce 2020
započali rekonstrukci víceúčelového hřiště,
vzhledem k počasí jsme ukončili práce

ve fázi provedení povrchů z podkladního
kameniva a osazení sloupů sítí a osvětlení.
V letošním roce, až se ustálí jarní teploty na
požadované výši, bude provedena poslední
kladecí vrstva a finální povrch z „umělé
trávy“ včetně lajnování jednotlivých hracích
ploch a pověšení vnějších sítí. V areálu jsme
provedli hlavní zemní práce, které spočívaly
nejen v podkladu hřiště, ale také jsme uložili
nové přípojky vody a elektřiny. Vzhledem ke
stáří a kvalitě stávajícího elektrického vedení
v místě posezení u výletiště jsme rovněž
provedli nový přívod elektřiny k pódiu a také
novým sloupům osvětlení areálu. Rovněž jsme
nechali vyrobit nové posezení – lavičky areálu
u výletiště. Areál bude na letošní sezónu
připraven k novému a kvalitnějšímu užívání.
K areálu výletiště ve Lhotce nad Bečvou
v současné době probíhá stavební povolení
pro realizaci chodníku s přechodem, který
umožní bezpečnější komunikaci – přístup
z centra obce k výletišti. Realizace by měla
proběhnout po vydání povolení, v letošním
roce. Když jsme u popisů venkovních areálů –
výletišť, v Lešné jsme v loňském roce provedli
zemní práce a nové rozvody vody včetně
elektrického přívodu a veřejného osvětlení
areálu. V předešlých letech jsme postupně
nákupem a směnou pozemků rozšířili
vlastnictví pozemků v areálu výletiště
Lešná. Původně Obec Lešná vlastnila pouze
příjezdovou část, taneční parket a pozemek
s budovou stávající střelnicí. Postupně jsme
odkoupili a v rámci pozemkových úprav
rozšířili vlastnictví o pozemky za objektem
střelnice, downhill bike trať a další části.
Smyslem tohoto rozšíření bylo kompletně
zastřešit jednotlivé klubové činnosti do
jednoho areálu, který bude patřit pod
vlastnictví a správu Obce Lešná a mohl být
areál plně využíván, tak jako jiné areály.
Logicky je vzhledem k zájmovým činnostem
a společenskému životu obce nejlepší, aby
pozemky byly v obecním vlastnictví. V každém
areálu výletiště jednotlivých místních částí
probíhají podobné, ale vždy trochu rozdílné
činnosti. V Lešné se jedná prioritně jako
u všech výletišť především o část tanečního
parketu a pódia pro společenské akce,
soutěže, zábavy, oslavy apod. Dále se
v loňském roce provedly práce vytvářející
lepší podmínky pro hasičské sporty – založili
jsme novou hasičskou dráhu na sporty. Ta
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původní byla z bezpečnostních hledisek
dále nepřijatelná, nepřehledná, nyní budou
závody probíhat před zraky diváků přímo
v celé délce tratě až po terče. Samozřejmě
terénní úpravy celého areálu byly prováděny
koncem roku a některé letos v lednu, takže
až počasí dovolí, budou provedeny poslední
úpravy a založení trávníku, aby byl areál co
nejdříve připraven k užívání. Nové rozvody
vody a elektřiny spolu s osvětlením a novými
zpevněnými plochami vytvoří lepší podmínky
užívání na další roky a delší nastávající čas.
V části střelnice byla koncem roku 2019
vystavena ochranná zeď, která vytváří
bezpečnostní oddělení všech zájmových
činností (v době před realizací ochranné zdi
docházelo k vzájemnému souběhu činností,
což nebylo dlouhodobě možné). Ochranná
zeď odděluje prostor střelnice včetně
původního objektu od downhill bike trati. Ta
díky rozšíření pozemků získala pro cyklisty
prostor pro pumptrack bike trať, která je již
z větší části hotová (letos bude realizován
finální povrch). Jedná se o rozšíření aktivit
cyklistické zájmové činnosti v areálu pro
veřejnost. Těmito úpravami v areálu výletiště
Lešná dojde k vytvoření lepších podmínek
pro zájmové činnosti, které v areálu
působí a také k technické rekonstrukci
stávajících nevyhovujících rozvodů. Na
Vysoké
plánujeme
také
rekonstrukci
veřejného osvětlení a v plánu máme provést
rekonstrukci obecních bytů, otázkou ovšem
je rozsah rekonstrukce, původním záměrem
bylo byty počtem rozšířit, rozhodnutí
padne dle finančních možností a případně
možném získání dotace, v případě větších
oprav objektu letos provedeme přípravy na
příští rok. V rámci rekonstrukce MŠ Lešná
jsme na přelomu letošního roku provedli
rekonstrukci bytu, aby byl objekt MŠ celkově
opraven. Kompletně v rámci Obce Lešná byly
zpracovány dendrologické posudky vzrostlé
zeleně, budou provedeny ořezy a údržba
s odstraněním některých stromů a náhradní
výsadba.
V souvislosti s platností nového územního
plánu byly zadány a vypracovány některé
územní studie, které řeší zástavbu nových
lokalit. Tyto studie budou dále řešeny
i v dalších lokalitách, kde jsou předepsány,
týká se to i průmyslové zóny. V jednotlivých

místních částech se tak otevřou nové
pozemky zástavbě, o kterou je v naší obci
velký zájem. Těší nás, že je o naši obec
zájem z řad našich mladých místních
občanů a chtějí nadále bydlet v naší obci,
samozřejmě je zájem o pozemky i z řad
občanů z bližšího i vzdálenějšího okolí.
Lokality, které jsou ve vlastnictví obce
budou obcí zasíťovány a budou nabídnuty
k prodeji. To je momentálně jedna z dalších
činností, kterou nyní realizujeme, v místech
soukromých pozemků budou do zasíťování
investovat sami vlastníci.
I nadále zůstává hlavní obecní prioritou
realizace splaškové kanalizace ve všech
místních částech. Termín výzvy a tudíž
další informace, jestli a kdy bude realizace
finančně reálná, je díky pandemii posunuta,
ale předběžné informace prozatím máme
takové, že otevření výzvy o dotaci bude na
přelomu léta a podzimu. Předpokládáme
tedy, že realizace bude, ovšem bližší termín
nemáme k dispozici.
Celková situace posledního roku z hlediska
koronavirové pandemie má pochopitelně vliv
na příjmovou část obce, proto i realizace
záměrů bude ovlivněna vývojem finančních
toků. Jak jsem již v minulém zpravodaji
zmínil, v rozpočtu na letošní rok jsme
zohlednili predikované snížení příjmové
části obce, rozhodující ale bude skutečnost,
nyní je brzy na bližší hodnocení.
Dalším velmi důležitým hlediskem kvality
života v obci je společenský život. Ten
je sice nyní zastaven, doufám ovšem, že
letošní sezóna proběhne, alespoň v časově
omezené podobě. Přál bych nám všem,
spolkům a aktivním občanům, abychom
se pokud možno co nejdříve navrátili ke
společenskému životu.
Závěrem mi dovolte abych vám všem popřál
v kontextu předchozích vět brzký návrat
k „normálnímu životu“, hezké jarní dny, a ať
počínající teplé sluneční paprsky pomohou
zlepšit náladu všech, pevné zdraví a dobrou
mysl!
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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

Út

Účetní

571 627 259, 602 673 698

Čt, Pá po tel. domluvě

Sekretariát

571 635 011, 725 529 903

Změna vyhrazena dle vládních nařízení.

Majetek

602 674 086

08:00 – 11:00 12:30 – 14:30

V případě, že je vstup OÚ uzavřen, prosím, zvoňte.

Svoz komunálního odpadu v roce 2021 - lichý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

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

Plasty - žluté pytle (každé první úterý v měsíci)
6.4., 4.5., 1.6., 7.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
Papír - modré pytle (první středu v měsíci březen,
červen, září a prosinec)
2.6., 8.9., 8.12.

Č.2

LÉTO

04.06.2021

Č.3

PODZIM

03.09.2021

Č.4

ZIMA

12.11.2021

Příspěvky zasílejte emailem: obec-lesna@
obec-lesna.cz nebo sekretariat@obec-lesna.cz

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.

POPLATKY 2021(splatnost 30.6.2021)
Komunálního odpadu v roce 2021
Cena 480 Kč/osoba.
Poplatek za psa v roce 2021
za jednoho psa
a za druhého a každého další psa téhož držitele
za psa, jehož držitel je starší 65 let na jednoho psa
a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

200
250
200
200

Kč
Kč
Kč
Kč

Poplatky lze uhradit:
1.
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným minulých letech
(bankovní účet číslo 1760579339/0800)
2.
Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika)
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Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Lešná
12. zasedání konané dne 17.12.2020
Z 12/03 Zastupitelstvo obce Lešná schvaluje:
„Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
pro rok 2021“ dle předloženého návrhu a mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících
služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 204 600 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 2 046 obyvatel
dle ČSÚ ke dni 31.12.2019).
Z 12/04 Zastupitelstvo obce schvaluje:
návrh rozpočtové opatření č. 3/2020. Příjmy jsou navýšeny o 3 239 tis. Kč z toho 130 tis. Kč daňové
příjmy, 357 tis. Kč nedaňové příjmy, 20 tis. Kč kapitálové příjmy, 2 732 tis. Kč transfery a výdaje navýšeny
o 2 222 tis. Kč z toho činí 1 380 tis. Kč kapitálové výdaje, 842 tis. Kč běžné výdaje, 300 tis. Kč neinvestiční
příspěvek MŠ Lešná.
Z 12/05 Zastupitelstvo obce schvaluje:
předložený návrh rozpočtu na rok 2021, příjmy ve výši celkem 35 018 200 Kč z toho daňové příjmy
28 167 000 Kč, příjmy nedaňové 6 162 000 Kč, přijaté dotace 689 200 Kč.
Výdaje celkem 42 051 000 Kč, z toho běžné výdaje 26 531 000 Kč, kapitálové výdaje 12 170 000 Kč,
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ 1 150 000 Kč a ZŠ 2 200 000 Kč. Schodek hospodaření
– 7 032 800 Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let. V rozpočtu je zahrnut Fond sociální
a Fond rozvoje bydlení.
Z 12/06 Zastupitelstvo obce schvaluje:
dle Plánu financování obnovy vodovodu Obce Lešná převod finančních prostředků z BÚ na účet Fondu
obnovy majetku Obce Lešná ve výši 150 000 Kč, z toho výustě 30 000 Kč, vodovodní řád 50 000 Kč,
kanalizační řád a čistírna 70 000 Kč.
Z 12/07 Zastupitelstvo obce schvaluje:
budoucí prodej pozemku p. č. 236 o výměře cca 20 m2, orná půda v k. ú. Lešná společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Dečín, Dečín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 za účelem vybudování
kompaktní trafostanice 22/0,4 kV.
Z 12/08 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
prodej pozemku p. č. 241/19, zahrada o výměře 104 m2 a 241/7, trvalý travní porost o výměře 238 m2
v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí paní xxx a panu xxx, oba trvale bytem xxx.
Z 12/09 Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ 7089130 (dárce) a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 (obdarovaný), kdy
předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti spojené s budoucím bezúplatným převodem:
a)

stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/03566 od uzlového bodu 2514A147 po uzlový bod
2514A095, v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od křižovatky se silnicí III. třídy
č. 03565 po konec silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy č. 0487), nacházející se na pozemcích
p. č. 230/1, p. č. 385 a p. č. 647 vše ostatní plocha v k. ú. Příluky, p. č. 1181, p. č. 752 vše ostatní
plocha v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č. 602/1 ostatní plocha v k. ú.
Lešná, se všemi právy, povinnostmi, s jejím příslušenstvím a součástmi;

b)

pozemků:
p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3168 m2,
p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3425 m2,
p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m2,
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c)

d)

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, se všemi právy, povinnostmi, s jejich příslušenstvím
a součástmi;
pozemků:
p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5431 m2,
p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1816 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, se všemi právy, povinnostmi,
s jejich příslušenstvím a součástmi;
pozemku:
p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná, se všemi právy, povinnostmi, s jejich příslušenstvím a součástmi.

Z 12/10 Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o zajištění přípravy a realizace staveb, o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s přípravou a realizaci stavby a škodě na nemovité věci podle § 2926 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 (vlastníkem) a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 IČ 659 93 390 (investor stavby, ŘSD ČR)
týkající se stavby I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat.
Z 12/11 Zastupitelstvo obce schvaluje:
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Lešná Lešná, Lešná 36,
756 41 Lešná, IČ 00303992 (nájemce či budoucí oprávněný) a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská
932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013 (pronajímatel či budoucí povinný) týkající se hospodaření
s majetkem – pozemkem p.č. 457 v k.ú. Lhotka nad Bečvou v rámci akce „Splašková kanalizace obce
Lešná, ČOV“, kdy předmětem nájmu je 117 m2 daného pozemku.
Z 12/12 Zastupitelstvo obce schvaluje:
pravidla pro pořizování změn Územního plánu obce Lešná – příloha č. 1 k Jednacímu řádu Obce Lešná
dle předloženého návrhu.
Z 12/13 Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů s pořízením změny Územního plánu Lešná dle návrhu na pořízení
změny územního plánu spočívající ve změně využití území vymezeného pozemky parc.č. 156/1 a 156/2
v k.ú. Lhotka nad Bečvou, navrhovatele xxx do doby, předložení zprávy uplatnění územního plánu v
minulém období, která bude předložena nejpozději do 4 let po vydání ÚP.
Z 12/14 Zastupitelstvo obce zamítá:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s pořízením změny
Územního plánu Lešná dle návrhu na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití území
vymezeného pozemkem parc.č. 512 v k.ú. Příluky, navrhovatele xxx.
Z 12/15 Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s pořízením
změny Územního plánu Lešná dle návrhu na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití
území vymezeného pozemkem parc.č. 1538 v k.ú. Lešná, navrhovatelky xxx, do doby, předložení zprávy
uplatnění územního plánu v minulém období, která bude předložena nejpozději do 4 let po vydání ÚP.
Z 12/16 Zastupitelstvo obce schvaluje:
dle Zákona č. 128/200 Sb., § 76 ve znění pozdějších předpisů jednorázovou mimořádnou odměnu
uvolněným členům Zastupitelstva obce Lešná ve dvojnásobku měsíční odměny za funkci.
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Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line

První únorový den se v rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí
II uskutečnil on-line formou odborný seminář
pro pedagogy a workshop pro rodiče s oblíbenou
lektorkou Lenkou Bínovou. „Na základě zjištěného
zájmu jak ze strany pedagogů, tak rodičů jsme
vybrali témata, která u těchto cílových skupin
nejvíc rezonují,“ uvedla Alena Střítezská, vedoucí
Pracovní skupiny Rovné příležitosti a pokračovala:
„Pedagogové se nejvíce zajímali o problematiku
vzrůstající agresivity a agresivního chování dětí,
rodiče preferovali téma související se školní
zralostí dětí nastupujících do prvních tříd.“

Zájem o odborný seminář i workshop byl značný.
Pedagogů se zúčastnilo cca 40, rodičů kolem 80.
S lektorkou Lenkou Bínovou se zájemci budou
moci opět setkat na dalších vzdělávacích akcích
v prosinci 2021 a březnu 2022.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.0
2. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Produkce odpadů za rok 2020
V roce 2020 jsme na Lešensku celkem vyprodukovali 761
tun odpadu. Průměrná produkce na občana cca 371 kg.
Z tohoto množství jsme vytřídili 89,26 tun separovaného
odpadu (plast, sklo, papír, nebezpečný odpad, kovy, jedlý
olej, oděvy). Průměr separovaného odpadu na občana byl
cca 43,50 kg.
Produkce biologicky rozložitelného odpadu z hnědých
kontejnerů umístěných ve všech místních částech byla
56,78 tun.
Rok						
2019		
Směsný komunální odpad			
461,05 t
Objemný odpad				
115,05 t
Biologicky rozložitelný odpad			
257,30 t
Skleněné obaly				
21,65 t		
Plasty						
36,54 t		
Papír						
14,21 t		
Nebezpečný odpad 				
7,50 t		
Kovy						
0,66 t		
Oděvy								

2020
476,47 t
138,45 t
56,78 t
23,28 t
35,20 t
17,65 t
10,10 t
0,92 t
2,11 t

Odměna od společností EKO-KOM, Elektrowin za rok 2020 ve výši 241 236,- Kč.
Příjem:
poplatek za provoz shromažďování systému (občané)		
příjem z poskytování služeb (podnikatelé)				
prodej popelnic							
Výdaj:
nebezpečný odpad							
svoz komunálního a bio odpadu				
nákup pytlů na separovaný odpad (občané zdarma)			
svoz separovaného odpadu (kontejnery, pytlový sběr)
velkoobjemové kontejnery 		
			

941 148,- Kč
68 385,- Kč
9 100,- Kč
73 275,- Kč
1 061 769,- Kč
61 529,- Kč
427 703,- Kč
338 029,- Kč

Prosíme místní spolky a občany, aby vážní lísky od tříděného odpadu jako kov a papír odevzdávali na
obecní úřad.
Od roku 2021 platí novela zákona o odpadech, kdy od letošního roku budeme platit více za uložení komunálního
odpadu na skládkách, zvyšuje se cena za tunu uloženého komunálního odpadu z 500,- Kč na 800,- Kč.
Novela si klade za cíl snížit množství ukládaného komunálního odpadu na skládkách.
Hana Škrlová, místostarostka
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Dne 27. 03. 2021 od 08:00 do 19:30 hod. (RZ 2-4 Lešná), budou stanoveny přechodné úpravy provozu
na silnicích III/03570, III/03565, III/03566, III/03567, III/04812, III/0487, místních komunikacích a veřejně
přístupné účelové komunikaci, v k.ú. Krásno nad Bečvou, k.ú. Příluky, k.ú. Perná, k.ú. Lešná a k.ú. Mštěnovice,
v úsecích dle příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu zvláštního užívání a
uzavírky komunikací pro zajištění motoristického podniku „VALAŠSKÁ RALLY 2021“,. Veškeré informace
naleznete na stránkách:
www.valasskarally.cz a www.obec-lesna.cz.

Svoz separovaného odpadu ze sběrných míst v roce 2021
Separovaný odpad se sváží v sudé týdny:
pondělí plast (žlutý kontejner)
středa papír (modrý kontejner)
každý pátek Bio odpad (hnědý kontejner)
podle potřeby kontejnery - sklo a kov
Prosíme občany, aby kolem kontejnerů udržovali
pořádek a kontejnery zbytečně nepřetěžovali.
nábytek rozbitý na kusy, koberce, matrace, apod.,
určitě tam nepatří větvě a jiný biologický odpad!

Během měsíce března - května budou po
místních částech rozmísťovány kontejnery na
velkoobjemový odpad, kde můžete vyhodit starý

Hana Škrlová, místostarostka

Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Leden

-

4

1

1

-

-

Únor

4

-

-

4

1

-

Březen

3

2

2

1

-

-

Narození

Úmrtí

Prosinec (2020)

3

Prosinec (2020)

-

Leden

1

Leden

2

Únor

1

Únor

7
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Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat na
slavnostní přivítání nových občánků, které se
uskuteční v sobotu dne 12. června 2021 v Zámku
v Lešné. V tento den přivítáme děti narozené od
01.07.2020 do 30.04.2021 s trvalým pobytem v
Lešné a místních částech.
Svou účast, prosím, potvrďte vyplněním přihlášky,
kterou naleznete na webových stránkách obce:
www.obec-lesna.cz v sekci formuláře ke stažení
nebo ji obdržíte v kanceláři matriky.

Přihlášku pak rodič doručí na matriku buď
osobně, e-mailem nebo poštou, a to nejpozději do
14.05.2021.
Po
zaevidování
zašleme
ještě
oficiální
pozvánku poštou před konáním akce.
V případě, že by se Vítání občánků nemohlo
uskutečnit z důvodu protikoronavirových opatření,
budeme rodiče informovat.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka

MAS Rožnovsko, z.s

Vážení občané,
Místní akční skupina Rožnovsko (MASR) je spolek,
který sdružuje obce a různé jiné subjekty a podílí
se na poskytování dotačních prostředků z EU do
svého území. V současném dotačním období 2014 –
2020 rozdělilo MAS Rožnovsko cca 130 mil. Kč.
Aby bylo možné poskytovat dotace i v následujícím
dotačním období 2021+, musí MASR splnit určité
podmínky, ke kterým patří i zpracování strategie
území. Pro zmapování potřeb tohoto území Vás
prosíme o spolupráci.
Věnujte nám 10 minut svého času. Řekněte
nám, jak jste spokojeni se službami a děním ve
své oblasti, do čeho by měla obec investovat,
jak ovlivnit další rozvoj regionu. Sdělte nám své
názory prostřednictvím anonymního dotazníku,
který mapuje „Kvalitu života v obcích v územní
působnosti MAS Rožnovsko“

Vaše názory nezapadnou, stanou se součástí
Strategie MASR, díky níž bude možné podpořit
rozvoj Vašeho území. Pokud sami chcete realizovat
zajímavý projekt nebo záměr a hledáte finanční
podporu, vyplňte Projektový list, bude zařazen do
zásobníku projektů pro nové programové období
a pokud to budou operační programy umožňovat,
bude do Strategie zapracováno opatření pro jeho
podporu.
Oba dokumenty
-

Dotazník „Kvalita života v obcích v územní
působnosti MAS Rožnovsko“

-

Sběr projektových záměrů – Projektový list

najdete na www.masroznovsko.cz v sekci
Aktuality. Bližší informace: info@masroznovsko.
cz nebo tel.č. 725122506.

www.obec-lesna.cz

Děkujeme za spolupráci.
Ing. Anna Mikošková
předsedkyně MAS Rožnovsko, z.s.
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Mateřská škola Lešná
Zprávičky z mateřské školy
I v této těžké koronavirové době naši
mateřskou školu navštěvuje denně okolo 55
dětí. Při dodržování přísných hygienických
pravidel, kdy rodiče vstupují a po celou dobu
jsou v prostorách školy v roušce, jsou děti
i zaměstnanci ve školce zdraví.
Při menším nachlazení, rýmě, zvýšené teplotě
jsou děti okamžitě odděleny od ostatních dětí
a telefonujeme rodičům, kteří si děti odvážejí
domů. Chtěla bych zde pochválit většinu rodičů,
kteří tato vnitřní nařízení školky respektují
a vzájemně s námi spolupracují, ostatním
rodičům bych chtěla vzkázat, že jde o zdraví jejich
vlastních dětí, které je v tuto chvíli nejcennější.
Děti od maminek na mateřské dovolené, ale
i povinné předškolní vzdělávání lze vždy řádně
z důvodu nemoci omluvit.
Všechny nadstandardní akce byly
(plavání,
bruslení,
keramika)
od
října 2020.

zrušeny
měsíce

Keramika začne co nejdříve a bude trvat do
konce školního roku a snad nám vyjde třetí pokus
termínu lyžařského kurzu (15.–19. 3. 2021).

www.obec-lesna.cz
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I přesto děti o nic nepřišly. Ve školce jim netradiční
akce připravují paní učitelky podle školního
vzdělávacího programu, život v mateřské škole je
klidnější a na řízené činnosti s dětmi je více času.
Předškoláci se začínají připravovat k zápisu do
základní školy, i když už vše skoro znají, je třeba
s nimi individuálně pracovat, povzbudit v nich
zájem o školu, naučit je samostatně přemýšlet.
Letošní zima přála zimním radovánkám, kdy se
všechny děti vyřádily na školní zahradě, bobovaly
na kopci, válely sudy, hrály koulovanou, stavěly
sněhuláky.
S dětmi jsme si ve třídě vytvořily předjaří, kdy
jsme seli semínka rajčat a řeřichy, pikýrovali
papriky. Děti se naučily, co všechno rostlinky
potřebují k životu a už se těší, že budou doma
také sadit se svými maminkami a babičkami.
Za dveřmi uvnitř naší mateřské školy jsou děti
šťastné a prožívají své dětství bez obav a strachu,
a to je pro nás všechny to nejdůležitější.
Poznámka :
Zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2021/22 se bude konat začátkem
května 2021, všechny informace budou na
stránkách mslesna.cz a Obce Lešná, zároveň
bude probíhat hlášení v jednotlivých obcích.
Zapsala: Bc. Iveta Horáková,
ředitelka MŠ
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Základní škola Lešná
Distanční výuka
Od 11.3.2020 jsme přestali chodit do školy kvůli
pandemii Covidu-19. Od toho dne začala pro všechny
žáky distanční výuka. Učitelé počítali s tím, že se po
dvou týdnech vrátíme do školy, to se ale nestalo.
Učitelé nám zasílali domácí úkoly, různé pracovní
listy a v některých hodinách jsme si i volali. Jelikož
distanční výuka nebyla povinná, účastnilo se jí málo
žáků. Viděli jsme se až poslední školní den.
Začal nový školní rok a my jsme doufali, že budeme
chodit do školy po celou dobu výuky. Nakonec nám
však začala distanční výuka od října znovu. Tentokrát

byla povinná pro všechny žáky. Bylo to jednodušší než
předtím, protože jsme už věděli, co a jak. Postupem
času se zlepšila i kvalita hovorů.
Do školy jsme se vrátili v prosinci, bohužel ale jen na
měsíc. Po Vánocích nám opět začala distanční výuka,
která probíhá až do teď, a nikdo neví, kdy se školy
opět otevřou.
Doufáme, že se vrátíme co nejdříve, ale zatím nám to
moc nevychází. Ačkoli jsme si na distanční výuku už
docela zvykli, chybí nám osobní kontakt se spolužáky.
Žáci 9. třídy

Jak to vypadá u druháčků?
Tento školní rok pro nás začal celkem slibně. Po
letních prázdninách jsme se všichni sešli ve škole
a doufali, že to tak bude pokračovat i nadále.
Bohužel už v říjnu došlo k uzavření škol, a tak
jsme museli přistoupit k distanční výuce. Protože
druháčci zažili distanční výuku již v I. ročníku, tak
jsme věděli, co nás čeká. S dětmi jsme se potkávali
každé dopoledne a snažili se učit, jako bychom
byli ve škole. I tak ale distanční výuka nemůže
plnohodnotně nahradit výuku prezenční, a proto
jsme doufali, že se co nejdříve sejdeme opět naživo.
Naštěstí se žáci 1. a 2. tříd mohli do školy vrátit již
v listopadu. Děti se po návratu těšily především na
kamarády a kupodivu i na společné učení ve třídě.
Momentálně ve škole dodržujeme daná hygienická
opatření a snažíme se, aby vše fungovalo, jak
má. Až na výuku tělesné a hudební výchovy se
učíme klasicky. Místo těchto předmětů trávíme
čas venku, opakováním učiva na počítačích nebo
různými aktivitami ve třídě.

3. Chodíš rád/a do školy? Proč?
-„Chodím ráda do školy, protože jsem
s kamarády.“
-„Chodím tu rád, protože se tu něco naučím.“
-„Chodím, protože dostáváme jedničky.“

tu

4. Jaký je tvůj oblíbený vyučovací předmět
a proč?
-„Mám rád prvouku, protože je tam něco
o přírodě.“
-„Mám rád tělocvik, protože chodíme na
procházky.“
-„Všechny, protože mě baví.“
5.Co se Ti líbí u nás ve třídě?
-„U nás ve třídě se mi nejvíc líbí tabule.“
-„Paní učitelka.“
-„Líbí se mi, že tu máme třídní hru.“

Určitě je namístě, aby se kromě mě k celé situaci
vyjádřili i samotní žáci, a tak jsem jim formou
anonymní ankety položila následujících 5 otázek
a přináším vám jejich nejčastější odpovědi.
1. Co se Ti líbilo na distanční výuce?
-„Mně se líbilo, že jsem nemusel brzo vstávat.“
-„Líbilo se mi, že jsem tam měla svůj klid.“
-„Mně se líbilo, že jsme se viděli a byla tam
sranda.“
2. Co se Ti nelíbilo na distanční výuce?
-„Nelíbilo se mi, že jsem skoro nikoho neslyšela.“
-„Nelíbilo se mi, že se ten počítač sekal a řval.“
-„Nelíbilo se mi to, protože se toho ve škole
naučíme víc.“

www.obec-lesna.cz
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Hudební výchova v 1.ročníku během pandemie coronaviru
Žáci 1. a 2. ročníku již nějakou dobu mohou
navštěvovat základní školu prezenčně, ale
přesto probíhají některé předměty kvůli vládním
nařízením jinak, než jsme byli zvyklí. Například v
hudební výchově máme zakázáno z hygienických
důvodů zpívat. Proto neustále přemýšlíme, jak
dětem tyto hodiny zpříjemnit a naplnit takovými
činnostmi, který by je bavily a zároveň se něčemu
novému naučily.

Základní škola v Lešné před nějakým časem
pořídila do hodin Hv hrací roury Boomwhakers,
které jsme teď začali častěji využívat. Děti si
trénují rytmus, pozornost, ale také spolupráci.
Mají radost, když se jim podaří zahrát jednoduché
lidové písničky. Na interaktivní tabuli mají
promítnutý notový záznam písně a barevně
zvýrazněny jednotlivé tóny, odpovídající barvám
rour. Paní učitelka ukazuje v rytmu písně, děti jsou
rozděleny do skupin podle barev a hrají svůj tón.
Mám radost, že se hra na boomwhakers
prvňáčkům líbí i daří a můžeme si tak zpříjemnit
současnou nelehkou situaci.
Mgr. Jana Hambálková

Přijde jaro
Přijde jaro, přijde, zase bude máj,
usmívat se bude celý širý kraj.
Stříbrné své vlny hora vyleje,
rozkvete zas’růže, slavík zapěje.
Rozpuknou se ledy, volný bude proud,
po vlnách šumících lodě budou plout.
Pole vydá klasy, bujný bude květ,
bude kosa řinčet, zpěv radostně znět.
Když jsem zahlédla první bělostné sněženky
v trávě, vzpomněla jsem si na tuto píseň, se
kterou jsme kdysi dávno s ostatními školáky
opěvovali krásy jara. A kdo by tu nádheru
nechtěl vidět zblízka? Tak honem honem do
přírody! Pěšky, na kole…

Ve výuce by měli pokračovat na jaře. Po
úspěšném absolvování testu a zvládnutí
praktické části by obdrželi Průkaz cyklisty.

Na kole vyrazí určitě i čtvrťáci z Lešné. Jistě
si připomenou podzimní lekce na Dopravním
hřišti, kde si ověřovali teoretické i praktické
dovednosti.

A písně té připomenutím - „slavík zapěje“ a my s ním.

I budeme všichni doufat, že čtvrťáci nejen
ty průkazy získají, ale s tím slavíkem si brzy
i zazpívají.

Božena Štachová

www.obec-lesna.cz
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Příprava na přijímací zkoušky
Ačkoli se v době distanční výuky mnohé změnilo,
nezapomínáme na přípravu žáků 9. ročníku k
přijímacím zkouškám.
Stejně jako v minulých letech probíhá příprava
nad rámec běžné výuky formou zvlášť vyhrazených
hodin českého jazyka a matematiky, kterých se
žáci účastní vždy jednou týdně po dobu 60 minut.
V tomto čase opakujeme a procvičujeme učivo, se
kterým se žáci za dobu strávenou na základní škole
setkali, zvláště se pak věnujeme problematickým
jevům.
Oproti minulým letům mají děti možnost využívat i

novou mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile,
kterou ve spolupráci s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CERMAT) vyvinula Česká
školní inspekce. Díky této aplikaci je možné
vyzkoušet si testy z českého jazyka a matematiky
použité při přijímacích zkouškách v uplynulých
letech.
Věřím, že i přes složitou situaci budou žáci naší
školy u přijímacích zkoušek úspěšní a od září
začnou navštěvovat své vysněné střední školy, snad
už prezenčně.
Mgr. Irena Chytilová

Výuka hudby v Lešné
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
(mv) Základní umělecká škola Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí má celkově pět poboček,
které jsou rozesety do obcí v okolí Meziříčí.
Jednou z nich je také obec Lešná. Odloučené
pracoviště tu funguje již od roku 2012 a výuka
probíhá přímo v budově základní školy, která
poskytuje žákům dobré zázemí. Vyučuje se zde
hra na kytaru a hudební nauka.
Za normálních okolností jsou žáci naší školy
zvyklí chodit pravidelně do výuky, vystupovat na
závěrečných koncertech a účastnit se kulturních
vystoupení. V roce 2020 bylo ale vše trochu jiné.
Jarní i podzimní uzavření škol z důvodu pandemie
postihlo samozřejmě i nás. Výuka se přesunula
do distanční podoby a žáci komunikovali se svým

vyučujícím pomocí chytrých telefonů a počítačů.
Naštěstí moderní technologie toto vše umožňují,
takže vyučování nemuselo být přerušeno. Pro
někoho byla tato doba velmi vyčerpávající, jiní ji vzali
jako výzvu, prověřili svoji samostatnost i technickou
zdatnost. Nesmírně důležitá byla podpora rodičů,
kteří se postarali o to, aby žáci mohli dále pokračovat
ve svém koníčku. Patří jim velký díky. Uvidíme, jaké
události nám přinese rok 2021. Všichni si přejeme
návrat k běžnému, ničím neomezenému režimu.
Ano, takový obyčejný den je vlastně svátkem.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují
nás. A přejeme Vám, aby celý rok 2021 byl klidný,
radostný a hlavně úplně normální. Ať se znovu
můžeme potkávat, tvořit a muzicírovat.

Pojízdná prodejna ROSNIČKA přijede do Vaší obce:
Lhotka nad Bečvou

9:15 u požární zbrojnice

Příluky

9:30

Mštěnovice

9:45

středa 7. dubna 2021, středa 12. května 2021, středa 16. června 2021, středa 11. srpna 2021, středa 15. září 2021
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ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz

VÝNOS Z KASIČEK 1 007 407 Kč
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla
i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se ze dne
na den, měnila proticovidová opatření, tak
se měnily možnosti a způsoby jak uspořádat
letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc
potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité
situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným
občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které
boří hranice mezi lidmi.
Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na Tříkrálový
účet č. 66008822/0800, kde po zadání variabilního
symbolu 77707036 jste podpořili naši Charitu.
Dále formou DMS na číslo 87 777 a přispěním
do zapečetěných kasiček, které byly umístěny
v kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých
městech a obcích. První tři způsoby je možné
i nadále využít k podpoře sbírky, a to až do
30. dubna.
Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců
vykoledovalo 1 007 407 Kč. Z toho v Lešné 22 707
Kč. Aktuální výnos online kasičky je 153 177 Kč.
Celkem je to 1 160 584 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší
Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu
pokojného stáří koupíme profesionální mandl,
který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin
a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude
použita na pokrytí provozních nákladů Centra
sociálně materiální pomoci, jehož úkolem
je bezplatně poskytnout, na základě vydané
poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve
zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

AKTUÁLNÍ VÝNOS ONLINE KASIČKY
K 28. 1. 2021
CELKEM
Branky
Choryně
Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko Solance
Jarcová
Kelč
Kladeruby
Krhová
Kunovice
Lešná
Loučka
Malá Bystřice
Podolí
Police
Poličná
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radhoštěm
Střítež nad Bečvou
Valašská Bystřice
Valašské Meziříčí
Velká Lhota
Vidče
Vigantice
Zašová
Zubří

153 177 Kč

1 160 584 Kč
11
18
76
43
42
4
76
10
9
15
22
12
4
3
15
8
49
80
12
65
186
9
52
27
68
78

419
248
120
961
474
753
898
451
274
961
707
858
695
225
076
039
327
504
518
521
037
849
539
748
294
911

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto
upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky
jakkoliv zapojili.
Děkujeme
obcím,
městům,
farnostem,
obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při
organizaci. Děkujeme vám za vaši finanční
podporu.
Charita Valašské Meziříčí
Martina Došková

www.obec-lesna.cz
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Petřkovská Everesting 2021
Horalové, horalky, přátelé, kamarádi, občané
našeho mikroregionu,
současná doba a situace moc cestování
a volnočasovým aktivitám nepřeje, takže se nabízí
podniknout něco zajímavého přímo v „okolí našeho
komína“. O víkendu 9.–11. 7. 2021 od páteční
17. hodiny se chystáme pokořit tzv. Everesting
na nedalekém kopci Petřkovická hora. A co je to
ten Everesting? Jedná se o opakované zdolávání
jednoho kopce/hory do dovršení 8848 výškových
metrů, tedy výšky Mt. Everest. A co víc nastoupanou
nadmořskou výšku přeměníme v koruny, které poté
věnujeme na dobročinné účely organizaci Loono.
Loono je organizace mladých zdravotníků, která se
zabývá prevencí a edukací ve sféře reprodukčních
orgánů a pomáhá v boji zejména s onkologickým
onemocněním, jež postihují čím dále mladší ročníky
v produktivním věku.
Můžete se zapojit i vy a zdolat samotný Everest na
Valašsko - Lašském pomezí, dát si výzvu a pokusit se
o to samostatně, nebo ve skupině a nebo vyjít třeba
jen jeden či pár okruhů. Trasa jednoho okruhu měří
cca 8km se 350 metrovým převýšením, ke zdolání
kompletního Everestingu je zapotřebí nějakých 24
okruhů- tedy Vysoká- Petřkovská po žluté a zpět.
Organizátoři za své výstupy věnují 8848kč, kdo
se však zapojí může částku navýšit. Příspěvek je
zcela dobrovolný a není vůbec vyžadován, důležité
je motivování se ke zdravějšímu způsobu života, ze
kterým pohybová aktivita souvisí. Začátek a zázemí
akce bude na jízdárně u vodojemu na Vysoké,
kde najdete i kasičku, přispívat bude také možné

ve výzvě na darujme.cz uveřejněné na stránce
facebookové události Petřkovská everesting 2021,
zde najdete i podrobnější informace o celé akci.
Organizátoři budou Everesting zdolávat v průběhu
celého víkendu a uvítají jakoukoliv podporu
a společnost.
Detaily a další informace krom FB události i na
terka.fredy@gmail.com nebo na 731413781,
možnost domluvení se na společných trénincích
a výstupech.
Akce
je
venkovní
a
turistika/trailrunning
individuální sport, takže se na ni nebudou vztahovat
žádné opatření.

Za organizátory
Mgr. Bc. Tereza Fialová

O dílu řezbáře a truhláře z Lešné
Začátek Adventu roku 2019 započal rozsvěcením
vánočního stromu u OÚ v Lešné 29. 11. 2019.
V oddací síni byla při této příležitosti vystavena
maketa našeho zámku od p. Jaromíra Trefila st.
řezbáře a truhláře z Lešné. Této maketě zámku
o rozměrech 3,50 m x 1,90 m s osvětlením
a mechanickým spřežením kočáru taženého
koňmi, věnoval p.Trefil s přestávkami čas po
dobu 3 let. K výstavbě použíl především dřevo
lipové, ořechové, trnkové, jilmové, smrk a eben.
Střecha je z mahagonu. Římsy jsou oplechovány
z mědi. V popředí je i malý betlém. Osvětlení,
vstupní brána do parku, i vchod do zámku jsou
dílem p.Karla Hoferka. Do konce roku 2019 a taky
převážnou část roku 2020 si mohli zájemci tuto
maketu zhlédnout v úřední dny. Závěrem roku
2020 si p.Trefil svou maketu přestěhoval zpět do
své dílny, aby mohl pokračovat ve své práci, a to
především rozšířením o další objekty. Nezbývá

nám nic jiného, než mu popřát hodně tvůrčích sil
a těšit se, že svou rozšířenou maketu zase, třeba
koncem toho letošního roku představí veřejnosti,
tak, jak tomu bylo v loňském a předloňském roce.
Sepsala: Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná
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Historie Lešné
Od roku 1921 spolu se Sokolem vyvíjel svou
činnost i tělovýchovný spolek Orel. V roce
1948 došlo potom ke sloučení obou složek,
které nadále vystupují pod TJ Lešná. Velkého
rozmachu TJ došlo až v roce 1974, kdy byla
dána k dispozici tělocvična nově otevřené
ZŠ. V letech 1850 – 1860 byly zrušeny cechy
a vznikla Živnostenská společenství. Do
živnostenského rejstříku se museli zaevidovat
všichni, kdo chtěli provozovat nějakou činnost.
Za dobu 1.republiky byly v obci evidovány
mnohé živnosti a řemeslníci. V jejim výčtu
nesmíme zapomenout třeba na Gartusovo
holičství nebo Davidovu kovárnu, stejně tak jako
provoz trafiky, pálenice, Kainarovo řeznictví, 3
prodejny smíšeného zboží, 2 sedlářství, poštu,
četnickou stanici, doktora, kdy i za II. svět.
války měli rodiče povinnost docházet s dětmi
do 10let na pravidelné prohlídky a očkování.
Další, které neodmyslitelně patřily k životu na
vesnici, sloužily k provozování různých činností
Nejdéle provozovaným pohostinstvím, byla
hospoda v domě č. 40 u p.Valentina Smolky,
a to od r.1882 až do 70-ých let 20. století.
Druhou hospodou byla hospoda u Flajšarů,
v budově dnešního Monrosu, kde taky došlo
10. 8. 1921 k založení Sokola. Tady v místnosti
k tomu určené probíhaly schůze spolku,
nacvičovalo se a hrálo divadlo. Od r.1952
tuto budovu převzala Jednota a předělala ji
na prodej Průmyslového zboží. V nezměněné
podobě potom fungovala až do roku 1990,
kdy došlo k převodu na firmu Monros, která
funguje dodnes. V roce 1928 byla po dostavbě
otevřena Domovina, kdy v jejich útrobách byl
především velký sál s jevištěm, který sloužil
těl. jednotě Orel ke cvičení a nácviku divadel
a jejich hraní. Činnost ochotníků skončila až
s přestavbou na kulturní dům v 70-tých letech
20. století. Součástí Domoviny byla i knihovna,
kampelička, a v pozdějších letech se tu až do
konce 90-tých let promítalo kino.
1.sčítání lidu se uskutečnilo v roce 1857.
Domovské listy zakládané v letech 1860 -1870
byly dokladem pro Domovské právo, které
mohl dotyčný získat narozením nebo sňatkem.
Byla vedena kniha domovských příslušníků.
V roce 1850 žilo v Lešné 225 osob, z toho bylo
71 volících osob a pouze 59 z nich se voleb
zúčastnilo. Chytilův kalendář z r.1911 uvádí,

že v Lešné žilo 530 ryze českých obyvatel.
V roce 1970 je v Lešné 126 domovních čísel.
Z toho jsou 2 čísla neobydlená a 10 slouží
veřejným účelům: 1 ZDŠ (zámek), 33 pošta, 36
fara, 37 škola, 61 kult. dům, 5 zahradnictví,
27 průmyslová prodejna a 94 výkupní závod.
Rodinných domů je 69 a zemědělských usedlostí
45. Při sčítání lidu v r. 2001 má naše obec 180
popisných čísel s počtem obyvatel 689. O deset
let později k 31. 12. 2011 byl stav popisných
čísel 191 s počtem obyvatel 668. K 1. 1. 2020
činil počet obyvatel Lešné 715. Obec čítá 163
čísel s trvalým pobytem a 1 číslo evidenční taky
s trvalým pobytem. Máme tady taky rekreační
domy v počtu 20, rekreační chaty v počtu 7 a 8
provozoven s popisnými čísly.
Brzy po osvobození v r. 1945 byl zámek
a
hospodářská
stavení,
včetně
panství
převeden obci. Zámek po odchodu vojsk sloužil
tzv. Revolučnímu výboru a během měsíce
srpna byl předán pro účely školy. Netrvá
dlouho a přichází únor 1948, kdy se dostávají
k moci komunisté. V celé společnosti dochází
k významným změnám. Dochází ke znárodnění
nejdříve
malých
podniků
a
podnikatelů
a postupně i velkých závodů. Dochází ke zrušení
všech společenských organizací jako byl Orel,
Sokol, Skaut a náboženská společenství, ale
i sedláci a drobní zemědělci. Postupně v letech
1948 – 1950 byly zrušeny všechny církevní
řády a církevní školství. Spousta kněží byla
nařčena z protistátní činnosti a mnozí skončili
v koncentračních táborech. Od 50-tého roku
dochází k zakládáni JZD. Prvním předsedou
JZD v Lešné byl zvolen Ferdinand Šindler. Tuto
funkci vykonával do roku 1952. V roce 1951
dává tehdejší MNV celý dvůr do užívání JZD
a dochází taky ke kolektivnímu ustájení dojnic.
K většinovému založení JZD dochází až v roce
1957 za vedení Roberta Flajšara.Postupem
času se JZD rozvíjelo, a v 70-tých letech, kdy
byla postavena bytovka s 32 byty nebyla ani
nouze o pracovníky v zemědělství.
Největší farmou byla Perná s velkokapacitním kravínem pro ustájení 432 ks dojnic
a dalšími 2 kravíny, z toho byla jedna porodna
a taky teletník. JZD vždy dobře prosperovalo.
Dlouhé roky byl předsedou Ing.Hynčica.
V současné době vede družstvo Ing.Radim
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Bajar z Perné. Došlo k mnoha změnám, řada
členů opustila řady družstevníků, ale družstvo,
které nyní nese název ZOD(zemědělské
a obchodní družstvo) vykazuje i nadále dobré
výsledky.K 31. 12. 2018 ZOD hospodaří na
výměře 1232 ha, z toho 961 ha byla orná půda.
Hektarové výnosy: pšenice ozimá 7 t, ječmen
4,72t, oves 3,38 t.Celkově vyrobili družstevníci
2152 tun obilovin. Produktivita práce včetně
mimořádných výnosů činila 2 407 000 kč,-.
Hrubá zemědělská produkce na 1 pracovníka
byla 1 818 000 kč,-. Průměrná roční užitkovost
na 1 dojnici za rok 2018 byla 11 278 l mléka. Do
mlékárny družstevníci dodali 5 350 000 l mléka
při průměrné ceně 8,47 kč,-/l mléka. Narodilo
se 518 ks telat, a na jatka dodali 110 ks býků
o celkové hmotnosti 70 924 kg.V tomto roce
družstvo nakoupilo pozemky za 6 805 510 kč,-,
prodej byl ve výši 936 655 kč,-. Další nemalé
částky v hodnotě celkem 11 660 435 kč,- byly
použity k nákupu jak nových strojů a zařízení,
tak i k modernizaci stávajících objektů.
V oblasti podnikání a služeb došlo k nárůstu
mnoha profesí v naší obci až po r.1989.První
z nich byla hned v roce 1989 firma MONROS,
která se zabývá výrobou markýz a protislunečních zařízení. Další potom TESO p. Petra Davida
založené v roce 1992 nabízí autodopravu,
stavební práce, údržbu zeleně, a do r. 2018 byla
v provozu i stolařská dílna. V roce 1992 převzal
p.Lubomír Mocek provoz závodního stravování
a jídelny ZOD Lešná. V začátku se vařilo i 220
obědů. Majitel taky obědy rozvážel do různých
firem a nabízel v prodejně ZOD i maso a své
vlastní masné výrobky a to až do r.2018, kdy
svou činnost omezil jen na provoz restaurace
v přízemí ZOD a prodej vlastních masných
výrobků. Od roku 1992 – 2018 byla v provozu
restaurace Valaška p. Stanislava Valáška v KD.
Po celkové rekonstrukci v r. 2018 a 2019
převzala do nájmu tuto restauraci p.Radka
Skalíková. V letním období funguje občerstvení
U SPLAVU, ubytovat se můžete v Penziónu u p.
Podmolové Lešná č.169.
Mezi nejstarší poskytované služby v obci patří
Česká pošta. Celý objekt je v nájmu ZOD a pod
její doručovací obvod spadají obce Lešná,
Perná, Jasenice, Vysoká, Příluky a Lhotka nad
Bečvou.Ženy jistě ocení vlasové studio p.Ivety
Kořínkové, vedle budovy MONROSU,trvale tu
působí na č.11,dále potom kadeřnictví v budově
bývalého OÚ na čísle 37, anebo KOSMETIKU

p.Kristýny Pšenicové na adr.Lešná č.186.
Příjemným doplňkem služeb je květinářství
p.Aleny Horákové, které najdete po rekonstrukci
na adrese Lešná č.37.Stavebníci uvítali možnost
nakoupit si stav.materiál v prodejně v objektu
ZOD, od konce roku 2018 firma přemístila svou
činnost do zrekonstruovaných prostor, které se
nacházejí ve směru jízdy na Palačov.Od r.1998
nabízí v prostorách v domě č.37 sortiment
domácích potřeb, drogérie a železářství p.
Libuše Horáková.Ve stejné budově je taky
umístěna Místní knihovna.
Nesmíme opomenout, že v obci je taky zdravotní
středisko a to jak pro dospělé, tak i pro děti.
Taky tady máme zubaře. Všechny 3 ordinace
lékařů najdete v jedné budově, a to směrem
k parku, vedle bývalých učitelských bytovek,
které tu byla postavené v 50 – tých letech
20.století.
Mezi firmy, které sídlí v objektu ZOD Lešná je
firma p.Houzara, kterou známe pod názvem
LEŠŇANKA s.r.o. Tato firma byla založena
v r.1992 s 12 zaměstnanci. Tato pekárna se
naplno rozjela v r.1996 a hodnota portfolia
odběratelů dosáhla počtu 380. Firma v té době
zaměstnávala 80 pracovníků a vlastnila 10
rozvozových automobilů. V roce 2002 předal
p.Pavel Houzar firmu synovi, který s ním byl ve
sdružení od r. 1996. Dochází k dalšímu rozvoji
firmy, která má 11 vlastních maloobchodních
prodejen. V roce 2005 majitel odkoupil objekt
pekárny od ZOD Lešná, který zrekonstruoval
a rozšířil. Součástí firmy je i podniková
prodejna, která se taky nachází v v objektu
ZOD a vchod do ní je nalevo od hlavního vstupu
do zámeckého parku.
Druhou potravinářskou firmou, která sídlí
v objektu ZOD je provozovna GASTROZEM.
Vznikla v r.1998 a zaměstnává 3 pracující
a 6 lidí dohodou. Firma p. Antonína Sekuly
produkuje průměrnou výrobu škrábaných
brambor okolo 500 kg denně. Tyto rozváží
spolu s bramborovými a houskovými knedlíky
vyráběné v Lešňance po celém okrese.
Odběrateli jsou zejména školní jídelny, hotely
a restaurace.
Firma p.Václava Pilčíka EUM, je elektrikářská
firma, která nabízí opravy, údržbu a montáž el.
zařízení. Funguje od r.1991. Opravami vysoko-
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zdvižných vozíků se zabývá firma p.Jaroslava
Rábla, a to od r.2010.Firma G.D.B. s.r.o. se
zabývá zpracováním technické pryže, a je
poslední firmou, která sídlí v objektu ZOD.
Mezi další firmy působící v naší obci jsou
firmy GRYKO p.Zdeňka Gragaříka. Od r.1997
nabízí veškeré malířské a natěračské práce,
montáž sadrokartonu a drobné zednické práce.
Podobného zaměření je i firma HARRYMAL
p.Zdeňka Grygaříka ml. Od r.2011 však provádí
pouze stavební činnost.
KOVOS, firma p.Stanislava Holeni nabízí
povrchovou úpravu kovu, moření a eloxování
hliníku a provádí taky frézování na CNC
strojích, a to od r.1992.
Firma p.Miroslava Skalíka působí v naší obci
od r.2003. Umělecké kovářství a zámečnictví,
které má v názvu firmy nabízí k výrobě plotů,
bran zábradlí, mříží a dalších výrobků wz kovu.
REVIZEMAN firma p.Stanislava Mana byla
založena v roce 2009. 90 % prací jsou revize
elektrozařízení a hromosvodů.
Posledním zástupcem malých firem je stolařství
p.Jaromíra
Trefila,
které
bylo
založeno
26. 3. 1992. Předmětem podnikání je truhlářství
a podlahářství, kdy se pracuje převážně
s masívem a výsledkem práce jsou např. schody,
dveře či nábytek. Od roku 1995 působili ve firmě
spolu se synem jako společníci a po odchodu do
důchodu v r. 2011 převzal vedení firmy syn p.
Jaromír Trefil ml.
Od dubna r.1992 fungovala v naší obci cukrárna
p.Ludmily Stodůlkové. Její umístění v přístavbě
rodinného řadového domu naproti škole bylo
ideální pro tyto služby, kdy majitelka nabízela
jak zákusky, tak hlavně v létě zmrzlinu. Svou
činnost ukončila odchodem do důchodu
k 30. 12. 2012.Od června r.2013 do března
r.2017 byla tato provozovna proměněna na
vinotéku p.Veroniky Stodůlkové. Ta svou činnost
ukončila po nástupu na mateřskou dovolenou.
V blízkosti cukrárny fungoval taky od r.1992
do roku 2005 obchod s potravinářským
a drogistickým zbožím p.Ladislava Šustka.
Zrekonstruovaná prodejna JEDNOTY, která
proběhla v roce 2018 nákladem 5,5 mil. korun
nabízí široký sortiment, včetně čerstvého masa,

masných výrobků, potravin a doplňkového
především drogistického zboží je umístěna
v centru obce.
Na závěr mi dovolte zmínit se o práci OÚ, který
sehrál nemalou účast při výstavbě naší obce. Za
vedení p.Karla Krčmáře, který působil ve funkci
předsedy MNV v předrevolučním období došlo
v naší obci v 70 – ých letech k výstavbě nové
základní školy, mateřské školy, rekonstrukci KD
a také kanalizaci. Byl příkladem pro všechny,
kdy sám nejen trvale dohlížel na průběh staveb,
ale taky přiložil ruku k dílu při všech stavbách
v akci Z.Po roce 1989 vystřídal p. Krčmáře,
a stal se starostou na 1 volební období p.Leopold
Pecha.Po něm vedl obec po čtyři vol. období
Ing. Jiří Šnajdr, který se prostřídal s Jaromírem
Remešem. Po celé toto období, které skončilo
na podzim r.2014 došlo v obci k dalším
významným projektům jako byla plynofikace,
výstavba chodníků a další stavební úpravy
a projekty. Od 5. 12. 2014 je starostou obce
pan Ing. arch. Jaromír Zavadil. I ten pokračuje
dál ve zvelebování naší obce. Zastupitelstvo je
15členné a v roce 2018 pracovalo s rozpočtem
ve výši 42 314 000,– kč.Dochází k rekonstrukci
KD, ZŠ, MŠ, Kaple Kinských, Jednoty i prodejny
Květin. Z celého tohoto výčtu lze poznat, že
v naší obci je možno se seberealizovat, založit
si tu jakoukoliv firmu, případně vstoupit do
pracovního procesu u některé z firem. Rodiče
mají možnost umístit své děti do školních
zařízení i případnou lékařskou péči. Spojení
s nedalekým Valašským Meziříčím je dostačující,
takže všechny tyto aspekty jsou kladem pro to,
aby se v naší obci i nadále rozvíjela výstavba
rodinných domků a mladí lidé neodcházeli za
prací mimo náš region.
Zpracovala: Zajíčková Eva,
kronikářka obce Lešná

Inzerce
Manželský pár koupí stavební
pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci.
Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528.
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Medvědi Perná
Milí sousedé,
protože je doba nevhodná k pořádání kulturních
akcí, nemohli jsme v letošním roce uspořádat
končinovou pochůzku, ani oblíbené divadelní
představení. Proto jsme se rozhodli vás pozdravit
alespoň prostřednictvím obecního Zpravodaje.
Přiložili jsme pár fotografií, abyste si mohli
zavzpomínat, jaké to bylo, když jsme se my nebo
naši předchůdci objevili u vás ve dveřích.
Při prohlížení fotografií si nezapomeňte vypít
štamprlku něčeho dobrého a třeba si i zazpívejte
svou oblíbenou písničku.
Přejeme vám tímto hodně zdraví a radosti
v letošním roce a doufáme, že v tom příštím se už
všichni sejdeme a náležitě poveselíme.
Vaši Medvědi z Perné
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