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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás pozdravil prostřednictvím
prvního čísla zpravodaje roku 2019! Zimní
období končí, kalendářně nám již začalo jaro, a
v některých dnech je poznat, že sluníčko nabývá
na síle a blíží se dlouhodobě vyšší teploty. Jistě
se všichni těšíme na slunečné dny, kdy sice opět
začnou práce na zahrádkách a bude větší shon,
ale probouzející se příroda nám toto zvýšené
úsilí vrátí povzbuzením a nenahraditelnou jarní
energií.

případně novou realizací části veřejného
osvětlení, podobně jako bylo realizováno loni
na Perné. Ve Lhotce máme ne ČEZ požádáno o
dotaci na nový přechod přes komunikaci směrem
ke hřišti. To byly okrajově zmíněné ty větší
investiční záměry, samozřejmě máme připraveno
spoustu menších dalších záměrů a prací, které
budeme letos realizovat, připravovat, například
přípravy na nové trasy chodníků, opravy budov
apod. S těmito pracemi vás budeme postupně
informovat v průběhu roku.

V průběhu zimního období, které již skončilo,
probíhaly běžné práce na zajištění schůdnosti
chodníků a cest, včetně dalších údržbových
prací, štěpkování, údržba zeleně (stromů) apod.
Od poloviny března začaly probíhat práce na
odstranění zimních posypů silnic v našich obcích.
Termínově jsme práce zahájili co nejdříve, i když
ještě hrozily sněhové nadílky, ale katastr naší
obce je poměrně rozsáhlý, a zvyšující se prašnost
je obtěžující. Také konající se Valašská Rallye
pomohla zajistit údržbu ze strany SÚS VM, která
nám vyšla vstříc a zajistila odklizení posypu na
našich komunikacích přednostně. Dále probíhá
štěpkování, které se naši občané naučili hojně
využívat.

Z hlediska příprav velkých projektů jsou prioritou
pro obec dva velké úkoly. Prvním, který zmíním,
je dokončení územního plánu Obce Lešná (všech
jeho místních částí) a jeho přijetím v platnost a
tím největším a pro toto funkční období nejvíce
důležitým je odkanalizování obce (opět myšleno
všech místních částí) a likvidace splaškových vod
pomocí obecních čistíren odpadních vod. Pokud
jde o projekt odkanalizování, jeho dokončení
a stavební povolení je smluvně domluveno na
termín září 2019, poté bude probíhat zajištění
financí a příprava realizace, k tomuto tématu
budeme průběžně podávat informace, každých
14 dní máme s dodavatelem projektu výrobní
výbor, kde se intenzívně řeší všechny důležité
oblasti. V této věci vás poprosím o vstřícnost
při vyřízení dokumentů a souhlasů s uložením
vedení kanalizace, jelikož budete mnozí z vás
znovu osloveni. Krátce se vrátím k územnímu
plánu, který je upraven téměř do finální podoby.
V této souvislosti zmíním místní referendum,
které v naší obci proběhlo 22.3.2019. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravách a také byli v komisích, bylo to
poměrně náročné a velké poděkování patří
všem spoluobčanům, kteří k referendu přišli a
projevili svůj názor, jelikož jim není jedno, jaká
bude budoucnost v naší obci a na našem území.
S výsledky referenda budou před schválením ÚP
pracovat zastupitelé a pomůže nám k uplatnění
regulací záměrů na našem katastru.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem krásné
jarní dny, veselé Velikonoce a mnoho sil do celého
letošního roku 2019!

Již v loňském roce a dále v zimním období jsme
připravovali k realizaci několik záměrů, které
chceme v průběhu roku zrealizovat. Na některé
záměry jsme žádali dotace, uvidíme, zda nám
budou dotace přiděleny, ale i bez těchto dotací
se chystáme zrealizovat nové zázemí – výletiště
v Jasenici, opravit a vybavit brankami, sítěmi
a dalším vybavením zelené hřiště (pro malou
kopanou), opravit a zateplit DPS v Jasenici s
tím, že zde vzniknou další dva byty. Na Perné je
připraven projekt pro stavební úpravy objektu
hasičské zbrojnice, kde vzniknou dva byty, také
připravujeme opravu KD, sociálního zázemí a
sálu. Rovněž KD – sál na Vysoké bude opraven,
elektroinstalace je zde již nevyhovující, bude
vyměněna a realizováno nové osvětlení včetně
zateplení stropu. Také v Lešné dojde letos k
opravám KD – dolní sál a restaurace, kde bude
realizována nová kuchyně a její zázemí současně
s elektroinstalací a osvětlením. Ve Lhotce,
Přílukách a Mštěnovicích se počítá s opravami,

Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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Výpis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lešná,
konaného dne 30. 1. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje: Předložený návrh rozpočtu na rok 2019, takto příjmy ve výši celkem
41 595 300 Kč z toho daňové příjmy 34 557 000 Kč, příjmy nedaňové 6 303 000 Kč, přijaté dotace 735 300
Kč. Výdaje celkem 48 450 000 Kč, z toho běžné výdaje 28 540 000 Kč a kapitálové výdaje 19 910 000 Kč.
Schodek hospodaření - 6 854 700 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Ve výdajích jsou
schváleny transfery zřízeným PO – MŠ Lešná ve výši 1 100 tis. Kč a ZŠ Lešná 2 450 tis. Kč. Ostatním
organizacím transfery ve výši 600 tis. Kč. Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu jsou proti návrhu
navýšeny o částku 106 tis. Kč (finanční vypořádání ze SR o 1 tis. Kč; místní referendum 105 tis. Kč).
V rozpočtu jsou zahrnuty fondy: Sociální a Fond rozvoje a bydlení.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje: Radu Obce Lešná ke schválení případných rozpočtových úprav.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci rady obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Směnu části pozemku p. č. 825/1 o výměře cca 61 m2 a ve vlastnictví
Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za část pozemku p. č. 77/3 o výměře 18 m2 vše v k.
ú. Perná u Valašského Meziříčí, které jsou ve vlastnictví manželů xxx, trvale bytem xxx. Přesné výměry
a nová p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené se směnou bude hradit Obec Lešná.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Odkup části pozemku p. č. 825/3 o výměře cca 102 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od paní xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2 a zároveň dochází na odkupované
části pozemku p. č. 825/3 k zániku věcného břemene paní xxx a pana xxx oba trvale bytem xxx. Přesné
výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit
kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 825/5 o výměře cca 73 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od paní xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 77/16 o výměře cca 93 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od paní xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 77/21 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od pana xxx, trvale xxx, za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 79 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od pana xxx, trvale bytem xxx, za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 766/1 o výměře cca 202 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od pana xxx, trvale bytem xxx, cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanoveno dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: prodej části pozemku p. č. 855/1 o výměře 29 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí paní xxx, trvale bytem xxx, za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanoveno dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit prodávající.
Zastupitelstvo obce schvaluje: prodej části pozemku p. č. 855/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí manželům xxx, oba trvale bytem xxx, za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p.
č. bude stanoveno dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit prodávající.
Zastupitelstvo obce schvaluje: směnu části pozemku p. č. 825/1 o výměře cca 159 m2 a ve vlastnictví
Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za část pozemku p. č. 763/7 o výměře 71 m2 vše v k. ú.
Perná u Valašského Meziříčí, které jsou ve vlastnictví pana xxx, trvale bytem xxx. Přesné výměry a nová
p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené se směnou bude hradit Obec Lešná.
Zastupitelstvo obce schvaluje: směnu části pozemku p. č. 855/1 o výměře cca 29 m2 a ve vlastnictví
Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za část pozemku p. č. 765 o výměře 54 m2 vše v k. ú.
Perná u Valašského Meziříčí, které jsou ve vlastnictví manželů xxx, oba trvale bytem xxx. Přesné výměry
a nová p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené se směnou bude hradit Obec Lešná.
Zastupitelstvo obce schvaluje: směnu části pozemku p. č. 855/2 o výměře cca 6 m2 a ve vlastnictví
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Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za část pozemku p. č. 763/9 o výměře 21 m2 vše v k. ú.
Perná u Valašského Meziříčí, které jsou ve vlastnictví pana xxx, trvale bytem xxx. Přesné výměry a nová
p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené se směnou bude hradit Obec Lešná.
Zastupitelstvo obce schvaluje: části pozemku st. p. č. 94 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Perná u Valašského
Meziříčí od manželů xxx, oba trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 763/29 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Perná
u Valašského Meziříčí od pana xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 763/32 o výměře cca 10 m2 a části pozemku
p. č. 763/33 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Perná u Valašského Meziříčí od manželů xxx, oba trvale bytem
xxx za cenu xxx Kč/m2. Přesné výměry a nové p. č. budou stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené
s odkupem pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup části pozemku p. č. 764/3 o výměře cca 20 m2 a části pozemku
p. č. 764/1 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Perná u Valašského Meziříčí od paní xxx, trvale bytem xxx za cenu
xxx Kč/m2. Přesná výměra a nové p. č. bude stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené s odkupem
pozemku bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce Lešná: v souladu s ust. § 14 zák. č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně
některých zákonů, rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území obce Lešná o otázkách:
1.
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo připravovaný územní plán obce Lešná
v podobě, která podmiňuje využití návrhových ploch výroby a skladování v průmyslové zóně
nacházející se v obci Lešná v katastrálních územích Příluky a Lhotka nad Bečvou zpracováním
územní studie?“
2.
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo připravovaný územní plán v podobě,
která v návrhových plochách výroby a skladování v průmyslové zóně nacházející se v obci Lešná
v katastrálních územích Příluky a Lhotka nad Bečvou neumožní výstavbu provozů těžkého
průmyslu, jako jsou hutnictví, strojírenství, chemický průmysl a petrochemie včetně povrchových
úprav, lisování a drcení materiálů a neumožní skládkování nebezpečných odpadů?
O vyhlášení místního referenda bylo rozhodnuto z následujících důvodů. Obec Lešná finalizuje návrh
nového územního plánu, který nahradí dosud platný územní plán z roku 1996, jelikož se jedná o nový
návrh za poměrně dlouhou dobu, došlo při návrhu k situacím, kdy využití stávajících ploch v původním
územním plánu (především v průmyslové zóně) vykazuje poměrně benevolentní využití pozemků,
umožňující umístěné prakticky jakéhokoliv druhu výroby, bez ohledu na životní prostředí a především
obyvatelstvo zde žijící. V novém návrhu územního plánu je jednak ze zákona nutné více specifikovat
přípustné a nepřípustné využití území, ale současně Obec Lešná má právo ovlivnit nové využití zástavby,
především té, která má na životní prostředí a život občanů vliv největší. Již v minulosti zde bylo podepsáno
několik petic a bylo občany jednoznačně deklarováno, že jim není lhostejné, v jakém životním prostředí
žijí. Minulé zastupitelstvo podniklo kroky k regulaci využití návrhových ploch, především v průmyslové
zóně. Nově zvolení zastupitelé navazují na předchozí práci v návrhu územního plánu, ovšem zároveň
chtějí maximálně respektovat názor občanů, a to především ve fázi dokončení návrhu projektu územního
plánu, pokud lze návrh změnit, než po vydání územního plánu následnými peticemi. Zastupitelstvo obce
Lešná se proto usneslo, že rozhodnutí o podobě budoucího rozvoje území obce, které bude závazným
vodítkem pro kroky zastupitelstva obce v procesu pořizování nového územního plánu, svěří přímo do
rukou samotných občanů obce, a proto vyhlašuje toto místní referendum.
Náklady spojené s provedením místního referenda budou obdobné jako při provádění voleb do
zastupitelstva obce. Náklady budou tvořit zejména náklady na mzdy, odměny, stravné, pojištění, poštovné,
dopravu, komunikace, informační kampaň, techniku, materiál (obálky, lístky, kancelářské potřeby,
vybavení hlasovací místnosti). Odhadovaná výše nákladů na provedení místního referenda činí přibližně
105 000,– Kč a bude hrazena z rozpočtu obce z prostředků určených pro běžné výdaje.
Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu budou představovat náklady na
dokončení pořízení nového územního plánu obce, neboť rozhodnutí přijaté v místním referendu má být
závazným vodítkem pro kroky zastupitelstva obce v rámci procesu pořizování nového územního plánu.
Předpokládané náklady na dokončení nového územního plánu obce činí odhadem 50 000,– Kč a budou
hrazeny z rozpočtu obce z prostředků určených pro územní plánování.
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Zastupitelstvo obce stanovuje: den konání místního referenda na 22. 3. 2019 a dobu hlasování na 8:00
až 22:00 hod.
Zastupitelstvo obce stanovuje: v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zák. č. 22/2004 Sb. výši odměn
za výkon funkce členů místní komise pro místní referendum tak že, pro předsedu a zapisovatele místní
komise stanoví odměnu ve výši 2 670,– Kč a pro každého dalšího člena místní komise odměnu ve výši
1 907,– Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Zastupitelstvo obce Lešná pověřuje starostu obce zajištěním vyhlášení
místního referenda na úřední desce obecního úřadu a provedením kroků nezbytných k organizaci
a zabezpečení konání místního referenda.
Zastupitelstvo obce schvaluje: rozpočtové opatření č. 5/2018. Příjmy jsou navýšeny o 539 tis. Kč
(daňové příjmy 539 tis. Kč) a výdaje navýšeny o 539 tis. Kč (z toho činí 76 tis. Kč kapitálové výdaje, 448
tis. Kč běžné výdaje a 15 tis. Kč transfery). Financování je 0 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje: podání žádosti o dotaci na akci „Výletiště v Lešné – Jasenici“ v dotačním
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zastupitelstvo obce schvaluje: podání žádosti o dotaci na akci „Oprava mostku na silnici č. III/0487“
v dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zastupitelstvo obce schvaluje: sazbu nově vzniklých pozemků po pozemkových úpravách v k. ú. Příluky
ve výši 4,5896 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje: sazbu nově vzniklých pozemků po pozemkových úpravách v k. ú.
Mštěnovice ve výši 3,3247 Kč/m2.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ
V MÍSTNÍM REFERENDU 22. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Lešná v souladu s ust. § 14 zák. č. 22/2004 Sb. rozhodlo dne 30. 1. 2019 usnesením č.
Z 3/21 o vyhlášení místního referenda na území obce Lešná, a to o otázkách:
1.
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo připravovaný územní plán obce Lešná v
podobě, která podmiňuje využití návrhových ploch výroby a skladování v průmyslové zóně
nacházející se v obci Lešná v katastrálních územích Příluky a Lhotka nad Bečvou zpracováním
územní studie?“
2.
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo připravovaný územní plán v podobě,
která v návrhových plochách výroby a skladování v průmyslové zóně nacházející se v obci Lešná v
katastrálních územích Příluky a Lhotka nad Bečvou neumožní výstavbu provozů těžkého průmyslu,
jako jsou hutnictví, strojírenství, chemický průmysl a petrochemie včetně povrchových úprav,
lisování a drcení materiálů a neumožní skládkování nebezpečných odpadů
Referendum proběhlo dne 22. března 2019. Komise pro hlasování v referendu (dále jen „komise“) po
ukončení hlasování provedla sčítání hlasů s níže uvedenými výsledky.
Oprávněné osoby odpověděly na položenou otázku č.1 ANO, místní referendum je platné
a rozhodnutí přijaté v místním referendu je závazné.
Oprávněné osoby odpověděly na položenou otázku č.2 ANO, místní referendum je platné
a rozhodnutí přijaté v místním referendu je závazné.
Počet hlasovacích okrsků v obci a počet komisí, které předaly výsledek hlasování
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci (místní části) ve výpisech
ze seznamu oprávněných osob

7
1646

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky

837

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

837

Celkový počet platných hlasů

831

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ – otázka č. 1

782

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“ – otázka č. 1
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Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku
a zdržely se tak hlasování – otázka č. 1
Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ – otázka č. 2

4
669

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“ – otázka č. 2

40

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku
a zdržely se tak hlasování – otázka č. 2

6

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných
v seznamu oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky
byl 837 z celkového počtu 1 646 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných osob,
což je 50,85 %. Proto je místní referendum platné.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných
osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ u otázky č. 1 byl 782, což je 93,43 %
z celkového počtu oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, a zároveň 47,51
% z celkového počtu oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Minimální počet hlasů
pro závaznost je 411,5 Proto rozhodnutí přijaté v místním referendu je závazné.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných
osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ u otázky č. 2 byl 669, což je 79,93 %
z celkového počtu oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, a zároveň 40,64
% z celkového počtu oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Minimální počet hlasů
pro závaznost je 411,5 Proto rozhodnutí přijaté v místním referendu je závazné.

Důležité informace pro občany
Voda

Cena vody od 1. ledna 2019

						bez DPH
Lešná						
31,45 Kč
Lhotka nad Bečvou				
31,45 Kč
Mštěnovice					
42,00 Kč
Obec Choryně				
23,53 Kč
Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky		
42,00 Kč

DPH 15 %
4,72 Kč
4,72 Kč
6,30 Kč
3,53 Kč
6,30 Kč

celkem
36,17 Kč
36,17 Kč
48,30 Kč
27,06 Kč
48,30 Kč

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

Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
7. 5. , 4. 6. , 2. 7. , 6. 8. , 3. 9. , 1. 10. , 5. 11. 3. 12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
5. 6. , 4. 9. , 4. 12.

Cena komunálního odpadu pro rok 2019 je 440 Kč/osoba.

Poplatek za psa

Poplatek za psa
Splatnost do 31. května 2019. Částka činí 100,– Kč na jednoho psa a rok.
Poplatky lze uhradit:
1.
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech
(bankovní účet číslo 1760579339/0800)
2.
Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika)
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Očkování psů a koček

V sobotu 27. dubna 2019 proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině a jiným nemocem.
Cena je 200,– Kč/ks. Očkování provede MVDr. Jarmil Dobeš.
Lhotka n. B.
Lešná		
Perná		
Vysoká		
Jasenice
Příluky
Mštěnovice

9:00 hod.
9:30 hod.
10:15 hod.
10:45 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
11:45 hod.

u
u
u
u
u
u
u

hasičské zbrojnice
obecního úřadu
bývalé Jednoty
zbrojnice
obchodu
kaple
kulturního domu

Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné, dle požadavku majitele

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Poslední listopadové páteční odpoledne roku 2018 bylo věnováno Adventnímu zastavení, které
se uskutečnilo za spolupráce Obce Lešná a kulturní komise. Každý ze zúčastněných si snad našel
alespoň trošku to své. Děti z mateřské školy a z družiny si připravily pásmo tematických básniček.
Děti si pak mohly vyrobit různé vánoční výrobky v tvořivé dílničce. Uskutečnil se rovněž i drobný
jarmark s různými vánočními i nevánočními pochutinami. V letošním roce se na Vás budeme těšit
v pátek 29. listopadu 2019 opět na dalším Adventním zastavení.

DISCO RETRO PLES
V pátek 15. února 2019 se konal DISCO RETRO PLES, na jehož organizaci se podílela Obec Lešná společně
s Kulturní komisí. Všichni jsme se mohli vyřádit na tanečním parketu na hudbu z 70., 80., 90. let a v pozdějších
hodinách i na tu současnou. Večer byl zahájen úchvatným vystoupením bubeníků z Valašského Meziříčí.
Další dvě vystoupení byly v podání seniorek z taneční školy ANERI z Valašského Meziříčí. Tanečnice potěšily
naše oči dobovým vystoupením ve stylu spartakiády. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci této akce. Rovněž děkujeme všem sponzorům.

Společenská kronika
S nástupem platnosti GDPR je v našem Zpravodaji ukončeno zveřejňování jmen oslavenců, narozených dětí
a zemřelých. K tomuto je nutný písemný souhlas.
Kdo však má zájem být zveřejněn ve Společenské kronice našeho Zpravodaje, může vyplnit
formulář „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“, který je k dispozici na matrice nebo jej najdete
na www.obec-lesna.cz v sekci formuláře ke stažení.
Jubilanti by byli jako doposud uváděni ve věku 50, 60, 70, 80, 90 let, tj. kulaté výročí.
Blahopřání by bylo zveřejněno pouze uvedením jména, příjmení a obce bez čísla popisného. To platí i pro
rubriku úmrtí a narození. Za zemřelého vyplní formulář pozůstalý manžel/ manželka a za dítě rodič.
Vyplněný formulář je však nutno předat na matriku osobně.
V současné době bez souhlasu dotyčných je společenská kronika v této podobě:
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

90 let

Leden 2019

1

1

-

2

-

Únor

2

2

1

-

-

Březen

3

3

5

-

-

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

7

Obce Lešná

Narození
Leden 2019
Únor
Březen (do 12.3.)

3
2
-

Úmrtí
Leden

2

Únor

2

Březen

3

Vítání občánků
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní přivítání nových občánků, které se uskuteční v sobotu
dne 25. 05. 2019 v Zámku v Lešné. V tento den přivítáme děti narozené od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019 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 30. 04. 2019.
Po zaevidování zašleme oficiální pozvánku poštou.
Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Zájezd pro naše seniory
Obecní úřad pořádá pro seniory zájezd v úterý 4. června 2019.
Trasa zájezdu:
Čechy pod Kosířem – prohlídka zámku, procházka parkem s výkladem, Muzeum kočárů
Mladečské jeskyně
Společně shlédneme interiéry zámku zařízené ve stylu Františka Josefa II. vyzdobené díly Josefa Mánesa.
Prohlídka trvá 45 minut, vstupné hradí Obecní úřad.
Následuje komentovaná prohlídka parku včetně návštěvy tzv. Červené věže a Mánesova altánu s unikátní
kolekcí děl Josefa Mánesa majících vztah k Hané. Prohlídka trvá rovněž 45 minut, vstupné hradí Obecní úřad.
Dále navštívíme Muzeum historických kočárů. Zde jsou k vidění zrestaurované kočáry slavných osobností,
kočárové lucerny a panské sáně. Prohlídka je komentovaná s videoprojekcí a trvá 1 hodinu. Vstupné opět
hradí Obecní úřad.
Ve 12.30 hodin je zajištěn společný oběd v penzionu Mánes, který je v blízkosti Muzea kočárů. Oběd
s polévkou stojí 120,– Kč a hradí si každý sám.
Po obědě pojedeme do Mladečských jeskyní. Trasa je 380 m a prohlídka trvá cca 50 minut. Vstupné je 100,–
Kč a hradí si tady každý sám.
Přihlásit se můžete na tel. 571 635 022 u matrikářky, osobně v kanceláři matriky nebo na e-mail:
matrika@obec-lesna.cz. nejpozději však do středy 29. 5. 2019!!!
Odjezd autobusu:
Mštěnovice 6.30 hod.
zastávka u bývalého kult. domu
Příluky		
6.35 hod.
u kaple
Jasenice
6.40 hod.
zastávka u kult. domu
Perná		
6.45 hod.
křižovatka
Lešná		
6.50 hod.
u kulturního domu
Lhotka n/B
7.00 hod.
u vepřína
Těšíme se na vaši hojnou účast tak jako v loňském roce!
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Proč se pálením zbavovat toho nejlepšího kompostu?
Je krásné jarní odpoledne. Děti běhají po zahradě, hrabou se v písku, houpají se na houpačkách. Najednou
se zahrada zahalí do štiplavé mlhy. Scénář je vždy stejný:
1) pochytat všechny děti, zavřít je do domu
2) proběhnout všechny místnosti a zavřít okna
3) vyběhnout ven a zkontrolovat stav pověšeného prádla. Prádlo posbírat, pokud to má ještě smysl.
Před odchodem z domu v jarním a podzimním období je potřeba splnit bod 2 a 3. Pro jistotu…

Proč nepálit na zahradě listí a uhrabanou trávu:
Při pálení listí a dalšího vlhkého bioodpadu všichni v blízkém okolí vdechují polycyklické
aromatické uhlovodíky. Ty poškozují játra a ledviny a způsobují rakovinu plic, trávícího traktu a
kůže. Kromě nich vznikají při pálení saze (způsobují kardiovaskulární problémy, nejvíce ohroženy
jsou těhotné ženy a důchodci) a oxid uhelnatý (váže se na krevní barvivo a znemožňuje přenos
kyslíku do plic a tkání).
Při pálení se člověk zbavuje úžasného kompostu.
Obzvlášť
listí
je
pro
zahradu
opravdovým
darem.
Některé
zdroje
doporučují
listí
ze
zdravých
stromů alespoň na části zahrady vůbec nehrabat.
Listí slouží jako ochrana před mrazem, je skvělým
hnojivem
pro
trávník
a
útočištěm
pro
užitečný
hmyz, např. slunéčka sedmitečná. Jejich larvy vás za odměnu
zbaví mšic.
Dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
lze v otevřených ohništích, zahradních krbech a v
otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem, přičemž tato paliva nesmí být kontaminována chemickými
látkami. Všechny ostatní materiály se spalovat nesmí. To platí, i pokud je bioodpad vlhký. Při
úklidu zahrady by tedy stálo za to zvážit, zda by místo otravování již tak dost zkoušeného ovzduší
nestálo za to založit někde v rohu zahrady druhý či třetí kompost.
Zdroje:
https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/kdy-a-jak-se-smi-palit-listi.A161121_114014_hobby-zahrada_bma
https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/kompost-listovka-jak-na-to.A161031_110730_hobby-zahrada_bma
https://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/proc-nehrabat-listi/
www.arnika.org
Ing. Ludmila Podzemná, Lešná, členka Komise pro životní prostředí při OÚ v Lešné

Základní škola Lešná
Den otevřených dveří v ZŠ Lešná
V úterý 12. 3. 2019 proběhl v ZŠ Lešná den otevřených dveří. Tato akce se již tradičně těší velkému
zájmu veřejnosti. V průběhu dne se mohli zájemci přesvědčit o tom, že naše škola nabízí podnětné,
bezpečné a tvořivé prostředí. Bylo možné si prohlédnout jednotlivé třídy školy, speciální učebny, jídelnu,
tělocvičnu i prostory družiny a školního klubu.
Školu navštívili rodiče našich stávajících i budoucích žáků i jejich prarodiče. Zavítali k nám také
bývalí žáci, kteří měli možnost porovnat, jak se změnily podmínky výuky v době jejich školní docházky
a v současnosti. Mnoho z nich využilo i možnosti navštívit výuku, případně pohovořit s učiteli či
s vedením školy. Potěšující byla i návštěva školy bývalých zaměstnanců s jejich malými potomky.
Poděkování patří žákyním a žákům deváté třídy, kteří příchozí vítali a ochotně prováděli po prostorách
školy. Celou prohlídku všem jistě zpříjemnila jarní výzdoba, z krásných výtvorů našich žáků.
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Divadelní představení pro mladší děti
Tak jako každý rok se i letos přihlášení žáci z 1. - 3. třídy účastní divadelních představení ve Zlíně.
Zájem o divadlo je opravdu veliký a celkový počet zájemců se vyšplhal na číslo 46.
Na podzim jsme v divadle zhlédli zdramatizovanou pohádku od Hanse Christiana Andersena Sněhová
královna. V lednu nás čekalo divadelní představení Královna Koloběžka, které pro malé diváky
zinscenovalo Moravské divadlo v Olomouci. Na konci března nás čeká pohádka Hastrman Tatrman,
se kterým zajisté zažijeme nejedno dobrodružství. Poslední inscenací tohoto školního roku bude
představení Jů a Hele pražského divadla Loudadlo.

Rebecca

Mgr. Žaneta Ondruchová

Svátek svatého Valentýna jsme s žáky 2. stupně netradičně oslavili návštěvou večerního muzikálového
představení Rebecca, které uvedlo Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě. Muzikál byl zpracován na motivy
mysteriózního románu Daphne du Maurier Mrtvá a živá. Kromě vynikajících hereckých a pěveckých
výkonů nás nadchla i interaktivní scéna, která dodávala již tak silnému příběhu na intenzitě.
Představení jsme si užili a už teď se těšíme na další.
Mgr. Irena Chytilová

Dopravní hřiště
Jako každým rokem, i letos se čtvrťáci ZŠ Lešná snaží získat Průkaz cyklisty. Na podzim navštívili
dvakrát Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí, absolvovali teoretickou i praktickou přípravu.
V únoru se také zúčastnili akce Valašská rally. Napsali testy a na přednášce vyslechli spoustu cenných
informací k dopravní výchově.
Na jaře ještě dvakrát pojedou na dopravní hřiště. Při závěrečné lekci, v případě úspěšného napsání
testů a zvládnutí praktické části, mají žáci možnost získat průkaz cyklisty. Ten je opravňuje od 10 let
jezdit samostatně na kole bez doprovodu dospělé osoby.
Mgr. Božena Štachová

Recitační soutěž na Základní škole Lešná
Dne 13. 3. 2019 proběhl na Základní škole v Lešné další ročník recitační soutěže. Účast byla hojná,
zejména v prvních dvou kategoriích, kterou tvořili žáci 1. až 4. třídy. Žáků z druhého stupně se dostavilo
méně, ale přesto byli pochváleni za odvahu. Básničky byly veselé i vážnější a porota měla těžkou práci
vybrat ty nejlepší recitátory.
V kategorii 1. a 2. tříd:
				
				
V kategorii 3. a 4. třídy:
				
				
V kategorii 5. - 8. třídy:
				
				

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:

Viktorie Šoborová
Barbora Podzemná, Štěpánka Pernická
Anna Górna, Taťána Valášková
David Chuděj
Kristýna Pavlištíková, Barbora Stodůlková
František Macháč
Nela Hrušková
Gábina Šebestová
Soňa Hrušková

Mgr. Jana Hambálková
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Mateřská škola Lešná
Zápis dětí do Mateřské školy v Lešné se bude konat
ve čtvrtek 16. 5. 2019 v ředitelně školy od 8.00 do 15. 00.
Budou vyvěšeny plakátky a rodiče budou upozorněni hlášením
místního rozhlasu.
Zároveň bude ve školce probíhat „Den otevřených dveří“, kdy si
rodiče mohou prohlédnout prostory školy, účastnit se vzdělávání
dětí v dopoledních hodinách.
V tento den bude od 9 hodin divadelní představení ve školce
„Povídání o pejskovi a kočičce“.

Všichni se na Vás srdečně těšíme!

Děti z MŠ Lešná plavání baví
Od listopadu již tradičně s našimi
předškoláky jezdíme do Hranic,
kde se děti účastní plaveckého
kurzu. Je to okamžik, na který se
většina malých vodomilů těší a i ti,
kteří ještě mají z vody ostych, dělají
pod vedením zkušených a hodných
plavčic pokroky.
A jak to na takovém plavání vůbec
chodí? Paní učitelky přivedou děti
k bazénu a tam si je převezmou
instruktoři. V prvních lekcích si
„vyzkouší“, jak to jde plaváčkům
v malém bazénu a poté se rozdělí
do skupinek. Ti zdatnější již jdou
do bazénu většího, kde dostanou
například plavací ploutve nebo
pás… A ti, kterým to ve vodě ještě
úplně nejde, zůstávají v menším bazénu, kde trénují základní plavecké dovednosti. Veškerá výuka
probíhá formou her, je doplněna básničkami a na konci každé lekce se děti těší na volné hry, tobogán
nebo pobyt ve vířivce.
Další kurz plavání je tedy za námi. Děti se naučily splývat, potápět se, dýchat do vody, některé dokonce
uplavou i mnoho metrů. Nejdůležitější je, že všichni zvládli nebát se vody.
Zapsala uč. Jana Pečivová
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Lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích
V týdnu od 18. 02. –
22.
02.
2019
proběhl
ve
Velkých
Karlovicích,
ve středisku Razula, již
druhý ročník lyžařského
výcviku. Tato výuka byla
přizpůsobena
žákům
prvního stupně ZŠ, ale také
dětem MŠ. Děti na Razule
byly již první den instruktory
rozděleny dle svého umu
do několika skupin. Tito
instruktoři
se
o
svou
skupinu vzorně starali po
celý lyžařský výcvik. A za to
jim velký dík.
Počasí našim lyžařům velice přálo a děti si tento kurz mohly plně vychutnat a zdokonalovat se dle svých
možností a hranic. To, že máme lyžaře velice šikovné nasvědčuje také to, že ani jeden žáček nepřišel
k žádnému úrazu, ba i lyže a hůlky zůstaly celé.
Poslední den výcviku navštívili i rodiče, kteří přišli své „malé lyžaře“ podpořit a povzbudit. Zároveň se
také mohli přesvědčit o pokrocích u svých ratolestí. Tento den doprovázeli maskot „RAZULÁK“, který
dětem předal medaile.
Všichni si tento lyžařský výcvik velice užili a již nyní se těšíme na třetí ročník, který se uskuteční
v roce 2020.

Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Lešné
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této
celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané
složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek
koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob. V Lešné se
koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2
miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než loni). Z toho
v Lešné 64 039 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na
ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní
centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku 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. Posledním projektem, který bude podpořen z financí
Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské
Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv
zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Výtěžek v Charitě Valašské Meziříčí v letech 2017 – 2019.
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Navštivte Muzeum regionu Valašsko
ZÁMEK LEŠNÁ
5. 4. – 26. 5. 2019
ORIGAMI
Výstava představuje obdivuhodná díla vytvořená japonským uměním skládání papíru.
13. 4 – 22. 4. 2019
VELIKONOCE NA ZÁMKU
Výstava připomíná velikonoční zvyky a ozvláštňuje prohlídku historických interiérů květinovou výzdobou.
13. 4. – 27. 10. 2019
KVETOUCÍ ORNAMENTY
Komorní výstava tisků historických rostlinných ornamentů odhalující jejich skrytou symboliku.
5. 5. 2019, 8:00–12:00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Pozorování ptáků a procházka parkem s ukázkou odchycených ptáků. V případě deštivého počasí
proběhne přednáška v zámku Lešná.
18. 5. 2019, 13:00–17:00 hodin
KVĚTINOVÁ SLAVNOST
Komentované prohlídky parku a historických interiérů, skládání origami, přednáška o využití bylin
a květinový jarmark. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Radegast. Akce je pořádaná ve
spolupráci se spolkem Za zdravé Lešensko.
8. 6. – 27. 10. 2019
MYSLIVOST – MINULOST A SOUČASNOST
Návštěvníci výstavy nahlédnou do historie lovectví i problematiky myslivosti v její dnešní podobě.
8. 6. 2019
LOVU ZDAR!
Akce v zámeckém parku k zahájení výstavy Myslivost – minulost a současnost. Vystoupení sokolníků,
psovodů i trubačů či zajímavostí z myslivecké pedagogiky.

Jednou z tradičních akcí zámku Lešná je Květinová slavnost. Letos proběhne 18. května. Foto archiv Irena Smolková
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Uklízíme pro nás
Srdečně zveme všechny obyvatele našich obcí, mladší i starší, rodiče i děti na dobrovolnickou akci, která
se uskuteční v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Významem této celorepublikové
akce je dokázat, že nám není lhostejná příroda v našem okolí. V těchto dnech se po celé ČR k akci připojí
tisíce dobrovolníků a firem, kteří se vypraví do přírody sbírat odpadky a odstraňovat černé skládky.
V sobotu 6. 4. 2019 proběhne tato akce, jako i v minulých letech i v Lešné, Jasenici, na Perné, v Příluku
organizátorem je Obec Lešná ve spolupráci se spolkem Za zdravé Lešensko, z.s., TJ Lešná, z.s., ČČK
Jasenice, ČSOP Jasenice, z.s., SDH Perná, místní část Příluky. Přihlásit se můžete emailem, telefonicky
nebo osobně na Obecním úřadě v Lešné.
Tel.: 571 635 011, 571 635 022
obec-lesna@obec-lesna.cz
nebo přímo na web stránkách akce Ukliďme Česko
https://www.UklidmeCesko.cz/event/21448/
https://www.uklidmecesko.cz/event/20679
Sraz zájemců:
Lešná		
v 9.00 hodin u Obecního úřadu - vstup od pošty,
Jasenice
v 9.00 hodin u KD,
Perná		
ve 14.00 hodin na výletišti,
Příluky
v 13.00 hodin u autobusové zastávky, kde dostanete pytle,
		
rukavice a plán místa úklidu.
Můžete si vzít i své ochranné pomůcky.
Budeme rádi, když se zapojí i rodiny s dětmi, protože v prostředí, které si sami uklidíme, se nám lépe
bydlí. Akce sdružuje všechny, kterým záleží na přírodě a jejich okolí. Máte-li chuť a elán přidat ruku
k dílu, připojte se letos k úklidové akci i vy.
Cílem akce je uklidit místní části a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily.
Pomozte dobré věci a zapojte se.
Za zdravé Lešensko, z.s., Alena Kološová, email: kolosovaalena@seznam.cz
Za Obec Lešná, Hana Škrlová, místostarostka obce

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 1.června 2019 se uskuteční sběr drobného i nadměrného nebezpečného odpadu:
Obec
Perná - kulturní dům
Jasenice - požární zbrojnice
Jasenice - kulturní dům
Mštěnovice - kulturní dům
Příluky u kaple
Vysoká - u kaple
Lhotka n.Bečvou - požární zbrojnice
Lhotka n.Bečvou - křižovatka horní konec
Lešná - mateřská škola
Lešná - Monros

Příjezd
7:30
8:10
8:30
9:00
9:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:50

Odjezd Doba přistavení
8:00
30 minut
8:30
20 minut
8:50
20 minut
9:30
30 minut
10:10
30 minut
10:50
30 minut
11:20
20 minut
11:40
20 minut
12:15
25 minut
12:50
30 minut

Přineste tento odpad:
Baterie, chemikálie, léky, teploměry, zářivky, výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy, laky, ředidla
do nátěrových hmot, olej, televizory, lednice, pneumatiky.
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Spolek Za zdravé Lešensko, z. s.
Vás srdečně zve na přednášku

o

Využití léčivých bylin
Dne 18. 5. 2019 od 13,30 do 14,30 hod
v sále zámku v Lešné.
Akci pořádáme v rámci Květinové slavnosti ve spolupráci
S Muzeem regionu Valašsko

Za zdravé Lešensko, z.s., Alena Kološová,
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Ohlédnutí za zimou v Přílukách a Mštěnovicích
V zimě je vždy více času na sousedská setkání, potkali jsme se několikrát. Děti na mikulášské besídce, kdy
jim čekání na rej čertů a Mikuláše s nadílkou ukrátil ilustrátor Adolf Dudek s pořadem Malujeme Vánoce.
Děti malovaly, zpívaly, seznamovaly se s adventními tradicemi, a při tom se i s rodiči dobře pobavily. Na
Nový rok jsme se sešli tradičně u ohňostroje.
2. 2. 2019 jsme se sešli na třetím ročníku koštovačky pálenek, slaného pečiva a pomazánek. Na akci
se pečlivě připravovaly hospodyňky i hospodáři. Chlapi již od podzimu nakládali ovoce a dámy testovaly
recepty. V den D už po obědě přihlašovali své vzorky a posléze usedli k hodnocení. A že byl úrodný rok,
bylo přihlášeno 25 vzorků ovocných pálenek a k zakousnutí 12 druhů pomazánek a 8 druhů slaného pečiva.
Odborná porota označila za nejlepší slivovici z trnek P. Stolaře, p. Hluchého, P. Hrušky a P. Smahla. Chuť
diváků byla maličko odlišná, oceněné vzorky byly z trnek, meruněk a durancií. (P. Hruška, J. Gellnar, M.
Schwager)

K hodnocením pečiva a pomazánek bylo sice méně vzorků, ale o to rozmanitějších, takže koštování bylo
příjemné, ale hodnocení též náročné. Z publika byly poznat osobní preference hodnotitelů podle poznámek
jé tvarůžková, ach nivová, óóó celerová?
Odborná porota vybrala jako nejlepší celerovou pomazánku paní Ščotkové, sloní žrádlo M. Schwagerové
a křenovou pomazánku P. Bělunkové. Diváci vyzvedli úplně jiné ingredience – nivovou pomazánku M.
Stolařové, tvarohovou A. Martinkové a tvarůžkovo-cibulovou P. Frídlové. Jestli pomazánky byly koncertem
chutí, pečivo i přehlídkou vynalézavosti. Porotě nejvíce chutnaly pizza kapsičky L. Bajarové, koštburgr
P. Smolkové a zelné pagáčky P. Holmanové. Diváci měli tentokrát velmi podobný názor – koštburgr,
pizzakapsičky a zelný štrúdl P. Bělunkové.
Gratulujeme oceněným a děkujeme všem, kteří přihlásili své vzorky ke koštu. Je těžké poslouchat kritiku,
mudrování, posuzování svého produktu – víme to, a o to víc si vážíme všech, kteří šli „s kůží na trh“ i se
vzorky na košt. Koštovalo se anonymně ještě dlouho po vyhlášení výsledků a z toho soudíme, že se vám na
koštovačce líbilo a pokusíme se akci připravit za rok zas.
V březnu jsme se sešli znova při oslavě svátku žen. K dobré náladě i tanci hrálo duo Gaspary. Těší nás, že si
všichni zatancovali, pochutnali si, pobavili se, utužili přátelské vztahy, prostě strávili fajn večer.
Za kulturní komisi a hasiče z Příluk a Mštěnovic děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací, bavili děti,
nebo připravovali občerstvení.
Kdy se uvidíme příště?
6. dubna při společném úklidu v rámci kampaně Ukliďme Česko a pak budeme netrpělivě vyhlížet děti při
velikonočním klapotání.
Za organizátory Pavla Holmanová
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Mikuláš ve Lhotce nad Bečvou

Mikuláš ve Lhotce nad Bečvou

V prosinci uspořádali SDH Lhotka nad Bečvou ve spolupráci se „Spolkem za zdraví pro všechny“
krásné odpoledne s Mikulášem a rozsvícením vánočního stromku.
Pro děti byly přichystány drobnosti, ze kterých vyráběly
originální ozdoby na vánoční stromek. Zatímco přicházely
další děti se svými rodiči a prarodiči, mohly si děti
nazdobit nachystané perníčky. Děti působily jako zkušení
cukráři, bylo vidět, že pomáhají doma v kuchyni. Použily
svou fantazii, a tak vznikly zajímavé výtvory, které stíhaly
průběžně i svačit. Poté jsme spolu rozsvítili náš
nazdobený vánoční stromek. Dámy nachystaly na stůl
drobné občerstvení a ochutnávku již napečeného
vánočního cukroví.
Když se zaplnila místnost (nestačily nám stoly ani židle) nezbývalo
než se těšit na příchod Mikuláše. Najednou se zhasnulo a za dětmi
přišel Mikuláš s andělem a burácejícím čertem, kdy se někteří
obávali, zda si je čert neodnese v pytli. Dětí bylo tolik, že se Mikuláš
zapotil nad poslechem básniček a písniček, od těch otrlejších si
vyslechnul i vylepšené verze známých písní. Děti byly obdarovány
balíčky a byly rády, že si bedlivě střežící čert nikoho neodnesl.
Těšíme se, že budeme příště zdobit již zasazený strom, který budeme
s dětmi a jejich rodiči a prarodiči pravidelně každý rok zdobit a
rozsvěcovat při svařeném víně, dětském punči a třeba i s
ochutnávkou vánočního cukroví.
Děkujeme pořadatelům
MUDr. Jana Štěpánková
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Rok 2018 na Perné
Rok 2018 jsme 1. ledna zahájili novoročním ohňostrojem, který nám zakoupila obec Lešná a v druhém
lednovém týdnu následovala výroční schůze členů SDH Perná.
10. února proběhla tradiční končinová obchůzka, které se u nás říká „Vodění medvěda“. Počasí nám přálo,
zima byla tak akorát, nálada byla hlavně díky živé muzice výborná. Dědinu jsme obešli vcelku rychle a celou
akci jsme zakončili posezením, zpěvem a dokonce i tancem. Na tuto obchůzku mělo navázat i divadlo, to
však bylo z důvodu nemoci herců odloženo až na duben. V dubnu už byli herci Divadla Schod zdraví
a přijeli s vlastní hrou Valaši letí na Mars. Myslím, že 140 diváků se dobře bavilo a i sami herci hodnotí na
svých webových stránkách akci jako povedenou. Ostatně u nás byli už popáté a tak ví, jak to u nás chodí.
Po skončení divadla se hudebních nástrojů ujal Pepa Pernický s kamarády a zábava pokračovala pozdě do
noci.
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3. března se konal dětský karneval, který dětem nabídl všelijaké soutěže a tancování. Zúčastnilo
se kolem 40 dětí z Perné a okolí.
O Velikonocích se Pernou rozezněl rachot řehtaček a trakařů. Perenští kluci- klapotáři se postarali
o lidovou tradici a tímto bych jim chtěla poděkovat. Ono se to totiž nezdá, ale změřili jsme úsek, který
obcházejí. Jeden okruh Pernou měří 4,7 km. A v pátek tento okruh šli 4x, tj. 18,8 km. Úctyhodný výkon
hlavně pro mladší kluky. A to letos šli i předškoláci!!! Ogaři jste borci!!!
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7. dubna se SDH Perná zapojil do akce „Ukliďme Česko- Ukliďme Lešensko“. Ani jsem nečekala,
že dorazí tolik dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak to v obci a kolem ní vypadá. Obec Lešná nám
zajistila pytle, rukavice a část občerstvení. 14 dospělých a 16 dětí uklidili všechny příjezdové cesty do obce
a sesbírali 18 pytlů odpadu. Hasiči mezi tím udělali brigádu na výletišti a nachystali oheň. Jako odměnu
účastníci dostali sladkost, opekli si špekáčky a nechybělo ani nealko a pivo.

V pondělí 30. dubna hasiči nachystali táborák a májku. Dlouho to vypadalo, že kvůli povětrnostním
podmínkám nebude stát ani májka, ani hořet vatra, ale po západu slunce se vítr utišil. Děti nazdobily
májku, chlapi ji postavili a i vatra už mohla hořet. Tentokrát jsme pro děti neměli žádný program, ale
volná zábava se ukázala jako stmelující prvek pro dětská přátelství.
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9. června 2018 proběhl Šmoulí dětský den. Hasiči spojili opět síly s myslivci a byl z toho povedený den
plný soutěží pro děti. Děti se také mohly povozit na koních, kolotoči, zaskákat si v hradě, vyzkoušet si
šmoulí domeček a zkusit štěstí v kole štěstí.

6. 10. 2018 děti viděly divadelní představení O třech prasátcích, které se odehrálo netradičně ve
stodole u Hrachovců.
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V sobotu 27. 10. 2018 hasiči slavnostně zasadili lípu ke 100. výročí vzniku naší republiky a o. Pavel Stefan
požehnal novému hasičskému vozu.
V listopadu následovaly tradiční hody s taneční zábavou, hodovým fotbalem a mší.

Rok jsme ukončili tradiční Mikulášskou nadílkou. Tentokrát se děti mohly podívat do samotného pekla,
aby věděly, co je čeká, když budou zlobit:-D

Zapsala: Ivana Holubová
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Plánované akce na Perné
6. dubna 2019 - Ukliďme Česko – Ukliďme Lešensko
12. dubna 2019 - Noc s Andersenem- místní knihovna
Květen – stavění a kácení máje
8. června 2019 - Dětský „středověký“ den s ohňovou show.

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná jako dřív? Bojíte
se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí nabízí služby poradnu pro pečující. Pracovnice naší
poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka jak po stránce odborné tak i sociální. Pečující
seznámíme s vhodnými kompenzačními pomůckami, které při péči mohou využít, a také poradíme, jak
si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Můžeme dojet i k Vám domů a přímo ve Vaši domácnosti
s Vámi nacvičit praktické věci v pečování, např. jak udělat hygienu na lůžku apod. Podpoříme Vás
při zajišťování vlastních potřeb – prostoru pro regeneraci a odpočinek. Můžeme být Vašimi průvodci
v období pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17hod koná svépomocná skupina. Toto setkání je
určené především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami kognitivních funkcí. Na
setkání mají pečující možnost sdílet své zkušenosti a potřeby s lidmi v obdobné situaci, můžou se
dozvědět něco nového a získat podporu a pomoc v dané problematice. Setkání probíhá v prostorách
denního stacionáře na adrese Žerotínova 319/21.
Veškeré poradenství poskytujeme zdarma. Služba je poskytována ambulantně v poradně pro
pečující a terénně na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí, Choryně,
Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou,
Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733
nebo můžete navštívit naše webové stránky www.diakonievm.cz
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Pozvánka na NOC KOSTELŮ v Lešné dne 24. 5. 2019
Od 18:00 do 19:00 hod bude v kostele sv. Michaela archanděla
připraven program s touto nabídkou:
18:00 - Sv. Klement Maria Hofbauer - čtené pásmo proložené
hudební produkcí (varhany, trubka)
19:00 - Kvíz pro děti
19:00 - Ochutnávka mešního vína pro dospělé
19:00 - Prohlídka zvonice ve věži kostela pro všechny
19:00 - Možnost prohlídky vystavených bohoslužebných rouch
19:00 až 22:00 - Noční prohlídky zámku v Lešné
Jste srdečně zváni do kostela sv. Michaela archanděla v Lešné.
Milan Kološ, jáhen
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