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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
nastává léto roku 2021, s jeho příchodem
vychází druhé číslo zpravodaje Obce Lešná,
jehož prostřednictvím bych vás všechny chtěl
co nejsrdečněji pozdravit a popřát vám příjemné
teplé letní dny.
Již po neskutečně dlouhou dobu se tématem
číslo jedna stává v naší společnosti a na
celé planetě téma koronavirus, pandemie a
opatření s ní související. Navíc dnes se začínají
projevovat důsledky nouzového období, kdy byly
přerušeny dodavatelsko-odběratelské vztahy,
ohrožuje nás inﬂace, zdražování, nestabilní
dodávky materiálů a celkový problém s předvídatelností budoucích událostí. Neustále platí
různá omezení a nařízení, některá se rozvolňují,
některá se upravují tak, aby se jimi dal řídit
život a nyní předpokládané blížící se cestování
lidí o dovolených apod. Samozřejmě bych rád
zdůraznil, že je třeba respektovat tato nařízení,
být opatrný a také ohleduplný vůči druhým.
Nechtěl bych se opakovat a ani tento prostor ve
zpravodaji nechci neustále věnovat koronavirové
pandemii, jelikož aktuální změny v nařízení
a omezení nejsme touto formou informace, jakou
zpravodaj je, schopni stíhat, nebyli bychom
aktuální, proto bych se věnoval spíše obecním
záležitostem. Jistě, nyní máme určitý pocit, že se
situace lepší, že jsme z „nejhoršího venku“, že
krize odeznívá, většina z nás je buď po nemoci,
nebo očkována. Určitě, jistý optimistický pocit
je na místě, ale pravděpodobně se krize jen
tak úplně nezbavíme, lze očekávat, že se po
létě vrátí zhoršení, proto je třeba brát situaci
vážně, ale zároveň je třeba se také „rozumně
i nadechnout“.
To
„nadechnutí“
je
bráno
ve
smyslu
společenského oživení, sdílení se na akcích,
setkávání, i když s omezením, ale asi všichni
vnímají potřebu prožívat společné chvíle.
A tento pocit pociťují i školou povinné děti, které

jdou do školy rády a těší se na své vrstevníky.
S uvolněním nařízení se již společenské
slavnosti pomalu konají, proběhly některé již
tradiční akce v parku Lešná, které pořádalo
muzeum regionu Valašsko, například květinové
slavnosti, lovecké slavnosti ve spolupráci s
mysliveckým sdružením Háj a dalšími, na zámku
v Lešné se také uskutečnilo každoroční vítání
občánků, ve venkovních prostorách u restaurace
U nás v Lešné tradiční „škračení vajec“, apod.
Spoustu společenských akcí se chystá, letní
zábavy, soutěže a oslavy spolků působících v
našich obcích. Samozřejmě za aktivitu a činnost
spolků jsem rád, doufejme, že se brzy vrátí vše
do normálních kolejí a bude možné rozvíjet dále
obvyklé aktivity a činnosti.
Z hlediska pracovních aktivit obce se i v době
nouzového stavu pokračovalo jak v kancelářské
administrativní oblasti, tak i v oblasti oprav,
údržby a realizací staveb. Z jarní údržby jsme

se rovnou dostali k náročné práci se zelení, je
dobře, že jarní vláhou příroda nešetřila, což se
projevuje na bujnosti udržované zeleně, o to více
je s ní práce, snad studené a vlhké počasí pomůže
také našim lesům jak v boji s kůrovcem, tak i
zakořeněním nových sazenic a bilance spodních
vod bude trochu lepší, než jak bývá v posledních
suchých letech zvykem. Z těch všeobecných
a rozsahem zasahujících prací do všech katastrů
bych zmínil kromě úprav zeleně také opravy
místních komunikací, máme objednány opravy,
které se budou průběžně realizovat dle počasí
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a kapacit. Jak již bylo v předchozích zpravodajích
zmíněno, připravujeme rekonstrukce veřejného
osvětlení ve všech místních částech, tam,
kde ještě nebyla rekonstrukce provedena.
Jelikož se jedná o poměrně náročný záměr
jak rozsahem a technickými komplikacemi
s tím souvisejícími, ale také finančně, proto je
to plán na cca dva roky. Výsledkem by měly
být efektivnější, tzn. úspornější a kvalitnější
svítidla, které zajistí jednak úsporu, ale i lepší
a bezpečnější komfort pohybu po katastru obcí.
Tyto úpravy přinášejí také stabilitu osvětlení ve
ztížených povětrnostních podmínkách, jelikož
je nové vedení provedeno v chráněném kabelu
a nedochází ke zkratování ve větru, jako se tomu
nyní mnohdy stává (také výpadky způsobuje
zeleň rostoucí do vedení). Krátce se zaměřím
na konkrétní realizace v jednotlivých místních
částech. Do konce května probíhaly poměrně
náročné opravy objektu č. p.70 na Perné, kde
v patře nad knihovnou a hasičskou zbrojnicí
vznikly dva obecní byty. Tato oprava probíhala
od loňského roku a došlo k úplné rekonstrukci
objektu, kompletní výměně vnitřních rozvodů,
dispozičním úpravám, změně účelu užívání části
objektu, vnějšímu zateplení a celkovým úpravám
směřujícím ke snížení energetické náročnosti
budovy. Záměr byl podpořen dotací, v průběhu
měsíce června probíhá administrativní činnost
jak kolaudace stavby samotné, tak žádost
o platbu z dotačního fondu a příprava objektu
k předání do užívání. Bude vyhlášen záměr na
obsazení těchto dvou bytů. Nejbližší termín
užívání bytů je srpen 2021, vyhrazujeme si ovšem
právo na změnu termínu vzhledem k řešení
administrativní stránky objektu. Velikost bytů je
cca 45 m2. Následující fotografie přibližují nový
stav objektu.

Další poměrně rozsáhlou činností započatou
v době nouzového stavu byly přestavby – částečné
rekonstrukce výletiště Lešná, výletiště Lhotka
nad Bečvou – nově realizované víceúčelové
hřiště
a
oplocení
areálu,
rekonstrukce
fotbalového hřiště Jasenice. V Lešné se úpravami
jednoznačně rozdělily funkčně plochy střelecké,
plochy určené cyklistům – nově byl dokončen
pumptrack bike trať, plochy hasičů – vznikla
nová dráha pro tréninky a soutěže a zbylá
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část je všeobecná, pro konání oslav, zábav
a celkového společenského dění. Práce byly
náročné na terénní úpravy, v loňském deštivém
roce nebylo možné vše dokončit, v současné
době se ještě buduje na všech třech zmíněných
lokalitách, v Lešné se pracuje na úpravách
dráhy hasičů a rekonstrukci zpevněných ploch,
ve Lhotce bude dořešeno oplocení a v Jasenici
dojde po dohodě s fotbalovým klubem k novému
založení trávníku – srovnání a zasetí, poté budou
pověšeny ochranné sítě, osazeny branky a po
zacelení nového trávníku bude uvedena plocha
do užívání. Na fotografii níže je ukázka osvětlení
víceúčelového hřiště Lhotka nad Bečvou.

V letošním roce jsme zajistili stavební
povolení k zateplení obecního úřadu, nyní
připravujeme podklady pro získání dotace na
realizaci a následně výběr dodavatele stavby.
Realizace proběhne pravděpodobně až na jaře
příští rok. Nadále pracujeme na přípravách
zateplování obecních budov směřující ke
snížení energetické náročnosti, navíc prozatím
jsou tyto tituly dotované, což i přes značné
administrativně náročné kroky přináší úspory
do obecního rozpočtu. Pomocí dotace máme
v plánu realizovat snad již v příštím roce
zateplení KD Perná. Také se pro letošní rok
připravuje realizace suchého poldru v Lešné,
realizace některých cest, které spadají do
plánu spločečných zařízení, a to ve spolupráci
a financováním SPÚ Vsetín, to vše v rámci
pozemkových úprav, které v našich obcích
proběhly. Jednotlivé termíny realizací nemáme
úplně ve své moci, jelikož povolení a financování
zajišťuje SPÚ Vsetín. Poslední dva katastry,
kde neproběhly pozemkové úpravy jsou Perná
a Jasenice. V těchto dvou katastrech by se mělo
začít s pozemkovými úpravami letos.
V současné době probíhá projektování několika

územních studií, které vyplývají z podmínek
ÚP Lešná, také se začíná připravovat územní
studie pro průmyslovou zónu Lešná. K těm
dlouhodobým ale prioritním úkolům patří
odkanalizování obce – všech místních částí,
jak se pravidelně zmiňuji ve zpravodajích.
Nyní čekáme na vydání stavebního povolení,
Perná bude povolena zvlášť, jelikož bude
mít samostatnou ČOV a realizačně dojde
pravděpodobně k rozdělení, ostatní zbylé části
budou povoleny společně. Zatím vzhledem
k nouzovému stavu byla dotační výzva, bez
které kanalizaci nejsme schopni zrealizavat,
posunuta na přelom roku. Předpokládáme
účast v nejbližší výzvě a doufáme, že uspějeme
a kanalizaci zrealizujeme, byť by to mohlo být
i v etapách, ale je nutné směřovat k této, pro
obec zásadní realizaci. Nyní proběhl výběr
dodavatele projektu pro realizaci a autorský
dozor, další kroky budou pokračovat směrem
k získání dotace. Velmi špatná zpráva v tétou
souvislosti ale je ta, že plastové výrobky
velmi podstatně zdražily a navíc nejsou na
trhu dostupné granule pro výrobu plastového
sortimentu. Tyto faktory prodražují celkovou
cenu, nicméně pokračujeme dál a snad se
situace postupně bude stabilizovat.
Závěrem tohoto příspěvku mi dovolte abych
vám všem popřál krásné slunečné letní dny,
příjemný čas dovolených a dětem pěkné
prázdniny!

www.obec-lesna.cz

Ing. arch. Jaromír Zavadil,
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Vítání občánků
V sobotu 12. června jsme ve slavnostně
vyzdobeném bílém sálu Zámku Lešná přivítali do
řad občanů Obce Lešná 13 nových občánků, 4
chlapce a 9 děvčátek. Vítali jsme děti narozené
v období od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021. V tomto
období se narodilo 19 dětí, ale rodiče 6 dětí se
k účasti na Vítání nepřihlásili.
V úvodním slovu matrikářka všechny přivítala
a představila přítomné děti od nejstaršího po
nejmladší.
Pěkné hudební vystoupení si připravily děti
z Mateřské školy Lešná. Zvuk trianglu se
nejmenším posluchačům líbil nejvíce.
K rodičům pronesl procítěný slavnostní projev
starosta obce.
Atmosféru obřadu zpestřila Eliška Janíková,
která zahrála na ﬂétničku. A také „Veselá trojka“
zazpívala ve složení Eliška Kotrlová, Annemarie
Skalíková a Dorota Trefilová. Všem účinkujícím
touto cestou moc děkujeme.

Každý přivítaný novorozenec je zapsán do
Pamětní knihy, kde se podepsali i rodiče. Na
památku dostali pamětní list, dárkovou kartu
na nákup v Drogerii DM, památníček a každá
maminka ještě růži.
Se souhlasem všech přítomných následovalo
společné fotografování a pak i oblíbené focení
v kolébce.
Vzhledem k vládním opatřením proti šíření
koronaviru bylo nutné při pořízení společné
fotografie mít na ústech roušku. Snad roušky
na tvářích dospělých nepokazily tu sváteční
atmosféru.
Do budoucna přejeme našim nejmenším a jejich
blízkým spokojený život plný lásky, radosti
a úspěchů.
Přejeme si, abychom mohli tuto krásnou tradici
opakovat co nejčastěji.
Pařenicová Zdenka,
matrikářka

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme společnou fotograﬁi, ostatní fotograﬁe si můžete vyzvednout na matrice.
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Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Duben

5

3

3

1

-

-

Květen

2

2

3

1

-

-

Červen

3

1

2

1

1

-

Narození

Úmrtí

Březen

1

Březen

3

Duben

2

Duben

2

Květen

-

Květen

2

Červen

1

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

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

A6 250,– Kč
A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 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.
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UPOZORNĚNÍ
Připomínáme občanům, kteří tak ještě neučili, aby v nejbližší době uhradili poplatky za komunální odpad
a poplatky za psa roku 2021. Tato povinnost je stanovena Obecně závaznou vyhláškou Obce Lešná č.
1/2019 a 2/2019 - viz stránky obce:
www.obeclesna.cz/e_download.php?ﬁle=data/editor/6cs_24.pdf&original=OZV%201-2019.pdf a
www.obec-lesna.cz/e_download.php?ﬁle=data/editor/6cs_25.pdf&original=OZV%202-2019.pdf
Poplatek za komunální odpad 480 Kč na poplatníka (fyzická osoba) přihlášená v obci.
Poplatek za psa 200 Kč za jednoho psa; 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Bankovní spojení účet č. 1760579339/0800. Při platbě bezhotovostně (převodem) je možné použít
variabilní symbol z předcházejícího období (variabilní symboly u poplatků se nemění).
Pokud není znám variabilní symbol, je možné provést platbu celkem za rodinným dům s uvedením
poznámky bydliště např. „Lešná 36“ a uvést jména poplatníků.
Tyto informace jsou důležité pro správné zpracování poplatků. Přede děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Vzhledem ke státnímu svátku 5. 7.2021
svezeme komunální odpad ve Vaší obci Lešná a částech obce Jasenice,
Perná, Vysoká 2.7. 2021
Vzhledem ke státnímu svátku 6. 7.2021
svezeme komunální odpad v částech obce Lhotka nad Bečvou,
Mštěnovice, Příluky 7.7. 2021
Děkuji za pochopení a doufám, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.
Změny svozu lze najít i na našich webových stránkách https://www.skladkabystrice.cz/kalendar-svozu-odpadu nebo https://www.skladkabystrice.cz/mapa-svozu

HYDRANTY V OBCÍCH
Přístup k hydrantům na vodovodní řád obce Lešná, Lhotka nad Bečvou a Mštěnovice
není občanům povolen.
Jen v nezbytně nutných případech je možné se souhlasem starosty nebo místostarostky
obce.
Děkujme za pochopení.

O kvalitě vzdělávání a kvalitní škole
Jak vypadá kvalitní vzdělávání a jak
se pozná kvalitní škola? Prostor pro
diskusi nad tuto složitou otázku dal
on-line workshop pro rodiče s uznávaným
odborníkem Mgr. Robertem Čapkem,
Ph.D., který se uskutečnil 7. dubna 2021.
„Když jsme vybírali téma workshopu, tak jsme
narazili na to, že se hodně mluví o kvalitě
vzdělávání a kvalitních školách, ale jen málokdo

dokáže přesně definovat, co si pod těmito
pojmy představit“, uvedla Alena Střítezská,
vedoucí Pracovní skupiny Rovné příležitosti
projektu MAP II. „Podle nás se jedná o zásadní
otázku, kterou není lehké zodpovědět. Proto
jsme se rozhodli pozvat pana Roberta Čapka,
který se touto problematikou zabývá, a toto
téma otevřít. Téma je aktuální zejména době
probíhající zápisů dětí do škol“, uzavřela Alena
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Střítezská. Účastníci workshopu, který se
uskutečnil v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí
II, měli možnost nejen vyslechnout si názory
odborníka, ale také diskutovat a podělit se
o své vlastní zkušenosti.

CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo

Odměny a tresty
Odměny a tresty ve školní praxi bylo téma
odborného on-line semináře pro pedagogy,
který se uskutečnil ve středu 7. dubna 2021.
Lektorem semináře byl učitel, školní
psycholog a uznávaný odborník Mgr. Robert
Čapek, Ph.D. „Odměňování a trestání je často
diskutovanou součástí pedagogické práce,
bez které se žádný učitel ve třídě neobejde,
přičemž způsob jejich provádění ovlivňuje
nejen třídní klima, ale i motivaci a výkon
žáků“, uvedla vedoucí Pracovní skupiny Rovné
příležitosti projektu MAP II Alena Střítezská
a pokračovala: „Vnímáme, že stejně to vidí
i sami pedagogové a proto jsme se rozhodli
uspořádat odborný seminář na toto téma“.
Robert Čapek je autorem řady publikací jako
například Uč jako umělec, série Líný učitel,
Učitel a rodič nebo právě Odměny a tresty ve

školní praxi. „Pana Čapka jsme oslovili nejen
pro to, že se danou problematikou zabývá, ale
že nás zaujalo jeho motto: „Kdo učí dobře je
umělec, kdo učí špatně je zločinec.“, dodala
Alena Střítezská. Odborného on-line semináře,
který se uskutečnil v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II, se zúčastnilo více než 30 pedagogů.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Lešná
14. zasedání konané dne 9.6.2021
Z 14/01
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva obce Lešná.

Z 14/02
		
		

Zastupitelstvo obce volí:
Ověřovatele zápisu Víta Helimana a René Horáka a návrhovou komisi ve složení Hana
Škrlová, Alena Kološová a Hana Charvotová.

Z 14/03
		
		
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 1/2021. Příjmy jsou navýšeny o 3 543 tis. Kč z toho 797tis. Kč
daňové příjmy, 361 tis. Kč nedaňové příjmy, 2385 tis. Kč transfery a výdaje navýšeny o 4
470 tis. Kč z toho činí 2 473 tis. Kč kapitálové výdaje, 1997 tis. Kč běžné výdaje.
Financování 927 tis. Kč bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.
Z: účetní, T: 06/2021

Z 14/04
		
		
		
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Bez výhrad účetní závěrku Obce Lešná sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích §84 odst. 2) písm. b., doloženou rozvahou, výkazem zisku
a ztrát, přílohou účetní závěrky, zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lešná
a inventarizační zprávou. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situace.
Z: účetní, T: 06/2021
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Z 14/05
		
		
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Závěrečný účet s celoročním hospodařením obce za rok 2020, a to bez výhrad včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lešná za rok 2020 se závěrem: Při přezkoumání
hospodaření obce Lešná na rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm.
a) zákona č. 420/2004 Sb.]. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.
Z: účetní,
T: 06/2021

Z 14/06
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Fond rozvoje bydlení Obce Lešná a jeho zásady pro vytvoření a použití účelových prostředků.
Z: místostarostka, účetní,
T: 6/2021

Z 14/07
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Uložení 5 mil Kč na terminovaný vklad v délce 2 let na 1,5 % úroku u J&T Banky.
Z: účetní,
T: 6/2021

Z 14/08
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Lešná č. 11/2021
mezi Obcí Lešná a SDH Lešná. Výše finanční dotace 59 tis. Kč.
Z: místostarostka, účetní,
T: 6/2021

Z 14/09
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Lešná č. 1/2021 mezi		
Obcí Lešná a FC Lhotka nad Bečvou. Výše finanční dotace 53 tis. Kč.
Z: místostarostka, účetní,
T: 6/2021

Z 14/10
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Prodej pozemku p. č. 245/13, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lešná o výměře 3 m2 xxx,		
bytem xxx a paní xxx, bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku bude hradit kupující.
Z: majetkosprávní,
T: 6/2021

Z 14/11
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Prodej pozemku p. č. 241/21 travní porost o výměře 13 m2 v k. ú. Vysoká u Valašského
Meziříčí paní xxx, bytem xxx Lešná za cenu xxx Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku bude hradit kupující.
Z: majetkosprávní,
T: 6/2021

Z 14/12
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Prodej pozemku p. č. 241/20 travní porost o výměře 27 m2 v k. ú. Vysoká u Valašského paní
xxx a panu xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku bude hradit kupující.
Z: místostarostka, účetní,
T: 6/2021

Z 14/13
		
		
		

Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu obce Ing. arch. Jaromíra Zavadila k zastupování obce na jednáních Místní akční
skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 27034925 a uděluje mu pravomoc
udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou.
Z: sekretariát,
T: 06/2021
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Z 14/14
		
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Darovací smlouvu 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 jejími 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,
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;

		
		
		
		
		
		
		

c)
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;

		
		
		
		
		
		

d)
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: majetkosprávní, starosta
T: 6/2021

Z 14/15
		
		
		
		
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Protokol o bezúplatném předání a převzetí díla „Silnice I//35 Valašské Meziříčí – Lešná,
2. a 3. etapa“. Předávající Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,
145 05, Praha 4 - Nusle, zastoupené Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR Správa
Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín a přebírající Obec Lešná se sídlem Lešná 36,
756 41 Lešná, zastoupena Ing. arch. Jaromírem Zavadilem. Předmětem protokolu je tento
objekt SO 872 Vegetační úpravy pro OÚ Lešná.
Z: majetkosprávní, starosta
T: 6/2021

Z 14/16
		
		

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci k provední stavby a autorský dozor na akci
„Splašková kanalizace Lešná“. Cena ve výši xxx Kč bez DPH.
Z: starosta,
T: 6/2021
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Výchova mladé generace
Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody – Jasenice (ZO 4) je pobočný spolek
občanského sdružení ČSOP Valašské Meziříčí,
věnující se zejména praktické ochraně přírody
a ekologické výchově. Vznikl v roce 1993. Náplní
činnosti organizace je ochrana životního prostředí,
dohled a ochrana CHKO Jasenický lom a Jasenický
potok a v neposlední řadě i ekologická výchova
jedinců, nastupující generace.
Ne všichni spoluobčané Jasenice a Lešenska
mohli zaznamenat činnost a úsilí této ač počtem
členů malé, ale přesvědčením i úsilím smysluplné
organizace.

Spomínaný Jasenický lom je přírodní kulturní
památka,
která
je
přírodním
unikátem
s pozoruhodnými živočichy a rostlinami. A právě
členové ČSOP ZO 4 Jasenice zajišťují, aby se
tato přírodní památka zachovala i pro budoucí
generace v aktuální podobě a nestalo se z ní
veřejné koupaliště.
Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok
2021 Rokem vážek. Cílem je upozornit na tyto
pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve
kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Zachovalé
vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky
symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší
krajině!
Součástí činností ČSOP ZO4 Jasenice je také
účast na projektech ekologického zaměření
a v současnosti i výchova budoucích mladých
ochranářů nebo i jedinců, kteří budou mít kladný
vztah k přírodě a to nejen svým životním postojem,
ale i myšlením a praktickými činy. Ač jsme se
již druhým rokem nemohli zúčasnit celostátně
vyhlašované akce Ukliďme Česko, členové
Jasenické ZO4 zorganizovali úklid okolí a přizvali
na pomoc i ty nejmladší (viz foto).
Yveta Odstrčilíková

Základní škola Lešná
Pozdravy ze školy
Vážení přátelé, kolegové, žáci,
v následujících dnech končí naše celoživotní
pracovní povinnosti a začíná nová životní etapa,
kdy se budeme více věnovat koníčkům, rodině,
cestování a jiným radostem. Proto bychom rády
poděkovaly za podporu, přátelství, povzbuzení
a pomoc během našeho působení v Základní škole
Lešná.

Pár připomenutí našich pracovních let:
Milada Šindlářová
Ve škole pracuji od srpna roku 1997 jako ředitelka.
Byla to má nejdelší pracovní etapa. Vystudovala
jsem tělesnou výchovu, biologii a anglický jazyk
pro základní a střední školy. Tyto předměty jsem
učila na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí,
SPŠ elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm
a Základní škole Hutisko-Solanec. V posledních
letech jsem se již věnovala výhradně výuce
angličtiny, která mně velmi baví a považuji tento
předmět za potřebný pro život.

Dagmar Šnajdarová
Po ukončení studia učitelství pro I. stupeň ZŠ jsem
v roce 1982 zahájila svou učitelskou dráhu na ZŠ
v Choryni. Od roku 1990 pracuji jako učitelka na
ZŠ v Lešné, kde učím převážně 1. – 3. ročník. Moje
práce mi byla po celé roky koníčkem a těšila mě.
Doufám, že si moji žáci a žákyně odnesli do života
nejen základy čtení, psaní a počítání, ale také pár
hezkých vzpomínek.
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Za léta našeho působení ve škole se hodně změnilo:
mění se předměty vyučované ve škole, metodika
výuky, pomůcky a potřeby, ale „předmět“ našeho
působení – děti, žáci zůstávají v podstatě stejní.
Přejeme jim, aby našli své místo v rodině i v práci
a smysl života.

Na další setkávání se svými žáky, jejich rodiči
i přáteli, už mimo školu, se těší
Milada Šindlářová a Dagmar Šnajdarová

Projektový den pro prvňáčky

Dne 17. 5. 2021 se uskutečnil pro žáky 1. ročníků
Projektový den mimo školu. Společně jsme vyrazili
za teplého slunečného počasí na jednodenní
exkurzi na statek Horní Dvůr do Luhačovic, kde
na děti čekala převážně hospodářská zvířata jako
např. koně, kozy, ovce a krávy. Z exotických zvířat
zde byly příjemným zpestřením dvě lamy. Děti si
mohly na vlastní kůži vyzkoušet hřebelcování koně
či pocítit rozdíl mezi anglickým či westernovým

sedlem. Velký úspěch mělo krmení ovcí a koz, které
se dětem i samotným čtyřnohým obyvatelům statku
velice líbilo. Kromě zvířat jsme byli po celou dobu
obklopeni nádhernou přírodou i nezapomenutelnými výhledy. V místním lese v rámci programu žáci
poznávali stromy, určovali přírodniny či vnímali hlasy
ptáků. Po návratu na statek jsme v nově vybudované
klubovně zhlédli vycpanou lišku, tchoře a dozvěděli
se zajímavosti o lesních zvířatech. Děti byly v rámci
programu po celou dobu rozděleny do dvou skupin,
které provázely milé a ochotné průvodkyně. Na
rozloučenou děti dostaly krásné upomínkové
předměty jako medaile, vstupenky psané „čertím“
brkem a pohlednice. Ze statku jsme odjížděli všichni
nadšení, odpočatí, obohaceni novými informacemi
i dojmy. Moc děkujeme za tuto příležitost, protože
kvůli dlouhodobé pandemické situaci a distanční
výuce byla exkurze a možnost jako třída někam
společně vyrazit – doposud nemožná.

www.obec-lesna.cz
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Přijetí žáků na střední školy
V tomto školním roce vychází z 9. třídy 13 žáků.
Byl to pro ně nelehký rok. Během distanční výuky
se museli spolehnout sami na sebe a zodpovědně
připravovat na přijímací zkoušky. Škola jim po
celou dobu poskytla podporu formou online
příprav a v dubnu mohli žáci využít konzultací ve
škole. Začátkem května proběhly přijímací zkoušky
a všichni žáci byli přijati. Učební obor si zvolilo šest

žáků a sedm žáků bylo přijato na maturitní obor.
U přijímacích zkoušek byli úspěšní i tři žáci ze 7.
ročníku, kteří se rozhodli pokračovat ve vzdělávání
na víceletém gymnáziu.
Přejeme všem, aby se jim na nových školách dařilo.
Mgr. Marta Komendová

Spolupráce s partnerskou školou na Slovensku
Partnerskou školou naší Základní školy Lešná,
okres Vsetín je Základní škola Dominika Tatarku
Plevník – Drienové, nacházející se v okrese
Povážská Bystrica. Dominik Tatarka byl slovenský
spisovatel a publicista, který získal ocenění
Jaroslava Seiferta, byl mu udělen řád T. G.
Masaryka.
Naposledy se žáci naší školy setkali v červnu
2019 při sportovním dni, který organizovala
Základní škola Lešná. Proběhlo mnoho soutěží a
tradiční štafetový běh, který naposledy vyhráli po
urputném souboji žáci z Lešné. Společná setkání
se odehrávají vždycky v příjemné atmosféře.
Mnozí žáci se setkávají s dalším cizím slovanským
jazykem poprvé, vzájemně se zkouší z překladu
jednotlivých slovíček, srovnávají učitele, styly a
způsoby výuky. Přestože nás zaskočila pandemie
koronaviru, zůstali jsme se školou v kontaktu
a vyměňovali si zprávy z průběhu docházky do
školy, distanční výuky. Také nás zajímalo, jak vše
zvládají učitelé, rodiče, žáci.
Všichni těšíme na znovu otevřené hranice,
vzájemnou návštěvu a sportovní utkání.
Mgr. R. Pernická

Dopis ze Slovenska:
Vážená pani riaditeľka, milé kolegyne a kolegovia.
Posielame krásny jarný pozdrav zo Slovenska.
Váš list nás veľmi potešil. Áno, aj my sa tešíme,
že prichádza jar a situácia sa začína zlepšovať.
Pomaličky nastupujú do škôl všetci žiaci a pre nás
je neskutočne krásne vidieť, akú radosť z toho
majú. Predchádzajúci polrok bol náročný. Žiaci II.
stupňa sa po celý čas vzdelávali z domu. My sme
všetci používali aplikáciu ZOOM. 8. a 9. ročník sa
už nastúpil do školy, ale mladších (5., 6., 7.) máme
stále doma. I. stupeň bol na tom lepšie, takmer celý
čas sa učili v škole. Dištančnú výučbu sme zvládali
dobre, ale už je toho dosť a deti i učitelia postupne
strácajú motiváciu. Napriek všetkým problémom
a ťažkostiam ďakujeme COVID-u za to, že sme si
všetci uvedomili, aká je pre nás škola dôležitá a
ako veľmi nám záleží na vzdelaní a na vzťahoch.
I nás mrzí, že sa opäť neuvidíme, no pevne veríme,
že o rok bude lepšie. Je nám ľúto, že niektoré
deti sa kvôli tejto situácii už nestretnú a budú
ochudobnené o množstvo zážitkov.
Želáme Vám krásne letné prázdniny, veľa slnka,
pohody a oddychu a tešíme sa na Vašu odpoveď.
S pozdravom kolektív ZŠ Dominika Tatarku,
Plevník-Drienové

Výtvarná výchova jinak
Distanční výuka je něco, co se pomalu stalo součástí
našeho života a asi to bohužel není to, co jen tak
zmizí z života nás pedagogů a žáků, ale i rodičů.
Kromě online hodin probíhalo i distanční vzdělávání
v rámci výchov. V době častého sezení u počítače
určitě bylo dobré procvičit i druhou část naší
mozkové hemisféry. K tomu mohla přispět právě
i výtvarná výchova. Zvykli jsme si používat zejména
levou stranu mozku, která je analytická, verbální,
zaměřená na čas. Potlačujeme pravou stranu
mozku, která je kreativní, prostorová, muzikální,
sídlí zde představy a vnímání barev. Současné
výzkumy naznačují, že pravá hemisféra je v mnoha
oblastech výkonnější a rychlejší. Jedním z úkolů
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v rámci distanční výuky bylo vytvořit z oblečení,
papíru či přírodnin obrázek podle maleb známých
umělců. A s tím si někteří žáci opravdu vyhráli.
Skládali trička, ponožky, šátky nebo mikiny a ejhle,
vznikly z toho nádherné obrázky jako třeba Falešné
zrcadlo od Reného Magritte, Dáma s hranostajem od
Leonarda da Vinci nebo Merilyn Monroe od Andyho
Warhola. Mnozí ani netušili, co za úžasná umělecká
díla se jim skrývají ve skříni. Někdy stačí pár kousků
oblečení, předloha a vlastní tvořivost a fantazie
a umělecký obraz je na světě. Tyto výtvory sice
nemají milionovou hodnotu jako díla skutečná, ale
pro mě ano. Žáci mi tím ukázali kousek svojí duše
a fantazie. Moc mě také potěšilo, když úkoly posílali
i nad rámec výchovy - vlastní obrázky, fotky, prostě
jen tak, pro sdílení, pro radost moji i jejich. Ráda
s žáky také chodím ven do přírody nejen kreslit, ale
i fotografovat. Dnes téměř každý má vlastní mobil
a baví ho fotit. Učili jsme se fotit makro a letos si to
mohli vyzkoušet právě na fotkách jarní přírody a také
třeba na fotografiích magnolií a azalek v našem
zámeckém parku. Ráda bych se s Vámi podělila
v několika fotografiích s pracemi žáků. Chtěla bych
poděkovat nejen žákům, ale i jejich rodičům, kteří se
také zapojili a spolupracovali na tvoření výtvarných
úkolů, za předání radosti i úsměvů a milého pocitu
na duši v době, ve které teď žijeme. Přeji všem
hodně zdraví a krásné prázdniny.
Mgr. Martina Hoferková
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Mateřská škola Lešná
Zprávičky ze školky
V současné době probíhají v MŠ projektové dny
v rámci Šablon II. Děti se učily a poznávaly život
včel s p. Stodůlkou, byli na výletě v Zámrskách
na biofarmě, pojedeme do Záchranné stanice do
Bartošovic, hasiči přivezou pěnu na rozloučení
s předškoláky, děti zazpívají na vítání nových
občánků naší Obce Lešná.
I když jsou některé akce v omezené míře, děti si je
užívají plnými doušky.
Začátkem měsíce května probíhal bezkontaktně
zápis do MŠ pro školní rok 2021/22. Přihlásilo
se 23 dětí, z toho 11 děvčat. Do základní školy
odchází 20 dětí.
Provoz v MŠ bude probíhat celý měsíc červenec,
v srpnu bude MŠ uzavřena. V prostorách MŠ se
bude malovat, opravovat herní prvky na školní
zahradě.
Nástup do MŠ bude ve středu 1. září 2021.
Přejeme všem krásné letní dny, chvíle pohody
a společně prožité zážitky se svými dětmi!
Zapsala: ředitelka MŠ, Bc. Iveta Horáková

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

15

Obce Lešná

Návštěva včeliček u pana Stodůlky
Jak nejlépe se učit, než prožitkem…A proto, když
jsme měli v týdnu téma o hmyzu a všechno, co
vidíme v trávě, oslovili jsme pana Stodůlku, jestli
bychom nemohli přijít s dětmi na krátkou exkurzi
do jeho včelína.
S dětmi jsme nahlédli do světa včel, podívali jsme
se, jak pilně včelky pracují, vyzkoušeli jsme si
včelařské kukly, dozvěděli jsme se, jak se stáčí
sladký med.
Odnesli jsme si ten den s sebou do školky velký
zážitek, a ještě jednou děkujeme panu Stodůlkovi
za zajímavé povídání.
VČELÍN
MŮJ DĚDEČEK O VČELIČKY,
PEČUJE JAK O DĚTIČKY.
VE VČELÍNĚ ČMOUDÍ TEĎ,
VČELIČKY MU DAJÍ MED.
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Zahradní párty, rozloučení se školním rokem
V pondělí 7. června 2021 naši školku navštívila
Inka Rybářová se svým zábavým klaunem
Rybičkou. Pořad pro děti, ve kterém jsme se
rozloučili se školním rokem a naladili se na
blížící se prázdniny, proběhl na školní zahradě.
Inka s klaunem si připravili pořad plný písniček,
tancování a her.
Počasí bylo nádherné, takže doufám, že si děti
i se svými rodiči toto odpoledne užili.
Zapsala: ředitelka MŠ, Bc. Iveta Horáková
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Tablo předškoláků naleznete na
poště v Lešné
(vyvěšeno je v okně z boční strany
pošty)

TJ Lešná
Sto let trvání tělovýchovy v Lešné oslaví v druhé
polovině letošního roku členové a příznivci
tělovýchovy v Lešné.

100 let
Tělovýchovy v Lešné
1921 - 2001

Její vznik se datuje v roce 1921. Činnost
organizace byla v průběhu daného století
různorodá, jak na poli kulturním, tak sportovním.
S dobou v daných možnostech se členové
zúčastňovali různých soutěží i závodních
činností: gymnastice, aerobiku, ﬂorbalu, házené,
nohejbalu, odbíjené nebo kopané,
Kulturní činnost byla zastoupena nácvikem
divadelních her a pořádáním veřejných cvičení.
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Myslivecký spolek Háj
Dne 24. dubna a 1. května se Myslivecký spolek
Háj Lešná pustil do sisyfovské práce v podobě
úklidu černých skládek vybraných lokalitách
v naší honitbě. Stavebniny, obuv, drogérie,
papírnictví, malířské potřeby, podlahové krytiny,
masokombinát, kafilérie, železárny, výkup lahví,
gumárny. Jen okrajový výčet průmyslových
odvětví zastoupených v přírodě. Bývalé majitele
nelze slušně pojmenovat. To vše a mnoho
dalšího se tentokrát našlo v místech Skála
neboli Radošovec – naproti vodojemu v Lešné,
okolo potoka Žebrák - směr Poruba, od vepřína
ve Lhotce nad Bečvou podél cesty k Choryni,
Háj a ve Vrbí v zatáčce k mostu přes Bečvu.
Podotýkám, že ve zmíněném Vrbí stále leží
nebezpečný eternitový odpad obsahující azbest,
známý svým vysoce negativním působením na
lidský organismus. Sesbíráno bylo 160 pytlů, na
které nestačily dva velkoobjemové kontejnery.
Opět se nabízí otázka a zamyšlení, proč lidé
vyhazují odpad podél cest a do lesů a nevyužívají
popelnice, kontejnery nebo sběrné dvory. Za svoz
odpadu platíme všichni bez rozdílu a poplatek
na místě určený k vyvážení přece není tak
vysoký v porovnání s tím, kdy likvidujeme např.
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starou budovu a čeká nás náročná rekonstrukce.
Podobná úvaha se nabízí k nepořádku okolo
komunikací nebo remízků, kdy řidiči jakéhokoli
dopravního prostředku od automobilu, dodávky,
kamionu či traktoru, vyhodí PET láhve, krabičky
od jídla nebo cigaret. Je bohulibé, že u Panny
Marie za Lešnou hoří neustále svíčky, ale už
vůbec není chvályhodné, když se dohořelé
plastové kahánky válejí v přilehlém keři. Už
děti ve školce se učí kam s odpadem, ve škole
pak jaká je doba rozpadu papíru, plastu, kovu
nebo třeba nedopalku cigarety. V dospělosti
pak zapomínáme, že vše co přírodě kolem nás
provedeme nehezkého, nám mnohonásobně
vrátí.
Za MS Háj Kristýna Pšenicová
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Navštivte zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Nejen krásné historické interiéry a vyhlášený
anglický park patří k hlavním lákadlům zámku
Lešná u Valašského Meziříčí. Muzeum regionu
Valašsko zde pro vás připravuje i zajímavé výstavy
a oblíbené akce. Přinášíme vám program na
nadcházející hlavní sezonu. Upozorňujeme ale,
že se může v závislosti na aktuální epidemiologické situaci měnit. Doporučujeme sledovat stránky
www.muzeumvalassko.cz
nebo
Facebook
Muzeum regionu Valašsko.

LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V MUZEU:
1. 7.–31. 8.–Zpestřete si návštěvu lešenského
zámku prázdninovou hrou s hledáním pokladu.

VÝSTAVY
MINCE A PLATIDLA:
12. 5.–30. 10.–Nevšední sonda do historie
přibližuje peníze jako nedílnou součást lidských
dějin i specifický kulturní fenomén.
I letos čeká na malé návštěvníky lešenského
zámku oblíbená pátračka po pokladu.

DOSTAVENÍČKO V ZÁMECKÉM PARKU:
16. 7. , 18. 7. , 6. 8. , 8. 8. , vždy od 12:00, 13:00,
14:00 a 15:00 hodin – Užijte si kostýmovanou
procházku zámeckým parkem, která se tentokrát
ponese v duchu 1. republiky.
Hlavní výstava sezony na zámku Lešná nese
název Mince a platidla.

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM:
12. 5.–30. 10.–Navštivte výstavu fotografií
a seznamte se s vzácnými šelmami žijícími v přírodě
kolem nás.
ADOLF RŮŽIČKA: NÁVRHY NÁBYTKU:
12. 5.–30. 10.–Prohlédněte si, jak vypadal
nábytek z přelomu 19. a 20. století od valašskomeziříčského stolaře Adolfa Růžičky.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
LOVECKÉ SLAVNOSTI:
13. 6. , 14:00–18:00 hodin – Zábavné odpoledne
plné mysliveckých vystoupení, aktivit pro děti
a skvělé gastronomie.
SVATOJÁNSKÉ POVÍDÁNÍ:
19. 6. , od 16:00 hodin – Zveme Vás na příjemné
setkání s povídáním Mgr. Stanislava Chumchala
o bylinách časného léta.

Oblíbené dostaveníčko v zámeckém parku se
letos ponese v duchu 1. republiky.

NETOPÝŘÍ NOC:
16. 9. , od 18:00 hodin – Přednáška o této
neobvyklé skupině savců, spojená s ukázkou
živých exemplářů a detekcí druhů vyskytujících se
v zámeckém parku.
SVATOVÁCLAVSKÁ VYJÍŽĎKA:
28. 9. (čas bude upřesněn) – Další ročník
slavnostní jízdy Klubu historických vozidel Nový
Jičín se zastavením v zámeckém parku Lešná
u Valašského Meziříčí
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Květinová nedělě v našem zámku
V neděli 23. 5. 2021 se konečně po více jak
půl roce otevřely brány našeho zámku, který
byl pro veřejnost, stejně jako všechny ostatní
objekty v celé naší zemi uzavřený kvůli covidové
pandemii. V tento den se konala jako každoročně
„ květinová slavnost“. Návštěvníci se mohli
zúčastnit komentovaných prohlídek parku, anebo
navštívit zámecké pokoje, ve kterých mnohé
zaujaly květinové aranženiez živých květin, anebo
výstavu o penězích jak je neznáme. Tato potrvá až
do 30. 10. 2021. Mnozí si odnesli různé trvalky,
keříky, případně letničky. K občersvení se nabízely
drobné zákusky, káva, nealko apod. Díky počasí,
kdy se po 15 – té hodině trvale rozpršelo došlo
ke zrušení plánovaného kulturního vystoupení.

Od neděle 13. června dojde ke změnám
v jízdních řádech
Zlín, 8. 6. 2021 — Víkend v polovině června je
už tradičně termínem, kdy dochází ke změnám
v jízdních řádech. V tomto roce připadá
datum konkrétně na neděli 13. června. „Letos
nabídneme
cestujícím
spoji
Integrované
dopravy Zlínského kraje několik nových spojů,
případně dojde k drobným časovým posunům
v jízdních řádech stávajících spojů. Vycházíme
tak vstříc požadavkům obcí i občanů kraje,“
uvedl Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje,
s.r.o. (KOVED), která organizuje regionální
veřejnou dopravu ve Zlínském kraji. Cestující
tak například budou moct ve všední den nově
využívat večerní autobus mezi Otrokovicemi
a Kvasicemi. Autobus vyjede ve 20.22 hodin od
železniční stanice v Otrokovicích (vyčká na spoj,
který ve 20.17 přijede ze Zlína) a přes Otrokovice-Štěrkoviště a Tlumačov přijede ve 20.41
do Kvasic, odkud se vrátí zpět do Otrokovic na
autobusové nádraží.
„Zcela nový spoj zavádíme mezi Koryčany
a Kyjovem. Od pondělí do soboty pojede autobus
z Koryčan ráno ve 4.50, v neděli v 6.30 hodin.
Zpáteční spoj ve všední dny vyjede z Kyjova
v 19.15, o víkendech v 19.35 hodin,“ řekl
dopravní technolog Radek Vašička.
Nové spoje vyjedou i na Valašsku. Cestující
se oproti současnému stavu dostanou navíc

Celkový počet návštěvníku byl, díky špatnému
počasí jen něco málo přes 200. Doufejme, že
květnové dešťové počasí pomine a na dalších
akcích, které zaměstna nci zámku připravují
bude účast daleko větší.Můžeme se těšit na Noc
kostelů, která proběhne 28. 5. , dále potom „Den
s pohádkou“ o kominickém učni Jurovi a krásné
komtese. Souběžně taky probíhá výstava Adolfa
Růžičky pod názvem“Návrhy nábytku“. O konání
dalších akcí, které budou následovat se veřejnost
včas dozví, a to jak prostřednictvím veřejného
rozhlasu anebo pomocí www.valassko.cz. Na
všechny plánované akce se těší zaměstnanci
našeho zámku.
Sepsala:Eva Zajíčková, kronikářka obce Lešná

večerním autobusem s odjezdem ve 20.04 ze
Vsetína přes Valašskou Bystřici do Rožnova pod
Radhoštěm, ráno ve 4.35 pak vyjede nový spoj
z Hovězí do Vsetína. Díky znovuotevření nového
nadjezdu ve Vsetíně – Bobrkách se také na svoji
původní trasu vrátí autobusy, které ve směru ze
Vsetína na Jablůnku jezdí po „staré cestě“.
S platností nových jízdních řádů dojde taky
ke změně v Bystřici pod Hostýnem. Nově už
nebudou všechny autobusy zajíždět až na
vlakové nádraží. Některé spoje budou končit
na autobusové stanici, odkud cestující odveze
jeden autobus na vlakové nádraží. Stejně bude
organizovaná doprava i z vlakového nádraží. Díky
tomu tak snížíme v ulicích města počet autobusů,
které by vezly jen omezený počet cestujících,
přitom dopravní obslužnost mezi autobusovým
a vlakovým nádražím zůstane zachována.
Cestující také zaznamenají některé změny
v zastávkách. Na lince Uherské Hradiště –
Tučapy – Ořechov bude cestujícím nově
sloužit zastávka „Tučapy, hřiště“. Dojde také
k přejmenování zastávky „Brumov-Bylnice,
hájenka“ na „Brumov-Bylnice, U Lipy“, zastávka
„Brumov-Bylnice, Sidonie, státní statek“ bude
nově
označená
„Brumov-Bylnice,
Sidonie,
rekreační středisko Pohoda“.
„Všechny změny, k nimž od 13. června dojde,
najdou cestující na jízdních řádech na zastávkách
i na webových stránkách www.idzk.cz,“ uzavírá
Ing. Martin Štětkář.
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Železniční tratě ve Zlínském kraji procházejí
rekonstrukcí
Zlín, 16. 6. 2021 — Nová nástupiště, opravené
výpravní
budovy,
bezpečnější
železniční
přejezdy… Cestující po železnici ve Zlínském
kraji si mohou i v letošním roce všimnout, že
na tratích po celém regionu probíhají větší
i menší stavební práce. Investorem akcí je státní
organizace Správa železnic. Projekty představil
Ing. Ladislav Kašpar, ředitel oblastního ředitelství
Správy železnic v Olomouci.
Hotové akce
K nejviditelnějším akcím, které už jsou
dokončené, patří rekonstrukce
výpravní
budovy v zastávce Lhotka nad Bečvou na trati
280 Hranice na Moravě – Horní Lideč. Objekt
získal novou fasádu, cestujícím je k dispozici
opravená čekárna a hygienické zařízení (náklady
9 mil. Kč).
Na dalších zastávkách v kraji proběhla
rekonstrukce nástupišť: Na trati 341 Staré
Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk
bylo zrekonstruována nástupiště v zastávce
Šumice, přičemž byl vybudován bezbariérový
přístup a upravena budova čekárny (37 mil.
Kč), v květnu byla na stejné trati provedena
rekonstrukce nástupišť v zastávkách Vésky
a Popovice (9,7 mil. Kč). Na trati 282 Vsetín –
Velké Karlovice došlo k rekonstrukci zastávky
Karolinka-zastávka,
která
nově
získala
bezbariérový přístup (13,5 mil. Kč). Na stejné
trati byla letos dokončena rekonstrukce čtyř
přejezdů (téměř 65 mil. Kč).
Probíhající akce
V současné době probíhá oprava trati 280
v úseku mezi Bystřičkou a Jablůnkou
v celkové výši 173 mil. Kč.
Na trati č. 330 z Břeclavi do Přerova probíhá
už od loňského roku postupný přechod ze
stejnosměrného napětí na střídavé. Stavba
bude ukončena v září příštího roku a její
součástí je také příprava na budoucí elektrifikaci
trati Otrokovice – Zlín střed – Vizovice a tratí
mezi Veselím nad Moravou, Starým Městem
u Uherského Hradiště, Luhačovicemi a Brumovem-Bylnicí. Náklady na akci se pohybují kolem
2 miliard Kč.

Akce před zahájením
Z
nejvýznamnějších
akcí,
které
budou
ještě v tomto roce zahájeny, je třeba zmínit
rekonstrukci stanice Vsetín. Začne v září
a dojde při ní k redukci kolejiště, aby mohla
být vybudována nástupiště s mimoúrovňovým
přístupem díky dvěma podchodům. Vznikne
také nová výpravní budova, která bude sloužit
jako společný odbavovací terminál pro vlakovou
i autobusovou dopravu. Předpokládané náklady
jsou 2,2 miliardy Kč.
V srpnu by měla být zahájena také rekonstrukce
stanic Holešov (430 mil. Kč) a Bystřice
pod Hostýnem (591 mil. Kč), které získají
bezbariérový přístup. V Bystřici pod Hostýnem
vznikne nová výpravní budova.
V červnu začíná také rekonstrukce zastávek
Rajnochovice a Popov, přičemž obě získají
bezbariérový přístup. Ve druhé polovině
roku začnou ještě rekonstrukce přejezdů ve
Zborovicích, Zdounkách a v Uherském Ostrohu.
Počítá se také s opravou výpravních budov
v Holešově a v Tlumačově.
O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je
projekt, který propojuje módy veřejné dopravy
ve Zlínském kraji v jeden ucelený systém
s jednotnými standardy kvality a možností
cestování na společnou jízdenku. Cílem je zvýšení
komfortu
cestujících,
konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy a zlepšení kvality
života v kraji. O provoz systému IDZK se stará
krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).
Kontakt pro média:
Mgr. Jan Malý – manažer marketingu
maly@koved.cz / +420 704 698 624 / www.idzk.cz
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Nejefektivnější využití
sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou položkou
našich domácích rozpočtů, největší položkou
jsou náklady na vytápění tvořící průměrně
okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat
díky zateplování domů, výměně oken apod.
Druhou největší položkou je ohřev vody, který
tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává
z pohledu možných úspor stranou, přitom
existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově
dostupné řešení.

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné
montáže vyjde po odečtení dotace na cca
60.000,– Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí
na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji
návratnou investici do fotovoltaického systému na
trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností.
Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci
35.000,– Kč z programu Nová zelená úsporám.
Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz
nebo na tel. 606 796 406.

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS
Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu
prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře
využít sluneční energii. Jedná se o patentované
řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve
Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek
zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických
panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké
kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho
domu a celá montáž se zvládne za jeden den.
Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně
řečeno, sluneční energie přemění na elektřinu,
kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba
toho, který už doma máte. Výhodou také je,
že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy
s distributorem.
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SPOLEHLIVÝ

INTERNET
MODERNÍ

TELEVIZE
Kvalitní servis
7 dní v týdnu!

SychrovNET s r.o.

Ozvěte se nám!

Náměstí 74/14
Valašské Meziříčí

tel. 571 999 131
www.sychrovnet.cz

Zpravodaj

Obce Lešná

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

