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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil v tomto adventním
čase! Nezadržitelně se blíží konec roku 2018
a máme před sebou pár posledních letošních dnů,
než začne nový rok 2019.
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
o výsledcích komunálních voleb, a o termínu konání
ustavujícího zastupitelstva Obce Lešná. Na tomto
ustavujícím zastupitelstvu bylo zvoleno vedení
Obce, včetně složení Rady Obce a jednotlivých
výborů a komisí. Konkrétní jmenný seznam všech
zvolených členů je uveden ve výpisu z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce v tomto zpravodaji.
Všem zvoleným a prací pro obec pověřeným
zastupitelům a členům výborů a komisí přeji hodně
trpělivosti a úspěchů v této činnosti, která jim pro
další čtyři roky nastala. Zároveň bych chtěl vyjádřit
díky za důvěru, která nám všem byla dána a pevně
věřím, že společnými silami uděláme vše pro rozvoj
naší Obce a vytvoření ještě lepších podmínek pro
život našich občanů.
V podzimních dnech proběhly práce v našich
místních
částech
na
obecních
objektech
a komunikacích se snahou připravit tyto objekty
a komunikace na zimní období.
V průběhu listopadu proběhlo místní šetření
v katastru Vysoká – intravilánu obce, kde byly
upřesňovány
jednotlivé
vlastnické
hranice
pozemků. Tyto práce v terénu jsou poměrně
náročné, také v dalších katastrech naší obce bylo
provedeno místní šetření pracovníků katastrálního
úřadu spolu za účasti obce, účelem této činnosti je
uvést do souladu skutečnost s mapovými podklady,
které jsou evidovány na katastrálním úřadu.
Konec roku má své specifické požadavky
v administrativě: probíhají inventarizační práce na
obecním majetku, dokončují se započaté opravy,
ale především se sestavuje návrh rozpočtu pro rok
2019.
Jelikož letošní rok slavíme 100. výročí založení
Československé republiky, od konce října
a v průběhu listopadu jsme ve všech místních
částech naší Obce Lešná zorganizovali spolu se
složkami aktivními v daných částech vysázení
pamětních lip. Jsem velmi rád, že se tohoto
slavnostního sázení zúčastnil takový počet občanů,
myslím si, že to byla pro naši generaci jedinečná
příležitost společně se zastavit, zavzpomínat na

historii naší republiky, připomenout si důležité
historické fakta a současně zasadit pamětní
strom – lípu, která bude také jednou určitým
historickým symbolem pro naše budoucí generace.
Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kdo
se podíleli na přípravě těchto slavnostních sázení,
byli to místní hasiči, ČČK Jasenice, a samozřejmě
spousta dalších ochotných lidí, díky nimž jsme
mohli společně prožít takto významné výročí.
Perná měla tuto oslavu výročí republiky rozšířenou
o slavnostní žehnání nového dopravního hasičského
automobilu, které provedl při příležitosti oslav
vzniku republiky farář O.P.Stefan.
V této adventní době se bude konat v některých
našich místních částech slavnostní rozsvícení
vánočních stromů, případně setkání u těchto
stromů u příležitosti adventní doby. V Lešné
proběhlo tzv. „Adventní zastavení“ 30. 11. 2018,
při této příležitosti vystoupily s programem děti
z MŠ a ZŠ, na kytaru zahrály a zazpívaly známé
tváře – mladé hasičky z Komárovic a potom byl
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Po dobu
setkání bylo možné si ve stáncích koupit medovinu
pana Ladislava Hrabánka, punč, párek v rohlíku,
kabanos, zelňačku a další veganské pochoutky
firmy CAJK, apod., o svařené víno se tradičně
postaral Lumír Horák a Petr Novák z Vysoké. Také
moc děkujeme Květinářství Alena Horáková za
tvořivé dílničky, kde se vyřádily především děti.
Jsem rád, že na adventní zastavení přišel tak velký
počet občanů, myslím si, že jsme společně vytvořili
pěknou adventní atmosféru, a o to jde především.
Děkuji tímto všem, kteří se akce zúčastnili, ale
také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a vystoupeních. Dle Vašich reakcí
z pátečního večera věříme, že se Vám líbilo. A proto
už Vás nyní zveme na III. ročník „Adventního
zastavení“ v pátek 29. listopadu 2019.
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

Závěrem bychom Vám všem i jménem
pracovníků Obecního úřadu chtěli popřát
hezkou adventní dobu, krásné vánoční svátky
plné radostí, štěstí a rodinné pohody se svými
nejbližšími a hodně zdraví a štěstí do nového
roku 2019!
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta
a Hana Škrlová, místostarostka obce

Zpravodaj

2

Obce Lešná

Výpis z Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva
Obce Lešná, konaného dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo Obce Lešná určuje: Ověřovatele zápisu ve složení: Stanislav Holeňa a PaedDr. Ph.D.
Yveta Odstrčilíková a zapisovatelku Petru Oravovou.
Zastupitelstvo Obce Lešná schvaluje: Navržený program ustavujícího zasedání.
Zastupitelstvo Obce Lešná schvaluje: V souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění Jednací řád Zastupitelstva Obce Lešná a Volební řád Zastupitelstva Obce Lešná.
Zastupitelstvo Obce Lešná schvaluje: Návrhovou komisi ve složení: Petr David, Petra Macháčková
a MUDr. Jana Štěpánková a volební komisi ve složení: Hana Charvotová, Vít Heliman, Alena Kološová.
Zastupitelstvo obce Lešná schvaluje: Veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů
a členů výboru.
Zastupitelstvo Obce Lešná určuje: V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
Zastupitelstvo Obce Lešná volí: V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce starosty Obce Lešná: Ing. arch. Jaromíra Zavadila
Zastupitelstvo Obce Lešná volí: V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarosty Obce Lešná: Hanu Škrlovou
Zastupitelstvo Obce Lešná volí: V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Rady Obce Lešná:
Petra Davida, Stanislava Holeňu, Ing. René Horáka
Zastupitelstvo Obce Lešná odkládá: Rozhodnutí o případném zřízení osadních výborů na další zasedání
Zastupitelstva Obce Lešná.
Zastupitelstvo obce zřizuje: V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022: finanční výbor a kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce stanovuje: V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Výborů Zastupitelstva Obce Lešná:
Finanční výbor 7 členů
Kontrolní výbor 7 členů
Zastupitelstvo Obce Lešná volí: V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy:
kontrolního výboru: Janu Melichaříkovou
finančního výboru: Víta Helimana
Zastupitelstvo obce Lešná volí: V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena:
Kontrolního výboru ve složení:		
Bc. Petr David					
Jakub Kopřiva					
Ing. Richard Petr				
Bc. Lenka Remešová				
Ing. Jaroslav Sadílek				
Mgr. Petr Topič				

Finančního výboru ve složení:
Mgr. Lenka Holeňová
Hana Charvotová
Kateřina Rybková
Štěpán Šobora
Lenka Zajíčková
Václav Tomšík

Zastupitelstvo obce Lešná schvaluje:
V souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev měsíční odměny.
Při souběhu funkcí se poskytne odměna nejvyšší, nedojde ke kumulaci odměn. Odměny budou vypláceny
každý měsíc od 1. 11. 2018.
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Zastupitelstvo obce Lešná schvaluje:
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
o odměnách za výkon funkce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce měsíční odměny.
Při souběhu funkcí se poskytne odměna nejvyšší, nedojde ke kumulaci odměn. Odměny budou vypláceny
každý měsíc od 1. 11. 2018.
Zastupitelstvo obce Lešná po projednání, schvaluje:
Pana Víta Helimana jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené
s pořizováním územně plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat
celé volební období 2018–2022.

Byli jmenováni tito předsedové a členové komisí:

Komise pro životní prostředí:
Předseda: PaedDr. Ph.D. Yveta Odstrčilíková
Člen: Lucie Ručková, Ing. Ludmila Podzemná, Alena Kološová, Josef Hruškovský
Kulturní komise:
Předseda: Mgr. Pavla Holmanová
Člen: Ing. Veronika Kovařčíková, Lenka Kovařčíková, Bc. Petra Bělunková, Miroslav Martinek, Michaela
Brňovjáková, Lenka Plešková, Petra Macháčková, Bc.Ivana Holubová DiS., Šárka Hrušková, Petr Rosenkranc

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

Telefonní kontakty:
Matrika
571 635 022
Účetní
571 627 259
Sekretariát 571 635 011,
602 673 698
Majetek
602 674 086

Po, St 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Út

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

Čt, Pá po tel. domluvě

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)
2.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10.,
5.11. 3.12.
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
6.3., 5.6., 4.9., 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.1
Č.2
Č.3
Č.4

JARO
LÉTO
JARO
ZIMA

15. 3.2019
24.6.2019
20.9.2019
22.11.2019

Upozornění

OÚ Lešná bude v době od pátku 21.12.2018 do úterý 1.1.2019
pro veřejnost uzavřen.
Poslední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)hotovosti v pokladně obce bude ve středu 19.12.2018.

POZOR SVOZ ODPADU
Vzhledem k vánočním svátkům bude komunální odpad svezen
ve Vaší obci dne 22.12.2018
Děkuji za pochopení a doufám, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.
Hezké vánoční svátky přeje Skládka Bystřice, Bystřice pod Hostýnem
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Upozorňujeme občany na změnu vydávání pytlů na separovaný odpad.
Pytle se budou vydávat na OÚ Lešná na celý kalendářní rok a to:

• Žluté 25 ks na domácnost
• Modré 25 ks na číslo popisné

V případě, že Vám pytle na separovaný odpad pochybí bude si je moci zakoupit na Obecním úřadě v Lešné.

Platby v roce 2019
Pokladna otevřena:
Pondělí

8:00 – 11:00

12:30 – 17:00

Úterý

8:00 – 11:00

12:30 – 14:30

Středa

8:00 – 11:00

12:30 – 17:00

Poplatek za odpad: 440,- Kč na osobu/rok. Splatnost do 30. června 2019
Poplatek za psa: 100,- Kč na jednoho psa/rok. Splatnost do 31. května 2019.
Poplatky lze uhradit:
1.

Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech
(bankovní účet číslo 1760579339/0800)

2.

Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika).

Oznámení - Cena vody od 1.ledna 2019
Jasenice, Příluky, Vysoká, Perná

bez DPH

DPH 15 %

celkem

42,00 Kč

6,30 Kč

48,30 Kč

Bohoslužby o Vánocích 2018 ve farnosti Lešná
FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ
Štědrý den Půlnoční pondělí 24. 12. ve 21.00 hod
Slavnost Narození Páně úterý 25. 12. v 8.30 hod
Svátek Svatého Štěpána středa 26. 12. v 8.30 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 31. 12. v 8.30 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok úterý 1. 1. v 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně neděle 6. 1. v 8.30 hod
Svátek Křtu Páně neděle 13. 1. v 8.30 hod
KAPLE JASENICE
Slavnost Narození Páně úterý 25. 12. v 10.00 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 30. 12. v 10.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok úterý 1. 1. v 10.00 hod
Slavnost Zjevení Páně neděle 6.1. v 10.00 hodin
Svátek Křtu Páně neděle 13. 1. v 10.00 hod

Tříkrálová sbírka
v roce 2019

proběhne v sobotu 5. ledna 2019
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Beseda s důchodci
Stalo se již tradicí, že sociální komise uspořádá jednou v roce setkání seniorů, nazývané léta Beseda
s důchodci. Je zajištěn kulturní program a občerstvení.
Letos se uskutečnila tato akce v neděli 18. listopadu od 14.00 hodin.
Komise se snaží vybrat každým rokem jiný program.
V předchozích letech jsme měli v programu operetní vystoupení, divadelní představení, zábavné scénky,
cimbálovou muziku, taneční soubory, Lidečanku, Vlčnovjanku, v loňském roce Veselou Trojku.
Letos padl tip na Swing band Jindřicha Dořičáka ze Zubří. Jedenáctičlenná skupina zahrála známé
swingové evergreeny světových i domácích interpretů. Repertoár mají utvořen tak, aby si posluchači
zavzpomínali na líbivé melodie minulých let, především padesátých a šedesátých.
Mezi jednotlivými sériemi skladeb zpestřil program lidový vypravěč. Pobavil přítomné vtipy, z nichž některé
byly dosti peprné!
Připomínáme, že jsou zváni občané důchodového věku starší 65 let. Pokud je manželka mladší (nebo
manžel), jsou zváni spolu.
Věříme, že se vybraný program líbil a budeme se snažit v příštím roce vybrat něco, abychom všem vyhověli
a sešli se opět v tak hojném počtu.
Fotografie z Besedy si můžete prohlédnout v kanceláři matrika.
sepsala Pařenicová Zdenka, matrikářka
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POSTŘEHY KRONIKÁŘE
100.výročí vzniku Československa a ukončení 1.světové války
Před 100 léty, 28. 10. 1918 došlo po ukončení 1.světové války k ustavení Československa. Prezidentem se
stal T.G.Masaryk. Po celý letošní rok si toto významné výročí připomínáme. Setkávali jsme se s různými
dokumenty a pořady, které nám přibližovaly dobu vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. 4. 11.
byla v Lešné u kaple Kinských zasazena lípa, náš český národní strom, jako upomínka na toto významné
výročí.Čestnou stráž při konání této akce drželi členové místního hasičského sboru.Přítomni občané
si vyslechli projev p.starosty a po skončení obřadu se mohli odebrat do kulturního domu v Lešné, kde
měli možnost shlédnout výstavku dobových předmětů jako je tisk, zbraně, kočárky apod.Občané tak
strávili příjemné odpoledne při kávě a jiném občerstvení.11. 11. 2018, 100 let po té, kdy oficiálně
skončila 1.světová válka se po celé naší zemi ve 13,30 hod. rozezněly zvony, které tak symbolicky
připomněly konec této války.Této válce padlo za oběť přes 10 000 000 vojáků a dalších 10 000 000
dalších obětí z řad civilistů.Podle odhadů bojovalo ve válce asi 1,4 miliónů mužů pocházejících z území
někdejšího Československa a asi 140 000 jich ve válce zahynulo. Příměří zavládlo na všech frontách
11. 11. 1918 od 11.hodin podepsáním, téhož dne v 5,05 hod. ráno německou generalitou ve štábním
vagóně vrchního velitele francouzského maršála Foché v Compiégne.Velké oslavy proběhly v Paříži
u Vítězného oblouku a to za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a zhruba 70 – ti
zahraničních prezidentů a premiérů. Naši zemi zastupoval premiér Andrej Babiš.V naší zemi je od
roku 2001, 11. listopad připomínán jako DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ, a tak byly na mnoha místech
pokládány věnce k poníkům padlých, a to jak z období 1.světové války, tak i ostatních válečných obětí,
a to i z nedávné historie, kdy naši vojáci sloužící v zahraničních misích přišli o život. Nově bude
památku obětí od neděle 11. 11. 12018 připomínat pomník ve Valašském Meziříčí.
Sepsala: Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná

Akce konané na našem zámku v roce 2018
Po zimní pauze se opět otevřely brány našeho zámku, aby poskytly všem příznivcům a zájemcům z řad
návštěvníků nabízené výstavy a akce.
25. 3. – 2. 4. – Velikonoce na zámku – historické interiéry zámku zdobily dekorace, které vytvořili
studenti ze Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Byla k vidění venkovská výzdoba
s tradičním velikonočním pečivem, zdobená velikonoční vajíčka, a jako doplněk, výšivky, zapůjčené
vyšívačkami z Lešné a to p.Maňasovou Annou a p.Zajíčkovou Evou. V rámci výstavy proběhly programy
pro školy na témata: tradiční velikonoce, velikonoční dílny a vejce – zázrak života.
21. 4. Dvojkoncert Jana Hlucháně(folkového zpěváka) a Zdendalele Band – Veselé duo ve složení
2 zpěváků zosobnilo čistou radost z hudby, a v textech tito vtipně glosovali zážitky každodenního života.
1. 5. – 26. 8. – výstava KOČÁRKY pro děti a panenky - 19. 5. v odpoledních hodinách si nenechalo
několik desítek návštěvníků, především však z řad rodičů, kteří doprovodili své děti do zámeckého
parku ujít tradiční vystoupení valašských tanců v podání souboru OVEČKY. Po té následovala Módní
přehlídka 20.století ve spolupráci s firmou TONAK, doplněnou o přehlídku dětských kočárků a kočárků
pro panenky od r.1890 do r.1980, a prezentaci kojeneckého a dětského sortimentu DARA – kočárky.
Každou hodinu bylo možno zúčastnit se komentované prohlídky parku. Jen nám přítomným chyběly
nějaké stánky s květinami, když už tato akce byla nazvána KVĚTINOVOU SLAVNOSTÍ.Od 16.00 hod.
se potom parkem nesly líbivé tóny SWING BANDU ze Zubřího p.Jiřího Dořičáka. Této akci však nebyla
dána patřičná propagace, a proto se zmiňovaného koncertu zúčastnilo málo posluchačů.
2. – 3. 5. – Místa v písních ukrytá – hudebně vzdělávací pořad muzikálového typu, který zábavnou
formou přiblížil život na Valašsku dětem i dospělým. Pořad byl složený ze známých českých i moravských
lidových písní, a nabídl tak možnost přítomným dětem blíže se seznámit s hudebními nástroji, etnografii
a historii.
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1. 6. – 26. 8. – KONSTRUKT – výstav malebných tisků, textilií a asambláží valašskomeziříčského
umělce Milana Zajíce.Souběžně v tyto dny proběhla na zámku i výstava „Sošky z jižní polokoule“.
Sbírku sošek ze dřeva doplnily tradiční nástroje a zbraně domorodých národů z různých koutů světa.
Nejpočetnější skupina sošek a masek pocházela z Afriky, a to především z Kamerunu, Keni, Zambie
a dalších.Nejvíce používaným materiálem pro tyto sošky byl eben – tvrdá černá dřevina. Další skuoinou
vystavovaných předmětů byly ozdobené kosti, sošky zvířat, indické dýky či japonský porcelán IMARA.
2. 6. – AIR – AUTO – MOTOVETERANFEST – mezinárodní setkání historických vozidel na letišti
v Drahotuších – zastavení v zámeckém parku v Lešné doprovodila letecká akrobacie přímo nad parkem.
29. 6. – 25. 8. – ČERTOVSKÉ HÁDÁNKY – historické zámecké pokoje v létě opět ožily hranými
představeními ochotníků.
14.9. - 28.10. – Příběhy za oponou – putovní výstava plastik nevidomé sochařky Marianny Janošíkové
Machalové
28.9. – 8.Svatováclavská vyjížďka – v době od 10.30 hod do 12.00 hod. se v parku zastavily historické
automobily. Hudební doprovod zajistila kapela THE GREX a občerstvení CAFÉ TUCAN.
6. – 7.10. Jiřiny na zámku 2018 – dodavatelem spousty jiřin byl ing. Jiří Adamík ze ZAHRADY MÍRU
v Karviné. Květiny naaranžovala p. Alena Horáková.
1.9. – 16.12. – houby na Valašsku, výstava fotografií Jiřího Nováka zachycující houby běžně známé
i neznámé.
3.10. – 16.12. - krajina starých sídel, výstava litografií Friedricha Adolfa Kunika ( 1777 – 1838 ),
rakušan. Jehož dílo čítá asi 200 grafik a většina z nich zobrazuje veduty z Čech, Moravy a Slezska.
13.11.- 16.12. – tradiční výstava skleněných ozdob IRISA v historických pokojích zámku doplněna
o betlémy a skleněné vitráže manželů Ruskových.
23.11. – tradiční PRŮVOD SVĚTÝLEK a od soboty 24.11. a po další adventní soboty budou mít
zájemci opět možnost tvořit vánoční ozdoby v adventních dílnách.
16.12. – ukončení letošní zámecké sezóny a to od 14.00 hod.Živý betlém 2018, hrané představení
vánočního příběhu s živými zvířaty a vánočními koledami. V programu vystoupí dětské folklorní
soubory, muzika JASENKA a zámečtí ochotníci.

Sepsala: Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná

Základní škola Lešná
Kdo je asistent pedagoga?
Asistent pedagoga je zaměstnanec školy, jehož funkci zřizuje ředitel školy na základě § 16 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu
s § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 7 vyhlášky
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných.
Asistent pedagoga je členem pedagogického týmu a společně s ostatními vytváří optimální podmínky
pro vzdělávání žáků se SVP. AP je kromě učitele dalším pedagogickým pracovníkem, který usiluje
o plynulý chod výuky. Ve výuce AP spolupracuje s učitelem a v případě potřeby se kromě žáků se
SVP věnuje také dalším žákům. AP zjišťuje o žácích se SVP co nejvíce informací, podílí se na různých
úpravách prostředí, sjednocuje metody výuky s učitelem a hledá motivační strategie. Mezi hlavní
činnosti AP patří individuální pomoc žákům při začleňování do kolektivu a adaptaci na školní prostředí,
pomoc žákům dovysvětlit učivo, pomoc při komunikaci žáků s pedagogem. AP spolupracuje s rodiči
a s pedagogy při výchovné a vzdělávací činnosti. Dále se AP podílí na přípravě vyučovací hodiny
a na vytváření IVP. Cílem asistenta pedagoga je zajistit žákům se SVP průběh výuky vyhovující jejich
potřebám a podporovat žáky v samostatnosti a rozvíjení komunikace.
Zapsaly Bc. Markéta Holišová a Jitka Huňková
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Do plavek!
Jedna z nejzdravějších pohybových aktivit je plavání.
Proto si žáci 3. a 4. třídy naší školy vždy ve čtvrtek
nechávali aktovky s učením doma a do školy vyráželi
s plavkami. Od začátku školního roku absolvovali
celkem 10 lekcí v Plavecké škole Hranice pod vedením
školených instruktorů.
Všestranný výcvik techniky a vytrvalosti byl zaměřen
na zdokonalení dětí v plavání. Byl obohacen vodními
hrami a soutěžemi dle dovednosti v plavání, na které
se děti vždy těšily.
Rodiče žáků se o plaveckých schopnostech osobně
přesvědčili při poslední plavecké lekci, kdy děti hodiny
sportovní píle završily skotačením na nafukovacích
vodních atrakcích. Každý žák si po ukončení výcviku
domů odnesl mokré vysvědčení, ubezpečující o jeho
plaveckých dovednostech.
Všechny „plaváčky“ chválím za velkou snahu, pokrok, podporu a povzbuzení jeden druhého.
Mgr. Edita Žnivová

Starší žáci ZŠ Lešná si zahrají florbal Na Lapači
V pondělí 12. listopadu 2018 se chlapci osmých
a devátých ročníků ZŠ Lešná zúčastnili okrskového
kola ve florbalu. Sportovní klání se uskutečnilo
na ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Naši kluci
s přehledem ovládli svou skupinu a poradili si
v semifinále s GFPVM. Ve finále se ZŠ Šafaříkova
drželi krok až do posledního dechu. Do okresního
kola turnaje kluci postoupili z krásného druhého
místa. Nejlepší hráči našeho týmu - David Juříček,
Josef Knebl, Tomáš Novák a Jakub Křenek, který
byl zároveň nejlepším střelcem. Všem soutěžícím
chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci,
gratulujeme a přejeme štěstí do dalšího kola.
Mgr. Edita Žnivová

Hasík – spolupráce s HZS Valašské Meziříčí
Již několik let se uskutečňuje akce ve spolupráci s HZS Valašské
Meziříčí nazvaná Hasík.
Týká se druhé a šesté třídy.
Akce je rozdělena do dvou částí. Nejprve dvakrát přijedou zástupci
HZS k nám do školy, kde zábavnou formou seznámí žáky se svou
prací. Připomenou jim důležitá čísla, vysvětlí jak postupovat, když
se stanou účastníky nebo pozorovateli mimořádné události. Ukáží
jim speciální oblek a s jakou rychlostí se musí do něj obléknout.
Vysvětlí jim na skutečných případech, kdy se jedná o mimořádnou
událost a kdy ne.
Druhá část se uskuteční na pracovišti HZS ve Valašském Meziříčí,
kde si žáci prohlédnou pracoviště, zázemí i hasičskou techniku.
Mgr. Jana Műllerová
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Jeseníky
Náš výlet do Jeseníků začal 4. 10. setkáním na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí. Po dlouhé
cestě vlakem a později i autobusem jsme dorazili do malebné Karlovy Studánky, která se, jak jsme se
dozvěděli, pyšní nejčistším ovzduším v Evropě.

Po prohlídce vesnice a nákupu suvenýrů jsme se vydali na cestu překrásnou horskou krajinou, která
nás dovedla k naší chatě Barborce. Tím ale první den zdaleka nekončil. Po vybalení věcí a ubytování
jsme se vypravili zdolat vrchol Pradědu. Přestože nám výhled kazila mlha, výstup jsme si moc užili. Po
návratu do chaty nás za odměnu čekaly výborné borůvkové knedlíky s tvarohem.
Druhého dne ráno jsme se po snídani sbalili a vyrazili do Koutů nad Desnou, odkud nás autobus dovezl
do Velkých Losin, kde nás čekala zajímavá prohlídka zdejší papírny. Po krátkém osobním volnu nastal
čas vydat se na cestu domů, abychom mohli všem povědět, jak dobře jsme se měli.
Vojtěch Drda, 6. třída

Vánoce, Vánoce přicházejí ….
I letos si Vás dovolujeme pozvat na vánoční besídku,
která se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 v 15 00 hodin
v Kulturním domě Lešná.
Na Vaši hojnou účast se těší účinkující – žáci ZŠ Lešná
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SDH Vysoká
Hodový fotbal na Vysoké
Druhý říjnový víkend je již tradičně spojen s hodovýma
oslavama na Vysoké a ani letos tomu nebylo jinak. Po
vydařené sobotní hodové zábavě se v neděli odpoledne
uskutečnil tradiční hodový fotbalový zápas „ženatí –
svobodní“. Letos nám počasí přálo a tak byla hojná účast
jak ze strany hráčů, tak fanoušků. Mužstvo ženatých
vsadilo na zajištěnou obranu a letité zkušenosti, což se
jim vymstilo a celkem zaslouženě prohráli se svobodnýma
3 : 10. Děkujeme všem fanouškům za podporu, všem
hráčům za nasazení a některým hráčům i za kvalitní
sportovní výkony.
Za místní SDH Ing. Petr Jiříček

ČČK JASENICE
Lampiónový průvod
Letošní rok byl „průvod“ ozvláštněn o oslavu 100. výročí založení Československé republiky. Nejdříve
jsme společně zasadili před KD Jasenice lípu a pan starosta obce pronesl pár slov k historii republiky.
Zazněla i „Československá“ hymna v podání slečny Evy Večeřové a děti s českou vlajkou v rukách
zazpívaly oblíbenou píseň T.G.Masaryka „Ach synku, synku“. Lampiónový průvod se poté vydal k
pomníku padlým, kde byla položena kytice a zapálena svíčka. Průvod obešel celou dědinu a poslední
zastávkou byl kulturní dům, kde bylo připraveno pohoštění v podání chleba se sádlem a škvarkami.
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Ozdobou i velkou sladkostí byl obrovský frgál k výročí založení
republiky, který zdobila jak česká, tak slovenská vlajka. K pobavení
a zavzpomínání na staré časy byla připravena projekce s historií
o Jasenici a výstava dobových předmětů. Proběhla i soutěž o
nejhezčí lampión. Myslím si, že líbilo nejen dětem, ale i nám všem
dospělým. Závěrem chci poděkovat SDH Jasenice, že jsme mohli
náš „Lampióný průvod“ spojit s výsadnou lípy a vytvořit tak nezapomenutelný den. Také děkuji všem, co připravovali tuto akci,
kteří přinesli věci na výstavu, Obci Lešná za spolupráci a dětem
za nádherné lampióny.
za oblastní spolek ČČK Jasenice Petra Oravová

Půjdem spolu ke kapličce,
du-dlaj, du-dlaj, du-dlaj dá.
Sejdeme se v sobotu 22.12.2018 v 16:30 hodin
na již tradičním vánočním zpívání koled u kaple Jasenice.
Přijďte si s námi popřát krásné vánoční svátky
a zazpívat s dětmi koledy.

Karnevalový rej
v Jasenici proběhne v sobotu 9.února 2019
v KD Jasenice od 14:30 hodin.
Opět je pro děti připraven zábavný program a bohatá tombola.
Moc se na Vás těšíme!
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