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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
rád bych vás pozdravil v tomto již podzimním
období. Do závěru roku ještě zbývají dva měsíce,
což se může zdát poměrně hodně času, ale když
vezmeme v úvahu zkracující se dny, zbývá poměrně
málo dní do konce roku 2017.
Právě toto období je tradičně věnováno nejen v obci,
ale jistě i u vás doma přípravám na zimní období. To
znamená, že probíhají poslední udržovací práce na
obecních objektech, ořezy zeleně, revize objektů,
přechod na topnou sezónu, a spoustu dalších
činností, které nemovitosti vyžadují. Samozřejmě
také technika zimní údržby vyžaduje přípravu, aby
byla připravená reagovat, až se přiblíží sněhové
srážky. Před zimou bude také nutné uklidit veřejné
obecní prostory, vyčistit kanalizační vpusti, okapní
svody na objektech a provést poslední ošetření
travnatých ploch. Tyto činnosti byly v předchozích
dnech ztížené poměrně trvalými srážkami, které
sice některé práce zbrzdily, ale pomohly alespoň
částečně přírodě a nám všem bojovat proti
trvalému suchu. Ovšem i nadále platí, že v celé
republice registrujeme trvalý úbytek spodních
vod. Na to reaguje ministerstvo životního prostředí
dotačními tituly na podporu udržení vody v krajině.
Poslední vypsaný titul neměl působnost v našem
regionu, upřednostněny byly oblasti s ještě větším
úbytkem spodní vody. Také v našich lesích se sucho
podepsalo na ještě větším napadení kůrovcem,
i v letošním roce probíhalo poměrně rozsáhlé
kácení napadených porostů.
Vrátím se ale k informacím z uplynulého období
a toho, co nás čeká. V letním období probíhaly
běžné práce v obci a areálech výletišť, nátěry,
opravy laviček a drobného mobiliáře, údržba
zeleně a štěpkování obecních i soukromých
dřevních odpadů. K těmto běžným pracím jsme
jako každý rok přidali větší investiční záměry stavební opravy a přípravy na opravy obecních
objektů. Na Perné jsme po letním vysušení zdiva
pokračovali na opravě kaple sv. Floriána, kaple
dostala novou střechu i fasádu a nyní chybí jen
poslední dokončovací práce. V letním období
proběhly na Perné práce na prodloužení krytého
posezení u KD – vstupu do pohostinství, dále jsme
provedli novou zpevněnou plochu na umístění
kontejnerů s odpady. Na Vysoké jsme ve spolupráci

s ŘSZK provedli výměnu kanalizační vpusti před
KD. Na přelomu léta a podzimu jsme opravili kapli
na Vysoké, jednalo se o stažení zdí ocelovými
tyčemi a oprava vnitřní omítky. Na Vysoké máme
v letošním roce ještě v plánu realizovat novou část
veřejného osvětlení z centru obce do výrobní zóny
a opravu části obecní komunikace v této části.
V Jasenici připravujeme po opravě střechy na
budově DPS provést zateplení fasády, ale tomuto
bude předcházet úprava přízemní části, aby před
fasádou došlo k výměně oken. Na zateplení fasády
chceme využít dotaci, na kterou připravujeme
žádost. V KD Jasenice budou probíhat ještě letos
opravy elektroinstalace a zateplení podhledu sálu,
na jaře budeme realizovat zázemí s posezením na
hřišti. V Přílukách máme v plánu realizovat pódium
na výletišti, realizace přichází v úvahu až na jaře,
letošní letní otevření hřiště umožnilo uskutečnit
akce pro děti i všechny ostatní, jsem rád, že
areál slouží a je využíván, včetně víceúčelového
hřiště. Pro využití areálu má jistě pozitivní
význam dokončení protihlukové stěny, kterou
ŘSD realizovalo před otevřením části rychlostní
komunikace I/35. Ve Mštěnovicích máme v přípravě
rozšíření veřejného osvětlení na Paseky a opravu
osvětlení na původní panelové cestě. Ve Lhotce nad
Bečvou jsme provedli v letních měsících nátěry,
opravy laviček a střechy na objektu obecní budovy.
Ještě letos máme v plánu realizovat přípojku vody
z veřejného vodovodu pro obecní objekt hasičské
zbrojnice a umístit nadzemní hydrant u tohoto
objektu. Realizace dopravního zrcadla na odbočce
směrem od nádraží k VM proběhne po vyřešení
dokumentace – povolení. V Lešné jsme v letním
období zahájili práce na opravách kulturního
domu. Na horním patře bylo zrealizováno nové
sociálního zařízení a následně došlo k rekonstrukci
dolního sociálního zařízení, nyní dokončujeme
opravu střechy. V současné době probíhají opravy
horního sálu – elektroinstalace a podhledu, další
etapou bude zateplení fasády, na kterou máme
podanou žádost o dotaci, práce jsou v začátku.
Dále máme připravený projekt a stavební povolení
na realizaci opravy střechy ZŠ – část tělocvična.
Na stávající rovné střeše, která vykazuje letité
problémy se zatékáním, vznikne nová valbová
střecha s plechovou krytinou.
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Krátce bych se zmínil o dotacích pro hasiče.
V letošním roce jsme fyzicky obdrželi dotaci
z Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje na
pořízení nového dopravního hasičského automobilu
pro sbor Lhotka nad Bečvou, auto je již od jara
sborem používáno. Další úspěšná dotace stejného
rozsahu proběhla pro sbor Jasenice, fyzicky auto
sbor již také obdržel, ještě vyřizujeme doklady
a před koncem letošního roku by měl být automobil
plně k dispozici. A jak se říká „do třetice“… dostali
jsme z ministerstva kladně potvrzený příslib na
třetí dopravní automobil pro hasiče na Perné. Jsme
rádi, že v tak krátkém čase se nám daří obnovit
vozový park hasičů, kteří nám zajišťují požární
ochranu v našich obcích. Když jsme u téma hasiči,
chtěl bych se krátce zmínit o soutěži, která u nás
v Lešné proběhla v září, byla to jedna z nejprestižnějších soutěží v kraji – O zlatý pohár hejtmana.
Počasí se sice v polovině dne hodně zhoršilo
a vyhlášení proběhlo již za silného deště, ovšem
pořadatelsky byla soutěž dobře zvládnutá, takže
nezbývá než poděkovat všem, kdo přispěli a podíleli
se na přípravách.
V současné době probíhají pozemkové úpravy
ve čtyřech katastrálních územích, většina z vás

je touto úpravou dotčena, jedná se o velmi
zdlouhavý a náročný proces, který ještě nějaký
čas potrvá. Další náročný proces probíhá se
schválením Územního plánu obce Lešná. Projekt je
prakticky připraven ke schválení, ovšem vzhledem
k problémům s průmyslovou zónou a její zástavbou
je schválení ÚP zatím pozastaveno a je možné, že
dojde k úpravě části průmyslové zóny, které se
tento problém týká. Více informací budeme mít
v dalším vydání Zpravodaje.
V září došlo k otevření nově realizované části
rychlostní komunikace I/35 mezi Cabotem a Příluky,
ještě sice probíhá do konce listopadu uzavírka části
obslužní komunikace mezi Mštěnovicemi a Příluky
s ohledem na výstavbu mostu, ale do konce roku
by měla být průjezdná i tato část komunikace, což
je pro nás všechny dobrá zpráva, protože končí
období neustálých uzavírek.
Přeji vám všem hezké podzimní dny a trochu
příznivého počasí pro poslední práce kolem domů
a zahrad.
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 21.6.2017
•
Zastupitelstvo obce schvaluje postup realizace společných zařízení navržených v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Mštěnovice včetně stanovených priorit při realizaci návrhu PSZ,
které byly projednány sborem zástupců dne 10.5.2017.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje postup realizace společných zařízení navržených v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou a části k. ú. Choryně, Lhota u Choryně,
Lešná včetně stanovených priorit při realizaci návrhu PSZ, které byly projednány sborem zástupců dne
22.5.2017.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení - Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Příluky, který byl vypracován firmou Agroprojekt, PSO s.r.o.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné návrhy, projektanta Agroprojekt PSO s.r.o, pozemků na
směnu s vlastníky pro účely PSZ (plánu společných zařízení) v rámci pozemkových úprav pro k. ú. Lešná
a pro k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad účetní závěrku Obce Lešná sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2016 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2) písm. b., doloženou rozvahou, výkazem
zisku a ztrát, přílohou účetní závěrky, zprávou auditora o ověření účetní závěrky, inventarizační zprávou.
Zastupitelstvo obce na základě předložených podkladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s celoročním hospodařením obce za rok 2016, a to
bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lešná za rok 2016. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly napraveny. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.
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•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017. Příjmy jsou navýšeny o 1 991 tis. Kč
(z toho 1 026 tis. Kč daňové příjmy, 198 tis. Kč nedaňové příjmy, 2 tis. Kč kapitálové příjmy, 765 tis. Kč
transfery) a výdaje navýšeny o 1 991 tis. Kč (z toho činí 1 078 tis. Kč kapitálové výdaje, 698 tis. Kč běžné
výdaje a 215 tis. Kč transfery). Rozpočtové opatření č.02/2017 je vyrovnané.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje dočasné a trvalé zábory v k. ú. Lhotka nad Bečvou, Lešná, Příluky
s výjimkou pozemku p. č. 335 v k. ú. Lhotka nad Bečvou dle předloženého návrhu společnosti MCO, a.s.
s upozorněním, že po ukončení právě probíhajících komplexních pozemkových v k. ú. Lhotka nad Bečvou
dojde ke zrušení všech stávajících smluv a závazků k pozemků v k. ú. Lhotka nad Bečvou, jelikož dojde
k výměně a přechodu vlastnických práv mezi vlastníky a změně číselného značení pozemků.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentace pro územní rozhodnutí – Aktualizace
2017 stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“, která byla
předložena 9.5.2017 s podmínkou, že protihlukové stěny oboustranně pohltivé (PHS) ze strany jižní od
nadjezdu po výpravní budovu – respektive schodiště nástupiště budou mít sjednocenou výšku v 3,0m
v celém průběhu – od km 20,310 000 (SO 03-15-02) do 20,794 000. Od km 20,780 000 do 21,060 000 je
v projektu PHS (SO 03-15-02) již sjednocená na v.3,0m, což je v souladu s požadavkem obce.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje zapojení se Obce Lešná do jednotného systému kofinancování
sociálních služeb prostřednictvím DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Výpis z usnesení z 17. mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Lešná, konaného dne 28.8.2017
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje výstavbu záměru „Hi tech zpracování plastů včetně povrchových
úprav – lokalita Lešná, Průmyslová zóna Valašské Meziříčí“ v k. ú. Lhotka nad Bečvou.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování vyjádření s jasným nesouhlasem stavby záměru „Hi
tech zpracování plastů včetně povrchových úprav – lokalita Lešná, průmyslová zóna Valašské Meziříčí“.

Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 20.9.2017
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení – Komplexní pozemková úprava v k.ú.
Lešná, který byl vypracován firmou Agroprojekt, PSO s.r.o.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017. Příjmy jsou navýšeny o 1 750 tis.
Kč (z toho 720 tis. Kč daňové příjmy, 1 021 tis. Kč nedaňové příjmy, 9 tis. Kč kapitálové příjmy) a výdaje
navýšeny o 4 943 tis. Kč (z toho činí 4 115 tis. Kč kapitálové výdaje, 826 tis. Kč běžné výdaje a 2 tis. Kč
transfery). Financování je - 3 193 tis. Kč bude kryto z hospodářských výsledků minulých let.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu
v celkové výši xxx,- Kč pro jednu žadatelku za účelem stavebních úprav a oprav vnitřních prostor a dále
vnitřních rozvodů elektro, vodo, topo.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 182/2 o výměře cca 157 m2 v k. ú. Jasenice
u Valašského Meziříčí za kupní cenu xxx,-Kč České republice – Ministerstvu obrany.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje Obce Lešná na období 2017 – 2023 (Strategický
dokument), který byl vypracován v období říjen 2016 – únor 2017.
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UPOZORNĚNÍ pro spolky:
Připomínáme, že do 30. listopadu 2017 můžete zažádat o příspěvky
na činnost a kulturní a sportovní akce Vámi pořádané.
Formuláře naleznete na stránkách obce www.obec-lesna.cz

Výsledky voled do Poslanecké sněmovny
Parlamentu
ČR 2017:
ObecParlamentu
Lešná ČR 2017: Obec
Výsledky
voleb dovPoslanecké
sněmovny
Volební účast 65,29%
STRANA
ANO
KDU-ČSL
Piráti
SPD
ODS
ČSSD
KSČM

ANO 2011
Křesť.demokr.unie - Čs.str.lidová
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokratická
Komunistická str. Čech a Moravy

PROCENT
37,51%
11,78%
11,21%
9,61%
7,25%
6,31%
6,03%

HLASY
398
125
119
102
77
67
64

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 28.říj
í na 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu:
íj

Obec

Příj
í ezd Odjezd
íj

Perná - kulturní dům
Jasenice - požární zbrojnice
Jasenice - kulturní dům
Mštěnovice - kulturní dům
Příluky u kaple
Vysoká - u kaple
Lhotka n.Bečvou - požární zbrojnice
Lhotka n.Bečvou - křižovatka horní konec
Lešná - mateřská škola
Lešná - Monros

7:30
8:10
8:30
9:00
9:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:20

Přineste tento odpad:
Baterie, chemikálie, léky, teploměry, zářivky,
výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy,
laky, ředidla do nátěrových hmot, olej,
televizory, lednice, pneumatiky.
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8:00
8:30
8:50
9:30
10:10
10:50
11:20
11:40
12:15
12:50

Doba přistavení
30
20
20
30
30
30
20
20
25
30

minut
minut
minut
minut
minut
minut
minut
minut
minut
minut
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Společenská kronika
Jubilanti - kulaté výročí
Červenec
Tichánková Anna
Kufová Marta
Šebestová Eva
Hegarová Anna
Rusková Jana
Vašinová Blanka

Srpen

Jasenice
Mštěnovice
Lešná
Jasenice
Jasenice
Lešná

Podmolová Marie
Bučková Helena
Furmánková Jarmila
Krutilek Alois
Hasalík Milan

Září
Lhotka n/B
Perná
Lešná
Perná
Jasenice

Klanicová Marie
Onufrak Petr
Indráková Romana
Kozelka Richard
Kořínek Luboš
Valášková Eva

Perná
Jasenice
Jasenice
Jasenice
Lešná
Lešná

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

Úmrtí
Trefil Václav
Kubešová Marie
Žlebek Pavel
Rýdl František
Ježák Miroslav

Lešná
Vysoká
Lhotka n/B
Perná
Lešná

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Narození
Květen

Ovčačík Adam
Dohnal Šimon

Lešná
Lešná

Červen

Kukučková Klára
Zachrdla Pavel

Lhotka n/B
Perná

Červenec

Vojta Mikuláš
Sobek Viktor

Lhotka n/B
Jasenice

Srpen

Vícha Lukáš
Seidlová Veronika
Hlavica Michael

Lešná
Mštěnovice
Mštěnovice

Man Stanislav
Diviš Jahn

Lešná
Jasenice

Září
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Rodičům
blahopřejeme!
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Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná jako dřív? Bojíte
se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí otevřelo v letošním roce poradnu pro pečující. Pracovnice
poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka po stránce odborné i sociální. Seznámí Vás
s vhodnými kompenzačními pomůckami, které Vám mohou péči usnadnit, poradí Vám, jak si upravit byt,
aby péče byla jednodušší. Poskytnou Vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních potřeb – času
pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny se mohou stát Vašimi průvodci v nelehkém období
pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17 hodin schází svépomocná skupina.
Toto setkání je určené především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami
kognitivních funkcí. Při tomto setkání sdílí pečující své zkušenosti a potřeby s lidmi, kteří jsou
v obdobné situaci. Mají možnost se zde dozvědět něco nového a získat podporu a pomoc v dané
problematice. Setkání probíhá v prostorách denního stacionáře na adrese Žerotínova 319/21.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu
sociálních služeb na Žerotínově ulici č 318/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu pracovnice poradny
lze domluvit také u Vás doma. Naše působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka,
Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733 nebo
navštivte webové stránky www.diakonievm.cz.

Základní škola Lešná
Začal nový školní rok
V pondělí 4. září 2017 jsme společně zahájili školní rok 2017/2018. I když počasí bylo chladné a hrozil
déšť, shromáždili se žáci, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, rodiče či prarodiče prvňáčků u školního
hřiště.
Slavnostního zahájení se zúčastnili také představitelé Obce Lešná a současně zástupci zřizovatele školy –
starosta obce Ing. arch. Jaromír Zavadil a místostarostka obce Hana Škrlová. Společně s vedením školy
popřáli všem žákům úspěšný rok.
Školu letos navštěvuje 171 žáků (77 chlapců a 94 dívek) v 9 třídách. Ve škole jsou 2 oddělení školní
družiny a 1 oddělení školního klubu.
Mgr. Milada Šindlářová
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy na Základní školu Lešná 18 žáků. Den 4. září 2017 bude
pro ně památeční, protože poprvé vyrazili do školy s aktovkou na zádech a usedli do lavic. Čekalo na
ně slavnostní zahájení školního roku, které se konalo za budovou školy. Tam je doprovodili nejen rodiče
a prarodiče, ale i žáci 9. třídy. Vedení školy a obce jim popřálo mnoho úspěchů a ať se jim ve škole líbí.
Potom se ve třídě seznámili se svou třídní učitelkou a tím, co je v 1. třídě čeká. Každý si domů odnesl
balíček s pomůckami, drobné dárečky i učebnice, a také pamětní list, který jim tento slavnostní den bude
připomínat.
Přejeme prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a chodili do ní rádi.
Mgr. Jana Hambálková

Adaptace „prvňáčků“ do školní družiny
Přechod dětí z mateřské do základní školy je velmi důležitý okamžik, který klade zvýšené nároky i na
rodiče. Proto se všichni v naší škole snažíme malým školákům a jejich rodičům tento krok usnadnit, jak
ve školních lavicích, tak i ve školní družině. Jejich patrony, kamarády i rádci se stali žáci 3. ročníku, se
kterými sdílejí jedno oddělení. Ochotně jim pomáhají s aktovkami, převlékáním v šatnách, při obědě,
hrách i dalších aktivitách a jsou jejich „velkým“ vzorem. Již po prvních dnech vidíme úspěchy, kterých
bude určitě víc a víc. Všichni jim přejeme do prvního školního roku šťastný start, jiskřičky v očích a úsměv
na rtu z dobře odvedené práce.
Ve druhém školním týdnu jsme již společně navštívili filmové představení „Kniha džunglí“ v kině ve
Valašském Meziříčí, ze kterého si děti odnesly velký zážitek.
Za ŠD Lenka Michoňková

Kroužek angličtiny
V letošním školním roce mají žáci 1. a 2. třídy možnost navštěvovat kroužek s výukou anglického jazyka,
který bude probíhat od října 2017 do konce května 2018 na Základní škole v Lešné. Program kroužku
nabízí možnost seznámit děti se základy anglického jazyka hravou formou. Žáci první třídy se prostřednictvím písniček, obrázků a her naučí pozdravit, představit se, pojmenovat barvy, školní potřeby
a mnoho dalšího. Druháci se naučí například pojmenovat části těla, názvy zvířat, rodinných příslušníků,
částí oblečení. Cílem kroužku je představit dětem jeden z nejpoužívanějších cizích jazyků a motivovat je
k dalším krokům v jazykovém vzdělávání.
Markéta Holišová
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Milí rodiče a prarodiče,
to, že začal nový školní rok jsme všichni poznali. Po prázdninových
radovánkách a čase odpočinku se nám zase zaplnily školní lavice
dětmi. Aby to nebylo jen o teoretickém učení, nabízí naše škola spoustu
volnočasových aktivit. Myslím si, že ať jsou naše děti nadané jakkoliv,
mohou si vybrat z celé škály aktivit. Velice mě překvapilo kolik žáků
z prvního stupně, což jsou děti od 1. do 5. třídy, má zájem o již známý
kurz s názvem „VAŘEČKA“. Na 45 žáků si chce osvojit nějaké dovednosti
z této oblasti. Budeme rádi, když děti přinesou i vlastní zkušenost ze
své rodiny, např. nějaký dobrý babiččin recept. Musíme také zvážit
náročnost receptu vzhledem k věku dětí. Otevíráme 4 skupiny malých
kuchtíků. Všechny kroužky se rozjíždí v měsíci říjnu. Volba zájmové činnosti by měla být především
věcí každého dítěte, ale z vlastní zkušenosti vím, že je důležitá podpora rodičů. Moc se těším na
spolupráci a přeji všem úspěšný nový školní rok.

Kamila Zavadilová

Exkurze na Slovensko
Po velmi úspěšné jarní exkurzi do Vídně jsme se rozhodli dvoudenní zájezd pro žáky naší školy zopakovat.
V říjnu navštívíme zemi naší partnerské školy – Slovensko. Slovensko je zajímavé svými přírodními
krásami. Jednou z nich je i Malá Fatra s neméně známou Vrátnou dolinou, Terchovou /rodiště a památník
J. Jánošíka/ a Jánošíkovými dierami. Během exkurze si projdeme nejen tato místa, ale vyjedeme i lanovkou
do horní stanice pod Snielovským sedlem, odkud budeme mít krásné výhledy do okolí. Pěší turistika
nás nemine, projdeme se malebnou krajinou, nádherným světem vodopádů, kaskád, železných lávek
a žebříků v části Dolné diery. Druhý den se budeme těšit na návštěvu Oravského hradu postaveného na
skalním bradle v záhybu řeky Oravy a v podhůří Roháčů navštívíme živý skanzen Zuberec – Brestová, kde
si prohlédneme dřevěnou vesničku s mlýnem, gotickým kostelem, plátenickou dílnou. Toto místo budeme
moci srovnat se skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm. Plány a těšení je veliké, přejeme si jen krásné
podzimní počasí. Věřím, že o dobrou náladu se postarají sami žáci.
Mgr. Renata Pernická
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Mateřská škola Lešná
V mateřské škole se tento rok vzdělává 69 dětí ve věku od 2,5 do 7 let.
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31.8.2017 dovršily pěti let. Všechny tyto
děti v našem registru denně od 8.00 do 12.00 do školky docházejí. Samozřejmě mohou být ve školce
celou provozní dobu, ale 4 hodiny denně jsou povinné.
Podzimní období prožijí děti (pokud to počasí dovolí) na nově vybudovaném dopravním hřišti na školní
zahradě. Všechny dopravní prostředky jsou v takovém zatížení, že už se objevily první defekty kol a zvonků.
Naštěstí máme šikovného opraváře pana Libora Mocka, který vždy ochotně vše dá do původního stavu.
Pro všechny děti je připravena spousta zajímavých akcí:
- pravidelná divadelní představení v MŠ
- výlet s předškoláky na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí
- lektorské programy s podzimní tématiku na Zámku Kinských v Lešné
- zájmové aktivity v MŠ (angličtina hrou, keramická dílna)
V měsíci říjnu začneme jezdit do Solné jeskyně Salza Zašová.
V listopadu bude probíhat plavecká výuka 10 lekcí na plovárně v Hranicích na Moravě.
Všechny tyto akce jsou pouze doplňující. Základním dokumentem, podle kterého se děti v MŠ vzdělávají
má název „Náš barevný svět aneb učíme se s přírodními prvky“. Působení přírody na dítě je naprosto
přirozené.
Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ

Překvapení pro děti ze školky na závěr školního roku – „Hranické hry bez hranic“
Pro děti ze školky jsme zorganizovali výlet autobusem na již 17. ročník akce pro děti a širokou veřejnost
do kasáren v Hranicích na Moravě s názvem „Hranické hry bez hranic – bezpečné město“.
Vojáci, policisté, profesionální i dobrovolní hasiči a zdravotníci předvedli dětem dovednosti služebních psů,
zadržovali ozbrojené pachatele, hasili požár osobního auta. Všechny složky integrovaného záchranného
systému spojily své síly při zásahu u dopravní nehody.
Největší úspěch sklidili piloti bitevního vrtulníku, kteří přistáli na hřiště přímo mezi diváky. To byl zážitek
nejenom pro děti, ale i pro dospělé!
Vyvrcholením byla prohlídka vrtulníku a tanků, kdy děti seděly uvnitř a vojáci jim odpovídali na jejich
velmi náročné dotazy.
Neobyčejné zážitky byly pro děti umocněny skákáním ve skákacím hradu.
Na závěr akce nám u autobusu nad hlavami přeletěly dvakrát 2 grippeny. Přála bych Vám vidět a slyšet
jásot a údiv dětí, hlavně kluků!
Příští rok si tuto akci určitě zopakujeme a vezmeme s sebou i rodiče.
Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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TJ Lešná
Barevný běh – LEŠNÁ RUN 2017
V neděli 25.6.2017 uspořádala naše TJ první 1. ročník akce pro zábavu a potěšení za účasti malých
i velkých sportovců „Barevný běh – Lešná RUN 2017“.
Na lešenském výletišti se sešlo více jak 100 účastníků akce. Při prezentaci obdrželo prvních 50
registrujících se účastníků po úhradě startovného 50,– Kč batůžek s bílým tričkem, pytlík s práškovou
barvou (žlutou, oranžovou, růžovou, červenou) a láhev s vodou. Na trati už pak záleželo na každém, kdy
svůj balíček s barvou použije a hlavně na koho. A když se někdo chtěl obarvení přece jen vyhnout, neměl
šanci, protože jej bez milosti poházel barvou některý jiný účastník.
Všichni účastnící byli předem informování, že použité barvy jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a potravinářského barviva, tudíž jsou hygienicky zcela nezávadné, dermatologicky testované a samozřejmě
omyvatelné vodou.
Počasí akci přálo, a proto jsme uvítali spolupráci s místním SDH Lešná, která účastníky před startem
pokropila vodní mlhou.
Trasa barevného běhu o délce cca 3 km nebyla náročná a nezávodilo se na čas.
Dík patří Denise Škrlové, která potiskla všechny trička pro účastníky akce.
Dále je nutno poděkovat sponzorům: Standovi Valáškovi, Rudovi Škrlovi, Obci Lešná a Pekárně Lešňanka
za podporu akce.
Věříme, že příští rok se druhého ročníku „Barevného běhu LEŠNÁ RUN 2018“ zúčastní více účastníků.
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Cesta za pokladem
V pátek 30.6.2017 uspořádal oddíl TJ Lešná, z.s. Rodiče s dětmi „Cestu za pokladem“.
Organizátorky Petra Macháčková a Hana Škrlová připravily cestu za pokladem plnou úkolů a překvapení.
Děti plnily sportovní, kulturní a vědomostní úkoly.
Po projítí trasy s 10 stanovišti se účastnící vrátili zpět na lešenské výletiště, kde byl schován poklad.
Radost dětí a jejich rozzářené oči při nalezení pokladu stál za to, že práce s dětmi a pro děti člověka
smysluplně naplňuje.

Hana Škrlová
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X-Ride Challenge 2017 – Memoriál Romana Bára,
26.srpna 2017, Lešná, areál výletiště
Letošní ročník, který byl mj. pořadí desátý a tudíž výroční a dalo by se říci,
že i slavnostní, provázely již v přípravě plno složitostí a problémů.
Letošní rok přibyla ve sjezdovém kalendáři řada nových akcí a lokálních závodů.
Do toho akce veřejnosti a velký zájem o víkendový pronájem lešenského výletiště.
S termínem, se kterým předchozí roky nebyl problém, letos jsme jej museli doslova
narvat do prázdné mezery v rozjeté sezoně. Aby toho nebylo málo, změna nového
vlastníka půdy v místě výletiště a samotné závodní trati taky moc nepřidala. Nakonec
se vše v krátkém čase podařilo perfektně skloubit a domluvit.
Tímto bych chtěl poděkovat i předsedovi Střeleckého klubu Lešná a celému vedení
naší obce za vstřícnost a laskavost.

Pro letošní výroční závod jsme chtěli udělat nějaké překvapení. To mělo být v podobě návštěvy české
legendy Michala Marošiho, se kterým jsme byli v kontaktu a nepřímo přislíbil účast. Michal sice nedorazil,
ale na startovní listině jsme měli téměř všechny špičkové jezdce z okolí včetně několika osobností, bez
kterých by to snad ani nešlo. O atmosféru a informovanost se jako vždy dokonale postaral náš dlouholetý
kamarád Honza „Boží Wašek“ Václavík, který se v moderování extrémních sportů začíná stávat pomalu
ale jistě stávat celebritou.
Systém závodu se neměnil. Dvě kvalifikační kola, prvních 16 nejrychlejších jezdců postoupila do
vzájemných soubojů v dualcrossu. Trať je skákavá, technická a pekelně rychlá. Samotný dulacross byl
plný překvapení a napětí. Spousta kategorií, všichni malí účastníci si odnesli cenu.
Rádi bysme se rádi poděkovali naší zdravotnici paní Renatě Michnové a jejím kolegům ze záchranky
a chirurgické ambulance.
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Výsledky:
Best Whip: 1.David Škandera, 2.Matěj Zuzaňák
Mladší žáci: 1.Adam Karásek, 2.Přemysl Kadlec, 3.
Starší žáci: 1.Ivo Koníček, 2.Dušan Horák,
Ženy: 1.Karolína Kadlecová
Hardtail: 1.Jan Kostka,
Junioři: 1.
Muži: 1.Martin Mikulenka, 2.
Dual Cross: 1.Petr Kantorek, 2.Matěj Zuzaňák, 3.Martin Mikulenka
Než nadešel, máš domácí lešenský závod, naši členové se zúčastnili závodů Wood Bike Series, závodů
Moravsko-Slovenského DH Cupu, Českého poháru, Slovenského poháru, včetně Mistrovství Slovenska
ve sjezdu a jako jeden z hlavních cílů bylo Mistrovství České Republiky ve sjezdu v Koutech nad Desnou.
Prožívali jsme úspěchy i neúspěchy, zklamání i radost, léčili zranění a prostě vše co k tomu patří. Nic nám
ale nedokázalo zkazit radost z tohoto krásného, adrenalinového, ale tvrdého a fyzicky náročného sportu.
Náš oddíl funguje od roku 2012 jako oficiální organizace a zájmový spolek a od roku 2016 jsme
zaregistrováni i pod Českým svazem cyklistiky a máme možnost vlastnit různé licence pro účast
v mezinárodních závodech.
Svou činnost nějak neprovádíme formou zájmového kroužku, ale rádi bysme oslovili zájemce z řad dětí a
mládeže, kteří by si rádi vyzkoušeli tento sport a stali se členy naší party.

Více můžete shlédnout na:
https://vimeo.com/236663684
https://www.youtube.com/watch?v=iQYFx4-3SaY&feature=youtu.be
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SDH Jasenice
Výlet do Chorvatska

V neděli 28. května, začal náš dlouho očekávaný výlet do Chorvatska na Makarskou riviéru, který pro nás
uspořádala cestovní kancelář CK Valaška, v rámci sponzorování, našeho sportovního družstva v požárním
sportu SDH Jasenice. Na tento výlet jsme přizvali i naše spřátelené družstvo hasičů z SDH Lešná a pár
dalších přátel. V 17:00 jsme vyrazili z autobusového nádraží, na cestu. Cesta byla sice trochu únavná
a zdlouhavá, ale naši řidiči byli zkušení borci a v pondělí dopoledne jsme
všichni v pořádku dorazili do cíle. V hotelu Riviera nás s radostí přivítal
majitel hotelu společně s majitelem CK Valašky a po ubytování, mohla
naše rekreace před nastávající hasičskou sezonou, vesele začít.
V pondělí po příjezdu byl zbytek dne volný a tak někteří vyrazili rovnou
k moři, někteří se aklimatizovali v novém domově a zbytek vyrazil na
obhlídku okolí. Náš pobyt měl předem naplánovaný program, na který se
hlavně naše hasičské osazenstvo velice těšilo. V úterý ráno to byla návštěva
našich profesionálních kolegů, na jejich hasičské stanici v Makarské, kde
jsme dostali milé pohoštění a poté už každý obdivoval jejich základnu.
Jejich zázemí nás všechny nadchlo, jak jejich technickým vybavením, tak
zázemím pro odpočinek. Následující den proběhlo mezinárodní hasičské
utkání v malé kopané, ve kterém proti nám nastoupili naši noví přátelé
vatrogasci Makarska (vatrogasci je chorvatsky hasičský sbor). Pro náš tým
zápas bohužel skončil prohrou, ale to vůbec nevadilo. Sportuje se přece
pro radost. Po zápase pro nás byl připraven výborný chorvatský guláš
a sud Plzně. Co víc si přát. Ve čtvrtek byl připraven celodenní výlet lodí
a na Ostrově Brač se byla možnost podívat na nejznámější chorvatskou
pláž Zlatni Rat. Bylo super, že v době naší rekreace sezona dovolených
ještě neběžela v plném proudu, tudíž nikde nebyla hlava na hlavě a člověk

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

16

Obce Lešná

se mohl v klidu kochat krásami Chorvatska bez tlačenic. Každý večer byl připraven zábavný program,
od karnevalu, soutěži ve vylovení klíče při otvírání moře, až po vystoupení travesti skupiny Divoké Kočky
a k poslechu a tanci nám každý večer hrály skupiny. V pátek, poslední den naší rekreace u moře byl
volný a každý si ho užíval po svém. Naposledy se vykoupat v moři, dokoupit nějaké ty suvenýry, poslat
pohledy a podobně. Odpoledne pak náš společný výlet skončil a v 17:00 jsme vyrazili na cestu zpět domů,
na Moravu. Na Slovinských hranicích už bylo vidět, že sezona dovolených začíná a už se tvořila kolona
osobních vozidel, autobusů a kamionů.

Řidiči nás opět v pořádku dovezli na autobusové nádraží do Valašského Meziříčí a tam náš chorvatský
výlet nadobro skončil. Doufám, že si všichni dovezli domů hezké vzpomínky a někdy v budoucnu se zase
můžeme setkat na dalším takovém výletu. Na závěr bych chtěl moc poděkovat Miroslavu Hořanskému
za parádní pobyt a zábavu, o kterou se nám postaral, dále jeho otci Stanislavu Hořanskému a jeho
kolegovi Drahomíru Hermanovi že nás v pořádku dopravili tam i zpět a manželce starosty našeho sboru
SDH Jasenice, Hance Pernické, že na to měla ty nervy a vzala si na starost dát nás všechny dohromady,
abychom něco takového mohli uspořádat.
Díky, čau.
Jakub Kopřiva

Český červený kříž Jasenice
Letos v srpnu se v Jasenici konal II. ročník Jasenického léta. Akce, která se v loňském roce povedla, byla
i letos, dle mého názoru vydařená. Počasí nám přálo, a tak si děti se svými rodiči či prarodiči mohly užít
zábavné odpoledne.
Jelikož jsme již sehraní, tak se nám podařilo vše připravit bez problémů. Parta chlapů z VMG (Valašského
motorkářského gangu) se opět postarala o zábavu v podobě skákacího hradu a přehlídku motorek, kde
dětem byla formou her nastíněna doprava a bezpečnost na silnici.
Různá stanoviště s úkoly, jako chůze po laně, lanové bludiště, střelba šipek, tvořivé dílničky a zdravověda,
nad kterými vzaly záštitu členky ČČK, děti opět pobavily a některé stanoviště obešly vícekrát.

www.obec-lesna.cz
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Velkou oblibou se těšila střelba ze vzduchovky, kde se vyřádili i dospělí, především tatínci. O toto
stanoviště se postarali členové TJ Jasenice.
Děti si mohly vyzkoušet různé hry, které jsme měli zapůjčeny od Zlatých šípů z Valašského Meziříčí. Od
Besipu jsme měli zase dopravní koberec, kde se vyřádili ti nejmenší. A velkou oblibou byl i malý fotbálek.
Jako v loni za námi přijel klaun Pepíno Prcek, který do tance a skotačení zapojil nejen děti, ale i rodiče,
takže se opravdu nikdo nenudil. Po skončení představení Pepíno Prcek rozdal dětem cukrovou vatu, což
dětem očividně udělalo velkou radost.
Další obětavci zahnali přítomným hlad grilovanými dobrotami a připravili obří vatru, jejímž zapálením
vyvrcholila celodenní akce v Jasenici.
Závěrem chci říct, že se nám přítomným akce líbila a už se těšíme na příští léto.
Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravách Jasenického léta. Poděkování patří Jasenickému šenku za
obstarání především „tekutého občerstvení“. Děkujeme chlapům z TJ Jasenice, z Valašského motorkářského
gangu, děvčatům z červeného kříže, panu Pobořilovi V. za ochotu a svezení dětí na poníkovi, obci Lešná
a všem ostatním, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu!
Petra Oravová

Zveme všechny na lampiónový průvod,
který se koná v sobotu 11. listopadu 2017
v 17.00 hodin. Sraz u kaple v Jasenici.
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Komise životního prostředí
Co nového můžete spatřit na vycházce kolem Jasenického potoka?
Pokud se vydáte na „špacír“ kolem Jasenického potoka, čeká
vás možnost posezení na lavičce, která byla obcí zakoupena
a umístěna v prostoru u kapličky (směr Mštěnovice). Pouhá
čtvrthodinka v zeleni zvyšuje nejen vaši pracovní kapacitu, výkon
a motivaci, ale také se budete mnohem lépe soustředit. Pobyt
v přírodě navíc odbourává stres i úzkost a přispívá k duševní
pohodě.
Nerozbiješ! Nezničíš! Neodhodíš! Neznečistíš! To jsou hesla,
která (doufám) nebudou muset viset v blízkém okolí, neboť pár
měsíců po akci „Ukliďme Česko“ se v Jasenickém potoku objevily
modré pytle plné odpadu.
Je to smutné – i takoví jsou mezi námi!!!! Musíme věřit, že
si novou lavičku „uhlídáme“, a že se stane místem odpočinku
pro cyklisty, výletníky i pro ty, kdož jen tak procházejí kolem
na dlouhá léta!
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Expedice komise životního prostředí k pramenům Stanovnice
Stanovnice (nazývaná též Karolinka) je vodní nádrž nacházející se ve stejnojmenném údolí pohoří
Javorníky, poblíž města Karolinka, v okrese Vsetín. Voda z vodního díla Stanovnice patří mezi
nejkvalitnější v povodí Moravy, což nás odběratelé velice těší. Mimochodem i obec Lešná, konkrétně
- místní část Jasenice je napojena na vodovodní řád, využívající právě vodu ze Stanovnice!
Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu
a voda se zde neprohřívá. V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly
znečištění či nadbytečné živiny, vyskytuje se zde vlastně pouze roztroušená zástavba. V místě samém
pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky chybí úplně.
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Přehrada Stanovnice (Karolinka) byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou.
Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží
ve výši 30 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Nádrž
o objemu 7,65 milionu krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. Výpustné a odběrné
zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr
vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna
s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 kubíků
za vteřinu (http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/karolinka/).
Co se však skrývá za těmito údaji, se vydali zjistit členové Komise životního prostředí obce Lešná. Zjistili,
že prameny a přítoky Stanovnice vysychají, tak jak je tomu i všude jinde. Periodická sucha v malých
vodních tocích jsou způsobena klimatickými změnami, ale i nevhodným hospodařením se srážkovou
i povrchovou vodou. Působí-li tyto faktory najednou, dochází k rychlým poklesům vodní hladiny až
úplnému vyschnutí dlouhých úseků toků. Takové změny jsou pro vodní hospodářství, ale i vodní faunu
často fatální.
Zamysleme se nad budoucností. Určitě chceme věřit, že dlouhodobá koncepce z vyšších míst k zabezpečení
ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout, pomůže řešit mnohé!
Co však můžeme udělat my jako jednotlivci, bude záležet jen a jen na nás, jak se chováme a zachováme
k vodě jako nenahraditelnému životnímu zdroji ve svých domácnostech.
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

EXPEDICE STANOVNICE 2017
Vždy po komunálních volbách navštíví manažeři Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. obecní zastupitelstvo
a přemlouvají zastupitele, aby prodali obecní vodovod a napojili obce Lešné na jejich. Své jednání
zdůvodňují kvalitnější vodou, než je ze studen z Hustopečské Vysoké. Rezervoárem vody VaK Vsetín je
přehrada Stanovnice zvaná také vodní nádrž Karolinka.
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Nutno podotknout, že voda z Vysoké, která zásobuje Lhotku, Příluky a velkou část obce Lešná splňuje
veškeré hygienické standarty. Obec vodu prodává i do Choryně vlastními rozvody. Nedalo nám to a členové
komise životního prostředí ve složení Ing. Leo Buchta, Ing. Pavel Hlobil, Alena Kološová a PadDr. Yveta
Odstrčilíková se šli 20.června 2017 na vlastní oči přesvědčit, co je to za vodu a její původ, kterou nám
snažně nabízí VaK Vsetín. S ohledem na trvající sucha a nebezpečí, že vody bude stále větší nedostatek se
stává strategickou surovinou, zaměřili jsme se na vydatnost pramenů a říček zásobující přehradu, jejich
vitalitu a stav. Přehrada byla uvedena do provozu v r. 1985 a vznikla zatopením obce Stanovnice za účelem
zásobování pitnou vodou Zlínska, Valašsko Kloboucka a Vsetínska. Všechny tyto a technické údaje jsou
přístupné na internetu. Nás však zajímala prameniště a potůčky, které přehradu plní. Zásadním přítokem
je řeka Velká Stanovnice která vzniká soutokem potůčků a pramínků vyvěrajících z kopců nad Stanovnicí.

Kopce vytvářejí pomyslný trychtýř vytvořený zprava hřebenem pohoří Javorníčka a horou Gigula
a zleva masivem pohoří Malého Javorníka. Obě horská pásma spojuje sedlo Příschlop a tím vzniká jakási
nálevka z Valašských kopců do údolí. Tím by měla být zajištěna doprava horské vody do ústí přehrady. O
kvalitě a chuti vody nelze diskutovat, vždyť pochází z Valašských kopců, avšak o vydatnosti zdrojů se dá
s úspěchem pochybovat. Tyto lze lehce pozorovat díky asfaltové cestě, která vede z údolí Velké Stanovnice,
opisuje vntiřní stranu horské nálevky a protíná většinu přítoků, na které jsme se zaměřili.
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Auty jsme dojeli až ke značce zákaz vjezdu do
lesa a odtud jsme podnikli pěší průzkumnou
expedici. Cesta je dlouhá 5,6 km a stoupá do výše
860 m nad mořem až na Příschlop. Zpět jsme se
vráceli lesní cestou podél vyschlého přítoku zpět
k autům. Na přiložené mapě jsou existující přítoky
vyznačené modrou plnou čárou a již neexistující
přerušovanou čárou. Ke každému potůčku
jsme umístili tabulku s číslem, aby bylo možné
porovnat vyfocené místo s místem na mapě.

Závěrem: Celá skupina byla po příchodu do lesa překvapena, jak je vyschlý. Přítoky a prameny nevykazují
takovou vydatnost a vitalitu, jakou bychom my spotřebitelé pitné vody očekávali. Mnoho pramenů již
neexistuje a stávající jsou sotva k nalezení. Jelikož z této oblasti pochází mí předci, sleduji tento stav
s dlouhodobě se zhoršující tendencí. Při prohlídce si členové komise položili otázku: Nebylo by lepší
ponechat valaškou vodu Valachům a ponechat si vlastní vodu z Vysoké? K odpovědi by mohly pomoci
pravidelné návštěvy komise pro životní prostředí u prameniště Stanovnice každý rok.
Je kvalita vody z Valašských kopců zajištěna i po dopravě potrubím až do našich kohoutků? A je to ještě
voda ze Stanovnice?

Ing. Leo Buchta, člen komise pro životní prostředí obce Lešná.
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Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Program na podzim / zimu 2017
Česká Kanada – lapidárium věků & Neobyčejné pohledy na obyčejné věci (1. 9. – 17. 12.)
Dvě výstavy fotografa Jiřího Nováka, podporující naši všímavost a fantazii.
Jiřiny na zámku (7. 10. a 8. 10.)
Výstava květinových aranžmá v zámeckých komnatách. Živé květiny dodá ing. Jiří Adamík ze Zahrady
míru v Karviné, z. s., a do podzimních vazeb uspořádá Květinářství Alena Horáková.
Nebe, peklo, Vánoce (17. 11. – 17. 12.)
Vánoční výstava: andělské historické pokoje, loutky a obrázky čertů, nebeské a pekelné vánoční ozdoby
Irisa.
Průvod světýlek (24. 11. v 17:00)
Tradiční lampionový průvod parkem. Vlastní lampiony s sebou!
Adventní soboty (vždy v 10:00 – 16:00)
25. 11. – Květinová (adventní svícny a věnce)
2. 12. – Skleněná s Irisou (zdobení baněk Irisa)
9. 12. – Medová (svíčky z včelího vosku)
16. 12. – Tradiční (odlévání olova a jiné zvyky)
Živý betlém (17. 12.)
slavnostní závěr sezóny: hrané představení vánočního příběhu s živými zvířaty

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Kontakt:
Tel: +420 734 420 009, Email: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz
Aktuální informace najdete zde:
http://muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/aktualni- vystavy/
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OSADNÍ VÝBOR PŘÍLUKY A MŠTĚNOVICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHORYNĚ
a SPOLEK PRO OBNOVU ZÁMECKÉHO PARKU – BRANKY
pořádají zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na divadelní představení

KRÁLOVA ŘEČ
v pátek 27.10.2017 od 19 hodin

Odjezd:






Mštěnovice (autobus. zastávka) – 16.25 hod
Příluky (autobus. zastávka) – 16.30 hod
Choryně (autobus. zastávka u hospody) – 16.40 hod
Branky (autobusová zastávka) – 16.50 hod
Valašské Meziříčí (autobusové nádraží) – 17.00 hod

Cena: 450,-Kč

Zájemci, hlaste se na tel. číslech:
739684128 (Osadní výbor Příluky a Mštěnovice)
571636161 (ZŠ a MŠ Choryně)
777820251 (Spolek pro obnovu zámeckého parku – Branky)
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Víte, že
Tomáš Hradil z Lešné, se zúčastnil VIII. Celostátní olympiády dětí a mládeže, která se konala
24.6. – 29.6.2017 v Brně. Olympiády se zúčastnilo cca 4 500 sportovců a trenérů.
Tomáš reprezentoval Zlínský kraj v těchto disciplínách:
Plávání 100 m znak				
8. místo
Plavání 100 m volný způsob		
6. místo
Plavání 100 m prsa				
18. místo
Plavání 50 m volný způsob		
4. místo

Dodatečně Tomášovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních zážitků.
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Informace pro občany
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 - sudý

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

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

Platby v roce 2017

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

Telefonní kontakty:

Matrika		
Účetní			
Sekretariát		

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Plošná inzerce (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

A4 1 200,- Kč
A5 500,- Kč 		

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

Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

A6 250,- Kč
A7 200,- Kč

8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 hodin

Poplatek za odpad: splatnost do 30. června 2017

Částka činí 440 Kč na osobu a rok.

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

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

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

30,36

34,91

Cena vody Mštěnovice
Cena v Kč/m2

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

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

Bez DPH

Včetně 15%

Vodné

39,7

45,66

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

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2017
č. 4

Zima

1.12.2017
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