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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s podzimem vychází třetí číslo obecního zpravodaje,
jehož prostřednictvím vás nejprve chci pozdravit
a popřát vám pěkné podzimní dny.
Čas nezadržitelně běží a my se opět blížíme ke konci
roku, o to více probíhají přípravy na nadcházející
období. S tím souvisí údržba objektů, zeleně
a ostatních obecních nemovitostí. Přiblížím některé
aktivity, které jsou nyní aktuální v našich místních
částech.
V Jasenici probíhá oprava DPS, která v těchto
dnech již viditelně ukazuje novou tvář části fasády,
vnitřní opravy jsou již v hrubé podobě provedeny.
Opravy potrvají do konce roku, časově pokračují
zatím dle harmonogramu. Na tuto opravu jsme
získali dotaci cca 1,25mil. Kč. V Jasenici ještě
letos začne výstavba nového zázemí na hřišti.
Na tento záměr jsme dotaci bohužel nezískali,
nicméně v rozpočtu jsme s ní počítali a realizace
bude trvat do příštího jara, aby na sezónu 2020
bylo zázemí připraveno, a to včetně fotbalového
hřiště na malou kopanou. V Jasenici byly provedeny
opravy místních i účelových komunikací. V objektu
KD – sociálním zařízení jsme opravili neodtékající
odpady, ovšem bude nutná oprava kompletních
sociálních místností, tuto opravu bychom rádi
provedli v příštím roce.
Na Vysoké jsme letos opravili elektroinstalaci kulturního domu, včetně zateplení stropu
a osvětlení sálu. V průběhu září jsme pořídili do
sálu nové židle, stoly a v říjnu budou instalovány
nové krbové vložky. Postupně v dalším období dojde
k výměně vnitřních vybavení sálů i v jiných místních
částech (židle a stoly, příp. závěsy apod.). Do konce
roku bude ještě na Vysoké zpevněna komunikace
na p.č. 691/3 směrem „Na potůčky“. Zkušebně
jsme také objednali realizaci dvou lamp veřejného
osvětlení na solární energii, jedna je pod „vysockým
kopcem“ u autobusové zastávky směrem na Příluky
a druhá na Vysoké v ulici v „Zahumení“. Obě místa
jsou mimo dosah stávajícího vedení kabelů VO,
a z tohoto důvodu jsme přistoupili na tento zkušební
provoz. V případě, že se osvětlení osvědčí, můžeme
těmito sloupy, které nejsou závislé na vedení

přívodních kabelů a svítí pomocí akumulátoru
a fotovoltaického panelu pouze ze slunce, osadit
na podobná místa. Provoz vyhodnotíme v jarním
období, po zimním svícení. Když jsme u veřejného
osvětlení, jen zmíním, že plánujeme realizaci
oprav – výměny stávajících VO ve všech částech,
podobně jak bylo provedeno na Perné. Je to záměr,
který ale budeme uskutečňovat postupně v příštích
letech, jak to finance a ostatní okolnosti dovolí.
Nyní je projekčně řešena část Příluky, Mštěnovice
a Lhotka nad Bečvou, termín realizací zatím není
znám, předpoklad je částečně přelom roku, nebo až
v příštím roce postupně.
Ve Lhotce nad Bečvou máme příslib dotace na
osvětlení přechodu od ČEZu. Ovšem termín
realizace souvisí s chodníkem, který je v přípravě.
Jedná se o budoucí chodník kolem hřiště směrem
k bývalé Prefě. Tento chodník připravujeme
projekčně a chtěli bychom se ucházet o dotaci
z fondu SZIF, ale to až v dalším roce, v závislosti
na vyřízení potřebných dokumentů. Ve Lhotce
ještě chvíli zůstanu, v současné době probíhá
rekonstrukce železniční tratě – zvýšení traťové
rychlosti. To samozřejmě přináší zvýšený hluk,
prašnost a zátěž pro obyvatele. S tím je třeba počítat,
přínosem do budoucna bude kvalitnější spodek
i svršek tratě, měl by být méně hlučný a kolem tratě
budou realizovány protihlukové stěny, které zajistí
lepší pohodu občanům Lhotky nad Bečvou. V rámci
oprav a prací na trati obec vyjednala s investorem
realizaci nového chodníku na nadjezdu směřující ke
kruhovému objezdu. Chodník je před dokončením
a kolaudací, ještě do konce roku je reálné, aby
sloužil veřejnosti. V tomto podzimním čase je
více než jindy aktuální požadavek na vyčistění
toku „Hlavník“ ve Lhotce nad Bečvou, po správci
požadujeme údržbu, aby podzimní deštivé počasí
nepřinášelo riziko vylití z koryta, jsme připraveni
také pomoci vlastními silami.
Na Perné proběhly letos opravy elektroinstalace
v KD, současně jsme provedli zateplení stropu
a nový podhled sálu KD, včetně nové instalace
osvětlení. S touto činností souvisí také vazba na
stávající prostory pohostinství, kde je připravena
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realizace elektroinstalace, jelikož se jedná
o hliníkové rozvody, které již stejně jako na sále
nesplňují požadavky na bezpečnost a dnešní zátěž.
V objektu KD Perná byly také provedeny opravy
sociálního zařízení, protože neodtékaly odpady.
Je to jev, který se týká více obecních objektů,
a postupně opravujeme všechny tyto nedostatky. Na
Perné je připraven projekt opravy obecního objektu
knihovny a hasičárny s cílem vytvoření dvou bytů
a celkové opravy objektu. Plánujeme do konce roku
zadat opravy, které budou ukončeny v příštím roce.
Ve Mštěnovicích se po loňské realizaci části VO
na Pasekách připravujeme projekčně připravit
zbylou část – stávající osvětlení v celé obci a to
i v části „panelové cesty“ směrem na Jasenici, kde
je problém se stávajícími stromy, které neustále
ničí vedení drátů. V této souvislosti jednáme také
s firmou Itself, která připravuje projekt vedení
optických kabelů přes naše katastry, a přichází
v úvahu sjednocení trasy vedení v této části.
Trasa vedení optických kabelů je plánována od
Petřkovic přes Pernou, podél komunikace směrem
k Vysoké - vysílači, tam je plánována trasa vně obce
směrem k Obecnímu úřadu Lešná. Z Vysoké od
vysílače kolem obce směrem ke Mštěnovicím, na
rozcestí Jasenice a Příluk je plánováno odbočení
k Přílukám, dále má pokračovat Mštěnovicemi
právě kolem panelové cesty směrem k Bynině.
Trasa je již v podstatné míře projednaná s vlastníky,
nejedná se o obecní aktivitu ovšem obec podporuje
toto umístění trasy přes naši obec, přicházíme tím
mimo jiné k možnosti zasíťovat naše obce optickým
kabelem a vytvořit lepší podmínky pro datové
přenosy, což má jistě do budoucna velký význam.
V Přílukách stejně jako ve Mštěnovicích
připravujeme projekt veřejného osvětlení, které
by mělo být opraveno na novou LED technologii.
U kaple byla opravena propadlá kanalizace, a do
zimy bude provedena oprava obecní studny na
výjezdu z obce. Bude opravena krycí deska, celková
plocha kolem studny a zábradlí. V obecním objektu
v části sociální zázemí ještě letos proběhnou
opravy odvodu kanalizace, se kterou jsou při velké
zátěži problémy a je možné, že bude nutné provést
celkovou rekonstrukci tohoto sociálního zázemí.
V areálu výletiště v září proběhl „sraz rodáků“, a to
souběžně s krásným výročím 90. let trvání Sboru
dobrovolných hasičů. V této souvislosti musím
pochválit nejen hasiče a jejich odhodlání pokračovat
v odkazu jejich předků a být připraven ku pomoci
bližnímu a vytvářet komunitní život v obci, ale
musím velmi poděkovat a pochválit členy bývalého
osadního výboru, kteří dnes dále pracují v komisi
pro kulturu a bez nich by taková akce nebyla
možná. Hasičům a členům bývalého osadního

výboru samozřejmě přejeme hodně odhodlání, sil
a úspěchů do dalších let a děkujeme za vzornou
prezentaci naší obce, jelikož se na tuto akci dostavil
velký počet rodáků z celé republiky i ze zahraničí.
V Lešné nás čeká rekonstrukce vnitřní části KD
Lešná – máme připraven projekt a to ve dvou
etapách, jelikož se jedná o poměrně náročný záměr,
a to nejen finančně, ale i časově. V letošním roce
proběhne oprava části etapa I. – pohostinství.
Část etapa II. je předpokládaná v příštím roce,
dle rozpočtu, ta se týká prostoru sálu. Objekt je
z hlediska stáří instalací nutné opravit, tak jako
u ostatních objektů KD, elektroinstalace je hliníková,
nevyhovující, rozvody topení jsou zastaralé. V roce
2017 jsme opravili střechu a horní sál KD Lešná, tam
jsou již elektro rozvody v pořádku, v horním patře
jsme zrealizovali sociální zázemí, v přízemí provedli
rekonstrukci sociálního zázemí, vstupu a na řadě je
část přízemí – sál a pohostinství. V objektu základní
školy byla ještě před prázdninami provedena výměna
okenních výplní v posledním patře počítačových
učeben. Před objektem mateřské školky bude letos
ještě provedena oprava ležaté kanalizace, jelikož
spolehlivě nefunguje odtok splaškových vod. Na
místním hřbitově probíhá opět jako každoročně
realizace další části zpevněných ploch – chodníků.
Z těch fyzicky navenek neviditelných prací, bych
chtěl stejně jako v minulém zpravodaji zmínit Územní
plán a odkanalizování obce. Pokud jde o Územní
plán, jsme nyní ve fázi čekání na třetí opakované
projednání, které je vyhlášeno na 31. 10. 2019 v 16
hodin v horním sále KD v Lešné. Tato fáze je po
všech úpravách a zajištění potřebných vyjádření
v předchozím období tohoto roku důležitým krokem
k ukončení a přijetí Územního plánu. Úpravy
byly provedeny ve shodě s výsledkem referenda,
které proběhlo na jaře tohoto roku. Projekt
odkanalizování pokračuje a směřujeme v získání
územního a stavebního povolení. Předpokládáme
podání žádosti o dotace na přelomu tohoto roku.
Další postup a informace o jednotlivých fázích
se budete postupně dozvídat v dalších číslech
zpravodaje. Samozřejmě pracujeme na spoustu
dalších projektech a přípravách záměrů obce,
zrovna tak jako souběžně spolupracujeme se
složkami obce, a to je ta poslední oblast, kterou
bych chtěl zmínit. Rád bych poděkoval všem, kteří
se podílejí na společenském životě a zapojují se do
dění v obci.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát pokud možno
příjemné podzimní dny a všem žákům, studentům
i pedagogickým pracovníkům hodně sil a úspěchů
v novém školním roce!
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Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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Výpis z Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 16.9.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje: Rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjmy jsou navýšeny o 600 tis. Kč (z
toho 440 tis. nedaňové příjmy, 120 tis. Kč kapitálové příjmy, 40 tis. Kč transfery) a výdaje navýšeny o 600
tis. Kč (z toho činí 270 tis. Kč kapitálové výdaje, 271 tis. Kč běžné výdaje a 59 tis. Kč transfery).
Zastupitelstvo obce neschvaluje: Prodej pozemku p. č. 936 v k. ú. Mštěnovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Odkup pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Lešná od pana xxx, xxx dle kupní smlouvy
za cenu xxx Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Bezúplatné nabytí stavby a pozemků včetně veškerých součástí a
příslušenství do vlastnictví obce Lešná:
1. Stavby:
-Tělesa pozemní komunikace číslo III/03566, od uzlového bodu 2514A147 po uzlový bod 2514A095,
v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od křižovatky se silnicí III. třídy č. 03565 po konec
silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy č. 0487) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na
pozemcích p. č. 230/1 a p. č. 385 vše ostatní plocha – silnice v k. ú. Příluky, p. č. 752, p. č. 708/1, p.
č. 705/5 vše ostatní plocha – silnice, k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č. 602/1
ostatní plocha – silnice k. ú. Lešná.
2. Pozemků:
- p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3 168 m2,
- p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3 425 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320;
3. Pozemků:
- p. č. 705/5, ostatní plocha, o výměře 2 322 m2,
- p. č. 708/1, ostatní plocha, o výměře 2 099 m2,
- p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1 816 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj LV č.
91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u valašského Meziříčí, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ: 70891320
4. Pozemku:
- p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1 913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
927 pro obec Lešná a k. ú. Lešná, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320.
Zastupitelstvo obce neschvaluje: Pořizování zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva Obce Lešná.

Důležité informace pro občany
Úřední dny a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

Po, St 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00

Matrika

571 635 022

Účetní		

571 627 259

Sekretariát

571 635 011,

		

602 673 698

Majetek

602 674 086

Út

08:00 - 11:00 12:30 - 14:30

Čt, Pá po tel. domluvě

www.obec-lesna.cz
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Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
5. 11. 3. 12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
4. 12.

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

A6 250,– Kč
A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2019
Č.4

ZIMA

22. 11. 2019

Kde najdete informace

Informace týkající se obce naleznete na webových stránkách obce: www.obec-lesna.cz, mobilní aplikaci
PEPI - Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:
Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna
Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8
nebo na FB stránce obce. Pokud potřebné informace nenaleznete ani zde, můžete zavolat na tel. číslo
571 635 011, kde vám informace, pokud budeme vědět, rádi zodpovíme.
Petra Oravová, referent
Co se týče úřední desky, je pouze 1 a to před OÚ Lešná, ostatní vývěsky
v obcích slouží pouze pro informace občanům, co se týká spolků nebo
aktivit z obce a nezaručujeme, že v těchto vývěskách bude vždy vše uvedeno.

Veřejná ﬁnanční podpora spolků a sdružení v roce 2019 z rozpočtu obce
Obec Lešná v letošní roce podpořila 21 místních spolků s celkovou výši dotace 364 400,- Kč, dále Rada
obce schválila finanční podporu z rozpočtu obce sociálním organizacím, které zabezpečují péči pro naše
občany, a to:
Domov pro seniory Loučka u Valašských Klobouk
Diakonie ČCE – hospic Citadela Valašské Meziříčí
Diakonie ČCE – Denní stacionář, terénní služby
Institut Krista Velekněze, Choryně
Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Valašské Meziříčí
Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm
Charita Valašské Meziříčí
Elim Vsetín
Celkem

5 000,45 690,35 000,12 000,16 720,20 000,2 540,9 000,145 950,- Kč

Odpady za rok 2018
V roce 2018 jsme na Lešensku celkem vyprodukovali 847,29 tun odpadu. Průměrná produkce na občana
byla cca 418,75 kg. Z tohoto množství se vytřídilo 72,91 tun separovaného odpadu (plast, sklo, papír,
nebezpečný odpad, kovy a kompozitní obaly). Průměr separovaného odpadu na občana dělá cca 35,77 kg.
Produkce biologicky rozložitelného odpadu z hnědých kontejnerů umístěných ze všech místních částech
byla 202,05 tun.
Rok
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Skleněné obaly
Plasty
Papír
Nebezpečný odpad
Kovy
Kompozitní obaly

2017
454,51 t
100,67 t
377,15 t
19,03 t
30,28 t
12,11 t
4,13 t
0,32 t
0,25 t

2018
454,89 t
117,44 t
202,05 t
20,13 t
32,93 t
13,19 t
5, 40 t
0,85 t
0,26 t

Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. do obecního rozpočtu za třídění odpadu za rok 2018
činila 230 078.50 Kč.

www.obec-lesna.cz
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SKLÁDKA BYSTŘICE informuje občany, že vzhledem ke státnímu svátku
dne 28.10.2019 sveze komunální odpad ve všech obcích dne 29.10.2019.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.

Svoz nebezpečného odpadu v II. pololetí roku 2019
proběhne ve všech místní částech 26. října 2019.
Časový harmonogram viz. tabulka:
Obec

Perná - kulturní dům

7:30

8:00

Jasenice - požární zbrojnice

8:10

8:30

Jasenice - kulturní dům

8:30

8:50

Mštěnovice - kulturní dům

9:00

9:30

Příluky - u kaple

9:40

10:10

Vysoká - u kaple

10:20

10:50

Lhotka n.Bečvou - požární zbrojnice

11:00

11:20

Lhotka n.Bečvou - křižovatka horní konec

11:20

11:40

Lešná - mateřská škola

11:50

12:15

Lešná - Monros

12:20

12:50

Prosíme občany, aby nebezpečný odpad jako jsou chemikálie, léky, teploměry, zářivky, výbojky,
postřiky na ochranu rostlin, barvy, laky, ředidla do nátěrových hmot, olej, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek sváželi na sběrná místa v den sběru!!!

Poděkování za příkladné dárcovství krve

Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale za to tím nejvzácnějším darem, co může
druhému člověku dát. Darování nestojí dárce žádné peníze, ale naoplátku nejde tento dar také ničím
rovnocenným zaplatit. A proto mi dovolte Vás seznámit se spoluobčany, kteří bezpříspěvkově darovali
krev a byli oceněni Zlatými kříži 1. a 3. třídy: pan Radovan Valášek, Jasenice 160 odběrů
paní Jana Valášková, Jasenice 160 odběrů
pan Jaroslav Ondrušák, Příluky 160 odběrů
pan Dušan Pecha, Lešná, 80 odběrů
paní Alena Pechová, Lešná, 80 odběrů
pan Ing. Jaromír Remeš, Lešná 80 odběrů
paní Ing. Vladimíra Bartoňová, Perná 80 odběrů
Výše jmenovaným děkujeme
za jejich mimořádný a příkladný postoj
Hana Škrlová, místostarostka obce

Upozornění – místní poplatky:

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za psa a místní poplatek
za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2019, aby tak učinili neprodleně.
Poplatek byl splatný do 30. 6. Obecní úřad bude postupovat v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, kdy po nezaplacení následuje
platební výměr, ve kterém dochází o navýšení poplatku dle schválení Rady obce.
Poplatníkům, kteří neprovedli úhrady k 30. 9. 2019, byl zaslán v měsíci říjnu doklad
s uvedeným variabilním symbolem pro úhradu poplatku převodním příkazem.
Alena Pechová, účetní
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Upozornění II.

Oznamujeme občanům, že opět přibývá oznámení, že se po obcích pohybují cizí občané neznámého
původu, kteří obcházejí kolem nemovitostí. Proto, žádáme občany, aby své majetky řádně zabezpečovali
a v žádném případě tyto občany nepouštěli na své pozemky či do domu.
Na celém katastru Obce Lešná jsou nově umístěny cedule, které zakazují „PODOMNÍ PRODEJ“.
Tyto cedule nejsou pouze na dvou místech obce, kde se umístění majetkově řeší.
Petra Oravová, referent

Blíží se povinné „čipování“ psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas,
očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011.
Odpovědi na některé otázky týkající se „čipování“ psů:
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody
zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak
z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému		
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní
u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
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Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn
v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20 tisícové pokuty, protože
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký?
K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli
registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu
psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé
obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence
psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení
pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat
do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete
mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje
nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020
(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020
očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019,
jinak bude očkování považováno za neplatné.
Zdroj: Státní veterinární správa ČR						

Hana Škrlová, místostarostka obce

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Začátkem listopadu začíná období vegetačního klidu, což je
z pohledu ochrany přírody doba určená ke kácení stromů a keřů.
Před kácením dřevin rostoucích mimo les je třeba vždy zvážit,
zda je kácení opravdu nutné!
Dřeviny plní celou řadu velmi pozitivních a potřebných funkcí. Jejich
kácení by mělo být až poslední možností.
Kácení se provádí v období vegetačního klidu od 1. října do 31. března.
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné pro:
1.
		
2.

stromy jejichž obvod kmene je větší než 80 cm 		
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
zapojené porosty dřevin o rozloze větší než 40 m2.

Žádost o povolení kácení naleznete: na webových stránkách obce
Lešná, v levém sloupci v sekci Formuláře ke stažení, osobně na OÚ,
pro více informací případně kontaktujte tel. 602 674 086
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Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Červenec

2

-

5

-

-

-

Srpen

3

7

-

-

-

-

Září

5

1

-

1

1

1

Narození
Červen

5

Červenec

2

Srpen

5

Září (do 12.9.)

3

Úmrtí
Červenec

2

Srpen

1

Září

4

Akce pořádané obcí

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Obec Lešná si Vás dovoluje srdečně pozvat
na adventní zastavení u OÚ v Lešné
v pátek 29. listopadu 2019.
Opět pro Vás připravujeme vystoupení našich dětí
z MŠ a ZŠ, malý jarmark a dobroty spojené
s Vánocemi. Začátek je v 16 hodin.
Budeme se na Vás těšit.

www.obec-lesna.cz
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Mateřská škola Lešná
Co je nového ve školce ve školním roce 2019/20?
Od září 2019 se v Mateřské škole v Lešné vzdělává 63 dětí, které dojíždějí ze všech okolních vesnic.
Děti jsou zařazeny do 3 tříd podle věku. Od tohoto školního roku máme 2 smíšené třídy s předškoláky
a mladšími dětmi. Ve třetí třídě jsou nejmenší děti ve věku od 2 ¾ do 4 let. Pro děti, které dosáhly 5
let do 31. 8. , je předškolní vzdělávání povinné. To znamená, že musí navštěvovat MŠ aspoň 4 hodiny
denně. Samozřejmě v případě nemoci, rodinných důvodů, zákonní zástupci dítě řádně omluví dle
pravidel školky, v našem případě písemnou omluvenkou.
Ve školce se na začátku září konala třídní schůzka s rodiči, kde byli všichni seznámeni se školním řádem
mateřské školy.
Nedílnou součástí schůzky byl plán akcí na nový školní rok.
Děti se v MŠ vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Náš barevný svět“, který je rozdělen
do integrovaných bloků podle ročních období.
Součástí tohoto programu jsou i nadstandardní aktivity a akce školky.
Na tento školní rok připravujeme:
- návštěvy divadelních představení jak v divadle ve Valašském Meziříčí, tak v Novém Jičíně
např. 10. 10. 2019 ve Valašském Meziříčí
O Makové panence a motýli Emanuelovi
21. 11. 201 v Novém Jičíně		
Čert a Káča

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

10

Obce Lešná

-

návštěvy Solné jeskyně v Rožnově p. Radhoštěm
keramickou dílnu ve školce pro nejstarší děti
nově Školičku bruslení ve Valašském Meziříčí
výuku plavání v Hranicích na Moravě
lyžařskou školu ve spolupráci se Základní školou Lešné

Na všechny tyto aktivity se s dětmi a zaměstnanci školky velmi těšíme a ceníme si vzájemné velmi dobré
spolupráce s rodiči, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit.
Na první akci bych chtěla rodiče a prarodiče oslovit zde a to je „Rozsvěcování podzimních skřítků
ráno u hlavního chodu školky“. Podrobné informace předají učitelky ve třídách.

Zapsala: Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Základní škola Lešná
Nový školní rok
Zahájení nového školního roku proběhlo za přítomnosti paní místostarostky Hany Škrlové a pana starosty
Ing. Arch. Jaromíra Zavadila dne 2. září. I když nám počasí nepřálo a museli jsme se vzdát slavnostního
nástupu venku na školním hřišti, začali jsme společně zdolávat nástrahy dalšího roku povinné školní
docházky.
Těšili jsme se na nové prvňáčky, kterých je letos 18 (10 chlapců a 8 dívek). S paní učitelkou Mgr. Žanetou
Ondruchovou se již pilně věnují písmenkům a číslicím, pohybu, hudební i výtvarné výchově. Hodně zdaru,
a to nejenom žákům první třídy, ale žákům všech ročníků přejí zaměstnanci školy.
Z novinek školy:
* zavedení elektronické třídní knihy
* zavedení elektronické žákovské knížky pro II. stupeň
* zavedení elektronických čipů pro stravovací systém a docházku
Protože se mohou, hlavně zpočátku, vyskytnout problémy, prosíme o trpělivost a pochopení.

Děkuji Mgr. Milada Šindlářová, ředitelka školy

Adaptační kurz „Pohoda“
Letošní školní rok jsme se s žáky 6. ročníku rozhodli strávit nejen ve školních lavicích, ale také si jeho
začátek zpříjemnit cestou za dobrodružstvím.
Na chatě Orientka, kam se poslední zářijový den vypravíme, nás v rámci adaptačního kurzu „Pohoda“
čeká mnoho nevšedních zážitků. Vyzkoušíme si vysokolanové i nízkolanové centrum, lukostřelbu,
týmpark, bungee-trampolínu, lezeckou stěnu a mnoho dalších aktivit, jejichž cílem je nejen pobavení,
ale hlavně stmelení třídního kolektivu.
Těšíme se na nové zkušenosti a doufáme, že se nám adaptační kurz vydaří.
Mgr. Irena Chytilová

Plavecký výcvik dětí základní školy Lešná
Již v prvním pololetí tohoto školního roku, absolvují žáci třetí a čtvrté třídy plavecký výcvik. Celkem
je čeká deset dvouhodinových návštěv bazénu. Stejně jako v předchozích letech, výuka probíhá
na plaveckém bazéně v Hranicích. Díky vstřícnému jednání pana Lumíra Zátopka, má naše škola
s plaveckou školou Hranice velice dobré vztahy.
Instruktoři mají velmi pozitivní a trpělivý přístup k dětem, kdy přistupují ke každému dle jeho
individuálních schopností. Výuku prokládají vodní hry, případně odpočinek v relaxačním bazénu. Děti
dělají pod jejich vedením znatelné pokroky a na plavání jezdí rády, což je pro nás všechny velmi důležité.
Marie Maturová Ondroušková
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Sběrové aktivity
V loňském školním roce se nasbíralo celkem 5 880 kg starého papíru.
Mezi nejlepší sběrače patřili: Grygaříková Eliška (5. třída) - 249 kg,
Pernická Štěpánka (1. třída) - 189 kg, Macháč František (3. třída) - 178
kg, Stodůlková Lucie (3. třída) - 167 kg a Mocek Matyáš (3. třída) - 166 kg.
I v letošním školním roce budeme sbírat starý papír. Sběr bude probíhat
každé úterý. Papír musí být řádně svázaný, označený jménem žáka
a třídou. Kartony balit zvlášť. Balíky maximálně do hmotnosti 10 kg
(manipulují s nimi žáci), v opačném případě nebudou započítány.
I nadále sbíráme staré vysloužilé baterie, drobné elektrozařízení,
cartridge a tonery v rámci projektu Recyklohraní. Budeme rádi, když
podpoříte své děti a do sběru se zapojíte.

zapsala: Mgr. Lenka Holeňová

SDH Lešná
Noční pohárová soutěž
Dne 21. června 2019 se konal 15. ročník Noční pohárové soutěže. Zúčastnilo se jí 14 družstev mužů
a 6 družstev žen. Zápolení skončilo následovně: naši muži skončili na 8. místě s časem 29:04 s a pohár
za 1. místo získalo SDH Horní Lideč s časem 18:41 s, na druhém místě SDH Podhradní Lhota s časem
18:62 s a třetí příčku obsadila Jasenice s časem 18:99 s.
Mezi ženami se na 1. místě umístily SDH Velká Lhota s časem 21:29, následovaly ženy z SDH Dolní
Bečva, čas 21:50 s a 3. místo obsadilo soutěžní družstvo SDH Starojická Lhota s časem 22:37 s.

Námětové cvičení Vysoká
V rámci oslav 70. výročí založení sboru bylo dne 22. června. 2019 v 17:00 hodin zahájeno cvičení
jednotek dobrovolných hasičů obcí Lešná, Lhotka nad Bečvou, Jasenice a Perná. Cílem připraveného
cvičení bylo prověřit součinnost jednotek při dálkové dopravě vody z místního zdroje a následné
likvidaci požáru.
Cvičení mělo také prověřit dojezdové časy jednotek, dostupnost a využitelnost místní hydrantové sítě
pro doplňování vody do zasahující techniky.
Na místo fiktivního požáru vyrazil cisternový vůz Tatra 815 CAS 32 „Goliáš“, a čtyři dopravní
automobily. Hned po příjezdu na místo připravili hasiči dopravní vedení a útočný proud k likvidaci
požáru. Naše jednotka se zúčastnila v počtu pěti osob.
Na závěr cvičení kladně zhodnotil Vít Heliman, starosta SH ČMS SDH Vysoká a starosta Obce Lešná
Ing. arch. Jaromír Zavadil.
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Denní pohárová soutěž
18. srpna 2019, jsme uspořádali na zeleném hřišti u mateřské školy pohárovou soutěž v požárním
sportu dospělých. Do Lešné se sjelo celkem 20 družstev mužů, žen a mužů nad 35 let. Ve 30. ročníku
pohárové soutěže O putovní pohár starostky SH ČMS SDH Lešná v kategorii Mužů zvítězilo naše
družstvo Lešné s časem 17:87 s, 2. místo obsadila rovněž „naše“ družstvo z Jasenice, čas 18:08 s a třetí
v pořadí skončily Ludslavice (okres Kroměříž) s časem 18:14 s.
V kategorii Žen se pak bojovalo O putovní pohár starosty obce Lešná (27. ročník).
Zde zvítězilo družstvo SDH Loučka s časem 18:75 s, následováno ženami z Loukova
– čas 19:59 s a Choryní – čas 19:94 s.
Kategorie Mužů nad 35 let se zúčastnilo 6 družstev a vítězství si odvezly Velké Karlovice (čas 16:10 s)
před SDH Vlčovice „A“ s časem 16,77 s a třetí Krhovou (17,12 s.).
Po celou dobu soutěže bylo postaráno o bohaté občerstvení v podobě výrobků z domácí zabíjačky.

Ukázka techniky Příluky
V sobotu 14. září 2019 se naše jednotka zúčastnila oslav 90. výročí založení sboru Příluky
a Mštěnovice. Na místo dopravila Tatru 815 CAS 32 „Goliáše“, která při této příležitosti provedla
názornou ukázku lokalizace fiktivního požáru a poté se přítomné děti mohly vyzkoušet přilbu, dýchací
přístroj nebo i „hasit“ vodou. Jednotka se účastnila v počtu čtyř osob.

Co nás ještě čeká…
V prosinci 2019 zorganizujeme společně s okrskem Lešná tradiční Mikulášské bruslení na Zimním
stadionu ve Valašském Meziříčí.
(sestavila Mgr. Helena Alžběta Valášková, starostka SH ČMS SDH Lešná,
fotografie SDH Vysoká, SDH Příluky)

SDH Příluky
V sobotu 14. 9. 2019 se sjeli přílučtí a mštěnovičtí rodáci ze všech koutů republiky i ze zahraničí, aby
se mohli navzájem pozdravit a zavzpomínat na léta dávno minulá. V Přílukách na hřišti usedlo na 120
bývalých i současných sousedů a sousedek k přátelskému setkání. Při této příležitosti předal starosta
obce pamětní listy nejstarším rodákům a pozdravil všechny přítomné. Vzhledem k tomu, že současně
slavili hasiči 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Příluk a Mštěnovic, sobotní odpoledne
zpestřilo hasičské cvičení. Po uhašení posledních plamenů vystoupil dětský folklorní soubor Ovečky.
Velký zájem přítomní projevili o výstavu starých fotografií, která byla ke zhlédnutí v kapli. Pozorně
identifikovali své předky i sami sebe před desítkami let. V kapli to hučelo jako v úlu, když došlo na
fotografie z počátku 20. století.Někdy fotografie, jindy archivní materiály přinesly nové informace
o historii pro novou generaci. Odpoledne se za družného hovoru překlopilo do večera a stále se
pokračovalo ve vzpomínání. O kladném přijetí akce svědčí i ohlasy rodáků: „Bylo to vychytané do
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posledního detailu. Tím jste přispěli k úžasné náladě a atmosféřevšech přítomných. Bylo vidět na
vásvšech, že jste to dělali s láskou a tím jste zanechali v nás, kteří jsme se rozletěli do „světa“, kus
domova.“ Poděkování od lidí, které jsme mnozí, ačkoli žijeme v obci celý život, dříve neviděli, je pro
nás organizátory velkou odměnou: „Dovolte, abych vám všem organizátorům poděkovala za krásné
sobotní odpoledne, kdy jsem se opět (více než po padesáti letech) setkala s řadou rodáků, se kterými
jsem prožila v rodné vesnici dětství a mládí. Se staršími ročníky nebyl až tak velký problém se
poznat, složitější to bylo s mladšími, protože ty si pamatuji jako malé děti, které v dospělosti vypadají
zcela jinak. Potěšila mě skutečnost, že se do této akce zapojila řada mladých lidí, kteří pomáhali při
zajištění pohoštění a obsluze přítomných. Je vidět, že lidé ve vesnici drží pospolu, což je v dnešní
době velmi vzácné. Ať takový soulad funguje i nadále!!! Ještě jednou děkuji nejen za sebe ale i za
všechny zúčastněné z rodiny Jandů.“
Za obec, kulturní komisi a SDH Příluky a Mštěnovice zapsala a děkuje všem sponzorům, organizátorům
a dobrovolníkům Pavla Holmanová.

Lampionový průvod

Všechny děti i rodiče zveme na tradiční lampionový průvod plný strašidel a úkolů, který se uskuteční
v pátek 1. 11. 2019 od 17 hodin. Sraz bude u panelové cesty ve Mštěnovicích (u bývalého kravína).

Svaťa Božák

20. 11. 2019 se v obřadní síni obecního úřadu uskuteční setkání a beseda s ultramaratonským
cyklistou Svaťou Božákem. Přijďte se setkat s rodákem z Branek, který projel v extrémním závodu
Ameriku, nebo Irsko.

Jasenické léto
Podzim už nám klepe na dveře, ale my se
ještě ohlédneme zpět na naše Jasenické
léto, které se již tradičně uskutečnilo druhý
víkend v srpnu.Tento rok byl v něčem jiný.
Konečně nám dopoledne nepršelo a tak byly
náročné přípravy o něco příjemnější. I letos
bylo pro děti připraveno spoustu úkolů, jak
pohybových, tak vědomostních. Poprvé si
mohli všichni vyzkoušet první pomoc za
asistence naší kolegyně z ČČK Vsetín, paní
Sklenářové, které tímto moc děkujeme.Děti
nemohly být zklamané, k tradičním aktivitám
jako jsou tvořivé dílničky, malování na obličej,
které pro velký zájem každý rok opakujeme,
jsme i letos měli něco nového, originálního –
na hřišti se děti proměnily v kapitány malých
lodiček, místo hradu prozkoumávaly skákací
džungli a společně pokořily jasenický
bublinový rekord. O veškeré jídlo se letos
postarali dobrovolníci z SDH Jasenice.Vůně
grilu lákala všechny pod velký stan, kde
byly připraveny dobroty ve sladké i slané
podobě. Všem moc chutnalo! Kluci z TJ
Jasenice bodovali se střelbou ze vzduchovek,
kde i letos vystříleli rekordní množství
nábojů. Malým překvapením bylo přistavení
závodního vozu ZUZUKY našeho místního
závodníka, pana Martínka ze Mštěnovic. Ten
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ukázkou vozu a povídáním o rallye
zaujal nejen děti, ale i tatínky. Další
novinkou pro děti bylo letní kino
pod velkým stanem, kde se děti
při pohádce zklidnily a dospělí si
konečně mohli popovídat a nikomu
nevadilo, že už večer lilo jako
z konve. Jako bonus jsme tak měli
běh domů mezi kapkami deště.
Na závěr chceme moc poděkovat
všem členům červeného kříže, kteří
se podíleli na přípravách a ještě
přizvali na pomoc své rodinné
příslušníky, všem, kdo s námi strávili
tuto krásnou sobotu a jakkoliv
přiložili ruku k dílu. Velké díky za
finanční podporu patří především
paní doktorce Šárce Čechové, obci
Lešná, a všem našim sponzorům,
kteří nám významně pomáhají dělat
tuto akci stále lepší a zajímavější
a to nejen pro děti. Stále větší
návštěvnost na našich akcích je
pro nás hlavním hnacím motorem,
děkujeme!!!
Všem
přejeme
hezký
podzim
a budeme se na vás těšit na našich
dalších akcích.

Za ČČK Jasenice
Lucie Pobořilová a Petra Oravová

A co nás ještě čeká?
Lampiónový průvod
Zpívání u kaple Jasenice
Dětský karneval

16.11.2019
21.12.2019
29.02.2020
www.obec-lesna.cz

17:00 hodin (sraz u kaple)
17:00 hodin (sraz u kaple)
14:30 hodin (KD Jasenice)
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X-Ride Challenge 2019 – Memoriál Romana Bára
Celkově 12. ročníku závodu bylo letos příznivě
nakloněno téměř vše. Počasí, početná divácká účast,
52 přihlášených závodníků a téměř žádná zranění.
Kromě tradičních a dnes možná už i legendárních
účastníků se objevilo spousta nové, mladé
a talentované krve za kterou jsme samozřejmě moc
rádi a pro celou bikerskou komunitu to je jen dobře
a jde vidět, že jdou věci správným směrem.
Závod měl jako každý rok podobný rytmus. Vše se
rozjelo pátečními volnými tréninky, v den závodu
bylo již k dispozici plné pořadatelské a zdravotnické

Kristián Knápek

MSR Košútka

Serfaus

zajištění a s pomocí naší spřátelené organizace VMG (Valašské Motorkářské Gardy) se od rána rozjely
povinné tréninky a po tradičním zahájení následoval v 11:00 start dvou kvalifikačních kol.
V krátké pauze po odjeté kvalifikaci a před finálovým dualcrossem se na jednom ze skoků uskutečnila
gravity soutěž Whip Contest, kde zhruba desítka přihlášených borců sázela a diktovala jeden lepší trik jak
druhý a bylo obtížné vybrat dva nejlepší, kteří si odnesli finanční odměnu.
Finalový turnajový dualcross nabídl šetnáct nejrychlejších jezdců. Po dramatickém vývoji semifinálovou
čtveřici postihly zranění a technické problémy, ale bojovalo se do až do úplného konce a jako celkový vítěz
se představil ostravský Jakub Kantor.
Po vyhlášení vítězů se od 18.00 uskutečnil plánovaný fesťáček punkrockových kapel a dnb stage DJ
Wiruse. Vše zahájil svým akustickým vystoupením Mira Gerla alias Juhyň Bruce Dickinson, dále nastoupily
energické začínající punkrockové kapely Promiň! Ňu Ňu a Island Sun a jako zlatý hřeb večera slovenská
punková formace Kýbel Mačiek.
Vydařený sportovní den uzavřela skvělá pařba a budeme se snažit udržet takto nastavenou laťku i na příští
ročník.

Martin Kadlec

Maik Weinert
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Karolína Kadlecová

Ondřej Kubín

Výsledky a info na našich FB stránkách a na webu www.x-ridechallenge.cz
Závodní sezona 2019 se rozjela již brzy v zimě v tělocvičně oddílu KBC, který nám poskytl prostory pro
kondiční a kruhové tréninky, v únoru soustředění v italském Finale Ligure a od konce března se rozjely
soutěže několika seriálů, které jsme měli za cíl se jich zúčastnit a urvat nějaký ten bod. Krom závodů ve
sjezdu jsme okusili i závody v disciplíně enduro, které začínají nabírat na stále větší popularitě. Spoustu
úspěchů letos posbírali především naši nejmladší členové. Uspěchů byla celá řada, ale mezi nejvýraznější
patří jejich účast na Mistrovství světa Rookies (mládeže od 13 do 19 let), které se v srpnu konalo v rakouském
Serfausu a především 2.místo našeho jezdce Dušana Horáka v kategorii Open U19.
Dále účast na závodech slovenského poháru ve sjezdu, Mistrovství Slovenska a České republiky, závodech
Moravsko-Slovenského DH Cupu, závodů Wood Bike Series a v neposlední řadě účast na závodech České
Endurosérie. Do toho samozřejmě příprava a realizace našeho domácího závodu X-Ride Challenge 2019 –
Memoriálu Romana Bára v Lešné. Letošní sezona byla tedy opět nabitá. Děkujeme všem subjektům, firmám
i lidem, kteří nám jakkoliv pomáhají, podporují nás a stojí při nás.
X-Ride Team Racing Lešná
Radek Jurečka - předseda spolku

Radek Jurečka

Přemysl Kadlec

Matěj Zuzaňák

Dušan Horák
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TJ Lešná
Z činnosti TJ Lešná, z.s.
Činnost naší Tělovýchovné jednoty je v současné době zaměřená na rekreační aktivity s možností využití
sportovních zařízení, které v obci máme.
Co nám však schází jsou dobrovolní vedoucí, cvičitelé, trenéři a ochotní rodiče, kteří by se přidali k těm, co
mají ještě chuť se obětovat pro tuto činnost a pomoci přivést co největší počet dětí a mládeže na sportoviště.

A co se nám povedlo v I. pololetí letošního roku?
V tělocvičně základní školy byla organizována pravidelná cvičení seniorů, probíhala také důležitá“ utkání
v nohejbalu a florbalu.
18. dubna na zelený čtvrtek se sešli místní i přespolní milovníci
chmelového moku v prostorách KD Lešná, kde již několik let si
pochutnáváme na tradičním velikonočním zeleném pivu.
7. června jsme pro zachování tradic uspořádali na výletišti v Lešné
zdařilou akci, a to: „Škračení vajec“
Akce se zúčastnilo kolem 100 spoluobčanů, kteří donesli cca 350
vajec, nemalé množství špeku a cibule, protože tyto ingredience
nemůžou chybět v žádné pořádné „škračenici“.
Škračení proběhlo pod odborným vedením šéfkuchaře Standy
Valáška s asistencí Richarda Petra, Petra Rosenkrance, Hanky
Škrlové, Aničky Svorníkové a Božky Jurečkové.
Škračenice chutnalo velkým i malým jedlíkům.
K dobré náladě hrála country skupina „Sysli“.

29. června uspořádala skupina mladých sportovců TJ na travnatém hřišti v Lešné 1. ročník fotbalového
turnaje v malé kopané pod názvem „LOSCNA CUP“.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva a vítězem se stalo družstvo z Byniny s názvem „Kopáči“.
Chceme poděkovat všem, kteří se na organizaci všech akcí podílejí, bez jejich nadšení pro danou věc by
se žádné akce neuskutečnily.
Co připravujeme:
Počátkem podzimu se naše aktivity přesouvají do tělocvičny základní školy, kdy začnou pravidelné lekce
cvičení a sportovních činností, a to:
Říjen		
cvičení seniorů
čtvrtek
17.00 – 18.00 hodin
Listopad
Nohejbal		
pondělí
18.00 – 19.00 hodin
			
Florbal-muži		
úterý		
18.00 – 19.00 hodin
19. října uspořádáme v tělocvičně Základní školy Lešná Nohejbalový turnaj trojic „O hodový koláč“
Začátek v 9.00 hodin.
Srdečně zvou nohejbalisté.
Ladislav Chuděj, předseda TJ Lešná
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Navštivte Muzeum regionu Valašsko

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
13. 4.–27. 10. 2019
KVETOUCÍ ORNAMENTY
Komorní výstava tisků historických rostlinných ornamentů odhalující jejich skrytou symboliku.
8. 6.–27. 10. 2019
MYSLIVOST – MINULOST A SOUČASNOST
Hlavní výstava sezony nabízí pohled do historie lovectví a problematiky myslivosti v její dnešní podobě.
5. 10. 2019 /8:45 hodin
FESTIVAL PTACTVA
Komentovaná vycházka za hlasy ptáků k Choryňskému rybníku. Sraz na vlakové stanici Lhotka nad Bečvou.
1. – 6. 10. 2019
VÝSTAVA ŽIVÝCH HUB
Ukázkavzácných i běžných hub, výstava fotografií, mykologická poradna (3. a 5. 10.), procházka
parkem (5. 10.).
21. 11. 2019 /17:00 hodin
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Pohádkový příběh Ferdy mravence v divadle i filmu, procházka parkem s rozzářenými lampiony.
24. 11.–22. 12. 2019
VÁNOCE NA ZÁMKU
Projděte si historické pokoje ve třpytu vánočních baněk ze vsetínské Irisy.
23. 11.–14. 12. 2019 / 13:00–16:00 hodin
SOBOTNÍ ADVENTNÍ DÍLNY
Tvorba adventních věnců (23. 11), vánoční pečení (30. 11.), zdobení baněk (7. 12.), výroba betlémů
(14. 12.).
15. 12. 2019 / 10:00–18:00 hodin
O VÁNOCÍCH…
Načerpejte vánoční atmosféru na tradiční zámecké akci s bohatým programem pro děti i dospělé.
www.muzeumvalassko.cz
@muzeumregionuvalassko
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Školení pro zájemce o Kotlíkové dotace,
dotace z programu Nová zelená úsporám
a programu „Dešťovka“
Komise pro životní prostředí obce Lešná uspořádala dne 26. 9. 2019 školení pro zájemce o Kotlíkové
dotace a dotace z programů Nová zelená úsporám a „Dešťovka“. Přednášku vedli zástupkyně
Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková a Ing. Květoslava Kruková a zástuce
Státního fondu životního prostředí Ing. Lubomír Čech. Účastníci školení obdrželi podrobný návod na
vyplnění žádosti o Kotlíkové dotace a základní informace o obou dalších dotačních programech.
Všechny prezentace použité při přednášce a kontakty na pracovníky Zlínského kraje pověřené
poradenstvím ohledně těchto dotačních programů jsou k dispzici na Obecním úřadě.
Kotlíkové dotace - od 15. října 2019 8:00 bude zahájen elektronický příjem žádostí o poskytnutí
dotace. Ve srovnání s předchozími vlnami kotlíkových dotací se žádosti o poskytnutí dotace zjednodušily.
V době podání žádosti není nutné spolupracovat s žádnou firmou či odborníky. Na Obecním úřadě
jsou k dispozici vzory vyplněných žádostí na kotlíkové dotace.
Nová zelená úsporám (NZU)-Dotace z programu NZU mohou být čerpány jak na starší rodinné
domy, tak na výstavbu nového rodinného domu. Dotaci lze získat i při provedení prací svépomocí
(proplacení materiálu).
Dotace zahrnují zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří, odborný
posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod, venkovní stínicí
techniku, solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace).
Majitelé rodinných domů mohou za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací
z 2. a 3. vlny kotlíkových dotací získat dotační bonus až 20000 Kč)
Pokud máte obavy, že se v zatepleném domě daří houbám a plísním, či nějaké další pochybnosti,
doporučuji přečíst si Mýty a fakta - Nová zelená úsporám (https://www.novazelenausporam.
cz/o-programu/myty-a-fakta/).
„Dešťovka“- akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování
WC a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. O dotaci na
základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze
všech obcí z celé republiky bez ohledu na míru sucha v oblasti.
Ing. Ludmila Podzemná, Komise pro životní prostředí
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Beseda se spisovatelkou
V příjemný středeční podvečer 25. září letošního
roku se sešlo několik desítek čtenářů, ale i ostatních
našich občanů v horním sále Kulturního domu
v Lešné, aby byli účastni besedy se současnou
spisovatelkou p. Alenou Mornštajnovou. Tato
rodačka z Valašského Meziříčí se dostala do
podvědomí čtenářů poprvé v roce 2013, a to svým
románem Slepá mapa. Ten vznikl na základě
vyprávění životního příběhu 80leté p. Alžběty při
cestě vlakem z Val. Meziříčí do Pardubic.Popisuje
v ní dramatické osudy tří generací žen. Než se
však odhodlala ke psaní, trvalo to hezkých pár let.
Absolvovala gymnásium ve Val.Meziříčí a poté se
pokoušela 2x dostat studovat na VŠ do Prahy.To
se jí nepodařilo, a tak se vdala a je matkou dvou,
dnes již dospělých dcer. Nakonec vystudovala
angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě
v Ostravě. Původním povoláním byla učitelka,
později pracovala jako lektorka anglického jazyka
a překladatelka. Od roku 2000 je na tzv. volné noze,
vedla kurzy, překládala a začala psát. Uvedla, že
k tomu, aby zasedla k psaní musí mít alespoň
týden volného času. Má dar přirozeně vyprávět
a ve svém druhém románu Hotýlek z roku 2015 se
tentokrát věnuje především mužskému hrdinovi:
Leopoldovu vnukovi Václavu Mánesovi, který
převzal vedení hotýlku v 60-tých letech minulého
století a proplouvá obratně komunistickým
režimem a drží tak pohromadě rodinný podnik.
3. jejim románem vydaným v roce 2017 je román
Hana, který nám přibližuje život valašskomeziříčských židů v období 30tých-50tých let minulého
století. Námět spisovatelka čerpala především
z databáze přeživších holocaust, a to ve výpovědi
Michaela Honeyho (dříve Míši Honyvaše)
z Nového Jičína, který jako jediný z celé rodiny
přežil transporty do Terezína a Osvětimi. Po válce
žil v Anglii a na důchod se odstěhoval do Izraele,
kde taky zemřel. Hana z rodiny Hellerových je
ústřední postavou celého příběhu, kdy spolu
s ní prožíváme jak Terezín a následně i Osvětim,
návrat do rodného města i epidemii tyfu v roce
1954, které podlehly desítky lidí. Tento romám
získal řadu ocenění. Mimo jiné obdržel cenu
„Česká kniha 2018“ a stal se knihou roku 2017
na Databázi knih. V současné době uvádí Národní
divadlo Brno v naprosto dokonalé scéně (dle
spisovatelky) i tuto divadelní formu románu.

Prodala se i filmová práva.Tento nejčtenější
román je překládán do dvanácti světových jazyků.
Posledním z nich je arabština. Sama autorka
svá díla nepřekládá. Jejimi prvními čtenáři jsou
členové rodiny. Další knihou, vydanou letos na
jaře jsou Tiché roky. Opět zde autorka vypráví
příběh jedné rodiny, kde hlavní roli nehrají velké
dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Posledním
publikovaným dílem je knížka pro děti s názvem
Srašidýlko Stráša, příběh jak pro chlapce, tak
i pro holčičky, doprovázeny ilustracemi Galiny
Miklínové a vydané v nakladatelství Albatros.
Knihy pro dospělé byly vydány v nakladatelství
Host. V příštím roce se chce spisovatelka více
věnovat psaní, má už námět, který připravuje,
ale o čem bude nám neprozradila. Všichni, kteří
jsme si jeji díla s chutí přečetli se budeme těšit
na další chvíle s novou knihou.

www.obec-lesna.cz
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UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.

www.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
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domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4.
5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

www.obec-lesna.cz

PODZIM 2019

Zpravodaj

Obce Lešná

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

