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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
podzim roku 2018 je v plném proudu, jak se
zdá, letošní teplé dny jsou již vyčerpány, je čas
připravit se na chladnější období a příchod zimy.
S tím souvisí i naše činnost na obecních objektech
a v místních částech naší obce, stejně jako každý
z nás s ubývajícím dnem připravuje své domy
a zahrádky na zimu.
Ve dnech 5. a 6. října proběhly v naší republice
komunální volby do obecních a městských
zastupitelstev, u nás současně i senátní volby
v prvním kole. Výsledek senátních voleb v našem
okrese rozhodl o tom, že neproběhlo druhé kolo,
což jistě uvítali nejen volební komisaři, ale i občané.
Volební účast v komunálních volbách v naší obci
nebyla příliš velká, ale i přesto byla republikově
průměrná. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří přišli k volbám, a tímto projevili snahu
zúčastnit se na dění v obci, tím spíš, že komunální
volby jsou nám všem jistě bližší, protože volíme
své zástupce, které známe a ovlivňujeme tím dění
v obci. Dne 31. 10. 2018 se bude konat ustavující
zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce
Lešná, na kterém bude zvoleno nové vedení obce,
včetně Rady, výborů a komisí, kterým tímto dnem
začne nové čtyřleté funkční období.
V současné době probíhá příprava našich areálů
a objektů na zimní období, poslední údržba trávníků,
čistění vpustí apod., zároveň naši pracovníci
štěpkují ořezy stromů obecních i občanů. V období
září – října probíhaly opravy některých obecních
komunikací, pokud počasí umožní, ještě budou
provedeny další drobnější práce. V podzimním
čase v našich katastrech proběhly opravy svršku
komunikací III. třídy (v majetku státu a správě
ŘSZK Zlínský kraj) v Lešné směrem na Palačov,
a ve Lhotce nad Bečvou. Tyto opravy financovalo
ŘSD a to v rámci oprav pojížděných komunikací
při stavbě I/35 II. a III. etapa. Souběžně probíhaly
opravy komunikací na trase Milotice nad Bečvou –
Hranice, tím docházelo často k neúnosnému
přetížení našich komunikací. Tento problém se
mírně zlepšil otevřením dopravy přes Milotice,
ovšem nadále je dopravní situace jedním
z hlavních problémů, které zatěžují naši obec –
především místní část Lešnou a částečně Lhotku
nad Bečvou. Další nešvar je průjezd kamiónů

přes část Lešná, a to i přes zákaz vjezdu dopravě
12t. Tuto situaci jsme se snažili řešit s Policií ČR,
výsledkem je jednak vyhodnocení dopravní zátěže
v kontextu dopravní nehodovosti a nebezpečnosti
komunikací, a pro nás ten důležitější prvek –
vysílání hlídek dopravní Policie, která zastavuje
nákladní dopravní prostředky a rychle jedoucí
automobily. Bohužel pro malý počet policistů není
četnost hlídek dostatečná, ale jednáme dále s cílem
dostat situaci pod únosnou kontrolu a zamezit
průjezdu vozidel, které nemají povolení projíždět
obcí. Definitivně tuto situaci vyřeší až vybudování
tzv. „palačovské spojky“, která přesune tranzitní
dopravu mimo obec, ale začátek stavby je plánován
na rok 2020, takže si ještě nějaký čas počkáme.
Samozřejmě hledáme další možnosti, jak dopravu
zklidnit, aby se pohyb v obcích stal bezpečnější
pro chodce a nezatěžoval obydlí u komunikací,
ovšem je třeba si uvědomit, že komunikace
jsou státní, veškeré úpravy a omezení musí být
schváleny jak ŘSZK, tak Policií ČR a nelze proto
realizovat retardéry a podobné omezující prvky
do vozovky. I každý přechod musí být jednoznačně
schválen a realizován dle platné legislativy, a musí
splňovat různé parametry, včetně vzdálenosti mezi
jednotlivými přechody apod. Právě na přelomu
září a října Obec Lešná s ŘSZK po jednání
a schválení Policie ČR byla částečným investorem
a realizátorem úprav stávajícího chodníku pro
přesun stávajícího přechodu v Lešné před zatáčkou
a odbočením ke zdravotnímu středisku a MŠ. Tento
přechod byl nevyhovující, jelikož byl velmi blízko
zatáčky a byl poměrně nebezpečný a nepřehledný.
V současné době ještě probíhá montáž osvětlení
tohoto přechodu, aby byl i při snížené viditelnosti
bezpečný. Pokud se zmiňuji o přechodech, ještě bych
rád vyjádřil díky společnosti ČEZ, která podporuje
ve svém dotačním programu osvětlení přechodů.
Připravili jsme projekt osvětlení přechodu
u ZŠ Lešná a přihlásili se jako obec do tohoto
programu, uspěli jsme a v září jsme zrealizovali
osvětlení tohoto přechodu, který se 23. 10. 2018
slavnostně otevřel a předal k užívání. Zároveň
jsme zrealizovali nátěr obou přechodů ZŠ, aby byly
pro naše děti bezpečnější. Na základní škole jsme
v září dokončili realizaci střešní nástavby, střecha
je kompletní a bezpečná pro naši tělocvičnu jak
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z hlediska odvodu vody, tak v zimních měsících pro
vynesení váhy sněhu. Každoročně jsme za pomoci
hasičů zajišťovali poměrně nebezpečné odhazování
sněhu z plochy střechy, jelikož statika objektu byla
mokrým sněhem ohrožována. Nyní je váha střechy
i případného zatížení sněhem přenášena do
věncem vyztuženého obvodového zdiva. V Lešné
jsme dokončili opravu dvorní části obecního
objektu č.p. 37, tím byly dokončeny celkové opravy
tohoto objektu, byla posunuta vstupní brána
a branka, aby byl připraven prostor pro napojení
chodníku ke kulturnímu domu a dvůr nezasahoval
do veřejného prostoru. Ve Lhotce nad Bečvou
byly v době před příchodem podzimu dokončeny
opravy střešního pláště objektu sportovního
zázemí, kde byl proveden celoplošně nový záklop
a nová krytina ze dvou vrstev modifikovaných pásů
s povrchovou úpravou. Do zimy chceme ještě ve
Lhotce nad Bečvou dle plánu osadit se společností
VaK nadzemní hydrant v části nad železniční tratí
(na rozcestí proti umístění kontejnerů).
V těchto dnech ještě stále probíhá na Perné
poměrně rozsáhlá činnost související s výměnou
stávajícího vedení NN, ale celá složitá akce
se již chýlí k úspěšnému závěru. Byl to záměr
společnosti ČEZ, která přistoupila k této celkové
rekonstrukci distribuční sítě, což sice přinese
občanům kvalitnější rozvod elektřiny, stávající
dráty nahradilo kabelové vedení, a síť bude
stabilnější, ale na druhé straně tyto opravy přinesly
spoustu těžkostí. V jedné rovině občanům, kteří
se museli obrnit trpělivostí, a v té druhé také pro
obec, protože tato činnost vyvolala neplánované
investice a realizační náklady na pořízení nového
veřejného osvětlení, tzn. kabeláže a samotných
lamp, zároveň bylo nutné přesunout stávající
rozhlas. Sice ještě není celý záměr ukončen, ale již
teď můžu konstatovat několik faktů. V této místní
části bude kvalitní rozvod NN, nové sloupy, zároveň
nový rozvod VO a také nové LED osvětlení, takže
z hlediska kvality a stability nových rozvodů bude
tato místní část v dobrém stavu. Současně chci ale
vyjádřit díky občanům Perné za velkou trpělivost při
tak náročné opravě, díky které mnoho dní nebyla
obec osvětlena a všichni víme, jaké to je, když jsme
zvyklí na osvětlení a byť jen jedna lampa přestane
svítit. Ještě se nějaký čas bude „dolaďovat“ finální
podoba a případně řešit drobnosti a připomínky,
ale celkově si cením pochopení, s jakým jsme se
setkali. U Perné ještě zmíním dvě oblasti, první je již
dříve avizovaná příprava rekonstrukce stávajícího
objektu hasičské zbrojnice a knihovny se záměrem
vybudovat byty při zachování požární zbrojnice.
Projekt připravujeme a spolu s vyřizováním
stavebního povolení se budeme ucházet o dotační
podporu. Tou druhou oblastí, kterou chci zmínit je
nový hasičský dopravní automobil, který 22. 10.
obec převzala, a je již třetím vozem pro naše
výjezdové jednotky pořízeným v rámci dotace
státu a kraje. Na Vysoké bude ještě do konce roku

realizováno rozšíření VO, které se díky komplikacím
s umístěním sloupů posunulo až na tuto dobu.
V poměrně velkém rozsahu byla provedena oprava
komunikace od středu obce až pod „vysocký
kopec“. Na této opravě se finančně podílí Valašská
Rallye, zastoupená panem Jaromírem Tomaštíkem,
který je pořadatelem tradičních jarních závodů
Valašská Rallye, který již třetím rokem projížděl
našim katastrem a jako sponzorský podíl naší
obci na opravy obecních komunikací, které byly
součástí trasy závodů, vyčlenil část financí, tak
jak jsme v průběhu minulých tří let na Radě spolu
jednali. Na Vysoké byly ještě objednány drobnější
opravy komunikace, včetně silničního žlabu, dle
počasí budou realizovány. Také ve Mštěnovicích
je před realizací rozšíření veřejného osvětlení,
které bylo již před časem povoleno. V Přílukách
bylo dokončeno podium na výletišti, tím byl areál
doplněn a vybaven pro konání společenských akcí,
které se díky nasazení místních občanů a především
osadního výboru s hasiči v obci konají. Poměrně
větší realizační záměry jsou připraveny pro Jasenici.
Probíhá příprava výběrového řízení pro zateplení
DPS se stavebními úpravami přízemí, kde vzniknou
dva nové byty a celkově bude objekt zateplen.
Po jednání s občany v Jasenici připravujeme
pro realizaci nové zázemí na hřišti, které bude
sloužit ke konání venkovních akcí se zachováním
zeleného hřiště pro kopanou a zázemí pro hasičské
sporty. Původně jsme měli v plánu zahájit práce
ještě v letošním roce, v dotačních záležitostech
spolupracujeme s několika společnostmi a byla
nám avizována možnost dotace, která měla být
ve výši cca 50%, což by v případě úspěchu bylo
velmi zajímavé. Z těchto důvodů jsme chtěli záměr
realizovat pomocí této dotace, ovšem změnily se
podmínky a dotace nebyla adresována obcím. Ale
aby to nebylo příliš jednoduché, tak v této době
máme opět avizovanou možnost dotace, jelikož
je před vydáním nový dotační titul, kde bychom
naopak jako obec mohli uspět. Z těchto důvodů
bude realizace zahájena až začátkem roku a naší
snahou bude zajistit částečné finanční krytí
pomocí dotace. V Jasenici byly provedeny opravy
komunikace směrem na Pernou a také v lokalitě
Kříby.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval
o dlouhodobějších záměrech a úkolech, které
čekají na realizaci v dalším funkčním období.
Tyto úkoly budou řešit již nově zvolení zastupitelé
a nově zvolené vedení obce.
Závěrem bych vám chtěl popřát hezké podzimní
dny, dobrou přípravu na zimní období a hodně
energie do zkracujících se dnů tohoto roku 2018!
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Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
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POUZE PRO OBČANY VYSOKÉ
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské Meziříčí, oznámil svým dopisem Obci Lešná
a dotčeným vlastníkům pozemků, nacházejících se v intravilánu místní části Vysoká, že dnem
5. 11. 2018 zahájí práce na obnově katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území
Vysoká u Valašského Meziříčí zjišťováním průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího
obvodu budov. Obnova operátu novým mapováním bude probíhat v intravilánu části obce Vysoká,
která je vyloučena z probíhající komplexní pozemkové úpravy. Rozsah je stanoven vnitřním obvodem
komplexní pozemkové úpravy a týká se i pozemků z komplexní pozemkové úpravy vyloučených.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni: a) zúčastnit se na
výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, b) označit ve stanovené
lhůtě do 6. 11. 2018 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě
hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic
druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného, c) ohlásit
katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich
vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá. Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného
oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků
zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu
(§ 42 odst. 6 katastrálního zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru. Zaměstnanci katastrálního úřadu
a jejich pomocní pracovníci jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na
nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel
zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem
do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Oprávněné osoby jsou povinny šetřit
práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti
uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření
a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na
vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým
činnostem včetně využívání značek bodových polí. Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník
nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti
a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo
poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 12. 9. 2018
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2018. Příjmy jsou navýšeny o 1 866 tis. Kč
(z toho 691 tis. Kč nedaňové příjmy a 110 tis. Kč kapitálové příjmy 1 065 tis. Kč transfery), výdaje 3 134 tis.
Kč (z toho činí 2 948 tis. Kč kapitálové výdaje, 106 tis. Kč běžné výdaje a 45 tis. Kč transfery). Rozdíl mezi
příjmy a výdaji činí 1 268 tis. a bude pokryt z hospodaření minulých let.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu
v celkové výši xxx tis. Kč pro žadatele: xxx o Vnitřní úpravy a opravy vnitřních prostor xxx,•
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Lešná č. 03/2018, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 02/98 Požární řád.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 797 o výměře 486 m2 (zahrada), pozemek p.č.
799 o výměře 2 325 m2 (zahrada) a pozemek p.č. 796 o výměře 934 m2 (zahrada) všechno v k. ú. Lhotka
nad Bečvou panu xxx, trvale bytem xxx.
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•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 577 o výměře 458 m2 v k. ú. Lhotka nad Bečvou
společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizaci se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha za celkovou cenu 113 240 Kč.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 792/1 o výměře 267 m2 v k. ú. Jasenice
u Valašského Meziříčí paní xxx, trvale bytem xxx.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 2087/8 o výměře 6 m2 v k. ú. Jasenice
u Valašského Meziříčí manželům xxx, trvale bytem xxx za cenu xxx Kč/m2.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 65/1 o výměře 567 m2 v k. ú. Vysoká
u Valašského Meziříčí paní xxx, trvale bytem xxx.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č. 2087/8 o výměře cca 149 m2 ve vlastnictví
Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za část pozemku p.č. 43 o výměře 34 m2 vše v k.ú.
Jasenice u Valašského Meziříčí, které jsou ve vlastnictví pana xxx, dle předloženého návrhu. Cena za
rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí bude za částku xxx Kč/ m2. Přesné výměry a nová p.č. budou
stanovena dle GPL. Veškeré náklady spojené se směnou bude hradit obec Lešná.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o podmínkách práva umístění stavby sjezdu nebo nájezdu
a jeho údržbě uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4, IČ 65993390 a Obcí Lešná se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992. Předmětem smlouvy jsou
podmínky umístění sjezdu nebo nájezdu a jeho údržby na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví ČR,
zřízeného za účelem přístupu k pozemku z SO 111:
silniční pozemek p. č. 511 v km 2,526 70, připojovaný pozemek p. č. 405, k. ú. Příluky,
silniční pozemek p. č. 511 v km 3,120 00, připojovaný pozemek p. č. 409, k. ú. Příluky,
silniční pozemek p. č. 741 v km 3,309 44, připojovaný pozemek p. č. 255/8, k. ú. Vysoká u Val. Meziříčí,
silniční pozemek p. č. 255/21 v km 3,470 00, připojovaný pozemek p. č. 255/12, k.ú. Vysoká u V. Meziříčí,
silniční pozemek p. č. 666/1 v km 3,576 00, připojovaný pozemek p. č. 667/2, k. ú. Lešná.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o podmínkách práva umístění stavby sjezdu nebo nájezdu
a jeho údržbě uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4, IČ 65993390 a Obcí Lešná se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992. Předmětem smlouvy jsou
podmínky umístění sjezdu nebo nájezdu a jeho údržby na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví ČR,
zřízeného za účelem přístupu k pozemku z SO 111: silniční pozemek p. č. 644 v km 1,152 00 a km 1,477
15, parcelní čísla připojovaných pozemků 643 a 700, k. ú. Mštěnovice
•
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr o směně č. 02/2018 v souladu se zákon. 128/2000 Sb., o obcích,
§ 39 odst. 1 ve znění pozdějších předpisů na směnu pozemku p.č. 517/44 o výměře 77 m2, pozemku 517/45
o výměře 88 m2, pozemku p. č. 517/46 o výměře 21 m2, pozemku p. č. 667/3 o výměře 69 m2 vše v k.ú.
Lešná, pozemku p. č. 255/27 o výměře 83 m2 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, část pozemek p. č. 561
o výměře 2 m2 v k.ú. Příluky, část pozemku p. č. 566 o výměře cca 99 m2 v k.ú. Příluky za pozemek p.č. 740
o výměře 69 m2, pozemek p.č. 518/1 o výměře 438 m2 a pozemek p.č. 517/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Lešná.

PLACENÁ INZERCE

Libuše Podzemná
Po-Pá: 8-15 (nebo dle domluvy)

KADERNICTVÍ
dámské - pánské- detské

Tel.: 728 483 887
Sídlo: Lešná c. 37, 756 41 Lešná (budova u KD Lešná)

www.obec-lesna.cz
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Důležité informace pro občany
Úřední dny a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

Po, St 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Út
08:00 - 11:00 12:30 - 14:30
Čt, Pá po tel. domluvě

Matrika
Účetní		
Sekretariát

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
6. 11. ; 4.12
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
5.12

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Plošná inzerce (Ceny jsou uvedeny bez DPH)
A4 1200,– Kč A6 250,– Kč
A5 500,– Kč A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2018
Č.4

ZIMA

30. 11. 2018

Následující termíny ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ v roce 2018: 17. 12. (změna vyhrazena)

VÝSLEDKY VOLEB
Zvolené zastupitelstvo Obce Lešná na volební období 2018-2022

www.obec-lesna.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Určitě jste postřehli, že už v minulém Zpravodaji nebyli uvedeni naši jubilanti, narození dětí, ani úmrtí.
Ke všem těmto údajům je nutný písemný souhlas v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu, tzv.
GDPR.
Obecní úřad má možnost zveřejňovat informace o narození dítěte, úmrtí a životním jubileu v našem
Zpravodaji, je však nutný písemný souhlas. Přesto, že již od června 2018 je na webových stránkách obce
v sekci formuláře umístěn tiskopis „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“, do dnešního dne nikdo
nedonesl na úřad vyplněný formulář.
Pokud chcete vyjádřit svůj souhlas se zveřejněním osobních údajů, vyplňte vložený tiskopis a odevzdejte
na Obecním úřadě na matrice.
Jubilanti se budou zveřejňovat od 50 let, dále pak jen kulaté jubileum, tj. 60, 70, 80, 90 let.
Uveden bude jen měsíc jubilea, příjmení, jméno a obec bez čísla popisného. Rovněž tak u narození
a úmrtí. Zkrátka tak, jak to bylo zveřejňováno doposud.
Využijte, prosím, vložený formulář, ať je možné tuto oblíbenou část Zpravodaje nadále uvádět.
V současné době (bez písemného souhlasu dotyčných) vypadá společenská kronika takto:
od ledna 2018 do října 2018 oslavili kulaté jubileum v našich obcích:
50 let - 20 občanů
60 let - 25 občanů
70 let - 36 občanů
80 let - 9 občanů
90 let – 3 občané
narodilo se 11 dětí
zemřelo 14 občanů

www.obec-lesna.cz
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Diamantová svatba manželů Kostihových
Dne 16. 08. 2018 bylo tomu 60 let, co si manželé
Miroslav a Ludmila Kostihovi řekli své „ANO“.
Diamantová svatba je událost, s jakou se nesetkáváme
často, i proto bylo pro členky sociální komise a starostu
obce velkým potěšením, že mohli manželům zajet
pogratulovat do Domova pro seniory v Rožnově pod
Radhoštěm, kde nyní bydlí.
Manželé Kostihovi měli svatbu před 60 lety ve
Valašském Meziříčí. Vychovali syna a dceru a těší
se z několika vnoučat a pravnoučat. Většinu života
prožili v Lešné, kde bydleli a pracovali jako učitelé na
základní škole. Paní Kostihová roky vedla knihovnu
v Lešné a pan Kostiha působil dlouho jako kronikář
Obce Lešná.
Poděkovali jsme jim za vše, co dali naší společnosti
a za dlouholetou práci pro naši obec. Při společném přípitku jsme popřáli hodně zdraví, radosti a vzájemné
úcty jednoho k druhému.
Přejeme jim ještě mnoho šťastných dní společného života a budeme se těšit, až se za 5 let potkáme při
svatbě kamenné.
Pařenicová Zdenka, matrikářka

Výsledky spokojenosti klientů
Charitní pečovatelské služby v Kelči
Jako každoročně, tak i v roce 2017 proběhlo v Charitní pečovatelské službě Kelč zjišťování spokojenosti
klientů, jejich rodinných příslušníků i široké veřejnosti s poskytovanými službami. Tento průzkum probíhá
formou anonymního dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou následovně zpracovány. Vše proběhlo
anonymně, výsledky nyní zveřejňujeme formou článku v místním zpravodaji.
V roce 2017 vyplynul zájem ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků o: přednášku pro pečující
rodinné příslušníky, informace o odlehčovací péči a dopravu k lékaři.
Přednášku pro pečující rodinné příslušníky uspořádala naše Charitní pečovatelská služba ve
spolupráci s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí v prostorách Befarka dne 29. 05. 2018. Cílem přednášky bylo
předat rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké, informace týkající se využívání služeb domácí
péče, vyřízení příspěvku na péči a zajištění potřebných kompenzačních pomůcek cestou praktického
nebo odborného lékaře, možnosti využití odlehčovací péče v regionu, kde se obrátit o pomoc. Přítomní
byli také seznámení s činností svépomocných skupin. Dále měli možnost si nejen prohlédnout, ale také
vyzkoušet manipulaci se základními kompenzačními pomůckami jako je mechanický vozík, plastová
sedačka na vanu, chodítko skládací a podpažní, nadstavec na WC, pásy pro přesun, sedačka do sprchy,
které jim usnadní jejich každodenní péči o blízké.
Odlehčovací péči poskytuje Charita Valašské Meziříčí v Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice.
Kontakt je 571 646 501, 603 549 618. Bližší informace získáte na našich webových stránkách www.valmez.
charita.cz a Diakonie ČCE Hospic CITADELA 571 629 084, 736 473 245, www.citadela.cz.
Doprava k lékaři je službou zajišťována v rámci fakultativních služeb. Jelikož se jedná o úkon, který není
uveden v zákoně o sociálních službách, nemůže naše služba s klientem podepsat smlouvu jen na základě
požadavku o dopravu.
Děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.

www.obec-lesna.cz
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Základní škola Lešná
Informace ze školní jídelny
Školního stravování může být účasten každý, kdo má zájem a přihlásí se. V současné době vaří naše
školní jídelna denně cca 340 obědů (základní a mateřská škola, její zaměstnanci, cizí strávníci), chystá
69 přesnídávek a 69 svačin pro žáky Mateřské školy Lešná. Ve školní jídelně pracují 4 zaměstnanci (3
kuchařky a vedoucí ŠJ).
Aby veřejnost lépe pochopila systém školního stravování, rozhodla jsem se Vám o něm napsat několik
řádků.

Školní stravování je primárně určeno pro žáky základní a mateřské školy
a tak i ostatní strávníci musí přijmout tyto předpisy a zásady školního stravování.
Nejdůležitější předpis ve stravování pro žáky je školský zákon 561/2004Sb. a Vyhláška o školním
stravování 107/2005Sb. Škola musí dodržovat zásady zdravé výživy (moc nesolit a nekořenit) a dodržovat
tzv. spotřební koš (je stanoveno, jak často může být sladké jídlo, kolikrát měsíčně musí být na jídelníčku
luštěniny, mléčná jídla, apod.)
Ve škole je několik kategorií strávníků (podle věku) se jedná o strávníky do 6 let, pak kategorie 7 – 10
let, další 11 -14 let a poslední kategorie 15 a více let. Tomu jsou přizpůsobeny normy jídel. Vezmeme-li
například, že norma pro nejstarší strávníky může být 100 g syrového hovězího masa, pak nejmladší
kategorie strávníků má při stejné normě jen polovinu – tj. 50 g syrového masa.
Tepelnou úpravou dochází ke snížení gramáže. Dle norem tak tepelně zpracovaná gramáž činí například
u vařeného hovězího masa jen 59%, u dušeného hovězího 60% původní hmotnosti. Hmotnost masa se
samozřejmě zase snižuje směrem dolů vzhledem k věkové kategorii. NE U VŠECH JÍDEL JE NORMA
100G SYROVÉHO MASA. Pro příklad uvádím normu běžné receptury pro dospělé strávníky:
Tatranská kotleta: 90g vepřové pečeně (syrové maso pro dospělého strávníka)
Králičí ragů: 80 g králičího masa (syrové maso pro dospělého strávníka)
Zapečené kuřecí maso s brokolicí: 50 g kuřecího masa (syrové maso pro dospělého strávníka)
Dále je povolená váhová odchylka +- 10%.
Samozřejmě, že k jídlu patří také přílohy např. pro houskový knedlík nebo dušenou rýži je to 160
gramů, pro vařené brambory 250gramů – opět pro dospělého strávníka.
Požádala jsem paní vedoucí, aby uváděla v jídelníčku pro cizí strávníky gramáž syrového masa na 1
porci, aby nedošlo k nedorozumění ohledně hmotnosti jídel (masa). Každý strávník má právo nechat si
porci před odebráním nebo odchodem s jídlonosičem převážit.
V prvních červnových dnech jsme provedli mezi dospělými strávníky (69 osob) ve škole anketu. Otázka
byla jednoduchá: Jsem/nejsem spokojen(a) se stravováním ve školní jídelně. Ke dni 7. 6. 2018 vyjádřilo
svůj názor 48 dospělých strávníků s výsledkem: všech 48 strávníků je spokojeno se stravováním.
Děkujeme za všechny nápady, tipy a doporučení, které jste k anketě připsali. Všechno jsme tlumočili
do kuchyně. Ne všem se dá vyhovět, některá jsou i v přímém protikladu mezi sebou, ale jedno mohu
napsat zodpovědně. Ve škole žáci hlady netrpí. Kdo z Vás by měl pochybnosti, přijďte se někdy podívat
kolik masa a příloh děti vrací. Jsou však i tací, kteří zvládnou sníst opravdu velkou porci a ještě si jdou
přidat.
Mgr. Milada Šindlářová
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Souhlas se zveřejněním osobních údajů (GDPR)
Já, níže podepsaný (á):

………………………………

datum narození:

………………………………

bydliště:

………………………………

telefon:

……………………..

e-mail: ……………………………………..

dávám tímto souhlas, aby Obecní úřad Lešná zpracoval mé osobní údaje za účelem zveřejnění
ve Zpravodaji Obce Lešná.
Tento souhlas dávám na dobu neurčitou až do odvolání výhradně pro zveřejnění
těchto údajů:
-

jméno, příjmení

-

bydliště – jen obec (bez čísla popisného )

-

datum úmrtí rodinného příslušníka

-

jméno, příjmení a měsíc narození nezletilého dítěte

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci,
ale budou zpřístupněny všem osobám, které obdrží Zpravodaj nebo navštíví oficiální webové
stránky www.obec-lesna.cz, kde je možno stáhnout elektronický zpravodaj.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči zpracování
osobních údajů uplatňujte písemnou cestou na adresu: Obecní úřad Lešná,
Lešná č. 36, PSČ 746 41.

V ………………… dne ……………………..

podpis ……………………………..

www.obec-lesna.cz
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Co nabízí našim dětem školní klub při ZŠ Lešná
pro školní rok 2018/2019
Vážení rodiče a prarodiče,
jistě všichni víme, že naše děti mají po vyučování možnost navštěvovat mimoškolní zařízení, a to školní
družinu a pro starší žáky je zde možnost navštěvovat školní klub.
V letošním roce máme ve školním klubu 28 dětí ve věkovém rozpětí 9 až 14 let. Je to vcelku široké
spektrum dětí s různými zájmy. Proto jsme na základě ankety, která proběhla mezi dětmi, zvolili
následující aktivity pro jednotlivá odpoledne.
Pondělí – výtvarná a kreativní / školní klub, učebna výtvarné výchovy /
Úterý – počítačové dovednosti / učebna informatiky /
Středa – vaření / cvičná kuchyňka /, zde jen doplňující informace, že vaření není kroužek, ale pouze
zájmová činnost. Musíme zde upřednostnit provoz školního klubu pro všechny děti a není možné děti
se zájmem o vaření oddělit od dětí, které školní klub navštěvují a zájem o tuto aktivitu nemají. Proto
budeme vařit jen příležitostně.
Čtvrtek – sportovní aktivity / tělocvična, hřiště /
Pátek – rekreační činnost / možnost návštěvy kina, výlet po okolí, atp./
V tomto krásném podzimním čase stále ještě využíváme našeho hřiště ke sportovním aktivitám, protože
si myslím, že pro děti není nic lepšího, než pohyb a relaxace po výuce, kdy se jedná spíše o sedavou
činnost.
Přeji krásné slunečné dny.

Za školní klub Kamila Zavadilová

V rytmu podzimu aneb škola začíná
Každé roční období má to svoje a ani podzim se tímto neliší. V zimě je „kosa jak na Sibiři“, na jaře
je všude břečka a alergici trpí, v létě je zas vedro, že se ani nehodí vycházet z domu. „No už aby byl
podzim!“ To však není věta příliš oblíbená v okruhu našich spoluobčanů mladších 15let, jelikož pro ně
tato věta značí jediné - zase škola. Ale fakt, že se nám rozběhnul nový školní rok, přece není pouze
negativní. Kromě toho, že škola je prostě škola, je tady také ta okolnost, že pro spoustu dětí je to
možnost setkávat se s novými vrstevníky a vytvářet si další kamarády. Na prvních 14 dní se také škola
stane místem, kde se během extrémně krátkého časového intervalu vysloví tolik osobitých příběhů
z prázdnin, kolik neuslyšíte ani na srazu motoristů po GP. Je úžasné sledovat, kolik příjemných nebo
naopak neuvěřitelných zážitků děti stihnou pojmout během tak krátké doby, jako jsou letní prázdniny.
Rozmanitost těchto příběhů nás všechny naplňuje optimismem. A proto nahlédněme s úsměvem i na
to, že už za necelých 9 měsíců máme zase prázdniny.
Mgr. Jan Kraus

Sběr
V loňském školním roce nasbírali žáci celkem 7 790 kg starého papíru. Mezi nejlepší sběrače patřili:
Kovařčíková Adéla (3. třída) - 2 000 kg, Grygaříková Eliška (4.třída) - 281 kg, Pernická Aneta (7. třída)
a Stolařová Petra (5. třída) - 232 kg.
I v letošním školním roce budeme sbírat starý papír. Sběr bude probíhat každou středu. 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.
Mgr. Lenka Holeňová
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Mateřská škola Lešná
Začátek školního roku v mateřské škole

V novém školním roce 2018/19 se v MŠ vzdělává 69 dětí, z toho 31 děvčat. Od měsíce září jsme začali
pracovat podle Školního vzdělávacího programu „Náš barevný svět, který je orientován hlavně na ochranu
životního prostředí, zdravý životní styl a dopravní výchovu. K tomu všemu nám plně slouží školní zahrada
s přírodními zákoutími a její dopravní hřiště, které bylo na podzim plně využito při jízdách na dopravních
prostředcích, poznávání dopravních značek. Jako výplň kruhového objezdu na dopravním hřišti byla
dětem pořízena barevná multifunkční plachta „Všeználek“s využitím her pro děti (roční období, dopravní
značky,pohádkové příběhy). Tuto plachtu dětem sponzorovala firma CABOT.
„Lísteček mi na dlaň spad“ jako jedno z témat podzimního integrovaného bloku charakterizuje výuku dětí
v tomto podzimním období – děti poznávají přírodu, sbírají kaštany, žaludy, jeřabiny. Výborná spolupráce
s rodiči přinesla do školky spoustu krásných podzimníčků, kteří vyzdobili všechny prostory ve školce
a přibližovali dětem podzim ve všech jeho barvách.
A jaké akce na nás čekají?
Už jsme byli s dětmi v Cirkuse Tony, do školky přijelo za dětmi divadélko, které bude jezdit každý měsíc.
Od měsíce října jsme začali jezdit do Solné jeskyně do Zašové, kde každé přihlášené dítě pojede 5 krát. Po
dobu 45 minut děti inhalují, dýchají nosem hluboké břišní dýchání, poslouchají pohádky, hrají si s hračkami.
V listopadu je pro předškolní děti zařízena plavecká výuka v Hranicích na Moravě, ale o tom až příště.
Motto našeho školního programu vyjádřil Jan Werich:
„Dítě, které cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému“.
Zapsala:Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Nohejbalový turnaj na Vysoké
V sobotu prvního září se na hřišti vedle bývalé školy uskutečnil již 16. ročník nohejbalového turnaje
MEMORIÁL LEŠKA KOSŇOVSKÉHO, o pohár starosty SDH Vysoká.
První zápasy se začaly hrát ve 14 hodin, systémem každý s každým. Přihlášeno bylo celkem 5 družstev po
třech hráčích a tak se bylo na co dívat. Občerstvení v podobě grilovaných klobás, piva a kofoly pořadatelé
zajistili v dostatečném množství.
Ceny za první místo si po dramatickém finále, odneslo družstvo ve složení Jiří VOJTÍŠEK, Daniel JUŘÍČEK
a Martin BEDNAŘÍK st. Pořadatelé děkují fanouškům, hráčům a všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizování turnaje.

Za místní SDH Ing. Petr Jiříček

X-Ride Challenge 2018
Memoriál Romana Bára 24.–25. 8. 2018
Letošnímu 11.ročníku předcházelo víc jak skoro
6 týdnů tropického počasí, které dávalo zabrat
asi úplně každému. Zrovna ale o víkendu, kdy
se rozbíhaly tréninky na výletišti v Lešné přišlo
podzimní ochlazení doporovázené trvalými dešti
a tak se ročník 2018 zařadil mezi ty blativé.
Za hrané reprodukce DJ Wiruse a komentování
hudebníka Jirky Drtila se atmosféra a závod samotný
rozjížděl a vyústil do skvělého finále a oproti
loňskému ročníku se i obešlo bez zavažných zranění.
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Jezdci museli sice kvůli dešti první kolo kvalifikace bojovat s nánosy bahna na pláštích, které jízdu
podstatně komplikoval, ale déšť ustal a trať začala vysychat, vyjezdila se a na finálový dualcross byl
povrch skoro přijatelný a rychlejší.
Díky těmto podmínkám, které závod o něco zpomalily, tentokrát finálový dualcross nabídl opravdu
těsné souboje loket na loket od startu až do cíle. Kontakt jezdců doprovázely pády a bojovalo se o každý
centimetr a setinu náskoku od startu až do cíle.
Vítězem závodu se stal Jirka Marek před Martinem Hájkem, na 3.místě se umístil Karel Havlíček.
Kompletní výsledky kvalifikace, dualcrossu a ostatních kategorií zde:
http://www.x-ridechallenge.cz/r2018.html
Po vyhlášení vítězů a ukončení závodu se i letos na afterparty poprvé uskutečnil punkrockový minifesťáček,
který byl i zároveň veřejnou zkouškou začínajících punkrockových kapel. Jako první bylo na programu
akustické kytarové vystoupení Juhyně Bruce Dickinsona, následovala kapela PROMIŇ! a Outsider. Kdo
chtěl okusit jiný styl zábavy, pro toho byla připravena druhá stage, kde DJ Wirus rozjížděl drum’n’base
party. Afterparty dopadla tedy maximálně na jedničku a příští rok ji zopakujeme.
Chtěl bych poděkovat Kristiánovi, Maikovi, Ondrovi a všem ostatním co se podíleli na stavbě trati,
organizaci závodu a afterparty, Sankovi, Barči, Valentýně a všem sponzorům, kteří nás podpořili atd.
Dále i motorkářům z VMG za pomoc při vývozech závodníků i organizaci závodu.
I přes špatné počasí z rána byl vývoj letošního závodu velmi pozvolný, ale atmosféra závodu a afterparty
neskutečně vygradovala a jen nás to nakoplo k tomu, že se předem nesmí nic vzdávat a těšíme se na další
ročník v roce 2019!
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Letošní sezonu lze označit za poměrně úspěšnou
pro náš oddíl. Zimní fyzická příprava probíhala
individuálně i kolektivně v tělocvičnách,při různých
sportovních aktivitách, sjezdařská část přípravy
začala o jarních prázdninách v italském Finale
Ligure a na lokálních tratích a bikeparcích. Podařilo
se nám získat i umístění na stupních vítězů na
různých závodech napříč všemi kategoriemi. Měli
jsme i početné zastoupení na letošním Mistrovství
ČR ve sjezdu na Klínovci. Na příští sezonu máme
v plánu zúčastnit se i některých mezinárodních
soutěží a závodů a krom sjezdu začít i s enduro
závody.
Radek Jurečka, předseda X-Ride Team Racing Lešná
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Jasenické léto
I toto léto se uskutečnilo v měsíci srpnu Jasenické léto. Byl to již 3. ročník a jako každý rok od rána pršelo.
Ale nás holky z ČČK to neodradilo a s pomocí našich šikovných, silných manželů a přátel ČČK jsem
celý areál fotbalového hřiště v Jasenici připravili na tuto akci. Odpoledne si počasí již dalo říct a svítilo
sluníčko, a tak si děti se svými rodiči či prarodiči mohly do sytosti užít zábavné odpoledne. Tradiční pro
tuto akci je spojení více spolků a to ČČK, TJ a VMG a všem také za tento čas strávený s dětmi děkujeme.
VMG (Valašský motorkářský gang) se postaral o zábavu v podobě skákacího hradu, přehlídku motorek,
a také k velké radosti dětí se i na motorkách jezdilo.
Různá stanoviště s úkoly, jako chůze po laně, lanové bludiště, těžba zlata a chytání rybiček, tvořivé
dílničky a zdravověda, nad kterými vzaly záštitu členky ČČK, děti opět pobavily a v letošním roce již bylo
vidět, že si jsou děti jistější na všech stanovištích, protože nás již znají.
TJ Jasenice své stanoviště: „střelba ze vzduchovky“ připravila tak dokonale, že vystříleli nejvíc diabolek
za poslední tři léta. Velkým překvapením byl vodní zorbing (plastová nafukovací koule, do které si vlezete
a jste puštěni do bazénku s vodou), kterého se děti nemohly nabažit. Trochu akčnější byl výstup pejsků
a jejich pánů z Kynologického klubu ZKO Valašské Meziříčí, kteří dětem přišli ukázat, jak se psi cvičí
a trénují.
Děti se mohly projet na koníkovi, za což děkujeme paní Pobořilové z Jasenice, dále mohly nakouknout
do automobilu Mustang žluté barvy, které ve svém kufru ukrýval spoustu dárků, za to děkujeme panu
Novákovi s rodinou z Jasenice. K velké oblibě patří i jízda tahačem, kterou každoročně organizuje VMG
v čele s panem Rýdlem z Jasenice.
Děti nebyly jen šťastné, ale i moc krásné, protože měly pomalovány obličeje, takže jste na hřišti mohli
potkat motýlky, draky, berušky a spoustu zvířátek a kytiček.
Bez grilovaných dobrot a velké vatry by to nebylo ani Jasenické léto, a to každoročně zaštitují chlapi z TJ.
O sladkosti a co pít se postaraly holky z červeného kříže.
Závěrem chci ještě jednou všem poděkovat, že se Jasenického léta zúčastnili, všem pořadatelům, kteří se
podíleli na přípravách i těm, kteří byli na stanovištích nebo vítali děti u vstupu, sponzorům a střediskové
obci Lešná.
Všem přejeme hezký podzim a budeme se na vás těšit na dalších akcích, pořádané ČČK Jasenice.
za místní spolek ČČK Jasenice Petra Oravová
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Obec Lešná Vás srdečně zve na

Adventní zastavení

v pátek 30. listopadu 2018
u Obecního úřadu v Lešné
Začátek v 16:00 hodin.

Těšit se můžete na rozsvěcení vánočního stromu, na tvořivé
dílničky, malý jarmark a grilované dobroty.

Přijďte si na chvíli odpočinout a navodit kouzlo Vánoc,
popovídat si i zazpívat s námi při vánočním punči.

Zpravodaj
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