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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v roce 2017 vychází první ze čtyř Zpravodajů Obce Lešná, proto mi dovolte, abych vás
nejprve pozdravil v tomto jarním, předvelikonočním čase a popřál vám hezké dny, kdy se po
nezvykle dlouhé a poměrně „tuhé“ zimě konečně
příroda probouzí a nastává čas jarních prací.
Od začátku roku až do března probíhaly postupně
jednotlivé valné hromady všech působících organizací v našich obcích. Jsem rád, že v naší obci máme
zastoupenu tak širokou škálu zájmových spolků
a všem tímto děkuji za jejich práci. Rád jsem se
seznámil s činnosti jednotlivých spolků za uplynulý
rok a poslechl si plán na rok letošní.
Poslední dobou jsme si zvykli konstatovat po zimním
období, že zima byla mírná, chudá na srážky, a že
jarní období začíná s deficitem spodních vod. Letos
tomu tak zcela není, zima byla poměrně dlouhá,
dalo by se říci, že konečně zima, kterou známe z
dřívějších let, kdy v zimě byla zima, doufejme, že i
v létě bude léto apod. I přes stálejší zimní období,
které nebylo moc teplotně rozkolísané, musíme
jako obvykle konstatovat, že zásoba spodních vod
není moc příznivá, sněhových srážek zase tak
mnoho nebylo a zdá se, že i do budoucích let bude
voda čím dál větším bohatstvím. Situaci vnímáme
i z hlediska celorepublikového, kdy stát chystá
podpůrné dotační programy v duchu zadržení
vody v krajině. Informace o dotačních programech, týkající se veřejnosti, budou v nejbližší době
upřesněny, včetně přesných podmínek získání
podpory soukromých osob. Bude se jednat o tři
stupně podpory, v závislosti na rozsahu opatření,
které budou občané schopni realizovat. V minimálním stupni bude podpořena realizace záchytných nádrží na dešťovou vodu, která bude sloužit
pro další využití, např. zálivku, další stupeň bude
podpora záchytných nádrží s technickým využitím
této vody v domácnosti a poslední nejvyšší stupeň
bude dotace pro zadržení vody a zpětné navrácení
do domácnosti. Detaily budou upřesněny ve výzvě
ministerstva životního prostředí (koncem března
proběhla schůzka s ministrem ŽP Brabcem, kde
tyto a podobné témata mimo jiné zazněly). Zatím
se jedná o první dotace tohoto typu, není zcela
zřejmé, jak moc dostupné budou pro širokou veřej-

nost, do budoucna se ale jeví toto téma jako jedno
z prioritních.
Již v minulém roce, jsem vás informoval, že situaci
ohledně pitné vody v naší obci – jednotlivých
místních částech sledujeme a s pomocí společností VaK Vsetín, který je provozovatel, se daří zajistit
dostatek kvalitní pitné vody ve všech domácnostech. Loni jsme uveřejnili ve zpravodaji článek o
kvalitě vody, která se týká místních částí Lešná a
Lhotka nad Bečvou. Bylo to oznámení o zhoršení
kvality vody, která sice nadále nemění situaci v
tom, že voda je pitná, ovšem je třeba podniknout
kroky k dlouhodobému zlepšení kvality pitné vody.
Kroky byly podniknuty jak na straně dodavatele pitné vody – Starým Jičínem, který připravuje
novou úpravu vody, tak i Obec Lešná jednala se společností VaK Vsetín o možnosti napojení na zdroj z
Karolinky – Stanovnice a připravuje se projekt na
toto napojení. V letošním roce opět ve zpravodaji
přinášíme zprávu ohledně stavu kvality pitné vody,
najdete ji pod názvem OZNÁMENÍ, týká se znovu
jen místních částí Lešná a Lhotka nad Bečvou.
Ostatní místní části mají zajištěnu dodávku vody
z vodní nádrže Stanovnice, proto se OZNÁMENÍ
těchto částí netýká.
S příchodem jara začaly úklidové práce v obci,
bylo provedeno zametání inertního posypu na komunikacích, probíhá štěpkování jak obecních tak
soukromých větví z ořezů stromů. V této souvislosti opakuji nabídku obce pro veřejnost štěpkování větví. Je možné telefonicky dohodnout termín,
naši pracovníci přijedou a za cenu 100,-Kč / hodinu
provozu štěpkovače provedou štěpkování na místě
(samozřejmě objem štěpkované hmoty musí odpovídat tomu, že technika bude převezena na místo,
není možné přemísťovat techniku pro štěpkování
větví z jedné malé jabloně). Dále bude probíhat sběr
a odvoz odpadků z našich komunikací a veřejných
prostor a příprava na sekání a údržbu trávníků.
V zimním období jsme připravili některé lavičky,
které to vyžadovaly, na novou sezónu (Vysoká),
proběhly revize dětských hřišť v našich místních
částech a v polovině dubna budeme otevírat tyto
hřiště pro veřejnost. V Přílukách jsme dorovnali
terén u nového dětského hřiště a zaseli trávu, aby
byl areál na sezónu připraven.
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Jako každý rok, připravujeme žádosti o dotace na
různé dotační tituly z různých zdrojů. Některé byly
podány na přelomu roku, některé na začátku a
některé se teprve připravují. K žádostem o dotace,
které byly kladně vyřízeny, patří především dotace
pro hasiče, v této oblasti jsme byli velmi úspěšní,
již jsem se zmiňoval v minulém vydání zpravodaje, dostali jsme příslib jednak od ministerstva
vnitra, ale i od krajského úřadu, ke dnešním dnům
úspěšně proběhla oprava TATRY 815, jednalo se
o celkovou repasi. Dopravní automobil pro Lhotku
nad Bečvou již jednotka SDH obdržela, Jasenice
je ve fázi přípravy výběrového řízení a současně
v nové výzvě byla podaná žádost pro jednotku
SDH Perná. Všechny tyto jednotky SDH, pro
které jsme žádali dotaci na dopravní automobil,
mají zároveň výjezdovou jednotku JSDH, která
plní funkci požární ochrany obce. S technikou,
kterou dosud měly, nebylo lehké plnit tuto funkci
pro obec, jelikož je problém provozovat cca 30 let
staré automobily a navíc být plně v pohotovosti.
Proto jsme rádi, že jsme v dotaci uspěli a dojde
k výměně staré techniky za novou. Nyní připravujeme na dotaci také zateplení fasád objektů DPS
Jasenice a KD Lešná. U KD Lešná bude probíhat
letos také úprava sociálního zázemí a nově vznikne
sociální zázemí v patře u malého sálu. Na objektu
při zateplení fasády bude probíhat rovněž výměna
střešní krytiny. V Jasenici na DPS proběhne také
zateplení fasády, před tímto zateplením dojde
k úpravě části přízemí. V loňském roce jsme na
objektu DPS opravili střechu – došlo k výměně
krytiny, letos budeme pokračovat fasádou. Zůstanu
v Jasenici: v KD proběhla výměna topení a jsme ve
fázi přípravy výměny elektroinstalace, následně
vyměníme stropní podhled a zateplíme strop. Dále
v areálu hřiště máme rozpracovaný projekt nového
krytého posezení, to bychom chtěli realizovat v
druhé polovině roku. Na Vysoké připravujeme projekčně chodník a jednáme s ŘSZK o opravě roštu
na točně autobusu. Dále máme v plánu na Vysoké
opravit kapličku (částečná oprava), hrazení stávajícího hřiště a zrealizovat veřejné osvětlení, které
je připravené pro část od centra obce směrem k
výrobnímu areálu. Zároveň na Vysoké, ale i v Přílukách, Mštěnovicích a Lešné probíhají pozemkové úpravy. Pravidelně se setkáváme se sborem
zástupců, nyní jsme ve fázi odsouhlasení návrhu
plánu společných zařízení. Jsem rád, že se určení
zástupci z řad občanů opravdu scházejí a na společném jednání živě diskutujeme danou problematiku a hledáme správné řešení v území, za což jim
také touto cestou děkuji. Na Perné jsme loni začali
s opravou kaple, střecha je opravena, nově byl instalován zvon a v nejbližší době začnou práce na
odvlhčení obvodového zdiva a opravě fasády. Dále
na Perné připravujeme opravu komunikace (spolupráce s organizátory Valašské rallye), projekt
části chodníku, projekt oprav objektu hasičské
zbrojnice a majetkoprávní vypořádání komunika-

ce a pozemků v části Kamenec a dál. Nově vybudujeme zpevněnou plochu pro odpadové kontejnery. Ve Lhotce nad Bečvou připravujeme projekty
chodníků, dojde k rozšíření osvětlení směrem od
nádraží k Valašskému Meziříčí, a jednáme s SŽDC
ohledně opravy osvětlení před vlakovým nádražím,
máme od železniční správy příslib celkové opravy
stávajícího osvětlení a předání obci. Současně
probíhá jednání o úpravách protihlukových stěn
v souvislosti s navýšením traťové rychlosti. Stěny
budou dle posledních dohod doplněny v místech,
kde kolem drážní budovy původně nebyly navrženy,
zároveň probíhá jednání ohledně nového chodníku
na nadjezdu směrem k zastávce autobusu u kruhového objezdu. Ve Mštěnovicích bude realizována
letos další etapa osvětlení v části Paseky, zároveň
máme v plánu opravit osvětlení u panelové cesty.
V Lešné jsem již zmínil opravu KD, dále připravujeme opravu střechy na tělocvičně (nově vznikne
valbová lehká konstrukce střechy). U MŠ připravujeme na přelomu dubna-května uskutečnit otevření dětského „mini dopravního hřiště“,
jednali jsme s Besipem a Policií ČR, ve spolupráci s nimi proběhnou úpravy – nástřik čar a osazení
dopravních značek. Na střed Obce Lešná máme
připravený projekt řešení, jelikož je třeba vyřešit
dopravu v obci, stání vozidel a autobusů mimo
linkové spoje, je nutné ještě ale dořešit povolení a
realizační projekt, zároveň jsme chtěli tyto úpravy
zajistit z dotací.
Jak již delší dobu informuji, probíhá poslední
fáze návrhu nového Územního plánu. Jsme před
druhým veřejným projednáním, doufám, že posledním, jelikož všichni netrpělivě čekáme na platný
nový územní plán. Současně probíhá příprava odkanalizování obcí novou splaškovou kanalizací a
příprava napojení vodovodu Lešná na stanovnický
přívod. Jak vejde v platnost nový ÚP, budeme připravovat územní studie a lokality k zástavbě rodinných domů.
Ještě bych rád připomenul, že se opět otevírají tzv.
“kotlíkové dotace“.
Na závěr bych vám všem ještě jednou popřál hezké
jarní dny a příjemné velikonoční svátky strávené v
rodinném kruhu a s nejbližšími.
Ve dne 24. – 26. 3. 2017 projížděla naší obcí
Valašská rally 2017. Obdrželi jsme dopis od
pořadatele JTRT s.r.o. zastoupeného panem
Jaromírem Tomaštíkem, ve kterém děkuje
všem za poskytnutí průjezdu v naší obci
a toleranci občanů. Tímto i my děkujeme pořadatelům za vzornou organizace tohoto
závodu. A rovněž děkujeme všem občanům
za pochopení a vstřícnost při reaIizaci tohoto
motoristického závodu.
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Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 12.12.2016
•
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na částku 50 000 Kč uzavřenou dle § 2055 a násl.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná,
IČ: 00303992 („dárce“) a Římskokatolickou farností Lešná, Lešná 37, 756 41 Lešná, IČ: 48739723
(„obdarovaný“).
•
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu číslo 7/2016 na částku 70 000 Kč mezi Obcí
Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992, zastoupenou Ing. arch Jaromírem Zavadilem, starostou
obce („obec“) a FC Lhotka nad Bečvou, Lhotka nad Bečvou, 756 41 Lešná, IČ 70909814 zastoupena
Arnoštem Pavelkou, předsedou („příjemce dotace“).
•
Zastupitelstvo Obce Lešná schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. Příjmy jsou navýšeny o 2 517
000 Kč, z toho daňové příjmy jsou 1 270 000 Kč, nedaňové příjmy jsou 1 044 000 Kč a transfery 203 000
Kč (Zlínský kraj 94 000 Kč dotace lesy, dotace volby 168 000 Kč, 59 000 Kč dotace z Úřadu práce – VPP).
U výdajů dochází k navýšení ve výši 1 466 000 Kč, z toho běžné 1 305 000 Kč, kapitálové 111 000 Kč,
transfery 50 000 Kč. Financování je 1 051 000 Kč (přebytek).
•
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. Příjmy celkem 33 150 600 Kč z toho
daňové příjmy 25 097 000 Kč, příjmy nedaňové 7 343 000 Kč, přijaté dotace 710 600 Kč (Státní rozpočet
668 600 Kč, Úřad práce 42 000 Kč). Výdaje celkem 34 928 000 Kč, z toho běžné výdaje 23 117 000
Kč a kapitálové výdaje 11 811 000 Kč. Schodek hospodaření 1 777 400 Kč bude uhrazen finančními
prostředky minulých let.
V rozpočtu zahrnuty fondy: Sociální fond – výdaje 200 000 Kč, dále Fond rozvoje a bydlení – příjmy 438
000 Kč, výdaje 411 000 Kč. Financování Fondu rozvoje a bydlení je 27 000 Kč (přebytek).
•
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na částku 50 000 Kč uzavřenou dle § 2055 a násl.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná,
IČ: 00303992 („dárce“) a Římskokatolickou farností Lešná, Lešná 37, 756 41 Lešná, IČ: 48739723
(„obdarovaný“).
•
Zastupitelstvo Obce Lešná schvaluje plné dofinancování akce „Lešná – Jasenice –
Dopravní
automobil“ z rozpočtu Obce Lešná na rok 2017, podané v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí,
poskytované Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodu Obce Lešná z hlediska zákona č.
275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb., kterou se provádí tento zákon. Vypracovala
Helena Čelůstková – vodohospodář (specialista), Na Vyhlídce 1066, 755 01 Vsetín. Zastupitelstvo obce
schvaluje zřízení Fondu obnovy vodovodu Obce Lešná ve výši 150 000 Kč, z toho výustě 30 000 Kč,
vodovodní řád 50 000 Kč, kanalizační řád a čistírna 70 000 Kč. K tomuto fondu je zřízen samostatný účet
u České spořitelny.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje obce Lešná pro období
2008-2012 do doby schválení připravovaného Programu rozvoje obce Lešná.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Příluky a k. ú. Jasenice
u
Valašského Meziříčí, je navržena v délce 363,44 m, mezi k. ú. Příluky a k. ú. Vysoká u Valašského
Meziříčí v délce 239,85 m, mezi k. ú. Příluky a k. ú. Lhotka nad Bečvou v délce 931,99 m. Nová hranice
je navržena tak, aby úhrnná hodnota výměry v jednotlivých katastrálních územích zůstala stejná.
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Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 6.3.2017
•

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků Obce Lešná do vlastnictví Zlínského
kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90, IČ: 70891320 a to:
p. č. 231/3 o výměře 119 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice,
p. č. 231/4 o výměře 25 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice,
p. č. 231/12 o výměře 8 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice,
p. č. 231/13 o výměře 21 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice,
p. č. 231/25 o výměře 94 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice,
p. č. 239/21 o výměře 6 m2, v k. ú. Příluky, ostatní plocha – silnice.
A zároveň bezúplatný převod pozemku p. č. 462/1 v k. ú. Lešná, o výměře 268 m2, ostatní plocha – jiná
plocha z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví Obce Lešná.
Přesné výměry a parcelní čísla budou stanoveny dle geometrického plánu. Bezúplatný převod se realizuje
z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků, na nichž stojí silniční těleso silnice III/03565 a III/03568,
jež je ve vlastnictví Zlínského kraje.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 278/8 v k. ú. Mštěnovice u Valašského
Meziříčí o výměře 62 m2 za cenu 30 Kč/m2 manželům Anně a Richardovi Javorským, dle předložené
návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanovena dle GPL.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy jsou navýšeny o 1 599 tis.
Kč (z toho 200 tis. Kč daňové příjmy, - 59 tis. Kč nedaňové příjmy, 7 tis. Kč kapitálové příjmy, 1 451 tis.
Kč jsou transfery – Dotace MŠ pro ZŠ 348 tis. Kč, Zlínský kraj 664,5 tis. Kč, MV 438,5 tis. Kč) a výdaje
navýšeny o 2 047 tis. Kč (z toho činí 1 689 tis. Kč kapitálové výdaje, 10 tis. Kč běžné výdaje a 348 tis. Kč
transfery). Financování je - 448 tis. Kč bude kryto z hospodářských výsledků minulých let.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu číslo 2/2017 na částku 72 000 Kč mezi Obcí
Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992, zastoupenou Ing. arch Jaromírem Zavadilem, starostou
obce („obec“) a FC Lhotka nad Bečvou, Lhotka nad Bečvou, 756 41 Lešná, IČ 70909814 zastoupena
Arnoštem Pavelkou, předsedou („příjemce dotace“).
•
Zastupitelstvo schvaluje, aby odměny členům Zastupitelstva Obce Lešná, členům Rady obce
Lešná zůstaly ve stejné výši, jako bylo schváleno dne 5.11.2014 pod bodem usnesení Z 1/15. Rovněž
schvaluje, aby odměny předsedům a členům výborů zůstaly rovněž ve stejné výši jako bylo schváleno dne
15.12.2014 pod bodem usnesení Z 2/12.
•
Zastupitelstvo obce deleguje Ing. arch. Jaromíra Zavadila, starostu obce, jako zástupce Obce
Lešná na valnou hromadu Honebního společenstva Lešná, která se bude konat v pátek 24.3.2017 v
kulturním domě v Lešné.

Společenská kronika
Narození
Prosinec 2016
Únor 2017

Paulik Dominik

Perná 37

Topičová Adéla
Čechmánek Jakub
Drozd Tadeáš

Lešná 171
Lešná 8
Jasenice 103

www.obec-lesna.cz
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Úmrtí
7.1.
9.1.
25.1.
28.1.

Trefil René, Lešná 28
Škrla Rudolf, Vysoká 23
Pecha Václav, Jasenice 91
Krutílek Stanislav, Příluky 51

43 let
83 let
69 let
58 let

13.2.
3.3.
13.3.

Malík Jiří, Lhotka n/B 28
Pochylová Ludmila, Lešná 22
Talda Ladislav, Lešná 36

64 let
92 let
68 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Jubilanti - kulaté výročí
Leden
Svoboda František
Palacký Jan
Hadašová Olga
Řepková Ludmila
Hrušková Zdeňka
Pechová Bohuslava
Podzemný Pavel

Únor
Lešná 84
Vysoká 41
Lhotka n/B 51
Jasenice 39
Příluky 11
Příluky 14
Perná 75

Holeňová Marie
Štigel Václav
Bartošová Jana
Pobořil Josef
Davidová Ludmila
Klimentová Martina
Rosenkranc Pavel

Březen
Lešná 18
Lešná 109
Jasenice 62
Jasenice 89
Lešná 34
Příluky 54
Lešná 121

Smolka Zdeněk
Heraltová Milada
Špetíková Alena
Billová Marie
Holeňa Josef
Kubičný Petr

Lešná 71
Lhotka n/B 53
Lešná 154
Lešná 168
Perná 60
Jasenice 88

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.

Sňatky v roce 2016
1.10.

Choryně – klášterní kaple

12.03.
16.4.
16.4.
16.4.
29.4.
21.5.
21.5.
21.5.
4.6.
4.6.
4.6.
25.6.
25.6.
25.6.
23.7.
23.7.
23.7.
13.8.
20.8.
27.8.
27.8.
27.8.
27.8.
24.9.
24.9.
24.9.
1.10.
1.10.
22.10.
5.11.

Lešná - zámek
Lešná - zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
zámecký park
zámecký park
Lešná – zámek
zámecký park
zámecký park
Lešná – zámek
zámecký park
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek
Lešná – kostel
zámecký park
zámecký park
Lešná – zámek
zámecký park
Lešná – zámek
zámecký park
Lešná – kostel
Lešná- zámek
Lešná - zámek
Lešná – zámek
Lešná – zámek

Žlebek Tomáš, Kubějová Markéta

Zimčík Radek, Stolaříková Lucie
Jurajda Radek, Kašparová Petra
Švarc Vlastimil, Šrámková Alena
Tomášek Jan, Gregorová Jana
Bár Tomáš, Kubešová Renata
Třetina Jiří, Kopecká Andrea
David Ondřej, Bönischová Nikola
Válek Lukáš, Kalichová Alena
Tomšík Václav, Heraltová Andrea
Kovář Roman, Nohavicová Tereza
Kovářík Josef, Slováčková Darina
Tözsér Tomáš, Halaštová Markéta
Valčík Radim, Fůsková Hana
Šipoš Radek, Tichánková Klára
Kalník Jan, Pavelcová Marie
Němec Stanislav, Bezděková Barbora
Padyšak Dušan, Pekařová Monika
Dokoupil Jan, Šutová Renata
Heralt Pavel, Pořická Magda
Drozd Stanislav, Tichánková Sabina
Malík Radek, Paločková Ewa
Pelech David, Hrubá Lenka
Perůtka Lukáš, Orságová Kristína
Hriník Pavel, Tabačková Markéta
Gajdoš Jan, Bučková Iveta
Pavelka Patrik, Pavlištíková Žaneta
Ondruch Petr, Mikulíková Petra
Čáp Jakub, Janyšková Lucie
Hlobil Tomáš, Antoňáková Veronika
Boďa Lukáš, Vanduchová Pavla

www.obec-lesna.cz

Přehled o počtu obyvatel
k 31.12.2016
Lešná
Jasenice
Lhotka n/B
Perná
Vysoká
Mštěnovice
Příluky

711
402
237
268
166
147
117

Celkem

2. 048

Mužů
Žen

1.001
1.047
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Vítání občánků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní přivítání nových občánků, které se uskuteční
v sobotu dne 27.05.2017 v Zámku v Lešné. V tento den přivítáme děti narozené od 01.01.2016 do
31.3.2017 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 28.04.2017.
Po zaevidování zašleme oficiální pozvánku poštou.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka

Zájezd pro seniory

Sociální komise plánuje uskutečnit pro naše seniory zájezd v úterý 13. června 2017.
Trasa zájezdu:
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – pravidelně obsazuje nejvyšší příčky v různých anketách, v
roce 2005 se zařadila mezi 7 největších divů České republiky. Každoročně sem dorazí 60 tisíc natěšených
zájemců o exkurzi. Navštívíme dolní i horní nádrž.
Areál Kouty – ve stylové restauraci bude zjištěn oběd
Velké Losiny – návštěva zámku nebo ruční papírny
Rapotín – soukromý zemědělský skanzen „U Havlíčků“ zahrnující veteránmuzeum, zoopark,
malé arboretum
Šumperk – svou výstavností si vysloužil název „malá Vídeň“. Je možno absolvovat některý ze tří okruhů
(pokud bude zájem a hlavně čas): - Procházka ze 13. do 21. století
					
- Kde žily čarodějnice
					
- Zrození „malé Vídně“
Doprava autobusem zdarma, k tomu vstup a doprava k horní nádrži v elektrárně Dlouhé stráně zdarma,
ostatní výdaje, tj. oběd a další vstupné si hradí 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 22.5.2017!!!
Přihlášeným účastníkům bude sdělen čas odjezdu autobusu z jednotlivých obcí a bližší organizační
informace.
Těšíme se na vaši účast!

Za sociální komisi: Pařenicová Zdenka

Veřejná finanční podpora spolků z rozpočtu obce
Rada obce (popřípadě zastupitelstvo) v současné době schválila (o) a uzavírá „Veřejnoprávní
smlouvy o finanční podporu z rozpočtu obce“ se spolky a organizacemi, které si v minulém
roce podali žádost o tuto finanční podporu na kulturní a sportovní činnost v roce 2017.
Schválená finanční podpora 21 spolkům a organizacím činí 351 000,- Kč.

www.obec-lesna.cz
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Odpady za rok 2016

Dle odeslaných statistických výkazů naše obec vyprodukovala v loňském roce:
Směsný komunální odpad			
Objemný odpad				
Biologicky rozložitelný odpad		
Skleněné obaly				
Plasty						
Papír						
Nebezpečný odpad				

450,46 t
118,55 t
375,78 t
18,11 t
24,84 t
11,84 t
5,40 t

Pozn.: Svoz nebezpečného odpadu v I. pololetí roku 2017 proběhne ve všech místních částech
3.6.2017 – podrobný časový harmonogram bude včas oznámen.

Výzva !!!

Oznamujeme občanům, že byla uzavřena smlouva o odchytu psů s Technickými službami Valašské
Meziříčí. Z toho vyplývá, že v případě odchycení psa, bude pes umístěn v útulku ve Valašském
Meziříčí a majitel bude hradit veškeré náklady spojené s odchytem psa a pobytem v útulku.
Vyzýváme majitelé, kteří venčí své pejsky na veřejném prostranství, aby zanechané psí
exkrementy uklízeli!

Retro končinová diskotéka

Na konci měsíce února pořádala Obec Lešná ve spolupráci s Komisí pro sport a ulturu „Retro končinovou
diskotéku“. O skvělou hudbu z české i zahraniční produkce 60 – 90 let minulého století se postaral DJ Libor Škorňa.
Diskotéka
ceny do

byla
opravdu
stylová,
slosovatelného vstupného

většina
účastníků
dodržela
i nápojový a jídelní lístek

dress
code
60
–
90
let,
byly zaměřeny na tyto léta.

Všichni zúčastnění jsme se vrátili do mladých let.
Chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci diskotéky podíleli, sponzorům Obci Lešná,
Pekárně Lešňanka, firmě Kovos a Autodopravě Pernický.
Hana Škrlová, místostarostka

www.obec-lesna.cz
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Vážení spoluobčané,
víte, že od letošního ledna platí Zákon o ochraně ovzduší a zakazuje pálit v kotlích
na tuhá paliva odpady, které tam nepatří?
Tady chci upozornit, že kontrolu kotlů budou provádět obec s rozšířenou působností, tedy pro naši
obec Městský úřad Valašské Meziříčí.
Kontrola bude provedena na základě upozornění občana, který má problémy se zamořeným
ovzduším ve svém okolí.
„Příroda vytvořila nás a my jen věci co narušují přírodu“.
Víceúčelové hřiště v Lešné a Příluku
Upozorňujeme, že víceúčelové hřiště v Lešné a Příluku bude otevřeno od 18.4.2017.
Provozní řád bude zveřejněn.
Hana Škrlová, místostarostka obce

Očkování psů a koček
V sobotu 22. dubna 2017 proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině a jiným nemocem.
Cena je 150,- Kč/ks. Očkování provede MVDr. Jarmil Dobeš.
Lhotka n. B.
Lešná		
Perná		
Vysoká		
Jasenice
Příluky
Mštěnovice

9:00
9:15
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

u
u
u
u
u
u
u

hasičské zbrojnice
obecního úřadu
bývalé Jednoty
kaple
Jednoty
kaple
kulturního domu

Informace z místních knihoven
„Pokud chcete, aby Vaše děti byly chytré,
čtěte jim pohádky.
Pokud chcete, aby byly geniální,
čtěte jim více pohádek.“

Albert Enstein

Z pohádek, dětských knížek čerpají děti poznatky, které jim napovědí, jak funguje svět kolem nich. Děti
se učí rozumět přírodním i společenským zákonitostem, poskytuje jim povědomí o tom, co je správné a
co ne, podporuje v nich sebedůvěru a pěstuje pozitivní vztah k učení.

Přijďte si půjčit knihy do knihoven v našich obcích – Čtěte dětem.

Jsou tam novinky, dětské knihy a dětské encyklopedie, naučná literatura, detektivní romány, bestsellery,
historické romány, cestopisy a mnoho dalších zajímavých knih.

Půjčovní doby knihoven:
JASENICE
PERNÁ
LEŠNÁ

pondělí
úterý		
čtvrtek

17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
15.00 – 17.00

kulturní dům 1. patro
kulturní dům
dům služeb (Železářství Horáková, kadeřnictví,…) 1. patro
Iveta Horáková, knihovnice z Perné

www.obec-lesna.cz
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Tříkrálová sbírka 2017
Tak jako každoročně, i letos se v sobotu 7. ledna
uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se do
této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Dárcům za jejich
štědrost a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým
koledníkům. Koordinátorům, vedoucím skupinek a
koledníkům za pomoc při samotné realizaci Tříkrálové
sbírky.
V mikroregionu Kelečsko se v letošním roce vybralo celkem 262 907,-Kč, což je o 3 018,-Kč
více než v roce 2016, kdy byl výtěžek TKS 259 889,-Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky
v Charitě Valašské Meziříčí je 2 068 836,-Kč, což je o 32 456,-Kč více než v roce 2016. Je to
podruhé v historii pořádání sbírky, kdy se podařilo překročit hranici 2 milionu korun.
Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty:
1. Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci v regionu
působnosti Charity Valašské Meziříčí
2. Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově pod
Radhoštěm
3. Finanční podporu Centra sociálně – materiální pomoci
4. Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb Charity.
Přehled vybraných financí v jednotlivých obcích a srovnání s rokem 2016
rok 2017
Branky
Police
Loučka
Podolí
Kunovice
Kelč
Kladeruby
Choryně
Lešná
CELKEM

21 691 Kč
14 507 Kč
20 332 Kč
7 219 Kč
20 291 Kč
86 424 Kč
26 302 Kč
20 322 Kč
45 819 Kč
262 907 Kč

rok 2016

23 517 Kč
13 959 Kč
21 277 Kč
6 879 Kč
19 650 Kč
82 812 Kč
23 028 Kč
19 116 Kč
49 651 Kč
259 889 Kč

pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

12

Obce Lešná

Základní škola Lešná
Tradiční příspěvek pro zájemce o dění ve škole:
přehled uskutečněných akcí v období leden – březen 2017
leden:		
		
		

Televizní soutěž Bludiště v Ostravě
Lyžařský kurz žáků ve Velkých Karlovicích
Muzikál „Ať žijí duchové“ – Praha, pro zájemce

únor:		
		
		
		

Veselé zoubky 1. tř – akce DM drogerie - balíčky pro žáky, interaktivní hry, pohádka
Návštěva dětí z Mateřské školy Lešná
Deskové hry – zapůjčení z MAP
Projekt EU – „Šablony“

březen:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Beseda s pracovníky Hvězdárny „Sluneční soustava „ 3. ročník
Beseda „Holokaust“ 9. ročník
Sdílení dílen ISŠ 8. ročník
Dětský den zdraví 2.-4. ročník ve spolupráci s MAP
Zájezd do Osvětimi – 9. ročník
Beseda „Šikana“ – 8. ročník
Den otevřených dveří pro zájemce z řad veřejnosti
Divadlo Zlín „O Šípkové Růžence“ – zájemci I. stupeň
Divadlo Zlín „Opice Žofka“ – zájemci I. stupeň
Recitační soutěž I. i II. stupeň
Florbalový turnaj v Poličné 4. a 5. ročník
Matematický Klokan 2. – 9. ročník
Účast v soutěži „Železniční přejezdy“ 2. a 4. ročník ve spolupráci s BESIP VM

Florbalový turnaj
Dvě družstva žáků 4. a 5. třídy se 7. března účastnili florbalového turnaje, na který byli pozváni Základní
školou Poličná. Do turnaje se přihlásilo pět družstev. Herní systém 3 + 1 a rozlosování pořadí utkání
přineslo žákům štěstí. Žáci 5. třídy obsadili krásné 2. místo a žáci 4. třídy 3. místo. Nejnapínavější
a rozhodující zápas o 1. místo chlapci z 5. třídy prohráli pouze s chlapci z Poličné. Chlapecké řady
obohatila i jedna dívka Petra Stolařová, která byla oporou týmu 4. třídy. Žáci vzorně reprezentovali naši
školu a zaslouží si velkou pochvalu.

Mgr. Renata Pernická

www.obec-lesna.cz
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Zápis aktivit školního klubu
V zimních měsících jsme se žáky školního klubu uskutečnili několik zajímavých akcí.
Předvánoční období jsme vyplnili dlouhodobým turnajem ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo
devatenáct žáků nejen ze školního klubu, ale i obou oddělení družin. Vzhledem k tomu, že žáci hráli mezi
sebou formou každý s každým, jednalo se nejenom o hodně zápasů, ale i hodně zajímavý průběh, kdy do
posledních kol nebylo nic rozhodnuto.
Nakonec se šťastnými vítězi stala Petra Stolařová, na druhém místě se umístil Tomáš Rada na třetím
Lukáš Suchánek, všichni ze čtvrté třídy. Tito nejúspěšnější obdrželi hodnotné dárky, které jim udělaly
radost a povzbudily je do dalších sportovních aktivit.

Turnaj se všem žákům hodně líbil a byl podnětem pro další společné klání, tentokrát ve stolním fotbálku.
Tento ještě není ukončen.
V průběhu Vánoc jsme vyráběli anděly a žáci měli možnost si vyzkoušet různé druhy pracovních aktivit,
od práce se dřevem, drátem, stříháním materiálů až po náročné šití. Tento jedinečný výrobek byl krásným
dárkem pro mnohé rodiče.
Další zajímavou společnou akcí byl karneval, kdy si téměř všichni žáci nachystali velmi pěkné masky.
Součástí programu byla přehlídka masek, hodnocení těch nejzajímavějších a tvůrci pak získali hezkou
odměnu. Nechyběly však ani nejrůznější zábavné soutěže a hry pro zpestření krásného odpoledne.
O příští zajímavé akce určitě nebude nouze.

Mgr. Zdeněk Vinklárek

www.obec-lesna.cz
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Den otevřených dveří ve škole
Dne 15. března proběhl v základní škole Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče, zájemci si mohli
prohlédnout školu a také být přítomni vyučování dle svého výběru. Mimo kmenových tříd navštívili
odborné učebny, tělocvičnu, jídelnu a školní družinu.
Pro připomenutí let minulých byla k dispozici také kronika a fotografie tříd. Na dotazy našich hostů
odpovídali a školou na přání provedli žáci IX. ročníku (Jana Knápková, Barbora Pikulová, Jasmína
Remešová, Václav Kovařčík, Vojtěch Šulák, Pavel Večeřa). Svého úkolu se zhostili velmi dobře. Dostalo se
jim za jejich milé chování poděkování a písemné pochvaly od příchozích.
Školu navštívilo 16 zájemců. Pokud budete mít příští rok chuť a čas nás navštívit, rádi Vás opět uvítáme.

Mgr. Milada Šindlářová, ředitelka školy

Recitační soutěž na ZŠ Lešná
Dne 22. 3. proběhla na naší škole recitační soutěž. Celkem se zúčastnilo 38 žáků, zejména z 1. stupně.
Básně byly veselé, vtipné i vážnější a všichni se snažili recitovat, jak nejlépe dovedou. Porota měla
nelehký úkol vybrat vítěze z jednotlivých kategorií. Ti nejlepší si odnesli knižní odměnu, ale ani ostatní
neodešli z prázdnou.
V 1. kategorii (1.a 2. třída) zvítězil David Chuděj z 2. třídy, na 2. místě se společně umístily Vanessa
Pavlíková z 1. třídy a Tereza Banašáková z 2. třídy, na 3. místě Nikol Valášková a Elena Švancarová z
1.třídy a Matěj Trávníček z 2. třídy.
V 2. kategorii (3. a 4. třída) zaujala porotu nejvíce Laura Gerlová ze 4. třídy, cenu za 2. místo si odnesli
Andrea Kulajtová ze 4. třídy a Přemysl Kadlec z 3. třídy a o 3. místo se podělili Ivana Holeňová, Lukáš
Suchánek a Vojtěch Drda ze 4. třídy.
V nejstarší kategorii, zvítězil Tomáš Jiříček z 6. třídy, který byl jediným zástupcem žáků 2. stupně, což
porotu mrzelo, ale věříme, že příští rok najdou odvahu i další žáci a soutěže se zúčastní.
Všem vítězům gratulujeme a děkujeme účinkujícím za příjemně strávené odpoledne s básničkou.

Mgr. Jana Hambálková
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Kroužek angličtiny
A proč se učit anglicky? Angličtina dnes patří
k nejrozšířenějším jazykům na světě a stává se
univerzálním jazykem. Anglicky se lze dorozumět
kdekoli v zahraničí, ale tento jazyk již potřebujeme i v
počítačovém světě. Děti s angličtinou seznamujeme
prostřednictvím her, písniček a pohybu. V prvním
ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Jany
Hambalkové se naučí pozdravit, představit se,
pojmenovat školní potřeby, vyjmenovat čísla,
hračky, barvy a oblečení. S žáky v druhém ročníku
poznáváme zvířátka v safari, potraviny, části
obličeje, místnosti v domě, povídáme si o tradičních
svátcích Vánoc, Velikonoc u nás i ve světě.
Bc. Radka Vaculínová, DiS.

Školní exkurze v Osvětimi
V pondělí 13. března 2017 odjeli žáci 9. třídy
naší školy na exkurzi do koncentračních táborů
Auschwitz - Osvětim a Birkenau- Březinka.
Tato exkurze byla součástí výuky 2. světové války a
holocaustu – plánované vyvražďování Židů Němci.
Exkurze do tamních míst se stala již tradicí. V rámci
několika vyučovacích hodin dějepisu a také formou
přednášky 6 milionů aneb holocaust z klubu Most
Valašské Meziříčí byli žáci předem seznamováni
s tímto tématem. V rámci této akce měli deváťáci
možnost prohlédnout si prostory tábora, poznat
ukrutnost a hrůzu doby 2. světové války, vstoupili
do míst, které poznamenaly životy mnoha generací.
Při prohlídce jsme i díky odbornému výkladu pana
průvodce a velmi poutavé expozici názorně viděli,
čeho všeho byli lidé za války ve jménu hrůzných
ideologií schopni. Třída uctila památku položením
kytice květin a zapálením svíček na pietním místě koncentračního tábora. Tato exkurze v nás všech
zanechala velmi silné a dojemné zážitky a pocity.
Některé z nich popsali deváťáci takto:
„Dějiny nezměníme, ale ani před nimi neutečeme. Uctili jsme památku těch, kteří tu neprávem přišli o
život.“
„Nyní si o něco víc vážím věcí, které mám, po tom všem, co jsem viděl.“
„V hlavě se mi stále objevovala otázka, proč tolik utrpení?“
„Při prohlídce bloků, kde byli Židé ubytováni, mi chvíli slzely oči. Během výkladu průvodce jsem si
uvědomila, že jsme to mohla být já, moje rodina nebo moji kamarádi.“
„Nikdo z nás si asi nedovede představit, jak hrozné to tam muselo být. Každým dnem jich ubývalo,
ale i přesto v nich sídlila aspoň trocha naděje. Tady úplně neplatilo, že ten nejsilnější přežije. Byla to
nemilosrdná hra na štěstěnu jménem Osvětim.“
Mgr. Martina Hoferková
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Mateřská škola Lešná
Ředitelka Mateřské školy v Lešné v dohodě se zřizovatelem oznamuje, že zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se bude konat v MŠ ve středu 10. května 2017 od 8.00 do 15.00
hodin. S sebou vezměte rodný list dítěte. Zároveň bude probíhat „Den otevřených dveří “. Můžete
si prohlédnout vybavení všech prostor MŠ, se svým dítětem se zapojit do vzdělávacích činností dětí
v jednotlivých třídách.
Změny, týkající se předškolního vzdělávání
Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přinesla několik podstatných změn.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
povinné.
Zápis je pro tyto děti povinný, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Povinné předškolní
vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně.
Začátek povinné doby bude stanoven ve školním řádu na 8.00. Povinnost předškolního vzdělávání
není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Plnit povinnost předškolního
vzdělávání lze i jiným způsobem. O těchto možnostech budete informováni u zápisu, kde si vyzvednete
formulář žádosti k předškolnímu vzdělávání.
Těší se na Vás zaměstnanci MŠ Lešná

Co se děje ve školce?
I v letošním školním roce 25 předškoláků absolvovalo na přelomu roku kurz plavecké výuky – 10
výukových hodin na Plovárně v Hranicích na Moravě.
Celkem se plavání zúčastnilo 25 dětí.
Před velikonočními svátky bude na místní poště připravena výstavka dětských prací. Přijďte se podívat na
výtvarné práce, velikonoční kraslice a hlavně na keramiku, která vyšla z ručiček dětí pod vedením paní
keramičky Helenky Hladké. Už několik let přijíždí za dětmi do školky z Valašského Meziříčí a předává své
celoživotní zkušenosti dalším generacím, i když by si mohla užívat důchodu. Touto cestou bych jí chtěla
moc poděkovat za její příkladnou a obětavou práci s dětmi.

Zapsala: Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ

MŠ uspořádala dětský karneval
Rok se s rokem sešel a opět nastala doba karnevalu v mateřské škole. Předcházely tomu ovšem velé
přípravy nejen doma ale i ve školce. Rodiče pořizovali svým dětem masky a svou kreativitou někteří
opravdu nešetřili. Ve třídách se připevňovala výzdoba, řetězy, balónky i lampióny. Konečně nastal
očekávaný den. Od rána 22.2. přicházeli do školky vodníci, princové, víly, princezny, příšerky a jiné
pohádkové bytosti. A v maskách přišly nejen děti ale i paní učitelky. Celé odpoledne je pak provázely
zábavné hry, soutěže a veselé taneční radovánky.
Takový byl karneval v naší mateřské škole. Děti se vyřádil a o to šlo nejvíce! Foto z naší akce můžete
shlédnout na webových stránkách MŠ.
K. Horáková
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Divadelní představení
V naší mateřské škole se nespokojíme jen s každodenními radostmi a starostmi, které nám život v MŠ
přináší, ale snažíme se do tohoto koloběhu zavést i méně časté aktivity, které pomáhají dětem v rozhledu
okolního světa.

K takovým akcím patří například divadla a divadelní soubor, které naši MŠ od ledna navštívily a ještě do
konce školního roku navštíví.
Už proběhla v lednu „Zimní pohádka“, v únoru cirkus se cvičenými pejsky a opičkou, představení „Švec
a kouzelné botičky“, kde se děti dověděly o profesi, kterou už dnes neznají. O „Princezně Rozmařilce“
– se zajímavými marionetami /velké loutky/, navštívili jsme v březnu Lešenský zámek s program „S
princeznou v komnatách“, v MŠ netradiční divadelní představení „Pták ohnivák“, v březnu pojedeme
do divadla do Nového Jičína na „Pohádky ovčí babičky“ a v dubnu také v Novém Jičíně na představení
„O dvanácti měsíčkách“. V MŠ se podíváme na pohádky „Červená Karkulka – žádný strach“ a „Jak se
brouček ztratil“.
Před Velikonocemi nás čeká v zámku „Vítání jara“ a v kulturním domě společné hudební představení se
základní školou „Z pohádky do pohádky“, v květnu divadelní představení v MŠ „Jak lva sultána rozbolel
zub“ a „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.
Nesmím zapomenout na školní výlet, který bývá třešničkou na dortu a všichni se na něj těšíme.
A už je tu konce školního roku, kdy plánujeme tradiční „rozloučení s předškoláky“ s účastí všech dětí a
rodinných příslušníků.
Doufáme, že toto vše přinese dětem radost a hodně pěkných zážitků.
Šustková Jindra
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Naplnili jsme příluckou hospodu – dvakrát
Rovnou dvě úspěšné akce se v letošním roce podařilo uspořádat Osadnímu výboru v Přílukách ve
spolupráci s místními hasiči a OV Mštěnovice. Na přednášku archiváře Mgr. Zdeňka Pomkly Historie
Příluk a Mštěnovic přišlo okolo šedesáti posluchačů. Nebyli to jen naši sousedé, ale dostavili se také
rodáci, kteří už v obcích dávno nežijí. Všichni se zaposlouchali do vyprávění z dávné minulosti, dověděli se
o založení obcí, nahlédli do historických dokumentů zachycujících vznik hasičů (1927), složení obecního
zastupitelstva a také způsobu života na vesnici. V Přílucké kronice nalezneme také obsáhlé pojednání o
místních názvech: „Název Boří, nesou pravděpodobně od lesa borového, ještě dnes je pozemek porostlý
borovým lesem a patří rodině Markusíků.“ Několik stránek kroniky je zveřejněno na facebooku Příluk,
nahlédněte, možná budete překvapeni, kam až naše maličká vesnička sahá.

Podruhé jsme se sešli 11. 3. na Prvním příluckém koštování pálenek a sladkého pečiva. Ke koštování
se sešlo 19 vzorků pálenek. Pět vzorků bylo pravé valašské slivovice, dvakrát se koštovala pálenka z
durancií a tři vzorky byly vypáleny z jablek. Jako nejlepší pálenku ohodnotila odborná porota v čele s
panem Mockem vzorek Dušana Rybky, na druhé místo se doslala jabková pálenka Mariana Frídla, a třetí
příčku obsadil Jarda Knebl. Divákům nejvíc chutnala pálenka Petra Kubíčka, Jardy Janoty a třetí byla
slivovička Radima Smolky.
Druhá část odborné poroty hodnotila pečené dobroty. Přihlášeno bylo 14 vzorků. Třináctkrát se podávalo
sladké pečivo, a jednou se na stole objevil kváskový chléb. Právě chléb vyvolal velké vášně jak u odborné,
tak u laické poroty. Nikdo si netroufal jej porovnávat se sladkými řezy a buchtami, ale všichni se shodli, že
je velmi chutný a ocenění si zaslouží. Zasloužil si zvláštní cenu pro Petru Frídlovou, která jej do soutěže
upekla. Porota potvrdila, co všichni dobře víme, že paní a dívky v Přílukách a Mštěnovicích jsou nejen
šikovné, ale také pilné. Důkazem byly často náročné recepty, kterým musely věnovat nějakou hodinku
práce. Laická i odborná porota shodně na třetí místo vybraly marlenku upečenou Petrou Smolkovou.
Příčku druhou od veřejnosti získala drobenková buchta Sáry a Vandy Melichaříkových, od poroty odborné
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karamelový řez Pavly Holmanové. Na prvním místě
panovala opět shoda, takže si obě ceny odnesla
Petra Bělunková za vynikající tribit řez. Těsně za
oceněnými se umístil frgál paní Martinkové, Nebe
v hubě Jany Zuzaňákové a Malinové cupcakes
nejmladší pekařky Káji Smolkové.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím,
že přinesli svou kůži na trh a nechali ochutnávat a
rozpitvávat své výrobky. Děkujeme i porotcům za
zodpovědné posouzení všech předložených vzorků.
Velmi děkujeme také sponzorům, kteří věnovali
ceny pro vítěze a občerstvení. Bez jejich podpory by
se košt nemohl uskutečnit. Na vstupném se vybralo
980 korun, což stačilo taktak na úhradu koncertu
Evy Wolfové Zatloukalové, která svým krásným
hlasem zpříjemnila naši koštovačku až do půlnoci.
Pokud si chcete některou z dobrot doma upéct, napište na facebook, věřím, že naši soutěžící rádi recept
zveřejní.
Děkujeme sponzorům: Lubomír Mocek, Míša Brňovjáková, Keramika Maléř, Kosmetika Fialka, PRIMOZ,
Sklenářství Posselt, Květiny Veronika.
Další naplánovanou akcí je společný úklid vesnice, který začne 8. 4. 2017 ve 13 hodin u kaple a ve
Mštěnovicích u kulturáku. Po úklidu se uskuteční společné opékání. Doufám, že se nás na letošním úklidu
sejde víc než vloni. Přijďte ukázat svůj zájem o vesnici, ve které žijete.
Mgr. Pavla Holmanová
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SDH Vysoká
BRUSLENÍ NA VYSOKÉ
I letos se na Vysoké podařilo udržet tradici a vytvořit na malém hřišti u staré školy ledovou plochu.
Polévat se začalo v pátek 6. ledna a v neděli se již bruslilo. Přes den byl led přístupný pro všechny děti,
rodiče a prarodiče k bruslení a krasobruslení a večer od 18 hodin se pravidelně hrál hokej. Led nám letos
vydržel až do 9. února! Hlavní hokejový turnaj se konal v pátek 27. ledna za hojné účasti hráčů i diváků,
se závěrečným „vyhodnocením“ v místním pohostinství.
Děkujeme všem příznivcům bruslení a hokeje za pomoc při přípravě a údržbě ledové plochy.
Za místní SDH Petr Jiříček

Dětský karneval na Vysoké
V sobotu 18.března se na Vysoké uskutečnil tradiční dětský karneval. V letošním roce se představilo 35
různých dětských masek. Dospělí se nenechali zahanbit a také oprášili své kostýmy.
Nejen pro děti, ale i pro rodiče byly připraveny různé soutěže, hry a bohatá tombola.
Děkujeme sponzorům a všem, kdo se na přípravě karnevalu podíleli.
Těšíme se na REJ MASEK v roce 2018.
Lenka Jiříčková
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SDH Perná
Na Perné to žije!

Členové a příznivci SDH Perná vykonali v sobotu 25. února po dědině masopustní obchůzku,
tzv. vodění medvěda. Letos se nesla v duchu pohádky o Mrazíkovi, a tak se obcí, za doprovodu muziky,
nesly všem známé písně Váňo, Váňo, Ivane či Prašná cestička. Mrazík si dal říct a povolil, takže se nám
chodilo dobře. Sousedé nás srdečně vítali a my jim tímto moc děkujeme za podporu, které se nám od nich
dostalo. Na končinovou obchůzku navázalo už pátým rokem končinové divadlo, které se konalo v pátek
31. března. Letos k nám opět zavítalo Divadlo Schod z Valašského Meziříčí
a zahráli svou autorskou komedii s písničkami s názvem Singl život. Sál praskal ve švech a lidé se bavili
a to je dobře, protože „Veselému člověku připadá veselý celý svět.“
V sobotu 4. března jsme se sešli v sále KD Perná, abychom si užili dětský karneval. Tentokráte odpolednem
provázely princezny a princ. Na začátku programu se všechny masky ukázaly v celé své kráse, klíčem
odemkly pohádkový svět a pak už se soutěžilo a tancovalo. Soutěže byly inspirovány pohádkami o
princeznách a princích. Největší zájem měly děti o soutěž v přebírání luštěnin nebo
o stavění hradu z krabic. Ani na rodiče jsme letos nezapomněli a i oni si rozhýbali tělo. Bar, jako
už tradičně, nabídl kávu a výborné domácí zákusky. Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili, a zveme
vás na další akce na Perné. V sobotu 29.dubna vás čeká stavění máje spojené s pálením čarodějnic
a na sobotu 10.června pak plánujeme dětský den na téma Olympijské hry. Neváhejte a přijďte!
Ivana Holubová
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SDH Lešná
Výroční valná hromada SDH Lešná
Dne 8. ledna 2017 se konala Výroční valná hromada SDH Lešná, na kterou přijali pozvání
i starosta obce Lešná Ing. arch. Jaromír Zavadil a člen VV OSH ČMS Vsetín Lubomír Vlček. Členové sboru
a pozvaní hosté si vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření za loňský rok, která mimo jiné seznámila
přítomné se stavem členské základny, prací v oblasti prevence
a represe, ale i s kulturními a společenskými aktivitami. Další část projevu patřila informacím o požárním
sportu a činnosti výjezdové jednotky.
Byl vytýčen plán práce na letošní rok, kde nás mimo jiné čekala organizace plesu
a dětského karnevalu, dále nás čekají noční a denní pohárové soutěže v kategorii mužů, žen i dětí. Dále
pak organizace 11. ročníku dětského tábora a společně s okrskem Lešná Mikulášské bruslení.
Pochopitelně se nezapomnělo poděkovat všem našim stálým sponzorům v čele
s Obecním úřadem Lešná.
Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady seznámila přítomné s finanční situací sboru, s průběžným
čerpáním prostředků a stavem majetku sboru.
Poté dostali slovo i hosté, kteří velmi kladně ohodnotili činnost sboru, zejména pak práci s mládeží a
práci členů na úrovni okresu.
Závěrem lze konstatovat, že sbor v minulém roce vykonal spoustu záslužné práce. Proto si dovolím touto
cestou ještě jednou poděkovat všem našim sestrám, bratrům i příznivcům za jejich práci a odhodlání a
popřát jim mnoho tvůrčí energie a pevné nervy v letošním roce.
Po návrhu usnesení a jeho schválení oficiální část valné hromady skončila a následovalo občerstvení.

Hasičský ples a dětský karneval
Tak jako v předchozích letech i letos jsme v měsíci lednu (28. a 29. ledna 2017) pořádali Tradiční hasičský
ples a Dětský karneval
Hudební produkci na hlavním sále zajistila skupina Pazúři z Rožnova pod Radhoštěm,
v horním sále hrál DJ a nechybělo ani předtančení, tentokrát orientální tanec skupiny El Zaffa. Součástí
plesu, byla díky sponzorům, i bohatá tombola, ve které se sešlo přes 200 hodnotných cen. V prostorách
kulturního domu si hosté mohli nejen zatančit, ale rovněž si dopřát večeři v restauraci U Floriána…
Všem hostům, sponzorům a organizátorům děkujeme a těšíme se příští rok.
Sotva se uklidilo a trochu jsme si odpočinuli, čekal nás dětský karneval, který přivítal víly, prince, čertíky,
klauny,…, a ti pak se svými rodiči, babičkami, dědečky, tetičkami a strýčky zaplnili celý sál. Ještě před tím,
každé z dětí, které přišlo, dostalo u vstupného malý sladký dáreček. K tanci hrála dětská skupina „Kapela
Docela“ a pohádkové postavičky i masky zvířátek rychle obsadily taneční parket. Ani letos nechyběla
bohatá tombola a zajímavý program plný soutěží a her, který zaštítil Pavel Rezi Rösner se svými kolegy
z DDM Kopřivnice. Cenami v soutěžích byly dětem lízátka a jiné sladkosti. Občerstvit se všichni mohli
zákusky nebo pořádnou porcí hranolek s tatarkou nebo kečupem, které jako vždy slavily velký úspěch.
Odměnou nám byly rozzářené a spokojené dětské tváře.

JSDH
V průběhu měsíců listopad až únor nám firma ZEKA,
s.r.o. Slavičín provedla celkovou rekonstrukci
cisternového vozidla naší výjezdové jednotky Tatra
815 CAS 32 – „Goliáš“. Finančně se na repasi podílel
Zlínský kraj a Obec Lešná. Velkou zásluhu na této
rychlé a bezproblémové realizaci mají starosta Obce
Lešná Ing. arch. Jaromír Zavadil, velitel JSDH a
SDH Lešná Jiří Pochyla, DiS., zástupce velitele SDH
a JSDH Lešná Vlastimil Horák a za to jim právem
patří velký dík. V současné době je zcela v novém
kabátě připravena k výjezdu.
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Co nás čeká...
Květen
Obvodová soutěž mladých hasičů
14. 5. - Oslava sv. Floriána s okrskem č. 14 Lešná
Obvodová soutěž v kategorii Mužů, Žen a Mužů nad 35 let
Za SDH Lešná: Mgr. Helena Hegarová, starostka sboru

Činnost TJ Lešná z.s. v 1. čtvrtletí 2017
Činnost naší TJ je zaměřena ve všech složkách, které působí v naší TJ jako rekreační s cílem zapojit do
pohybu co nejvíce našich spoluobčanů převážně dětí a dát jim možnost před vysedáváním u počítačů a jiné
zábavní techniky, která jich odvádí od zdravého pohybu a aktivit. Naše TJ dává možnost široké veřejnosti
využití v průběhu celého roku k pravidelným návštěvám tělocvičny, venkovních hřišť v oddílech, které v
naší TJ působí. Jsou to: rodiče a děti, nohejbal, florbal a pohybové cvičení seniorů.

Oddíl RODIČE A DĚTI
Velkou zásluhu a pochvalu si zaslouží o obnovení
činnosti tohoto oddílu paní Alena Horáková a paní
Petra Macháčková, rovněž obě členky školské a
kulturní komise při OÚ, které s podporou TJ vedou
tento oddíl. Plán své činnosti mají velmi bohatý a
zaručuje sportovní využití členů od nejmenších viz.
plán činnosti.
28.2.2017 uspořádali za pomoci rodičů v tělocvičně
KARNEVAL, kde v různých soutěžích se bavili rodiče
i děti. Nechyběla za splnění úkolu vždy odměna.
Další akci své činnost připravuje oddíl 28.4.2017
Slet čarodějnic.

Aktivní oddíl FLORBALU
Florbal v poslední době se stal atraktivním sportem
pro širokou veřejnost. V celostátním měřítku
předčil počtem registrovaných hráčů hokej. Není
tak nákladný a v podmínkách menších tělocvičně se
dá provozovat.
V naší TJ pod obětavým vedením trenérů Petra
Rosenkrance a Vládi Buchala se tomuto sportu
věnuje 30 dětí – chlapci i dívky. Tento počet je pro
naši tělocvičnu maximální. Ideální by bylo získat
další obětavce pro vedení tréninku a děti rozdělit
do věkových kategorií a tím dát možnost většího
rozsahu hodiny.
Mimo tuto skupinu dětí dochází do tělocvičny na
florbalové klání jednou týdně skupina dospělých.

Co připravujeme?
duben			
květen			
květen – červen
červen			

Slet čarodějnic
Den matek
Barevný běh		
Nohejbal – noční turnaj trojic
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SENIOŘI
Již 13. sezónu se scházejí v tělocvičně ZŠ
cvičenci, kteří mají rádi pohyb a kolektiv. Nejen
senioři, ale i cvičení mladší generace. Krátkou
dobu bylo cvičení přerušeno z důvodu nemoci
cvičitele. Záskoku se ujala Maruška Trefilová,
která cvičení vede a nutno říci úspěšně.
Nebojte se pohybu a přijďte mezi nás cvičíme každý
čtvrtek od 17.00 – 18.00 hod.

Jak se bydlí na vesnici v Jasenici?
Když jsem se zamýšlela o čem napsat do jarního Zpravodaje, věděla jsem, že je toho více, co bych chtěla
sdělit, ale nakonec jsem zvolila přece jen tak trochu zamyšlení nad některými skutečnostmi, které jsou
„cítit“ i „vidět“.
Zatímco v 19. století bylo trendem stěhovat se z vesnic do měst, dneska se zdá, že se trend obrací. Lidé
touží po vlastním domě na klidném venkově s vlastní zahradou, na které mají houpací síť, bazén, záhony
zeleniny a velkého pobíhajícího psa. V garáži jim stojí dvě auta, kterými denně rozváží děti do školy a
sebe do práce. Co táhne lidi z měst do malých obcí? Čerstvý vzduch.
Ačkoliv vesnice Jasenice, byla již od počátku devadesátých let plynofikována, v podzimních a zimních
měsících se často nedá otevřít okno. Lidé jsou i přes nesporné výhody topení zemním plynem stále
ochotni přikládat do kotle uhlí, kaly, v lepším případě dřevo. Občas někdo spálí plasty, však co, ono se to
ztratí.
Měla jsem možnost hovořit s některými obyvateli Jasenice na téma, co se jim tu líbí – nelíbí. Z řady
odpovědí stojí za pozornost například i vyjádření se občanů k zázemí při kulturních akcích v létě: „Mohlo
by tu být posezení pro více lidí“. Více lidem se nelíbí neutěšený vzhled naší „návsi“ před obchodem. Chybí
sáčky a popelnice na psí exkrementy. Další občany trápí i skutečnost, že centrální úklid v obci probíhá
až skoro na konci jara a kontejnery na odpad jsou během roku k dispozici jen dvakrát a jsou hned plné!
Ale jinak se tu bydlí krásně. Nedaleká příroda je tím, co nám mohou závidět i lidé z města. Po zimě se
však ukáže v okolí, co příroda neschová – plasty, sklenice, vyhozené celé igelitové tašky s rozkládající
se „náplní“! Nehledě k tomu, že cesty 3. třídy, co se renovovaly v okolí naší vesnice na podzim minulého
roku, jsou na tom stejně jako před opravou! Na kolečkových bruslích se nebude dát jezdit dlouho! A jako
cyklostezka a „procházkování“ maminek s kočárky to se snese, ne?
V současnosti je pozornost zaměřena na KD a DPS, kde se uvažuje i o realizaci bytu 2+1 pro manželský
pár a místnosti pro zázemí spolků, kterých není v Jasenici málo (ČČK, Sportovní klub TJ Jasenice, ZO
ČSOP, Myslivecké sdružení Bynina – Jasenice).
Všichni věříme, že se dočkáme dalších „výdobytků“, aby i naše místní část byla klidnou, čistou a bezpečnou
obcí s možností poskytnout občanům zázemí pro sportovní, volnočasové a kulturní aktivity. I když mnohé
můžeme ovlivnit i my sami!
PaeDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Z kroniky Lešné
Tip na výlet
Ve snaze odpoutat se od stereotypu a odvést děti od věčného sedění u počítače, rozhodli jsme se, že s
nimi podnikneme netradiční výlet. Cílem byla nedaleká přehrada Bystřička. U příležitosti Světového
dne vody pořádají vodohospodáři den otevřených dveří na přehradách. Letos se tato akce uskutečnila
v sobotu 25.3.Světový den vody byl OSN určen od roku 1993 na 22.březen. Důvodem je skutečnost, že
na světě je víc jak miliarda lidí, kteří trpí nedostatkem vody. Voda je nejdůležitějším přírodním zdrojem,
který slouží k životu na zemi. Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších přehradních hrází v ČR. Při jejím
plánování a schvalování se počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobujících plánovaný Dunajsko
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– Oderský průplav vodou. Významným podnětem byly i ničivé povodně na přelomu 19. a 20.století. S
geologickým průzkumem se začalo už v roce 1902. Samotná výstavba, která započala v roce 1908 trvala
necelých 5 let až do roku 1912 a byla stavěna ručně bez větší mechanizace. Stavba přehrady vycházela z
podmínek daných dobou své výstavby a představovala tak vrchol vodního stavitelství. Přehradní hráz je
gravitační , zděná z místního lomového kamene na cementovou maltu, základ hráze je z prostého betonu.
Oba líce hráze jsou obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene, dováženého z lomu ve Chvalčově
a v Komorní Lhotce. Tyto kameny byly dopravovány po železnici a na samotnou stavbu potom z nádraží
v Bystřičce na stavbu koňskými povozy. K utěsnění návodní strany hráze bylo použito dusaného jílu a
přírodního asfaltu. První vážnější zájem o výrobu elektrické energie se objevil kolem roku 1936. Původní
projekt nepočítal s využitím vodní síly. První vážnější zájem o výrobu elektrické energie se objevil až v
roce 1990. Od roku 1993 pracují v malé vodní elektrárně pod přehradou dvě soustrojí o celkovém výkonu
66kw. Při průměrném provozu vyrábí MVE přibližně 10 MWh energie za měsíc. Výška hráze od základu
je 37,4 m, délka koruny hráze je 170 m a šířka hráze v patě je 28,7 m. Celkový objem nádrže je 4 579
000 m3 a plocha nádrže je 64 km2. V souladu s požadavky, jež byly na přehradu kladen, procházela
tato postupně řadou oprav, vylepšení a modernizací. K větším zásahům patří modernizace výpustných
zařízení v letech 1960 – 1961, generální oprava hráze v letech 1964 – 1967 a rekonstrukce v letech 2004
– 2005 a 2008 – 2010.Pro jedinečnost svého technického i architektonicko – urbanistického řešení díla
byl soubor původních staveb přehrady Bystřička rozhodnutím ministerstva kultury ČR prohlášen roku
2003 za kulturní památku. O bezproblémový chod celé přehrady se starají 4 pracovníci, kteří mají mimo
jiné na starosti 6 plůdkových rybníků pod hrázi, 7 příkopových rybníků na odchov plůdků a 2 nádrže
sloužící k odchovu a sádkování tržních ryb a rybí líheň. Návštěvníci dne otevřených dveří, kterých se toho
dne sešlo několik stovek, si nejprve vyslechli historii vzniku přehrady a poté ve skupinkách asi po 30 – ti
osobách za doprovodu odpovědných pracovníků se prošli po hrázi a byl jim umožněný vstup do nitra,
kde sestoupili až 9metrů pod úroveň dna přehrady, kde mohli ve štolách obdivovat usazeniny vytékající
ze samotné hráze, které byly podobné usazeninám v jeskyních. Ty bílé obsahovaly vápenec, žluté síru,
červené železo a černé mangan a hořčík. Mezi vodní živočichy, kteří pobývají ve vodách přehrady je
možno ulovit i štiku, candáta,úhoře, ba i sumce.V létě slouží přehrada k rekreačním účelům i rybolovu.
Nejen nám, ale i ostatním se prohlídka zejména útrob přehrady líbila a můžeme ji všem jen doporučit.
Sestavila: Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná

Vzpomínka na Jarmilu Šulákovou
Královna valašské písničky zemřela v sobotu 11.února 2017 ve věku nedožitých 88 let. Znali jsme ji
jako vynikající interpretku lidových písní, ale také jako srdečného, vždy usměvavého a přátelského
člověka. Její hlas je zachycený na stovkách nahrávek a v srdcích těch, kteří ji měli rádi jistě neutichne.
Narodila se 27.6.1929 ve Vsetíně. Vyučila se švadlenou, tuto práci však po 4 letech opustila a v
r.1950 nastoupila pracovat jako prodavačka v prodejně SUPRAPHON ve Vsetíně. V této funkci
vydržela pracovat dlouhých 35 let a to až do odchodu do důchodu. Svůj hudební talent zdědila po
rodičích, kteří ji přivedli ke zpěvu. Maminka byla herečkou, tanečnicí i zpěvačkou a otec muzikantem.
Stala se manželkou houslisty Ludvíka Schmidta a hudebnicí je i její dcera Zuzana Pavlůsková. Mezi
její první filmové prvotiny patřila role ve filmu „Ještě svatba nebyla“, kde zazněly její první hity
„Kebych byla jahodů, keď já si zazpívám, Na vrch Javoriny„ a jiné. Dalším filmem, kde účinkovala
byla role stařenky Jařabové ve filmu “Všichni mají talent“. Vystupovala taky v pořadech jako je
Donutilovo „Na kus řeči“, Krausovo „Uvolněte se prosím“Šípovo „Všechnopárty“, „Noc s andělem“
nebo v hudebně zábavných pořadech, kdy v soutěži Miss století byla nakonec zvolena nejkrásnější
ženou České republiky. Dočkala se i svého vlastního medailonku, který o ní natočil V. Morávek.
Šuláková se svým naprosto nezaměnitelným hlasem i muzikantským projevem začala zpívat s kapelou
VSACAN a poté se již na začátku své umělecké kariéry stala sólistkou Brněnského rozhlasového
orchestru lidových nástrojů, s nímž během 4 desítek let procestovala doslova celý svět. Zpívala také
s kapelou TECHNIK, spolupracovala se souborem Kyčera, s formací Jasénka a vystupovala jako host
s rozličnými cimbálovými muzikami. V posledních letech jezdila po štacích se skupinou FLERET. Ve
svém repertoáru měla tisíce písní od klasických lidových, po ty uměle vytvořené. Na jejím kontě je
celá řada samostatných profilových alb, na dalších vystupuje jako host. V roce 1955 si přivezla ze
Světového festivalu mládeže a studentstva bronzovou cenu a v roce 1957 stříbrnou. V roce 1979
byla jmenována nejprve Zasloužilou umělkyní a za 10 let umělkyní Národní. Po vzniku Valašského
království byla zvolena jako její Matka královna.16.2.2017 se s královnou valašské písničky rozloučilo
zaplněné kino VATRA ve Vsetíně. Sálem zněly její písničky, v myslích těch, kteří ji měli rádi však
budou znít dál.
Sepsala: Zajíčková Eva, kronikářka

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

27
26

Obce Lešná

Informace pro občany
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 - sudý

Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

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)
3.1.; 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.; 4.7.; 1.8.; 5.9.;
3.10.; 7.11.; 5.12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
1.3.; 7.6.; 6.9.; 6.12.

Platby v roce 2017

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

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

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.

Poplatek za psa: splatnost do 31. května 2017		

Částka činí 100 Kč za jednoho psa a rok.

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

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. 1
č. 2

Jaro

31.3.2017

č. 3

Podzim

29.9.2017

Léto

20.6.2017

č. 4

Zima

1.12.2017
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