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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jarní období se nachýlilo do svého závěru a pomalu
začíná léto roku 2017. Pro většinu z nás je to
nejočekávanější část roku, především pro děti,
kterým za chvíli začnou prázdniny. Mnoho z nás
bude čerpat dovolenou a trávit čas se svou rodinou.
Dovolte mi tedy pozdravit vás a popřát vám hezké
a slunečné dny začínajícího léta.
V průběhu jara, když to počasí umožnilo, probíhaly
všeobecné úklidové práce v obci – ve všech místních
částech. Počasí ovšem nebylo prakticky dosud moc
stálé, takže mnohdy byly tyto práce ztíženy tímto
neovlivnitelným faktorem. Snad se v letním období
dočkáme stálejšího počasí bez větších teplotních
výkyvů.
Naši provozní pracovníci
přešli ze zametaní
místních komunikací a chodníků na údržbu zeleně,
štěpkování a podobné terénní práce, které se budou
provádět přes celé léto. V našich areálech výletišť
se právě v tomto období dějí mnohé letní akce,
zábavy, oslavy, proto je třeba neustále udržovat
tyto areály v pořádku. Provoz areálů v místních
částech v podstatě zahájily oslavy osvobození,
„pálení čarodějnic“ a lampiónové průvody. Je
dobře, že tyto akce tradičně v našich místních
částech probíhají a to především díky organizaci
jednotlivých spolků, které si je vzaly pod patronát.
Nebudu je jednotlivě vyjmenovávat, ale všem
patří díky za jejich obětavost a práci pro obec.
Na začátku června proběhlo v Přílukách slavnostní
otevření nově zrekonstruovaného areálu výletiště.
Současně bylo oficiálně předáno do užívání nově
vystavěné víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a zároveň bylo zahájeno užívání dětského hřiště.
Slavnostní otevření proběhlo díky práci a přípravě
celého programu Osadním výborem Příluky a
Mštěnovice. Osadní výbory vznikly po volbách r. 2014
v místních částech, které nemají své zastoupení v
zastupitelstvu Obce Lešná, a jsem rád, že mohu po
téměř tříletém fungování těchto osadních výborů
konstatovat, že pracují dle našeho očekávání, pro
které vznikly. Tímto bych rád vyjádřil pochvalu
za jejich práci a poděkování za činnost, kterou
vykonávají pro obec. Na slavnostní otevření hřiště
byl připraven bohatý program a zábava na celé
odpoledne až do večerních hodin. Finančně se

povedlo akci zajistit pomocí sponzorských darů
firem Swietelsky, Alpine a Bogl and Krýsl - proto
těmto firmám patří díky.
Také v ostatních místních částech budou probíhat
v průběhu léta mnohé akce, ať soutěžní – hasičské,
tak zábavné, přeji organizátorům bohatou účast
a všem zúčastněným příjemnou zábavu.
Krátce se vrátím od zábavy k pracovní stránce.
U MŠ Lešná bylo při příležitosti „vyřazování
školkáčků a pasování na školáky“ otevřeno „mini
dopravní hřiště“. Ve spolupráci zástupců Policie
ČR a BESIPU byl navržen a realizován nástřik
povrchu. Hřiště bylo doplněno i přenosnými
dopravními značkami. Naši nejmenší tak mají
možnost každodenního pomalého seznamování se
s dopravními situacemi včetně dopravních značek,
než vstoupí do opravdového provozu.
I na tento rok připravujeme opravy našich objektů.
Mnohé záměry jsem již nastínil v minulém čísle
zpravodaje, v této době jsou tyto záměry zase
blíže k realizaci. V Jasenici připravujeme zateplení
fasády DPS současně s rekonstrukcí části bývalé
jídelny v přízemí, vnitřní opravu KD (zateplení
a elektroinstalaci) a venkovní posezení u hřiště.
Na zateplení DPS připravujeme projekt v rozsahu
pro podání žádosti o dotaci, ostatní záměry
budou realizovány bez dotace. Ze stejného
dotačního programu, jako na fasádu DPS Jasenice,
budeme žádat o dotaci na zateplení fasády KD
Lešná. Dále bude vyměněna na KD nová střešní
krytina, vznikne nové sociální zázemí v patře
u malého sálu a dojde k opravě i stávající sociálního
přízemí v přízemí včetně venkovního vstupního
schodiště. Z těch větších záměrů, které plánujeme
na tento rok, je nástavba střešní konstrukce na
tělocvičně u ZŠ Lešná, kde se neustále opakují
defekty ve stávající krytině rovné střechy. Navíc
v zimních měsících, kdy napadne více sněhu,
odklízíme z této „rovné“ střechy za pomocí hasičů
sníh z důvodu velkého zatížení střešní konstrukce.
V současné době máme připravený projekt, který
je ve fázi povolení a zároveň podání žádosti o
dotaci z fondu MMR, který byl vypsán 16.6.2017
a týká se právě podobných záměrů. Realizace by
měla probíhat na přelomu léta a podzimu, aby
byla budova připravena na zimu s novou střechou.
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Ve Lhotce nad Bečvou bude proveden přívod
vodovodní přípojky do požární zbrojnice, nátěr
laviček a oprava střechy na obecní budově v areálu
výletiště.
V současné době proběhlo výběrové řízení na
dodání dopravního automobilu pro SDH Jasenici.
Jeho převzetí je dle smlouvy plánováno do konce
října roku 2017. Na tento vůz byla smluvně
potvrzena dotace z Ministerstva vnitra ČR cca 450
000,- Kč a současně od Zlínského kraje 300 000,-Kč,
což je prakticky cena vozu bez DPH. Zároveň je
ze stejného programu podána žádost na dodání
dopravního automobilu pro SDH Perná (zatím není
známo, jestli dotace bude přidělena, nebo ne).
Na Perné probíhá oprava kaple, bylo provedeno
odvodnění základové části drenáží, nyní vysychá
zdivo, které bude následně omítnuto. V průběhu
léta bude na Perné opravena část komunikace na
rozcestí Vysoká, Jasenice, Perná (spolupráce s
organizátory Valašské Rallye). Komunikace od
tohoto rozcestí směrem k Jasenici byla v loňském
roce opravena pomocí dotačního programu, byla
ovšem reklamována pro nekvalitní provedení,
opravy ještě nejsou dokončeny. Na Vysoké bude
v nejbližší době opraven žlab na točně, již byl
domluven postup s ŘSZK a práce byly objednány.
Další záměry jsou spíš projekčního charakteru.
Jedná se o pozemkové úpravy, které probíhají
a ještě delší dobu budou probíhat na Vysoké, v
Přílukách, Mštěnovicích a Lešné. Pravidelně se
setkáváme se sborem zástupců, zástupci státního
pozemkového úřadu a projektanty navrhovaných
úprav, nyní jsme ve fázi odsouhlasení návrhu
plánu společných zařízení a určení priorit realizací
v území. Dále probíhají práce na projektu
odkanalizování obcí, který bychom chtěli mít
v letošním roce povolen, projekční příprava
vodovodního přivaděče pro Lešnou a Lhotku,
práce na projektech chodníků.
Jsem rád, že vám mohu konečně sdělit termín
druhého veřejného projednání návrhu nového
Územního plánu Obce Lešná, o kterém již delší
dobu informuji veřejnost. Toto druhé veřejné
projednání se uskuteční 28.6.2017 v zasedací
místnosti Obce Lešná v 16 h. Pokud nebudou
vzneseny námitky při tomto druhém projednání,
budou podniknuty kroky k tomu, aby vešel
v platnost nový ÚP, samozřejmě po všech
zákonných lhůtách a nutných postupech (mimo
jiné odsouhlasení zastupitelstvem Obce Lešná).
Dále potom budeme připravovat územní studie
pro vybrané lokality, které budou určeny dle ÚP k
zástavbě RD.

Všichni vnímáme probíhající práce na výstavbě
rychlostní komunikaci I/35, tyto dopravní
omezení letos na podzim skončí, ještě ovšem
musí proběhnout z důvodu napojování a výstavby
druhé části mostu uzavírky. Od července by měla
být převedena doprava z obslužné komunikace
na nově realizovanou část I/35 před Cabotem,
bude se nejprve jednat o dopravu ve dvou pruzích
(část blíže k obci Příluky bude uzavřena), po
realizaci napojovacích míst a mostu bude doprava
převedena na plný provoz komunikace.
Na závěr bych vám všem chtěl ještě jednou popřát
hezký letní čas, ať už na dovolené spolu s rodinou,
nebo všude tam, kde se budete nacházet, načerpání
energie a sluníčka na druhou polovinu roku 2017!
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Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 10.5.2017
• Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení - Komplexní pozemková
úprava v k. ú. Mštěnovice, který byl vypracován firmou Agroprojekt , PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Vysoká
u Valašského Meziříčí u Valašského Meziříčí, který byl vypracován firmou Agroprojekt ,PSO s.r.o.,
Slavíčkova 1b, Brno.
• Zastupitelstvo obce deleguje Ing. arch. Jaromíra Zavadila, starostu obce, jako zástupce Obce Lešná na
řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11
Vsetín, IČ 47674652, která se koná 1. 6. 2017.
• Zastupitelstvo obce deleguje paní Hanu Škrlovou, místostarostku obce, jako náhradníka Obce Lešná na
řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11
Vsetín, IČ 47674652, která se koná 1.6.2017.
• Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdější předpisů, odvolání z funkce člena osadního výboru pana Pavla Začala.
• Zastupitelstvo obce schvaluje schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenování do funkce člena osadního výboru paní Petru
Bělunkovou.

Společenská kronika
Narození
Březen

Švancarová Zuzana

Vysoká 24

Duben

Grygařík Tobiáš
Šustek Adam
Švancara Jakub

Lešná 148
Lešná 150
Lešná 146

Květen

Plešek Marek
Horáková Nela
Podešťová Viktorie

Jasenice 94
Perná 7
Lešná 148

Červen

Kovářík Matyáš

Jasenice 113

Rodičům
blahopřejeme!

Úmrtí
1.5.
8.5.
16.6.

Kupčíková Bedřiška, Lešná 105
Manová Marie, Lešná 115
Večeřa František, Jasenice 73

78 let
70 let
80 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Jubilanti - kulaté výročí
Duben

Holeňa Vojtěch
Šváb Josef
Knápková Vojtěška
Malík Miroslav
Klanica Lumír
Šobora František
Vozný Jan
Váňa Vlastimil

Květen
Lešná 18
Lešná 131
Jasenice 85
Lhotka n/B 28
Perná 84
Perná 83
Jasenice 9
Mštěnovice 17

Švihel Jan
Vašutová Martina
Janík Čestmír

Červen
Lešná 36
Lešná 146
Perná 18

Bočková Jarmila
Šuláková Alena
Váňová Eva
Krčmář Zdeněk
Janíková Monika

Lešná 12
Lešná 158
Mštěnovice 17
Lešná 127
Perná 18

Všem našim jubilantům GRATULUJEME !
Pozn: V případě, že si některý z jubilantů nepřeje být v příštím čísle zveřejněn,
může tuto skutečnost oznámit p. Pařenicové na tel. číslo 571 635 022.

Vítání občánků

V sobotu 27. května ve 14.oo hodin jsme v Bílém sálu Zámku v Lešné již potřetí přivítali naše
malé občánky do svazku obce. Z celkového počtu 28 narozených dětí v období od 1. ledna roku 2016
do 31. března 2017 přijali naše pozvání rodiče 18 dětí, bohužel jedno se pro nemoc nezúčastnilo. Bylo
tedy přítomno 10 chlapečků a 7 holčiček v doprovodu svých nejbližších rodinných příslušníků. Nejstarší
občanka měla již rok a naší nejmladší občance v době pořádání akce byly 2 měsíce.
Krásné vystoupení si přichystaly děti z Mateřské školy v Lešné a svým zpěvem upoutaly pozornost všech
jako i v loňském roce Andrea Skýpalová a Monika Smětáková.
Rodiče po podpisu do „Pamětní knihy“ dostali dárkový set deky s plyšovou hračkou, pamětní list
a každá maminka růži.
Po společném fotografování měli rodiče možnost položit své děťátko do kolébky a nechat se vyfotit.
Fotografie si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři matriky.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili za příjemnou a milou atmosféru.
Věříme, že pro rodiče zůstane tato akce milou vzpomínkou na dobu, kdy jejich děti byly ještě malé.
Pařenicová Zdenka, matrikářka
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Zájezd pro naše seniory
Letos 13. června uspořádala sociální komise zájezd s touto trasou:
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně - zařadila se mezi 7 největších divů České republiky.
V přednáškovém sálu jsme absolvovali exkurzi o výstavbě a fungování celé elektrárny. Tunelem
s barevnými dekoracemi po stěnách jsme se dostali do turbínové taverny a podzemí elektrárny, kde nás
průvodce opět informoval o celém chodu. Autobusem jsme dojeli k horní nádrži, která je v nadmořské
výšce 1350 m.
I přes větrno a chladno byla velmi dobrá viditelnost do okolí. Nestíhali jsme už horní nádrž obejít,
ale i tak celá prohlídka stála určitě za vidění.
Po tříhodinové prohlídce přišel vhod oběd ve stylové restauraci Lyžárna v areálu Kouty.
Další trasa vedla do Velkých Losin. Zámek už byl pro prohlídku uzavřen, tak se někteří prošli po parku
a jiní občerstvili v zámecké kavárně. Na prohlídku ruční papírny už bylo taky pozdě, tak jsme aspoň
nakoupili suvenýry z ručního papíru v přilehlé prodejně.

Dvě hodiny jsme strávili v Rapotíně – soukromém zemědělském skanzenu, zahrnujícím zoopark,
veteránmuzeum, malé arboretum, galerii soch v přírodě, jezírko s několika druhy ryb, dětský zábavní
koutek. Jsou zde k vidění postarší traktory, zemědělské stroje, auta a také tank, který bojoval na Dukle.
Vedle tanku je stodola se spoustou exponátů jako dětské kočárky z 19. století, kola, motorky, kamna, různé
figuríny, staré panenky, řezbářské výrobky aj. Přímo majitel pan Havlíček nás celým areálem provedl
a ke všemu nám něco řekl. Něco se líbilo, něco méně, ale stojí určitě za to, to všechno vidět. Obrázek
si už musí udělat každý návštěvník sám.
V plánu bylo ještě navštívit Šumperk, ale po vyčerpávající prohlídce v Rapotíně jsme byli rádi, že míříme
domů.
Věříme, že si každý odnesl nějaký zážitek a příští rok opět plný autobus!
Za sociální komisi: Pařenicová Zdenka
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Základní škola Lešná
Přehled akcí základní školy v období duben – červen 2017
přehled uskutečněných akcí v období leden – březen 2017
duben:		
Carving – akce IX. třídy vyřezávání potravin
		
Velikonoční tvoření 1. a 6. ročníku
		
Velikonoční tvoření 7.,8.,9. ročníku
		
Výchovný koncert v Kulturním domě Lešná pro I. stupeň „Z pohádky do pohádky“
								
pro II. stupeň „Vývoj populární hudby“
		
Kurz I. pomoci pro 8. ročník
		
Barevný velikonoční den se soutěžemi
		
Zápis do 1. ročníku
		
Divadlo Zlín „Zlatovláska“ – pro zájemce z I. stupně
		
Pěvecká soutěž
		
Dotazníková akce školního metodika prevence (6.-9. ročník)
		
Bezpečnost na silnici aneb „Zebra se za tebe nerozhlédne“ přednáška pro 1. – 3. ročník Policie ČR
		
Účast v soutěži „Pták roku – datel“ 4.,6.,7.,9. ročník
květen:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fotbalový turnaj „Mc Donald Cup“ 2.,3. ročník
Dopravní hřiště 4. ročník
Vídeň, Mikulov – zájezd pro zájemce II. stupeň
Představení Ovocentra „Vitamíny“ – 1. – 5. ročník
Škola s medvědem – dvě setkání pro předškoláky
Beseda „Prevence-drogy-život v závislosti“ 8.,9. ročník
Přednáška „Kreativita – společnost Mosrt
Hasík – návštěva 2. a 6. ročníku ve Valašském Meziříčí v Hasičské zbrojnici
Divadlo Ostrava „Veselé paničky Windsorské“ – zájezd pro zájemce II. stupeň
Přednáška s projekcí pro II. stupeň „Vietnam“
Přednáška „Jak jsme přišli na svět“ pro 2. ročník
Třídní akce 6. ročníku v Teplicích nad Bečvou
Dopravní hřiště – test, jízda zručnosti – získání průkazu cyklisty 4. ročník
Okrskové kolo „Atletické vč´šestrannosti“ ve Valašském Meziříčí – vybraní sportovci
SCIO testy – pro zájemce z 8. ročníku – příprava na přijímací zkoušky
Účast ve výtvarné soutěži „Železniční přejezdy“ – BESIP – 2. ročník

červen:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Hvězdárna a zámek Kinských – exkurze 5. ročník
Exkurze Zámek Kunín 1.a 2. ročník
Návštěva knihovny 4. a 5. ročník
Pohádkový zámek – 3. ročník
Exkurze Štramberk 5. ročník
Sportovní den – mezinárodní spolupráce se ZŠ v Plevníku – Drienovém
Exkurze do Dolních Vítkovic v Ostravě – 8. ročník
Exkurze Nový Jičín 7. ročník
Exkurze Štramberk 3. a 4. ročník
Projektový den pro celou školu, téma „Řemesla“
Kino ve Valašském Meziříčí „Špunti na vodě“
Cvičný poplach, pochodové cvičení

Ve škole se pořád něco děje !!!

Mgr. Milada Šindlářová
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Přivítali jsme předškoláky
Zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018 se letos konal 19.4.2017. Ve dvou třídách postupně zněly
písničky a básničky, děti dále předvedly své základní znalosti z početních představ, grafomotorické
dovednosti, slovní zásobu i výslovnost.
Moc dobře se jim dařilo a pro následující školní rok bylo zapsáno 18 dětí, 12 děvčat a 6 chlapců.
Ve dnech 10 5. a 24. 5. jsme pro ně připravili tradiční seznamovací akci „ Škola s medvědem“, kde si
děti prožily své první školní zkušenosti, seznámily se s prostředím školy, odbornými učebnami a hlavně
s příští paní učitelkou.
Rodiče pak měli možnost získat potřebné informace o chodu školy, učebních pomůckách a vyučovacích
metodách.
Škoda, že někteří rodiče neumožnili svým dětem zúčastnit se alespoň jednoho z těchto setkání.
Vedení ZŠ a učitelský kolektiv přeje všem budoucím prvňáčkům hodně úspěchů, příjemných zážitků
a radosti ve školních lavicích.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

Exkurze Vídeň – Mikulov

Žáci 2. stupně se 4. a 5. května rozhodli společně s p. učitelkou Mgr. R. Pernickou a Mgr. M. Hoferkovou
navštívit hlavní město Rakouska Vídeň a příhraniční město Mikulov. Program plánované exkurze byl
nabitý pamětihodnostmi a zajímavostmi. Prohlídka Vídně byla velmi poutavá a poučná. Viděli jsme místa,
kde se procházeli panovníci velké habsburské říše. Nejvíce nás však všechny nadchl zámek Schönbrunn
s kouzelným parkem a fontánou. V centru jsme zhlédli Vídeňskou radnici, Hofburg, Vídeňskou operu
a spoustu dalších krásných míst. Večer jsme se ubytovali v příjemném penzionu v Dolních Dunajovicích.
Ráno nás čekala prohlídka největšího vinařského sudu na Mikulovském zámku, historické centrum
Mikulova, výšlap na Svatý kopeček a odpolední výlet na Pálavu. Celá exkurze byla příjemně prožitá, přálo
pěkné počasí a pan průvodce nešetřil slovy chvály na žáky školy. Budeme se těšit na příští rok, protože
nějaká zajímavá zahraniční exkurze nás jistě čeká.

Mgr. Renata Pernická
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Je testování žáků přínosem?
V letošním roce proběhlo výběrové testování ČŠI u žáků 9. třídy. Úlohy z přírodopisu, matematiky
a angličtiny psali žáci na počítačích 16. května a celkem ho absolvovalo 17 žáků. Děti s handicapem,
například s dyslexií či dysgrafií, měli upravené podmínky.
Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a jeden
z některého z dalších připravených předmětů. Testy pro 9. ročník na 75 minut obsahovaly různé počty
úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku.
Testy podle České školní inspekce mají ověřit minimální požadovanou míru znalostí.
Nejprve ministerstvo nutí školy vytvářet si svůj vlastní vzdělávací program (ŠVP), a když zjistí,
že při přestupu žáka na jinou školu nastávají dost často problémy s probraným učivem, rozhodne se
pro celoplošné nebo výběrové testování. Problém těchto žáků to nevyřeší, ale ministerstvo si udělá
čárku, že všechny školy musí během 9 let naučit minimální požadovanou míru znalostí, kterou těmito
testy kontroluje. Rodičům tyto výsledky nepřinesou nic převratného, poněvadž v testech se neprojeví
specializace daného ŠVP. Nepomohou jim ani při volbě následného vzdělání, protože testování probíhá
po přijímacích řízeních.
Dokonce ani škole to neprospěje, protože deváťáci už jsou přijati na střední školy či učiliště a v této době
už nemají potřebu „nějak mnoho zatěžovat šedou kůru mozkovou“. Takže někteří průměrní a podprůměrní
žáci si užijí tzv. tipovačku.
Letošní výsledky 9. třídy
Průměrná úspěšnost žáků školy z Matematiky:

65%

Průměrná úspěšnost žáků školy z Přírodopisu:

54%

Průměrná úspěšnost žáků školy z Anglického jazyka:

72%

Mgr. Jana Műllerová
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Sběr starého papíru a starých vybitých baterií
V letošním školním roce nasbírali naši žáci celkem 7 420 kg starého papíru a 49 kg starých vybitých
baterií.
Mezi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nejlepší sběrače papíru patří:
Kovařčíková Adéla (2.třída) – 2 535 kg
Stolařová Petra (4. třída) – 419 kg
Holeňová Ivana (4. třída) – 298,5 kg
Pernická Aneta (6. třída) – 261,5 kg
Grygaříková Eliška (3. třída) – 221,5 kg
Mocková Denisa (2. třída) – 201,5 kg
Stodůlková Lucie (1. třída) – 178.5 kg
Začalová Sára (5. třída) – 171,5 kg
Grygařík Vladislav (2. třída) – 165 kg
Pikulová Eliška (4. třída) – 141,5 kg

V přepočtu na žáka bylo pořadí tříd následující:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
4.
6.
1.
3.
5.
8.
9.
7.

třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída

–
–
–
–
–
–
–
–
–

202 kg
48 kg
37 kg
32 kg
24 kg
22 kg
11 kg
9 kg
5 kg

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Mgr. Lenka Holeňová

Atletika a naše žákyně
Dne 13. 6. 2017 se konalo ve Valašském Meziříčí okresní kolo v atletické všestrannosti. Dívky z naší
základní školy postoupily z 2. místa v okrskovém kole, které proběhlo ve Valašském Meziříčí dne 30. 5.
2017. V soutěži družstev získaly krásné 6. místo z jedenácti škol okresu Vsetín.
V soutěži jednotlivců získala 2. místo Žaneta Klanicová ze 4. třídy a 3. místo Lucie Stodůlková z 1. třídy
Výsledky v jednotlivých disciplínách :
Třída

běh 50 m

skok do dálky

hod míčkem

1.

Stodůlková Lucie

7,8 s

287 cm

8,5 m

2.

Pechová Michaela

7,8 s

340 cm

12,8 m

3.

Kadlecová Karolína

9,0 s

305 cm

19,5 m

4.

Klanicová Žaneta

8,1 s

335 cm

32,0 m

5.

Jiříčková Nikola

8,0 s

349 cm

22,7 m

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Zavadilová Kamila
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Partnerská škola z Plevníku- Drienové na návštěvě v Lešné
Každoroční mezinárodní spolupráce s partnerskou školou proběhla formou sportovního dne v pátek
16. června. Přestože nám počasí nepřálo, podařilo se v náhradním programu uskutečnit měření sil ve
vybíjené, florbalu, kopané a v několika netradičních disciplínách. Vyvrcholením byla štafeta smíšených
družstev z ČR a SROV. Letos zvítězili NAŠI. Odpolední program pokračoval bowlingem a prohlídkou
Valašského Meziříčí.
Těšíme se na setkání příští rok na Slovensku.
Mgr. Milada Šindlářová

Sběr vršků od PET lahví
V letošním roce jsme uskutečnili sběr vršků od PET
lahví. Vršky jsme sbírali pro Charitu Zábřeh.
Ta pomáhá dvěma malým holčičkám Terezce
a Julince, které si do života přinesly handicap.
Vršky jsme začali sbírat na začátku školního
roku, zapojila se celá škola a celkem jsme vybrali
50kg vršků.
Iva Radvanská, Aneta Pernická,
Stanislav Kovařčík, Tomáš Jiříček – žáci 6. třídy
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Mateřská škola Lešná
U zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Lešné pro školní rok 2017/2018 bylo celkem 21
dětí.
Přijato bylo 18 dětí, z toho 10 děvčat. 3 děti rodiče odhlásili z důvodu změny místa bydliště, takže byly
přijaty všechny děti.
20 dětí odchází do základní školy, z toho 18 dětí do ZŠ v Lešné.
Zároveň probíhal Den otevřených dveří v MŠ, kdy rodiče využili času a zúčastnili se s dětmi vzdělávacích
činností ve školce.

Rozloučení s předškoláky a otevření minidopravního hřiště na školní zahradě
Tradiční „Rozloučení s předškoláky“ bylo letos zahájeno netradičně.
Pan starosta s paní místostarostkou Obce Lešná slavnostně přestřihli
se dvěma předškoláky pásku a otevřeli nové minidopravní hřiště
na školní zahradě v Mateřské škole v Lešné.
Paní ředitelka MŠ odstartovala a to byla jízda!! Na dráhu se za
přítomnosti rodičů rozjely děti na odrážedlech, koloběžkách,
trojkolkách, dětských jízdních kolech.
Děti měly cyklistické přilby, skoro všechny jezdily vpravo
a dodržovaly dopravní značky za pomocí učitelek i rodičů.
Jsem velmi ráda, že i děti u nás na vesnici se mohou učit pravidlům
dopravního provozu ve školce. Mohou denně jezdit na školní
zahradě.
Velký dík patří Obci Lešná, která vyslechla nápady školky
a dokázala ve svém rozpočtu najít dostatek financí na výstavbu
„nových chodníků“, které se proměnily v minidopravní hřiště
s kruhovým objezdem, hlavní silnicí, vedlejší silnicí, jednosměrkou,
atd.
Tento náš projekt se zalíbil i Nadaci Agrofert, která věnovala naší
školce částku 12.000,- Kč na pořízení dopravních prostředků.
A to byl teprve začátek našeho odpoledne.
Na děti čekala pohádka o zvířátkách a pak nadešel čas
na pasování předškoláků. Děti byly slavnostně pasovány
na školáky a na památku na školku dostaly potřeby
do školy, 2 velké fotografie svého portrétu a pamětní list.
Mezitím na fotbalové hřiště doklusali koně pana Pobořila a paní Mičáníkové. Vozili a vozili, některé děti
i několikrát. Patří jim také velký dík.
To už se na nás valily černé mraky, ale všichni ze školky odjížděli s dobrou náladou. S rodiči jsme si
popřáli hezké prázdniny.

Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Náš výlet
Školní rok v mateřské škole završila třída Broučků a Motýlků výletem do ZOO do Ostravy.
Děti se na výlet těšily už hodně dlouho a plni očekávání jsme nastoupili 16. května ráno do autobusu pana
Svobody. Děti měly nachystáno od rodičů v baťůžku jídlo na celý den – pití, oběd, svačinu, ovoce, na což
byly patřičně pyšné a zodpovědné.

Jízda autobusem proběhla bez nevolností a brzy jsme přijeli do ZOO. Hned po příjezdu jsme se posilnili
první svačinkou a pak hurá za zvířátky. Našli jsme skoro všechny, včetně domácích; hrochy, zebry,
velbloudy, lvy, kteří nás vítali svým řevem, opičky, slony, žirafy.
Děti měly možnost se vyřádit na netradičních pohybových aktivitách. Během prohlídky jsme si pochutnali
na dobrém obědě od maminek a po cestě do autobusu jsme si i zazpívali.
Děti byly zdravě unavené a zpáteční cestu v autobuse většinou prospaly. Každé z nich si odneslo kromě
spousty zážitků i malý dáreček. Myslím, že budeme všichni ještě dlouho vzpomínat na radostné setkání
se zvířátky

uč. Šustková Jindra
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Školní výlet třídy Sedmikrásek - Teplice nad Bečvou
Nadešel radostný čas školních výletů, a ani děti z mateřských školek nemohou být o tento zážitek
ochuzeny. My jsme si letos vybrali za cíl Teplice nad Bečvou.
Maminky připravily svým malým cestovatelům do batůžků dobré svačinky a přivedly děti na vlakové
nádraží ve Lhotce, odkud naše cesta začala. Již samotná jízda byla velkým zážitkem, protože spousta
výletníků jela tímto dopravním prostředkem vůbec poprvé.
Teplice nás přivítaly vlahou náručí letního dne a třpytivé odlesky řeky Bečvy k sobě táhly děti jako
magnet. V poklidu jsme se tedy usadili u břehu, kde se každý s chutí posilnil a zbytky rohlíků nebo chleba
se zase skvěle hodily pro kačenky a drobné rybky, od kterých se kluci a holky dlouho nemohli odtrhnout.
Další zastávka byly prameny místní minerální vody. Všichni měli možnost se u pramene osvěžit a také
minerálku ochutnat.
Tím nejnapínavějším, co jsme na výletě zažili, byl sestup do hlubin Zbrašovské aragonitové jeskyně a její
prohlídka. Jeskyně je se svou průměrnou teplotou 14°C nejteplejším jeskynním systémem ČR. Výklad byl
přizpůsoben věku návštěvníků. Některé děti na podzemní svět zíraly a bylo vidět, že něco takového ještě
nezažily, ale jiné naopak paní průvodkyni směle doplňovaly a ptaly se na to, co je právě zaujalo.
Téměř hodinový výklad se nám zdál jako krátká chvilka. Že by v podzemí skutečně běžel čas jinak?
I o tom si všichni poté na sluníčku vyprávěli, když měli malý piknik před odjezdem.
Vláček kolejáček nás přepravil zpět z lázeňských uliček na Lhotské nádražíčko, kde již netrpělivě
přešlapovaly maminky s otazníky v očích – Jak to jen ty děti zvládly?
Zvládli jsme to na jedničku a maminkám tímto děkujeme za odvoz dětí i personálu MŠ z vlakového
nádraží do naší školičky, kde ještě všichni dostali z výletu malý dárek.
uč. Jana Pečivová
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SDH Perná
Dětský den na Perné
Oslava dne dětí patří na Perné k tradičním akcím. I na počasí pořadatelé vyzráli, a tak jsme se v neděli
11. června v 15 hodin odpoledne sešli za Perenským šenkem.
Účas byla opět hojná a měli jsme se na co těšit. Oslava se nesla v duch olympijských her. Začalo se,
tak jako na každé olympiádě, prezentací sportovců jednotlivých zemí. Zastoupeny byly země: USA,
Jamajka, Skotsko, Spojené Arabské Emiráty, Německo, Španělsko, Gronsko a Česká Republika. Olympijský
oheň donesl „čtyřnohý běžec“.
A soutěžení mohlo začít! Děti dostaly při vstupu soutěžní lístek, s nímž obcházely jednotlivá sportovní
stanoviště. Své schopnosti prověřily hned v osmi disciplínách. Mezi soutěžní sporty se dostaly: běh a
jízda na rychlost, oblíbený pingpong, jízda v kajaku mezi peřejemi, (přes)skoky, hod kladivem, respekt
budící střelba ze vzduchovky a lehká atletika. Ověřována byla u dětí i znalost sportovního náčiní.
Všichni obstáli a mohli si pak užít zaslouženou odměnu v podobě pěkně vypečené medaile. Rodiče se
mezitím občerstvili z bohaté nabídky oblíbených nápojů a jídel. Po makrelách se opět jen zaprášilo:-)
Děti, které sportování neunavilo, se jistě dostatečně vyřádili na skákací malé farmě nebo si zašli na kolo
štěstí. Milovníci zvířat si přišli také na své. Děti viděly, jak se dá vycvičit nejlepší přítel člověka. Ukázka
to byla velmi pěkná. Dále byli k dispozici dva krásní koně s doprovodem. Na projížďku se stály fronty.
Zlatým hřebem odpoledne byla ukázka spartakiádního cvičení a nového sportovního odvětví: virtuální
cyklistiky. Popsat výkony jednotlivých sportovců snad ani nejde. Na to se prostě musíte přijít příště
podívat. O zábavu tedy nebyla nouze.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Ať vám chuť a elán
vydrží, máte stále dostatek nápadů a podpory a kéž by takové chování bylo vysoce nakažlivé:-)
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Pálení čarodějnic
Posledního dubna jsme na Perné postavily majku
a pálily čarodějnice. Akce se opět povedla. Soutěžili
jsme, sportovali, malovali, stavěli chýše pro
čarodějnice, hledali hady, myši a netopýry. Opékali
jsme špekáčky a tancovali u velké fatry. Májku jsme
postavili a do večera se bavily.
23. září budeme na Perné kouzlit.
Určitě se přijďte podívat do KD v 15:00.
Petra Macháčková

Nové hřiště otevřeno, hlásíme z Příluk.
V naší malé vesnici před pár lety ukousla výstavba nové silnice I/35
kus sportovního hřiště. Letos se obci Lešná podařilo dokončit výstavbu
nového víceúčelového hřiště pro míčové hry a také vybudovat dětské
hřiště s atraktivními herními prvky. S radostí jsme 3.6.2017 hřiště
slavnostně otevřeli. Po stříhání pásky a úvodním slovu pana starosty
Ing. arch. Jaromíra Zavadila vystoupily místní děti. Přednesly básničky
se sportovní tematikou a zatancovaly. Následovala exhibice míčového
žongléra Bursase Charalambose, který je držitelem 22 zápisů
v Guinessově knize rekordů a vystoupení Sorbona – psa fotbalisty.
Oba svými schopnostmi zaujali děti i dospělé, kteří se zatajeným
dechem sledovali sloup tří míčů na hlavě a tipovali, zda je Bursas
vybalancuje nebo se rozkutálejí po parketu. Psa fotbalistu děti doslova
hltaly očima, a dospělí záviděli jeho vychování. Pes poslouchá na slovo,
když nesmí tak to platí a nepokouší se loudit, nesmlouvá, nediskutuje,
nedělá psí oči jako naši kluci a holky :-D.
Pro nejmenší měli organizátoři připraveno množství her a tak se
na čas převlékli do sportovního, skočili do gumáků a zdolali slalom,
házeli na koš (basketbalový nebo bramborový, jak kdo chtěl), jezdili na
koloběžkách a mnoho dalšího. Na památku si mohli nakreslit vlastní
odznáček, a kdo toho ještě neměl dost, šel řádit do skákacího hradu.
Snad všichni přítomní využili možnosti projížděk kočárem, se kterým
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trpělivě jezdila Tereza Filalová a odvážní se zúčastnili také jejího běžeckého workshopu, při kterém si
vyzkoušeli tzv. běžeckou abecedu, aby jejich běžecká technika byla správná. Zejména kluci s tatínky
využili přistaveného závodního auta Petra Martinka a prozkoumali ho zvenčí i zevnitř. Na vystoupení
balónkového klauna se vytvořila taková řada zájemců, že klaun měl štěstí, že mu došly balónky, jinak by
kouzlil do neděle.
Svým zpěvem program zpestřila oblíbená muzikálová herečka Genny Ciatti a na závěr si vystřihla společně
s našimi dětmi písničku Nonstop. Záznam najdete na facebooku Příluk. Když se slunce naklonilo k obzoru,
vyvrcholilo otevírání hřiště kácením hasičského máje. Bylo to trošku napínavé, ale hasiče máme šikovné,
máj se snesl přesně na určené místo!
Děkujeme pořadatelům z Obce Lešná, Osadním výborům Příluky a Mštěnovice a místním hasičům za
pěkné odpoledne a firmám Swietelsky Stavební s.r.o, Bőgl a Krýsl, ALPINE Bau CZ, a.s za finanční
podporu, bez které by se slavnostní otevření hřiště neobešlo.
Fotografie jsou od autorů Nikolase Remeše a Evy Půlové.

Pavla Holmanová

Z činnosti TJ Lešná, z.s.
TJ Lešná, z.s. ve spolupráci s členkami Komise pro školství a životního
prostředí Obce Lešná, připravilo kulturní program na oslavu „Dne matek“
v neděli 13.5.2017 v KD Lešná. Program byl velmi pestrý: sportovní
vystoupení dětí se cvičebním nářadím, taneční vystoupení, pásmo básniček,
výtvarná dílnička, kde děti vyrobily krásné dárečky pro své maminky.
Samozřejmě nechyběla diskotéka, při které si děti pořádně „zatrsaly“.
Za bohaté občerstvení chceme poděkovat všem zúčastněným maminkám
za vynikající kulinářské speciality domácí výroby.

www.obec-lesna.cz
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Florbal hodnotil
V sobotu 3.6.2017 se sešli na ukončení sezóny chlapci i dívky, kteří od podzimu do jara docházeli
do tělocvičny na dnes tak oblíbenou hru „Florbal“. Obětavci Petr Rosenkranc a Vláďa Buchal, kteří
po celou sezónu vedli tento oddíl, zorganizovali na hřišti u ZŠ závěrečný turnaj ve florbalu za vydatné
pomoci rodičů a sponzorů. Počasí se vydařilo, což přispělo celé akci.
Za činnost tohoto oddílu v průběhu celého roku je nutno poděkovat oběma trenérům a vedoucím Petru
Rosenkrancovi a Vláďovi Buchalovi, kteří obětavě se věnovali této činnosti.
Věříme, že jejich zájem o tuto činnost neopadne a zájem o práci s mládeží je bude nadále naplňovat.
Poděkování oběma za všechny děti z florbalu i za rodiče, že svůj volný čas věnují dětem, kterým tento
druh sportu umožňuje aktivní pohyb.
Hana Škrlová, Ladislav Chuděj

www.obec-lesna.cz
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Další ročník akce „Ukliďme Česko“ je za námi!
Členové ČSOP Jasenice, Za Zdravé Lešensko a ČČK se v sobotu 8. 4. 2017, i přes nepřízeň počasí,
zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko“ s výsledkem sběru: cca 300 kg odpadu. Dobrovolníci
si rozdělili úseky, především se jednalo o okolí Jasenice, neboť předpokladem je, že si před svým domem
a v jeho okolí uklidí každý sám. Jako tradičně jsme našli i kuriozní odpad! (viz fotografie). Všem aktivním
patří velké poděkování za účast!
Věříme, že i příští rok bude pro nás výzvou!

PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Oblastní odbočka SONS Vsetín a FC Lhotka n.B.
Vás všechny srdečně zvou dne 18.8.2017 na

TRADIČNÍ UKONČENÍ LÉTA VE LHOTCE n.B.

Program:
1.

Valašská Olympiáda od 09:00 hodin
Běh na vzdálenost 50 m s průvodcem, Směr přímý, Skok do dálky z místa, Kop na bránu, Hod
na ozvučený cíl, Střelba tenisovým míčkem na branku, Odhad míry, Odhad váhy, Jízda na 		
tandemu /duplex/, Chůze s bílou holí na přesnost a čas s překážkami a plněním soutěžních 		
disciplín.
Bude se soutěžit o tyto hodnotné valašské ceny: valašská superklobása, valašská slivovica, 		
valašský frgál.

2.

Koncert v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých
na Moravě od 16:00 hodin.
Účinkují: Radek Žalud, Kateřina Schejbalová, Kristýna Jelínková

3.

Večer volná zábava při kytarách se známými písničkáři a zpěváky.

www.obec-lesna.cz
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Doprovodný program:
-

Prezentace speciálních kompenzačních pomůcek (lupy, odečítače, hlasové čtečky)
Chodník bosé nohy, simulovaná střelba, stůl na show-down (aplikovaný ping-pong)
Hasiči Lešná, ukázka nového vozidla a techniky
Guláš, valašské frgály, občerstvení
Tombola

Tato celodenní akce je spolufinancována Zlínským krajem, Městem Valašské Meziříčí, Obcí
Lešná a dalšími sponzory.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Fotogalerie z loňského Ukončení léta:

Nástup sportovců na Valašskou Olympiádu.

Hod na ozvučený cíl.

www.obec-lesna.cz

Jízda na tandemu.

Zpravodaj

21
20

Obce Lešná

2. cena: Valašský frgál

Koncert skupiny Kyklop Band a hostů
(zde s Radkem Žaludem, s mikrofonem)

1. cena: VALAŠSKÁ KLOBÁSA!

Doprovodný program: chodník Bosé nohy

www.obec-lesna.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 11. 6. 2017
zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Také letos se v zámku Lešná u Valašského Meziříčí uskuteční oblíbená noční
divadelní představení. Těšit se můžete na zajímavé příběhy s překvapivým
koncem. Navíc se dostanete i do běžně nepřístupných míst na zámku.
_________________________________________________________________________________________
Zámecký ochotnický soubor si pro tuto sezonu nastudoval tři povídky podle knižní předlohy.
Prvním příběhem je Psí historie, následuje Strach má velké oči a nakonec Nevinná
hra. Povídky s překvapivým vyústěním Vás zavedou také do prostor zámeckého sklepa.
„Vstupenky jsou k zakoupení již teď v pokladně zámku Lešná u Valašského
Meziříčí a v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. V ceně je zahrnutý
i vstup do sezónních výstav Hvězdy stříbrného plátna a Svět starých
rádií,“ uvádí pracovnice Muzea regionu Valašsko Mgr. Jitka Slezáková.
Termíny pro noční představení jsou 30. 6., 14. a 15. 7., 4. 8., 18. a 19. 8. a 1. 9. vždy v
19:00 a 20:30 hodin.
Objednávky a rezervace termínů také na zamek.lesna@muzeumvalassko.cz.
Představení nejsou vhodná pro děti do 12 let a pro bojácné povahy.
_________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: Ing. Alena Lysá – kastelánka, tel.: 734 420 009, e-mail: zamek.lesna@
muzeumvalassko.cz, www.muzeumvalassko.cz

Zpracovala: Bc. Jana K. Bajanová

www.obec-lesna.cz
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Informace pro občany
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 - sudý

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

Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
4.7.; 1.8.; 5.9.; 3.10.; 7.11.; 5.12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
6.9.; 6.12.

Platby v roce 2017

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

Telefonní kontakty:

Matrika		
Účetní			
Sekretariát		

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Plošná inzerce (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

A4 1 200,- Kč
A5 500,- Kč 		

Pokladna otevřena:
Pondělí 8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin
Úterý
8:00 – 11:00 a 12:30 – 14:30 hodin
Středa

Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

A6 250,- Kč
A7 200,- Kč

8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin

Poplatek za odpad: splatnost do 30. června 2017

Částka činí 440 Kč na osobu a rok.

Poplatky lze uhradit:
1)Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800).
2)Hotově do poklady OÚ Lešná (matrika)

Cena vody Lešná a Lhotka nad Bečvou od 1.ledna 2017
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

30,36

34,91

Cena vody Mštěnovice
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

Cenové oznámení pro místní části Jasenice, Příluky, Perná a Vysoká
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

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

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2017
č. 3

Podzim

29.9.2017

č. 4

Zima

1.12.2017
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LÉTO 2017

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, Foukalová Eva
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

