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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v životě každého z nás jsou situace, o kterých
přemýšlíme, také situace, na které nemyslíme,
ale také bohužel i situace, které si ani neumíme
představit, že by se mohly stát. V duchu té
poslední možnosti, tzn. „situací, které si ani
neumíme představit“ se nám všem začal odvíjet
postupně počátek roku 2020. Jak se dalo tušit,
i úvod tohoto příspěvku se týká koronaviru
a věcí s ním souvisejících. I přes to všechno
vás všechny chci nejprve za Obec Lešnou co
nejsrdečněji pozdravit prostřednictvím tohoto
prvního letošního zpravodaje a popřát vám
všem radost, pěkné dnes již letní dny, pokud
možno vnitřní klid a hlavně zdraví!
Nezačal jsem vesele, asi už všichni máme těch
informací a nařízení související s koronavirem
plnou hlavu, nicméně krátce se o pandemii
Covid-19 a věcech kolem něj zmíním také
v tomto příspěvku. Nyní jsme již v situaci, kdy se
omezující nařízení a opatření poměrně hodně
rozvolnily, ovšem ještě zdaleka ne všechny.
Tato omezení, vyplývající z nařízení vlády ČR
na dlouhou dobu omezily náš svobodný pohyb,
vzájemné setkávání a spoustu společenských
činností, napříč všech zájmových skupin,
obecních i soukromých akcí, včetně výuky dětí
a pracovních schůzek. Dotkly se nás všech,
i vydání zpravodaje, proto vychází první číslo
až v tomto období. Účelem těchto opatření,
jak všichni víme, bylo zabránění nekontrolovatelnému šíření viru, což se nyní jeví
jako opodstatněné a zdá se, že tato opatření
přinesla užitek. Není cílem tohoto příspěvku
komentovat a hodnotit jednotlivé kroky, ani
spekulovat o dalším vývoji situace, a už vůbec
ne vyvolávat paniku z další vlny pandemie,
nebo podobné náznaky. Je ale jistě nutné
s dalším průběhem a možností opakování
šíření epidemie počítat a trochu lépe se na
vše připravit, to je asi to nejpodstatnější, co
bychom měli každý ve své rodině a svém okolí
udělat, ale podotýkám bez zbytečně panických
reakcí, i když ve vší vážnosti. Někde jsem
slyšel, že svět již nikdy nebude jako před
koronavirem. Jistě, i takto to můžeme vidět,
změnilo se spoustu věcí a některé se již v plné

míře nemusí vrátit. Ale spíš bychom se měli
snažit rozumně se připravit na opakující se
virové ataky. Jak? Asi nejlépe snahou pečovat
o své zdraví z hlediska imunity a pečlivým
dodržováním hygienických zásad v kombinací
s
uváženým
používáním
dezinfekčních
prostředků. Tam směřuji, právě k dezinfekčním
prostředkům. V době nedostatku jakýchkoliv
dezinfekčních prostředků, roušek a čehokoliv
zabraňujícímu šíření virů se nám povedlo
díky dobré spolupráci s okolními obcemi
a kontakty aktivních jednotlivců také z našich
řadzastupitelů sehnat dezinfekci, kterou jsme
distribuovali všem občanům prostřednictvím
našich dobrovolných hasičů. Samozřejmě
v nouzovém stavu a situaci, ve které jsme se
všichni najednou ocitli bylo snahou obce zajistit
občanům alespoň tyto základní prostředky,
nabídnout rozvoz potravin starším občanům
a pomoci zajistit chod zásobování obyvatelstva.
Obec celkem dvakrát distribuovala dezinfekční
prostředky, ale nyní, když došlo k rozvolnění
opatření nastává čas, kdy se každý z nás
bude muset připravit na případnou další
vlnu pandemie, která by teoreticky mohla
zase s podzimem přijít. To znamená, že by si
každá domácnost měla v předstihu zajistit
určitou zásobu dezinfekčních prostředků,
roušky apod. Nemyslím tím ovšem zbytečné
zásoby potravin, aby nakonec nebyly nevyužité
znehodnoceny. Opravdu jde jen o větší důraz
na běžnou hygienu a dezinfekci, s čímž souvisí
určitá zásoba prostředků, které v době vzniku
pandemie citelně schází. K předchozím
řádkům ještě jednou zdůrazňuji, že nechci
občany strašit, ale ani nechat ve falešné naději,
že se nemusí starat, že se o ně postará stát,
nebo obec. Je třeba si uvědomit, že je v době
nouzového stavu velmi těžké zajistit cokoliv
související s dezinfekcí a také za nemalé
finanční prostředky, jelikož ceny rapidně
vzrůstají, což jsme naplno zažili.
Tímto se dostávám k velmi důležité části, a tou je
poděkování. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinili
k zamezení šíření pandemie koronaviru, nechci
na nikoho zapomenout, ale v podstatě díky patří
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všem, i těm, kteří „jen“ respektovali a respektují
nařízení vlády, dodržovali a nadále dodržují
kázeň a „řídí se zdravým rozumem“, dále
všem, kteří byli v první linii, tzn. zdravotníkům,
záchranářům, policistům a hasičům, ale chtěl
bych také zdůraznit ty mnohdy „neviditelné“,
ale o to více potřebné osoby, které zajišťují
zásobování a prodej potravin a každodenních
potřeb, pekařů a obětavců, kteří většinou
nejsou vidět, ale mnohdy právě na nich vše
stojí. Každý si jistě uvědomuje, že kdyby
v době nouzového stavu navíc nebylo kde
koupit potraviny a základní potřeby, bylo by
vše mnohem horší. Také je třeba ocenit tu
skutečnost, že občané nepodlehli slepé panice
a jednotlivci nevykoupili zásoby, což umožnilo
plynule zásobovat všechny občany. Další díky
patří všem, kteří i přes nouzový stav pracovali
a zajistili tak chod běžných věcí, a také
těm, kteří šili a šijí roušky. Na obecní úřad
doneslo mnoho obětavých lidí našité roušky
pro ostatní spoluobčany, někteří nezištně
rozdávali roušky u obchodů apod. Je potěšující,
že i přes nepříznivý vývoj ve společnosti se
pořád najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe!
Myslím, že už ohledně pandemie Covid-19
bylo řečeno v tomto článku dost, proto bych se
s myšlenkou, že snad si i z tohoto nouzového
stavu a situace, která postihla celé lidstvo
vezmeme ponaučení, minimálně uvědomění
si, že není vše tak samozřejmé, že globalizace
a způsob života moderní doby přináší i tyto
úskalí, vrátil k obecním záležitostem, i když i ty
jsou protnuty pandemií a souvisí s ní.
Na začátku roku 2020 se jako tradičně
rozběhla plesová sezóna, tentokrát již v nově
opravené a zařízené restauraci „U nás
v Lešné“. Termín oprav končil 10. ledna,
v předešlém vánočním období byly realizovány
opravy části pohostinství, včetně montáží
technologie kuchyně restaurace, aby mohla
nová sezóna 2020 začít a úspěšně proběhnout
v „novém“. Plán se naplnil a zamýšlené akce
spolků proběhly myslím ke spokojenosti všech
bez komplikací. Zároveň bylo zahájeno v této
restauraci vaření pro veřejnost, a to s výběrem
tří jídel denně.Také v pohostinství v Perné
byly provedeny úpravy elektroinstalace a tato
oprava se celkově přičlenila k rekonstrukci
interiéru této budovy. Výhledově plánujeme
vnější zateplení budovy, to je ale zatím ve fázi
příprav. V současné době probíhá výběrového
řízení na opravu budovy knihovny a hasičárny,
kde vzniknou dva byty a budova bude celkově
upravena, zateplena. Počátkem roku také
finišovaly práce na výstavbě nového zázemí
na hřišti v Jasenici, práce byly dokončeny
v plánovaném termínu do konce května, nyní je
před realizací hřiště na malou kopanou. Práce
proběhnou v měsíci červnu, max. počátkem

července, počasí nedovoluje provádět technice
zemní práce v ploše hřiště. V době nouzového
stavu jsme se pustili do rekonstrukce sociálního
zázemí KD Jasenice a etapy II. na kulturním
domě v Lešné – poslední opravované části
velkého sálu. Současně probíhají práce na
výletišti v Lešné, jedná se o opravu střelnice,
tzv. „staré budovy“, kde již nevyhovuje elektroinstalace a celkově dojde k opravě objektu,
zároveň střelecká plocha bude srovnána a nově
vznikne plocha mimo střeleckou plochu pro
noční pohárové soutěže hasičů podél stávajících
břízek v areálu výletiště. V tomto areálu ještě
letos dojde k realizaci nového veřejného
osvětlení, jelikož stávající zasahuje do stromů
a je nevyhovující. Ve Lhotce nad Bečvou je
vybrána firma pro realizaci víceúčelového
hřiště na místě původního antukového hřiště,
vznikne zde letos nová víceúčelová plocha
s povrchem „umělá tráva“. V areálu výletiště
Lhotka nad Bečvou byla v plánu taktéž přístavba
sociálního zázemí ke stávající obecní budově,
tento záměr je prozatím v přípravě. Ve všech
místních částech (kromě Perné) připravujeme
projekty nového veřejného osvětlení, postupně
bude veřejné osvětlení rekonstruováno ve
všech místních částech.
K těm dalším důležitým oblastem patří nadále
příprava na odkanalizování obcí, vyřizuje
se stavební povolení a pevně věříme, že tyto
důležité projekty budou i v této nelehké
době podporovány, což ostatně bylo vládou
i přislíbeno.
K novým oblastem patří i platnost nového
územního plánu, účinnosti nabyl 14. 3. 2020
a od té doby se stavební činnost na našem
území a rozvoj na plochách našeho katastru
bude řídit tímto závazným dokumentem. S tím
souvisí i příprava nových zastavitelných ploch
v území, na některé, kde územní plán stanoví,
jsou připravovány územní studie, aby mohlo co
nejdříve dojít k požadovanému zastavění.
I když se nyní nacházíme v době po nouzovém
stavu, v době po uvolnění opatření proti
koronaviru, a v době, kdy máme za sebou
všichni časovou a finanční ztrátu, ze které se
budeme asi delší chvíli vzpamatovávat, doufám,
že se vše, a především různorodost života na
obci zase vrátí do běžných kolejí. Myslím tím
především veřejný život spolkových aktivit,
společenské a vzdělávací aktivity, všeobecně
veřejný život a vzájemné společenské události.
Na závěr příspěvku vám všem přeji příjemný
vstup do léta 2020, hezké letní dny, a především
pevné zdraví!

www.obec-lesna.cz

Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta obce
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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

Matrika

571 635 022

Účetní		

571 627 259

		

602 673 698

Sekretariát

571 635 011,

Majetek

602 674 086

Út

08:00 – 11:00 12:30 – 14:30

Čt, Pá po tel. domluvě

Voda
Cena vody od 1. ledna 2020 (Cena je uvedena bez DPH)
Lešná					
Lhotka nad Bečvou			

32,57 Kč
32,57 Kč

Mštěnovice				
43,50 Kč
Obec Choryně			
24,54 Kč
Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky 43,50 Kč

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)

Komunálního odpadu v roce 2020

Cena 480 Kč/osoba (splatnost 30.6.2020).

Poplatek za psa v roce 2020

za jednoho psa 										
a za druhého a každého další psa téhož držitele 						
za psa, jehož držitel je starší 65 let na jednoho psa					
a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
(splatnost 30.6.2020)

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (každé první úterý v měsíci)
7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Papír - modré pytle (první středu v měsíci březen,
červen, září a prosinec)
2.9., 2.12.

200
250
200
200

Kč
Kč
Kč
Kč

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 2020
Č.2

LÉTO		

31.07.2020

Č.3

PODZIM

11.09.2020

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

Kde najdete informace

Informace týkající se obce naleznete na webových stránkách obce: www.obec-lesna.cz, mobilní
aplikaci PEPI - Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:
Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna
Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8
nebo na FB stránce obce.

www.obec-lesna.cz
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Informace pro platbu převodem
Prosíme občany, aby při platbách převodem z bankovního účtu dodržovali variabilní symbol. Jde
především o vydané fakturu, za spotřebovanou vodu za jednotlivé období, kdy domácnost obdrží
fakturu s potřebnými údaji pro platbu. Vyúčtování probíhá jednou za rok (odečty v prosinci, faktura
leden). Pokud je vyšší spotřeba, jsou zasílány faktury- zálohy (v měsíci srpnu popř. září), kde je opět
uveden variabilní symbol.
U poplatků dle Obecní vyhlášky obce jako je poplatek za komunální odpad, pes aj. je vygenerován
variabilní symbol, který platí pro úhradu za všechny období po dobu trvalého pobytu. Pokud dojde
k úhradě poplatků v celkové výši, prosíme o uvedení trvalého bydliště tj. např. Lešná 36.
Děkujeme za pochopení Alena Pechová – účetní obce.

Oznámení
Obec Lešná rozšířila separaci o sběr jedlých olejů a tuků
z domácností, a to do speciálních nádob.
Nádoby na sběr potravinářských jedlých olejů a tuků jsou opatřeny
informačním štítkem a mají otvor pro vhazování platových nádob
s maximálním objemem 1,5 litrů.
Použitý jedlý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků
potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových
uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do sběrných nádob.
Do nádob se odkládá olej v lahvích pevně uzavřených – nevylévejte jej!
Do těchto nádob nepatří technické oleje, maziva a kapaliny.
Separaci těchto olejů předejdeme komplikacím v kanalizačním
porubí a zároveň šetříme přírodu a životní prostředí.

KOWAX RALLY VALMEZ 2020
Informujeme občany, že v termínu od 8. do 9. srpna 2020 se uskuteční motoristický podnik
pod názvem KowaxrallyValMez 2020.
Rychlostní zkouška LEŠNÁ, délka 12,87 km.
Seznamovací jízdy s tratí:
čtvrtek 6.8.2020 v době od 08:00 do 18:00 hodin.
pátek 7.8.2020 v době od 08:00 do 18:00 hodin.
Uzavřená komunikace pro veřejný provoz:
sobota 8.8.2020 v době od 07:10 do 18:10

Poděkování
Obec Lešná děkuje Vám, kteří pomáhali v době
nouzového stavu našim spoluobčanům. Jednalo
se především o šití roušek. Tady bychom chtěli
poděkovat jmenovitě paní Randýskové Markétě,
Hruškové Šárce, Bodrog Adrianě, Valáškové
Heleně Alžbětě, Pšenicové Kristýně všechny
z Lešné, paní Holmanové Pavle a Ščotkvové
Boženě z Příluku, panu Holáňovi Petrovi ze Lhotky
nad Bečvou a holkám z Jasenice, které jmenovitě
neznáme, ale vhazovaly ušité roušky do schránek
v místní části Jasenice. Paní Melichaříkové Janě

z Příluku za zprostředkování nákupu dezinfekce
pro obec a šití roušek pro místní část Příluky. Dále
děkujeme Mlékárně Valašské Meziříčí za darování
plastových nádob na dezinfekci a hasičským
sborům Lešná, Jasenice, Perná, Lhotka nad Bečvou,
Vysoká a panu Tomšíkovi Václavovi z Vysoké za
rozvoz dezinfekce. Dále děkujeme Zlínskému kraji
za poskytnutí částečného množství dezinfekce
a všem kteří pomohli, a nebyli jmenováni, svými
činy nebo slovy v této těžké době.

www.obec-lesna.cz
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Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 27.2.2020
Zastupitelstvo obce samostatně ověřilo: v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že pořízený
Územní plán Lešná není v rozporu:
a)
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne 20. 7. 2009)
včetně její aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3;
b)
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje
ve znění Aktualizace č. 2;
c)
se stanovisky dotčených orgánů;
d)
se stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: kapitolu „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ v Územním plánu Lešná.
Zastupitelstvo obce schvaluje: rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Lešná
ve znění dle přílohy č. 5 odůvodnění opatření obecné povahy - Územního plánu Lešná.
Zastupitelstvo obce vydává: podle příslušného ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171
a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Územní plán Lešná formou
opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce schvaluje: žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu
v celkové výši 585 000,– Kč pro tyto žadatele:
xxx
(Výměna oken včetně okenních rámů)		
145 000,–
xxx
(Stavební úpravy a opravy vnitřních prostor)
40 000,–
xxx
(Stavební úpravy a opravy vnitřních prostor)
200 000,–
xxx
(Výměna oken včetně okenních rámů)		
200 000,–
Zastupitelstvo obce schvaluje: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce
Lešná č. 1/2020 mezi Obcí Lešná a FC Lhotka nad Bečvou. Výše finanční dotace 65 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce
Lešná č. 11/2020 mezi Obcí Lešná a SDH Lešná. Výše finanční dotace 73 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje: bezúplatné nabytí stavby a pozemků včetně veškerých součástí
a příslušenství do vlastnicí obce Lešná:
1.
Stavby
-Tělesa pozemní komunikace číslo III/03566, od uzlového bodu 2514A147 po uzlový bod 2514A095,
v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od křižovatky se silnicí III. třídy č. 03565 po konec
silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy č. 0487) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející
se na pozemcích p. č. 230/1, p. č. 385, p. č. 647 vše ostatní plocha – silnice v k. ú. Příluky, p. č.
1181 ostatní plocha – silnice, k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č. 602/1
ostatní plocha – silnice k. ú. Lešná.
2.
Pozemky
-p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3 168 m2,
-p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3 425 m2,
-p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m2,
zapsané v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
a LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 763 90 Zlín, IČ 70891320;
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3.

4.

pozemku
-p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5 431 m2,
-p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1 816 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na
LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, IČ 70891320;
pozemku
-p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1 913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušeného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na
LV č. 927 pro obec Lešná a k. ú. Lešná, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ 70891320.

Zastupitelstvo obce revokuje: usnesení Z 23/14 ze dne 12. 9. 2018.
Zastupitelstvo obce revokuje: usnesení Z 2/06 ze dne 19. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje: směnu pozemku p. č. 561/2 o výměře 2 m2, p. č. 566/2 o výměře 37
m2, p. č. 566/8 o výměře 9 m2, p. č. 566/9 o výměře 26 m2, p. č. 566/10 o výměře 24 m2, p. č. 566/11
o výměře 3 m2, p. č. 560/2 o výměře 53 m2 v k. ú. Příluky, které jsou ve vlastnictví Obce Lešná, Lešná
36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za pozemek p. č. 1386 o výměře cca 69 m2, p. č. 1383 o výměře cca 462
m2 vše v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a p. č. 555/4 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Příluky, se kterými
má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 56,
145 05 Praha 4, IČ 65993390.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: záměr o směně č. 02/2020 v souladu se zákon. 128/2000 Sb.,
o obcích, § 39 odst. 1 ve znění pozdějších předpisů na směnu pozemku p. č. 852/4 ostatní plocha
15 m2 oddělený z pozemku p. č. 852/2, p. č. 860/94 ostatní plocha 6 m2 oddělený z pozemku p.
č. 860/23 vše k. ú. Perná u Valašského Meziříčí za pozemek p. č. 762/7 zahrada o výměře 2 m2
oddělený z pozemku p. č. 762/2, p. č. 762/8 zahrada o výměře 4 m2 oddělený z pozemku p. č. 762/2
vše v k. ú. Perná u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu číslo 246-4/2020 odsouhlaseného
příslušným katastrální pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro Obec Lešnou a k. ú.
Perná u Valašského Meziříčí.
Zastupitelstvo obce deleguje: Ing. arch. Jaromíra Zavadila, starostu obce, jako zástupce Obce Lešná
na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11
Vsetín dne 4. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce deleguje: paní Hanu Škrlovou, místostarostku obce, jako náhradníka Obce Lešná
na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11
Vsetín dne 4. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje: provedení pozemkové úpravy v obci Perná a v obci Jasenice z důvodu
majetkových vypořádání, rekonstrukcí současných či budováním nových polních cest, poldrů a dalších
opatření v katastrálních územích, které spadají pod obec.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou obce Lešná dne
22. 1. 2020 pod bodem usnesení RO 33/08.

Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 20.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje: prodej pozemku p. č. 2087/51 o výměře 250 m2 v k. ú. Jasenice
u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu č. 454-7151/2020 schváleného Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj dne 27. 2. 2020 panu xxx a paní xxx za cenu xxx Kč/m2. Správní poplatek za vklad
práva vlastnického do katastru nemovitostí, geometrický plán za provedené geodetické práce hradí
kupující.
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Zastupitelstvo obce schvaluje: odkup pozemků:
p. č. 1675 o výměře 4 940 m2 v k. ú. Lešná
p. č. 1709 o výměře 99 m2 v k. ú. Lešná
p. č. 1133 o výměře 2 559 m2 v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
od Zemědělského obchodního družstva Lešná se sídlem v Lešné, Lešná 35, 756 41 Lešná, IČ 00151041
za cenu za cenu xxx Kč/m2. Veškeré náklady spojené s odkupem bude hradit kupující.

Zastupitelstvo obce schvaluje: směnu pozemku p.č. 852/4 o výměře 15 m2, p.č. 860/94 o výměře
6 m2 ve vlastnictví obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 za pozemek p.č. 762/7
o výměře 2 m2 a p.č. 762/8 o výměře 4 m2 ve vlastnictví paní xxx vše v k.ú. Perná u Valašského
dle geometrického plánu číslo 246-4/2020 schváleného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj. Cena
za rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí bude za částku xxx Kč/m2. Veškeré náklady spojené
se směnou bude hradit obce Lešná.

Zastupitelstvo obce schvaluje: bezúplatné nabytí stavby a pozemků včetně veškerých součástí
a příslušenství do vlastnictví obce Lešná:
1.
Pozemků
-p. č. 46/3 ostatní plocha, o výměře 5 212 m2
-p. č. 46/6 ostatní plocha, o výměře 2 462 m2
-p. č. 510 ostatní plocha, o výměře 3 327 m2
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 189 pro obec Lešná a k.ú. Lhotka nad Bečvou, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, IČ 70891320;
2.
Stavby
-tělesa pozemní komunikace číslo III/03564, od uzlového bodu 2514A145 po uzlový bod 2514A144,
v délce 1,178 km, ve staničení 0,000 – 1,178 (od křižovatky se silnicí III. třídy č. 03561 po křižovatky
se silnicí III. třídy č. 03561) včetně jejich součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích
p. č. 46/1, p. č. 46/2, p. č. 46/3, p. č. 46/4, p. č. 46/5, p. č. 46/6, p. č. 510 vše ostatní plocha – ostatní
komunikace v k.ú. Lhotka nad Bečvou.
Za podmínky, že předmětná komunikace číslo III/03564 (ve výše zmíněném rozsahu) bude před
předáním opravena a zbavena všech defektů (výmolů, případně jiných poruch silničního tělesa)
a bude kladně vyřízena žádost Obce Lešná ze dne 29. 1. 2020, kdy jsme ŘSZK žádali o snížení,
případně prominutí finančních náhrad za zvláštní užívání silničních těles a pozemků a za dočasné
omezení užívání silničních těles a pozemků v rámci akce „Splašková kanalizace Obce Lešná“.

Zastupitelstvo obce schvaluje: Bez výhrad účetní závěrku Obce Lešná sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2019 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 a inventarizační
zprávou. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace.
Zastupitelstvo obce schvaluje: závěrečný účet s celoročním hospodařením obce za rok 2019,
a to bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lešná za rok 2019
se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Lešná na rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce schvaluje: uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Lešná a panem Vítem
Helimanem na sečení obecních ploch v místní části Vysoká.
Zastupitelstvo obce schvaluje: zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny
Kelečsko – Lešensko -Starojicko, z.s., IČ 22682252, na programové období 2021-2027.
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Jak na Dešťovku?
Voda je pro naši krajinu důležitá a čím dál vzácnější.
Jednou z možností jak ji zachytit a později s ní
rozumně hospodařit, je zbudování podzemní
nádrže na dešťovku ze střech našich domů. Za tímto
účelem vypsal Státní fond životního prostředí ČR
výzvu Dešťovka. Někomu může připadat náročné
jednání s úřady při vyřizování dotace a s tím
spojená byrokracie, ale není to tak složité, jak by
se mohlo zdát. Proto se s vámi chci podělit o vlastní
zkušenosti z realizace umístění nádrže o objemu
7m3. Popíšu vám v bodech, jak to vypadalo u nás
a pokud budete mít zájem, ráda zodpovím vaše
dotazy. Sami můžete volat na kontakty uvedené

na webových stránkách https://www.sfzp.cz/.
Jsou velmi ochotni poradit.
Od rozhodnutí k realizaci umístění nádrže
uběhl konkrétně u nás doma asi 1 měsíc. V době
rozhodování bylo sucho, pak ale hodně pršelo,
takže máme nádrž o 7 m3 naplněnou a využíváme
ji k zalévání zahrady. V minulých letech nebyly
květnové srážky tak velké, ale v budoucnosti,
kdoví. Nyní nemusíme mít obavu, že dešťovka bude
zbytečně odtékat do kanálu, ale zůstane u nás na
zahradě. Přemýšleli jsme i o využití této vody ke
splachování wc, ale to by byl větší zásah do domu,
tak jsme se spokojili jen se zálivkou zahrady.

Jaký byl postup?
• sami jsme si spočítali dle „kalkulačky pro dešťovku“ na jakou podporu můžeme dosáhnout
• oslovili jsme firmy, které dodávají odborný posudek včetně technologie a vybrali tu nejvhodnější
• po dodání odborného posudku jsme podali žádost, kde jsme doložili list vlastnictví a další dokumenty
• mezitím jsme již začali kopat ručně, a pak menším „bagříkem“, jámu dle rozměrů nádrže (4x3m, hl. cca 2,5m)
• objednali písek pro uložení, podsyp nádrže a plastové potrubí pro propojení okapů s nádrží
• po dodání nádrže jsme umístili zase pomocí „bagříku“ a ochotných sousedů nádrž do jámy
• následovalo zasypání, dle dodaného postupu jsme svedli okapy do vstupu nádrže a vyvedli přepad do trativodu
• mezitím přišla žádost schválena, výše dotace dle zpracovaného posudku nám bude zaslána na účet
po dodání realizačních dokumentů (cca ve výši ceny nádrže s technologií a posudkem)
• zemní práce a další jsme hradili sami
• na zeminou zasypané nádrži nám již roste tráva spolu se skalničkami
Více se dozvíte na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR pod
názvem Dešťovka. Došlo ke změně, že můžou žádat i obce, které nejsou
v seznamu „suchých“ obcí, protože sucho se bude v budoucnu dotýkat zřejmě
celé ČR. Můžeme alespoň trochu přispět k zadržení dešťové vody v krajině,
na zahradách, a také možná něco ušetřit. A teď již informace ze stránek
Dešťovky.
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50
Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Základní novinky
v programu od 1. 10. 2018:
O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání
zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud
byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí). Příspěvek na kterýkoliv
ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních
domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní
výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody. Doba
realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24
měsíců. Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou
cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již
nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
Alena Kološová, Lešná
Za zdravé Lešensko,z. s., členka Komise pro životní prostředí
Tel. 734 442 000, Email: kolosovaalena@seznam.cz
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Komunitní plánování sociálních služeb na Valašskomeziříčsku-Kelečsku
Proces plánování sítě sociálních služeb má v našem regionu již dlouhou tradici a podařilo se
nám provést mnoho pozitivních změn v síti sociálních služeb. Právě začínáme další etapu, která
se zaměří na spolupráci obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
Našim cílem je podporovat informovanost veřejnosti a ještě více než dříve zapojovat zástupce
lokálních samospráv, protože právě v menších obcích je rozvoj sociálních služeb velmi
potřebný.
Do komunitního plánování na Valašskomeziříčsku-Kelečsku se může zapojit každý. Pracujeme
v pracovních skupinách, které se schází přibližně osmkrát ročně. Pracovní skupiny se zaměřují
na rozvoj sítě služeb pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny
s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Nově zavádíme pracovní skupinu pro
zástupce obcí, ve které se více zaměříme na systémová témata a sdílení dobré praxe.

Zástupci obcí a další zájemci z řad veřejnosti a cílových skupin se mohou přihlásit u
koordinátora komunitního plánování Jana Foltýna: foltyn.mikroregion@gmail.com.

Informace z matriky
Dáváme na vědomí rodičům, že Vítání občánků, které se mělo konat dne 25.4.2020 bylo zrušeno
z důvodu protikoronavirových opatření a nový termín je naplánován na 12. září 2020.
Všechny přihlášené rodiče budu ještě měsíc před konáním akce kontaktovat pro potvrzení účasti.
Pařenicová Zdenka, matrikářka

Zrušený zájezd pro seniory
Dne 2. 6. 2020 byl naplánovaný zájezd do
Boskovic, kde byla objednaná dvouhodinová
prohlídka Westernového městečka – autentického
prostředí Divokého západu. Poobědvat jsme
měli v restauraci „Saloon 1870“, kde pro nás
měli připravit kovbojskou specialitu. Pak jsme
mohli navštívit empírové a barokní interiéry
v zámku Boskovice, kde se nachází cenné obrazy
holandských malířů. Poté jsme se měli vydat do
arboreta Šmelcovna – rozsáhlé zahrady okrasných
a ovocných dřevin s tisíci kultivary okrasných
rostlin, travin, japonských javorů, sakur,

magnolií, rododendronů, azalek aj., součástí
s prodejním centrem.
Zájezd byl rovněž zrušen z důvodu stále platných
opatření proti šíření koronaviru, např. nošení
roušek v uzavřených prostorách a prostředcích
MHD.
Snad bude situace příznivá v příštím roce
a budeme moci zájezd uskutečnit v plně
obsazeném autobusu, tak jako každoročně.
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Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Leden

2

2

2

-

-

-

Únor

2

1

2

-

1

1

Březen

2

4

1

-

-

1

Duben

2

6

1

-

1

-

Květen

3

2

2

-

-

1

Červen

3

-

3

1

1

-

Úmrtí

Narození
Listopad 2019

4

Prosinec 2019

1

Prosinec 2019

3

Leden 2020

-

Leden 2020

1

Únor

2

Únor

1

Březen

4

Březen, Duben

-

Duben

1

Květen

1

Květen

1

Červen (do 10.6.)

1

Mateřská škola Lešná
Co nového v mateřské školce
Ředitelka Mateřské školy v Lešné oznamuje, že všechny děti, které podaly žádost k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/2021,byly přijaty.
Rodiče mají možnost vyzvednout si „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
od 17. 6. 2020 v MŠ od 8 do 12 hodin každý pracovní den.
S předškoláky se rozloučíme s veselým programem ve čtvrtek 18. 6. 2020 dopoledne na školní zahradě
bez přítomnosti rodičů. Předškoláci dostanou na památku knihu s věnováním, tričko s nápisem
mateřské školy, pamětní list.
Zároveň budou předškoláci vyfotografováni na tablo.
Mateřská škola bude v celodenním provozu po celou dobu měsíce července a srpna 2020 pro všechny
děti, které se řádně přihlásí k pobytu v MŠ.
V mateřské škole budou nadále platit přísná hygienická pravidla, rodiče budou předávat dítě
u hlavního vchodu. Dítě nesmí do MŠ přijít s příznaky rýmy a kašle.
Nový školní rok 2020/21 začíná v úterý 1. září 2020.
Veškeré nové informace sledujte na stránkách MŠ mslesna.cz.
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Školička bruslení
Letos poprvé se organizoval v naší MŠ výcvik
bruslení na Zimním stadionu ve Valašském Meziříčí.
Tuto novou aktivitu s nadšením uvítali jak rodiče,
tak i děti. Od října 2019 do konce roku se jezdilo
každý týden. Děti se postupně naučily, jak správně
stát na bruslích, udělat první krůčky a potom
se i rozjet. Dalo spoustu práce, než se správně
obuly a zavázaly brusle a nasadily helmy, padaly
rukavice a vlasy do očí, pilo se o přestávce přes
slámku, pádů a karambolů bylo nepočítaně, ale
děti to braly sportovně a pod vedením zkušených

instruktorů se všechny děti naučily základům
bruslení po ledě. Děti byly opravdu moc šikovné
a dva chlapci dokonce začali chodit do hokejové
přípravky. Bylo to pro všechny něco nového
a zajímavého a děti se těšily na každou hodinu, kde
si užily spoustu pohybu a zábavy. Poslední hodinu
se zúčastnili i rodiče. Věříme, že i v následujících
školních letech zařadíme Školičku bruslení do již
tak pestrého programu naší mateřské školky.
Zapsala: školní asistentka Bc. Pavla Svobodová

Masopust v MŠ
Ve čtvrtek 13. 2. se naše mateřská škola
proměnila k nepoznání. Hned od rána nás
vítaly nejrůznější zvířátka, princezny, piráti
a všemožné pohádkové bytosti. Únor je přece
měsícem masopustu, pořádají se karnevaly, různé
radovánky a taškařice a jeden takový karneval
byl tradičně i u nás. Tancovalo se, zpívalo, hrály
se hry a soutěže. Dětem se v maskách moc líbilo.

O masopustu jsme si povídali ještě také na Zámku,
kde jsme se zúčastnili lektorského programu,Masopustní veselí“. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého z historie našeho kraje, o tom, jak se
tento svátek slavil a o veselí s ním spojeným. Děti
ochutnaly koblížky a ve vlastnoručně vyrobených
škraboškách se proběhly jarně se probouzejícím
parkem.

Zapsala: učitelka MŠ Karla Horáková
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Školka v plavkách
Pro Mateřskou školu v Lešné je již tradicí, že
koncem listopadu začínáme s dětmi jezdit na
lekce plavání v Hranicích. Mnohé děti se na chvíle
strávené v bazénu velmi těší, ovšem některé po
první ochutnávce nové aktivity znejistí. Ale nic není
ztraceno, protože instruktoři mají moře trpělivosti.
Po malých krůčcích učí kluky a holky z naší
školky dýchání do vody, ponoření hlavy, splývání
a orientaci ve vodě. Při výuce jsou používány

speciální pomůcky a hračky. Každý žáček po
úspěšném absolvování dostane Mokré vysvědčení.
Na poslední hodinu se pravidelně chodí dívat na
své malé plaváčky maminky, tatínkové a mnohdy
nechybí ani prarodiče.
I v tomto školním roce byl o plavání ze strany
rodičů velký zájem, a proto jsme rádi, že se nám
po domluvě s vedením plavecké školy podařilo
umožnit jezdit všem přihlášeným.

Základní škola Lešná
Sportovní úspěch žákyň ZŠ Lešná
V měsíci listopadu žila naše škola florbalem. Žáci 2. stupně se celkem ve čtyřech kategoriích zúčastnili
turnajů okrskových kol ve florbalu konaných na ZŠ Křižná VM. Tři z těch týmů postoupili do kol okresních
konaných ve Sportovní hale Na lapači Vsetín. Družstvo chlapců z 8. a 9. tříd se v okresním kole umístili
na pěkném 4. místě a domů se tedy vrátili, bohužel bez medaile. Dívky 8. a 9. tříd bojovaly do posledního
dechu, vítězství bylo na dosah. Body a skóre měly totožné s žákyněmi ZŠ Křižná, ale na počet branek měli
spoluhráčky jeden gól k dobru. Dívky odjely sice se slzami v očích, ale s parádní stříbrnou medailí na krku.
Největší úspěch zaznamenalo družstvo dívek 6. a 7. tříd, které si z okresního kola florbalového turnaje
dovezlo zlatou medaili a tím pádem si zajistily postup do krajského kola konaného dne 10. 12. 2019
v Uherském Brodě. Ani v krajském
finále se dívky neztratily. Rozdrtily
dívky ze ZŠ Fryšták a velice
nepříjemně
potrápily
nakonec
vítězné družstvo Uherského brodu.
Plno dojmů, mnoho zkušeností
a krásné druhé místo si z Uherského
Brodu odvezla nejlepší střelkyně
Adéla Holubová, výborná brankářka
Anna Slováková, univerzální hráčka
Karolína Kadlecová, bojovnice Petra
Stolařová, rychle učenlivá Sabina
Halaštová, nezdolná obrana ve
složení Andrea Kulajtová a Žaneta
Klanicová a dále Eliška Kotrlová,
Jana Zapletalová.
Děkujeme všem žákům za perfektní
reprezentaci školy a těšíme se na
další sportovní úspěchy.
Mgr. Edita Žnivová
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Projektový den mimo školu

Dne 25. 2. 2020 se žáci osmé třídy zúčastnili dvou
výukových programů v prostorách Světa techniky
v Ostravě. Oba programy měly za cíl přiblížit žákům
chemii zábavnou formou.
První s názvem PRVKY seznamoval žáky detektivní
formou s PSP (Periodickou soustavou prvků). Žákům
byly rozdány kartičky s popisem uprchlého prvku.
Po cestě do laboratoře podle vlastností daného
uprchlíka našli a zařadili k podobným prvkům, čímž
se nenásilnou formou vytvořily dvojce. V laboratoři
pak pomocí tří vyřčených pravidel zaplnili PSP
nalezenými kartičkami. Přesto se našlo ještě pár
uprchlíků, kteří se údajně schovali do sloučenin.
Tyto prvky žáci objevovali plamenovými a srážecími
zkouškami (předtím byli poučeni o BZP s otevřeným
ohněm). Zkoušky prováděli ve dvojicích vlastním
tempem díky postupu popsaném v prezentaci
v tabletu. Zapsáním výsledků do připravené tabulky
objevili posledních šest uprchlíků. Po zhodnocení
detektivní práce následovala přestávka.
Druhý program TAJEMNÁ SUBSTANCE „přenesl“
žáky do období vlády Rudolfa II., kdy se nebývale
rozvinula alchymie. Z žáků se stali uchazeči o přijetí do
alchymistické dílny. Za úkol měli ve dvojicích pomocí
plamenových a srážecích zkoušek zjistit, opět podle
návodu na tabletu, jakou látku jim „Tadeáš Hájek
z Hájku“ předal ke zkoumání. V laboratoři pomáhaly
další laborantky, které byly žákům nápomocny
radou. Všechny dvojice svou úlohu splnily a získaly
status pomocníka v alchymistické dílně.

Půlrok, na který se nezapomene
Školní rok se blíží ke konci a my máme hodnotit
uplynulé pololetí. Začalo klasicky chladným
únorem, pokračovalo jarními prázdninami a
následovalo něco, čemu nikdo nevěřil, nikdo
nechápal, nedokázal si vysvětlit a hlavně se bál.
Báli jsme se i my všichni ve škole. Hlavním přáním
bylo zůstat zdraví.
Chtěla bych touto cestou hlavně poděkovat.
Děkuji paní ředitelce a všem kolegům /pedagogům,
vychovatelkám, asistentkám/, kteří zareagovali
a přes počáteční váhání, začali učit na dálku. A
nejen to, mnohdy šířili optimismus, dobrou náladu
a podporovali se navzájem.
Děkuji patří panu školníkovi, uklízečkám, kteří
uklízeli, dezinfikovali všechno a všude.
Děkuji posílám do kuchyně vedoucí stravování a
kuchařkám, které ihned, jakmile to bylo možné,
začaly vařit nejen pro školu, ale i pro cizí strávníky.
Vážení rodiče, děkuji patří i Vám. Na tuto nelehkou

situaci Vás nikdy nikdo nepřipravoval. Chodit
do práce, zajišťovat chod domácnosti a k tomu
vést k učení své děti, zachovat kontakt s učivem
a udržet pravidelnost v učení nebyl jednoduchý
domácí úkol. Zvládli jste to výborně! O naší
spolupráci svědčí i výsledky dotazníku, který
vyplnilo 106 rodičů. 94,3 % rodičů bylo spokojeno
se zadáváním úkolů během výuky na dálku, 95,
3 % nemělo výhrady k množství domácích úkolů,
87,7 % považovalo za dostatečnou interakci učitel
– žák. Konstruktivní připomínky a názorypro nás
byly přínosem.
Milí žáci, nebudete nám to věřit, ale my se na
Vás opravdu těšíme!Většina z Vás nezahálela a
v rámci svých možností, možností technických,
jste si plnili zadané úkoly. Doufáme, že se 1. září
všichni potkáme ve škole a v novém školním roce
společně všechno zopakujeme a procvičíme.
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Požární ochrana očima dětí
Žáci 1. - 3. ročníku ZŠ Lešná se v únoru zúčastnili výtvarné soutěže“ Požární ochrana očima dětí“,
kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ve výtvarné práci mohli zúročit znalosti
o nelehké práci hasičů, kteří denně zachraňují životy lidí, zasahují při nehodách a bojují s požáry.
Hasičský záchranný sbor Valašské Meziříčí spolupracuje se školou v programu Hasík, pořádá pro děti
přednášky s praktickými ukázkami a umožňuje dětem navštívit hasičskou zbrojnici. Dětem se obrázky
moc povedly a věříme, že uspějí v krajském kole. Budeme se těšit na výsledky.
Mgr. Jana Hambálková

Soutěže, olympiády, mistrovství
Když se podíváme kolem sebe, vidíme už jen zřídka
stopy toho, že v našem podnebném pásu ještě stále
existuje zima. Jeden z mála okamžiků, který nám
pomáhá si uvědomit, že jaro tady ještě úplně není,
je pohled na televizní obrazovky a v nich tuny sněhu
nashromážděného v Novém Městě na Moravě za
účelem vytvoření biatlonové tratě. Avšak Šlesingr
nebo Moravec nejsou v tomto období jedinými
reprezentanty u nás. Nemusíme chodit vlastně ani
příliš daleko od základní školy v Lešné.
Začátek nového pololetí sebou totiž pravidelně
přináší také různé dovednostní a znalostní
olympiády. Jednou z nich bylo okresní kolo

Olympiády z anglického jazyka konající se
20. 2. 2020 na Základní škole Vyhlídka ve Valašském
Meziříčí. Po jednoznačném vítězství v kole školním
se vydala žačka naší osmé třídy Anna Šulákovásvé
znalosti prosadit také tam. Úkol to nebyl věru
snadný, neboť olympiáda se standardně skládá ze
tří částí, a to: poslech, pochopení textu a diskuse
na vylosované téma. Vytvořené strategie a veškerá
vložená energie se jí vyplatily a mezi silnou
konkurencí se umístila na krásném 12. místě.
Tímto naší žačce opětovně gratuluji a vám, milí
čtenáři přeji prosluněné jarní dny, spoustu energie
a dobrá nálada ať nás provází.
Zapsal: Mgr. Jan Kraus

Prázdninové aktivity
Základní škola Lešná v tomto mimořádném školním roce nabízí dětem
pracujících rodičů prázdninové aktivity, které se budou konat ve dnech
1.7. – 10.7.2020. Program bude zahájen každý den v 7:30hod. a bude ukončen v 15:00hod.
Děti se mohou těšit na dny plné zážitků, například sportovní dny, výlety po okolí,
námořnický den, stolní hry, opékání špekáčků a další jiné zábavné soutěže. Věnovat se
jim budou paní učitelky, paní vychovatelky a paní asistentky, které se už na ně moc těší.
Zapsala: Kamila Zavadilová, Kateřina Tichánková

Netradiční zápis do I. třídy
V letošním roce jsme očekávali u zápisu školu plnou dětí, jejich radostné očekávání, těšení a také
někdy obavu z nového prostředí a úkolů. S radostí je očekávaly paní učitelky, které byly připravené
vyslechnout spoustu básniček, písniček a povídání od nastávajících školáčků.
Takto by vypadal 16. duben 2020. Letos musel bohužel zápis z důvodu uzavření školy kvůli koronavirové
infekci proběhnout bez přítomnosti dětí. Do tohoto data pak rodiče většinou elektronicky nebo prostřednictvím schránky školy přihlásili do I. třídy 34 dětí. Z nich 2 zažádali o odklad školní docházky
a 3 žáci byli zařazeni k plnění povinné školní docházky v zahraniční škole podle §38 Školského zákona.
Ve škole se už všichni těšíme na září, kdy přijaté děti poprvé zasednou do školních lavic jako žáci
a žákyně prvních tříd. V příštím školním roce budou otevřeny po dlouhé době dvě první třídy, ve
kterých budou vyučovat paní učitelky Mgr. J. Hambálková a Mgr. E. Těšická.
Všem nastávajícím prvňáčkům přejeme pěkné prázdniny a úspěšný první školní rok.
Za kolektiv ZŠ v Lešné, Mgr. Dagmar Šnajdarová
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„Distanční výuka podle pranostik“
V posledních letech jsme si stěžovali, že pranostiky už nefungují jako kdysi. Kdo by tušil, že právě letos
se některé naplní vrchovatě.
Březen – za kamna vlezem´.
Duben – ještě tam budem´.
Máj – vyběhneme v háj.
11. března jsme skutečně zůstali doma, ještě snad v radostném očekávání, že se do školy brzy vrátíme.
Opak byl pravdou, a tak byla zahájena tzv. distanční výuka. Učitelé komunikovali se svými žáky prostřednictvím e-mailů, Bakalářů, s některými podle jejich možností hovořili on-line. Od 11. května se
zapojila devátá třída v počtu 15 (z 18 žáků) do přípravy na přijímací zkoušky. Od 25. května nastoupily
do školy děti z I. stupně v počtu 66 z 96 žáků, a to dobrovolně. K 8. červnu se k prezenční výuce
druhého stupně přihlásilo čtrnáct žáků.
Doufáme, že i za této zvláštní situace završíme školní rok 2019/2020 radostně a s těšením se na blížící
se prázdniny.
Božena Štachová

Čtyři roky uběhly jako voda, aneb díky, devítko....
Původně jsem plánovala napsat článek o školní
exkurzi deváté třídy do polské Osvětimi. Ale naše
plány se všem v několika posledních měsících
proměnily v ne-skutečnost.
Rozhodla jsem se tedy napsat takové malé ohlédnutí
za těmi čtyřmi společnými roky. Šprechtili jsme spolu
německy, bojovali, snad v dobrém, v dějepisných
bitvách, tvořili a fotili ve výtvarné výchově, zpívali

v hudební výchově, dělali projekty v občanské výchově
a nejvíce se asi poznávali při hrách a komunitním
kruhu na třídnických hodinách, povzbuzovali se
a motivovali navzájem. Těch společných zážitků bylo
od 6. ročníku hodně. Bruslili jsme spolu na Vánoce
na náměstí ve Valašském Meziříčí, soutěžili a fandili
na sportovním dni při štafetě, zahráli si minigolf
v Teplicích nad Bečvou, zabojovali v Laser Aréně
v Olomouci i v Novém Jičíně, navštívili U6 v Ostravě,
trénovali spolu na vystoupení na vánoční besídku.
Poslední z akcí, které jsme společně prožili ještě
v bezdistanční vzdálenosti, bylo vystoupení na Lešná
má talent na konci ledna s písní Srdce nehasnou.
Zpívat takto všichni dohromady a být s žáky i na
společné tónině byl moc milý zážitek. Ono je to vždy
jiné být součástí fajn party než stát mimo ni, nebo
někde před nimi, jak se říká za katedrou. Hezkým
zážitkem jistě byla i společná tvoření s prvňáčky na
Vánoce. Najednou si sami deváťáci mohli vyzkoušet
učit, zjistili třeba, jak náročné je udržet pozornost
u dětí a neustále vysvětlovat, ale i tohle zvládli skvěle.
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Myslím, že i díky tomu mnozí z nich získali své malé
kamarády a prvňáčci v nich zase viděli ty velké, ale
fajn borce z devítky.
Toto vše by ale nebylo možné bez spolupráce
rodičů deváťáků. Třídní schůzky probíhaly
vždy v příjemné a časem i důvěřující atmosféře
a vždy byly pro mě obohacující. Pomáhali jsme si
navzájem a spolupracovali, čehož si moc cením.
Byli to právě rodiče, kteří své děti dovedli až sem
a kterým patří poděkování. Jsem ráda, že jsem
u toho mohla být s vámi.

Milí deváťáci, jsou před vámi poslední dva měsíce
než vyrazíte o kus dál, do nových škol a nových
míst. Život už vám nachystal jiné úkoly. Hodně
štěstí všem a děkuji za naše společně prožité roky.
Děkuji také svým kolegům, že jsme společně
deváťáky dovedli až na konec jejich povinné školní
docházky. Sice jsme si všichni druhé pololetí 9.
ročníku představovali jinak, ale věřím, že i tak
budeme všichni rádi vzpomínat.
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Rockový ples a přednáška o historii obce Lešná
V sobotu 22. 2. 2020 se v kulturním domě
v Lešné konal ROCKOVÝ PLES. Na skupiny
The Syrup a Rockoví lišáci se přišlo podívat
takřka 350 návštěvníků. Během večera bylo
k vidění i nádherné vystoupení tanečního klubu
Linie z Valašského Meziříčí a velký zájem byl
také o bohatou tombolu. Celý ples se náramně
vydařil, většina přítomných se skvěle bavila až do
pozdních nočních hodin. Obec Lešná a kulturní
komise by tímto chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a přípravě této akce, stejně
tak i sponzorům a všem, kteří se plesu zúčastnili.
Další zajímavou akcí, která se konala v horním
sále kulturního domu, byla ve čtvrtek 27. 2. 2020

PŘEDNÁŠKA O HISTORII OBCE LEŠNÁ.
Přednášet o historii přijel pracovník Státního
okresního archivu ve Vsetíně pan Mgr. Zdeňka
Pomkla, který přivezl ukázky starých písemností
a tiskopisů týkajících se obce Lešná a také dobové
fotografie, na kterých mnozí přítomní poznali své
předky, sousedy, známé nebo i sami sebe. Na tuto
povedenou akci se dostavilo okolo padesáti lidí.
V budoucnu se můžete těšit na další přednášky pana
Pomkly o ostatních místních částech obce Lešná
a také si můžete přečíst jeho publikace, týkající
se občanů našich obcí v knihách Českoslovenští
legionáři 1914-1920. Rodáci a občané okresu
Vsetín anebo Oběti II. světové války z řad občanů
správního okresu Valašské Meziříčí.

Za kulturní komisi Lenka Kovařčíková

Zájezd na muzikál
Kulturní komise obce Lešná pořádá v sobotu 12. září zájezd
na komediální muzikál DONAHA! (Hole dupy) do Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě.
Zájemci o akci se mohou závazně přihlásit na sekretariátu obce Lešná
do 10. 8. 2020. Další informace k akci se dozvíte na sekretariátu obce.
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HROMADISKA
V návaznosti na předešlé akce členů spolku Za
zdravé Lešensko, kdy zkoumali vydatnost a kvalitu
pitné vody přehrady Karolinka - Stanovnice,
se vydali v říjnu 2019 prozkoumat okolní lesy.
Tentokrát průzkumníky ve složení Ing. Leo Buchta,
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. a paní Draha
Gerlová zajímalo, jak jsou na tom lesy s ohledem na
stále se zvyšující sucho a zvětšující se ničivý apetit
kůrovce. Vodní dílo Karolinka - Stanovnice je zdroj
nejčistší pitné vody na severní Moravě. Je syceno
říčkou Velká Stanovnice a jejími přítoky z okolních
kopců tvořené pomyslnou podkovou z jedné strany
masivem Javorníčka, jež je předělem mezi údolími
Stanovnice a Pluskovec s Pluskovečkem, z druhé
strany hřebenem Javornických vrchů, za nimiž je
již Slovensko a uzavřena sedlem Příschlop.

Lesy na těchto kopcích jsou převážně jehličnaté, jako
smrky a jedle vysazené v období výstavby přehrady.
Pouze na straně Příschlopu jsou listnaté buky, javory
a habry. Zajímavostí je že nejsou smíšené, ale střídají
se oblasti buď jen jehličnaté nebo jen listnaté porosty.
A právě na tento jev jsme se zaměřili, jako spotřebitelé
pitné vody, kterou nám dopravuje společnost VaK až
do našich domů. Les přirozeně zadržuje dešťovou
vodu a svým kořenovým systémem vytváří pomyslný
akumulátor, který vyrovnává výkyvy období sucha
a období přebytku vody v době dešťů.
Již od dětství jsem se zamýšlel nad tím, kde se vzaly
hromady kamení uprostřed lesa vzdálené od sebe
50 - 100 metrů. Kdo je nosil do hlubokých porostů,
a k čemu sloužily? Právě místní rolníci v minulém
století museli pečlivě vážit, jak a kdy použijí vlastní
energii, protože léta byla krátká a zimy dlouhé
a země neúrodná díky všude přítomnému kamení.
Takže do lesa by je nenosili. Až dnes jsem pochopil,
co mamka myslela odpovědí ne otázku děcek, když
jsme se vrátili z létání venku, co bude na večeři?
Kašu s břilu. Co znamenalo rčení o valašsku: Zasadíš
zemňák, sklidíš břilu. Břila je všudy přítomný kámen
- pískovec, který se vyskytuje jen v oblasti vsackých
a javornických kopců a vysloužil si název „valašská
břila“. Používal se do základů chalup a na štět do
cest. Cenu neměl žádnou, protože ho bylo a je stále
moc. Inu, jak mamka nerada vzpomínala, když sotva
přišla ze školy, musela nejprve jít sbírat kamení a až
večer při svíčce se mohla učit do školy. Proč, ale ty
hromady kamení jsou uprostřed lesů, když je nosili
jen k jeho kraji, za rolí?
Může být pouze jedno vysvětlení. Ty hromady
kamení, valašsky zvané hromadiska byly původně na
okraji a uprostřed pastvin a polí. Lesy zde zabíraly
jen poměrnou část, tak aby se na polích uživili místní
lidé. I místní pamnětníci poukazují na přílišnou
a vehementní výsatbu lesů, především jehličnatých
v 50-tých letech minulého století. Pole a pastviny se
ztratily pod tíhou vzrostlých smrků. Mnozí místní by
uvítali přirozenou redukci lesů i návrat do původního
stavu 19. století, kdy poměr plochy lesů a pastvin byl
vyrovnaný. Při prohlídce se nám jevilo, že odcházejí
spíše smrky, ale listnáče jsou zdravé. Zdá se, že
kůrovec se zde ještě nerozšířil v míře zbytku republiky.
Nicméně, zdejší lesní hospodáři čekají postupné
vysychání. Doufejme, že se tak nestane a o to více
si musíme vážit přírodních zdrojů a nedopustit jejich
drancování průmyslovým lobismem.
Za kulturní komisi Lenka Kovařčíková
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ČČK Jasenice
ÚSMĚV NESTOJÍ NIC, ALE DOKÁŽE MNOHO!
A tak jsme se rozhodli naplnit náš jasenický sál
úsměvy, jak jen to šlo. V sobotu 29.2. jsme v Jaseniciuspořádali smajlíkový karneval. Předsálí se
naplnilo drobotinou, která se z obyčejných dětí, pod
rukama rodičů, během pár okamžiků proměňovala v
čarodějnice, víly, princezny, tanečnice, spidermany,
zvířátka, rytíře a další.Kolem třetí hodiny celý mumraj
uvedla do chodu moderátorka Vlasta. Začínalo se
jak jinak než tancováním a dováděním na parketu,
letos opět pod vedením Žanetky. Parket se tak během
chviličky zaplnil pestrobarevným davem, který se

naplno oddával dětským rytmům.Po prvním bloku
skladeb nadešel čas na představení masek. Výbuchy
smíchu a skvělou náladu pak vyvolala hned první
soutěž v pojídání donutů bez použití rukou. Téměř
čtyřicítka hladovců se utkala o titul nejrychlejšího
týmu jedlíků. Odpoledne plné originálních soutěží,
dobrého občerstvení a téměř stovky dětských úsměvů
nás zase přesvědčilo o tom, že byť je organizace
mnohdy náročná, má to smysl. Za ČČK děkuji všem,
kteří přispěli, pomohli a dorazili.
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SDH Příluky
Přílucká koštovačka
Čtvrtá přílucká koštovačka proběhla 15. února 2020 v restauraci Siréna. Ke koštu bylo přihlášeno
18 vzorků pálenek a 10 druhů dobrot, které musely obsahovat cokoli uzeného.Vedle odborných porot
ochutnávali také všichni přítomní. O nepřetržitý přísun vzorků se obětavě starala děvčata z kulturní
komise spolu s dobrovolnicemi. Servírovaly střídavě štamprle a pohoštění, aby se chutě měnily
a hodnocení bylo co nejobjektivnější. Všechny vzorky byly ochutnávány anonymně a jejich pořadí bylo
určeno losem. Po dlouhém odpoledni a sečtení bodů došly odborná i laická porota, k poměrně shodným
výsledkům. A jak to dopadlo?
Nejlepší pálenkou byla vyhodnocena slivovice Petra Stolaře, následovaná pálenkou pana Svorníka. Na
třetí příčce se názor dvou porot neshodl. Odborné porotě více chutnala trnkovice Jardy Janoty, publiku
trnkovice Jardy Knebla.
K podobné shodě chutí došlo i u slaných dobrot. Odborná porota na první příčku vyzvedla trubičky se
zelím a anglickou slaninou Petry Bělunkové. Hned za nimi se umístily žemle s klobásou a anglickou
slaninou Petry Smolkové následované plněnými minirohlíčky Štěpána Smolky. Diváci pořadí maličko
promíchali. Nejchutnější i nejhezčí jim přišly žemle, hned za nimi minirohlíčky a třetí příčku obsadila
Karolína Smolková s plněnými bagetkami.
Děkujeme všem, kteří pekli nebo pálili a poskytli své produkty k posouzení. Děkujeme také porotcům
a pořadatelům za obětavost.
Za SDH Příluky – Mštěnovice a kulturní komisi Pavla Holmanová
Ukliďme Česko -4. 4. 2020 ve 13 hod. Sraz v Přílukách u kaple, ve Mštěnovicích u kulturního domu.
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SDH Lešná
Výroční Valná hromada
Dne 5. 1. 2020 se uskutečnila výroční valná
hromada členů sboru dobrovolných hasičů, kde
hlavním bodem schůze byla volba starosty, velitele
a dalších členů výboru na další pětileté období.
Pozvání na schůzi přijali Ing.arch. Zavadil Jaromír
(starosta obce), člen VV OSH Vsetín Sváček
Michal a starosta OSH Vsetín Jaroslav Polanský.
Členové zvolili nové vedení sboru, byli seznámení

se zprávou činnosti a hospodařením za loňský rok.
Dalším bodem bylo seznámení s plánem činnosti
na rok 2020, ve kterém nás čeká spoustu akcí,
a především tam nejdůležitější, kterou jsou oslavy
založení sboru 135 let. Poté dostali slovo hosté,
kteří kladně hodnotili práci sboru. Závěrem chci
poděkovat všem členům za příkladnou práci,
kterou vykonávali.

Tradiční Hasičský ples
Sbor
dobrovolných
hasičů
Lešná
pořádal
25. ledna 2020 Tradiční hasičský ples, který byl hojně
navštíven. Celým večerem provázela osvědčená
kapela „Pazuři“ z Rožnova pod Radhoštěm. Ples byl
zahájen taneční skupinou D-Company z Valašského

Meziříčí. Díky naším sponzorům byla přichystána
bohatá tombola a slosovatelné vstupenky, kde si
šest šťastlivců odneslo hodnotné ceny. Poděkování
patří všem sponzorům a členům, kteří se podíleli na
organizaci hasičského plesu a těšíme se na další rok.

Tradiční dětský karneval
V neděli 26. ledna 2020 se konal Tradiční
dětský karneval. Uvádění se ujal šašek Rambajz
z Valašského Meziříčí, se kterým si děti zaskotačili

a zahráli na bonga. Kvůli nemocem byla účast dětí
malá. Na zúčastněné děti čekala bohatá tombola
a zábava. Věříme, že příští rok se zúčastní více dětí.

Co nás čeká v roce 2020
19. června 2020
		

Noční pohár „Memoriál Miroslava Grygaříka” v požárním útoku na 2B. Soutěž se bude
konat na fotbalovém hřišti u Mateřské školy v Lešné, z důvodu rekonstrukce výletiště.

18. července

oslavíme 135 let od založení sboru. Oslavy se budou konat v Zámeckém parku Lešná.

30. srpna 2020

O putovní pohár starosty obce a SDH na 3B (fotbalové hřiště).
Zapsal: Zdeněk Grygařík st., Starosta SDH

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

22

Obce Lešná

Beseda o historii obce Lešná
V podvečer 27. 2. 2020 se sešlo v horním sále
kulturního domu Lešná asi 60 občanů nejen
z Lešné, ale i z ostatních částí obce k tomu, aby se
zaposlouchali a dozvěděli něco více o historii své
obce.Besedu vedl pracovník archívu ve Vsetíně
Mgr. Zdeněk Pomkla.Pomocí projektoru jsme
mohli na stěně shlédnout různé dokumenty, jak
archivního charakteru, tak i dobové fotografie.
První písemná zmínka o Lešné pochází z roku
1355.Nejstarším dokumentem, kde můžeme najít
název Lešná je Komenského mapa Moravy z roku
1630.Dalším dokumentem kde jsou zachyceny
pozemky spolu s indikačními skicami, je mapa
z roku 1829 – 1835, kde je možno najít jak
majitele domů i s popisnými čísly, tak i jednotlivé
parcely a označení místních částí.Samostatnost
obce Lešná byla stvrzena v r.1809 na zasedání
Rady obce 4 (negramotnými podpisy radních).
V roce 1850 žilo v Lešné 225 osob, z toho 71 bylo
volících osob a pouze 59 z nich se voleb zúčastnilo.
Chytilův kalendář z r.1911 uvádí, že v Lešné
žilo 530 ryze českých obyvatel.Před postavením
Národní školy se učilo v Lešné už v roce 1692.
V roce 1790 kupuje vrchnost od obce dům č.61,
dřevěnou budovu bez pole či zahrady, oproti
kostelu. Od r.1790 - 1804 se vyučovalo na čísle 9.
V r.1804 koupila vrchnost chalupu č.40 s velkou
zahradou, až do roku 1843 tu působil jako učitel
rektor Josef Stoklas, rodák ze sousední Poruby.
Nová Národní škola byla slavnostně otevřena
v r.1874. Byla to poschoďová budova, kde v patře
byly 2 učebny a kabinet, v přízemí potom 1 učebna,
byt pro nadučitele a 1 místnost pro pomocného
učitele. V tomto roce navštěvovalo školu 185 dětí
z Lešné a přilehlých obcí. Velkým sponzorem
školy v období 1.republiky a po dobu II.světové
války byl židovský průmyslník a podnikatel Hugo
Hecht z Brna.Mezi nejstarší spolky v obci patří
hasiči, kteří svůj spolek založili v r.1885. V době,
kdy ještě nefungoval místní rozhlas, svolával
trubač své členy pomocí trubky, a díky rozložení
tónů samotní hasiči věděli kde například hoří(je-li
to horní část obce, dolní apod). V letech 1850 –
1860 byly zrušeny cechy a vznikla Živnostenská
společenství. Do Živnostenského rejstříku se
museli zaevidovat všichni, kdo chtěli provozovat
nějakou činnost.V roce 1923 bylo v obci založeno
Sdružení
katolických
zemědělců.
Nejdéle

provozovaným pohostinstvím byla hospoda
v domě č.40 u p. Valentina Smolky, a to od r.1882
až do 70 –ých let 20. století.Druhou hospodou byla
hospoda u Flajšarů v budově dnešního Monrosu,
kde taky 10. 8. 1921 došlo k založení SOKOLA.
Tady v místnosti k tomu určené probíhaly schůze
spolku, nacvičovalo se divadlo, které se zde taky
odehrávalo.V době založení Sokola měla tato
organizace 83 členů a to jak z řad cvičenců,
mužů i žen, dorostu i žáků. Souběžně se Sokolem
vyvíjel svou činnost i spolek Orel, ten měl v době
svého založení 69 dospělých cvičenců a 27 členů
žactva. 31. 3. 1948 došlo ke sjednocení Sokola
a Orla v jednotnou Tělovýchovnou jednotu.
Hostinec U Flajšarů měnil často své nájemce.
Těmi posledními byli Miervovi, a to až do roku
1952, kdy budovu převzala Jednota a předělala ji
na prodejnu Průmyslového zboží. V nezměněné
podobě potom fungovala až do roku 1990.V roce
1928 byla po dostavbě otevřena DOMOVINA.Její
hrdý nápis „BOHU A VLASTI NAŠE DOMOVINA“
měl za cíl upevnit vztahy místních občanů ke
své rodné obci. V jejich útrobách byl především
velký sál s jevištěm, kde se odehrál nespočet
divadelních ochotnických představení. Činnost
ochotníků skončila až s přestavbou Domoviny
na kulturní dům v 70 –ých letech 20.století.
Součástí Domoviny byla i knihovna, kampelička
a v pozdějších letech se taky promítalo kino a to
až do konce 90 –ých let 20.století. 1. Sčítání
lidu se uskutečnilo v roce 1857.Domovské listy
zakládané v letech 1860 – 1870 byly dokladem
pro Domovské právo, které mohl dotyčný získat
narozením nebo sňatkem. Byla vedena Kniha
domovských příslušníků.
Za okupace, v době II.světové války fungovala
policejní přihláška, kdy do 3 dnů se každý
návštěvník musel přihlásit na adresu, kde se
zdržoval. Nedodržení tohoto příkazu se rovnalo
trestu smrti. Po válce chodil po vesnici obecní
bubeník a veškeré zprávy se hlásily na několika
stálých místech. Vždy se začínalo slovy: „ Na
vědomost se dává…“. Tato tradice byla doménou
rodiny Pechů, zejména Ladislava a Františka.
Občanské průkazy byly nepovinné, a to od
r.1910. První dřevěný kostel byl v Lešné postaven
v létech 1420 – 1430. V roce 1621 se vrchnost
zřekla katolictví a Beneš Pražma se nechal svést
odboji proti Ferdinandu II., za což bylo do Lešné
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6. 3. posláno vojsko a následnému požáru podlehl
nejen kostel a část zámku, a taky celá Lešná.
Duchovní správa tak zanikla. V letech 1628 – 1635
byl postavený nový převážně dřevěný kostel. Ten
byl v letech 1684 – 1686 přestavěn na kamenný.
V roce 1732 dostala věž 3 zvony a to sv. Michaela
o váze 1000,– kg, sv. Jana o váze 560,– kg
a Valentina o váze 261.- kg.Kostel byl v tomto roce
přesvěcen sv. Michaelovi Archandělovi. Vnitřek
kostela byl vymalován významným moravským
malířem Josefem Sattlerem. Výmalba trvala až
do roku 1750. V roce 1969 byl zvon sv. Michaela
pojat jako národní kulturní památka a od r.1972
se celý kostel stal národní kulturní památkou.
29. října 2016 proběhla v Lešné slavnost žehnání
nových zvonů, které byly odlévány ve zvonařské
dílně paní Leticie Dytrychové v Brodku u Přerova.
Nahradily tak zvony, které byly zabavené okupanty
za II.,světové války. Největší kulturní památkou
Lešné je bezesporu zámek Kinských. V 15.století
stála na místě dnešního zámku dřevěná tvrz, jež
byla v průběhu 16. a 17. století přebudována na
renesanční zámek. Rudolf Magnus Podstatský
z Prusovic, majitel Lešné v létech 1710 - 1740
provedl barokní úpravy. Na začátku 19.století byl
Jiřím Beesem založen zámecký park, který vysadili
italští zahradníci. Od roku 1887 byli posledními
majiteli hrabata Kinští z Vchynic u Tetova. Noví
majitelé upravují zámek do klasicistní podoby
a rozšiřují Oboru o chov daňků a muflonů. Hrabě
Filip Kinský patřil k nejvýznamnějším osobám
v Lešné na přelomu 19. a 20. století. Aktivně se
podílel na úpravách a výsadbě keřových forem

v parku. Byly zbudovány 2 skleníky, 2 rybníčky
a bazén s vodotryskem. V roce 1945 byli Kinští
nuceni zámek opustit. Posledním majitelem byl
Bedřich Adolf Kinský(1885 – 1956). V letech
1948 – 1974 sídlila v zámku škola, a až do roku
1978 školka.Posledním hrabětem, který rád
jezdíval do Lešné byl Christián Kinský. Po rozsáhlé
rekonstrukci je od r. 2011 zámek ve správě
Muzea reionu Valašsko ve Vsetíně. Slavnostního
otevření se však pan hrabě nedožil.Zemřel těsně
před kolaudací 23. 9. 2011. Zámek je v současné
době hojně navštěvovaný díky nepřebernému
množství různých výstav, kulturních vystoupení
a vzdělávacích programů pro školní děti, mládež
a ostatní veřejnost. Místnosti jsou vybavené
mobiliářem hrabat Kinských z přelomu 19. a 20.
století. Tato beseda se všem zúčastněným líbila,
a to díky tomu, že se dozvěděli něco o svých
předcích a taky mohli rozpoznat na uvedených
fotografiích sami sebe nebo své známé či sousedy.
Přednášející pan Mgr.Zdeněk Pomkla nám
přítomným nabídl jen to nejzajímavější z historie
obce, zvláště dokumenty, které jsou uloženy
v archivu. Podrobnosti o historii obce můžete
najít na webových stránkách obce a budu se jimi
zabývat v nové úpravě dohoto dokumentu, kde se
zaměřím zejména na rozvoj řemesel, a to jak za
I.republiky, tak i po roce 1989. Další neuvedenou
kapitolou života obce bude vývoj zemědělství
a hlavně socializace tohoto významného oboru
v životě naší obce.
Sestavila : Eva Zajíčková, kronikářka obce Lešná

Navštivte zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Lešenský zámek finišoval přípravy nazahájení letošní
hlavní sezony v krizové situaci způsobené řáděním
koronaviru. Česká vláda vydala zákaz hromadných
akcí s návštěvností nad 100 lidí, kvůli čemuž byla
v březnu zrušena úspěšná předsezónní akce Soví

noc a v době uzávěrky tohoto
že se opatření dotkne i akcí a
dubna. Doporučujeme proto
www.muzeumvalassko.cz nebo
regionu Valašsko.

www.obec-lesna.cz

zpravodaje hrozilo,
výstav na začátku
sledovat stránky
Facebook Muzeum
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ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

ČERVENEC/SRPEN

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

26. 5. – 31. 12. 2020

SVĚTCI POMOCNÍCI

Výstava představuje známé světce a patrony řemeslníků zvěčněné na starých barevných tiscích.

26. 5. – 31. 10. 2020

BAREVNÝ SVĚT

Chcete vědět, jak se dá kouzlit se světlem a barvami? Přijďte za námi, čeká vás spousta zábavy a zajímavostí.

1. 7. – 30. 8. 2020

TVÁŘE ÚMLUVY CITES

Výstava fotografií ohrožených rostlin a živočichů chráněných úmluvou o mezinárodním obchodu.

DOPROVODNÉ AKCE A PROGRAMY

1. 7. – 30. 8. 2020 | 9:00–17:00 hodin

ZÁMECKÉ LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Užijte si zábavné prázdninové pátrání po truhle s pokladem ukryté v komnatách lešenského zámku.

15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. 2020 | 10:00–16:00 hodin

DOSTAVENÍČKO V ZÁMECKÉM PARKU
Romantické kostýmované procházky zámeckým parkem (začátek vždy v 10:00, 11:00, 13:30 a 14:30 hodin).

Každý den | 8:00–18:00 hodin

ZÁMECKÝ PARK

Vydejte se na procházku vzácným parkem, který nabízí plejádu unikátních rostlin i úžasnou symfonii barev a vůní.

ZÁMEK VSETÍN
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

26. 5. – 23. 9. 2020

ASANACE MĚSTA VSETÍNA

Nahlédněte do procesu, kdy se během čtyř dekád 20. století stalo z malého městečka průmyslové centrum Valašska.

2. 6. – 30. 8. 2020

AŽ PŘILETÍ ČÁP

Přijďte si prohlédnout nádherné historické kočárky z let 1880 až 1980 ze sbírek našeho muzea.

16. 6. – 26. 7. 2020

KRÁSY NOČNÍ OBLOHY

Úžasné fotografie zachycují známá tělesa Sluneční soustavy i objekty vzdálené miliony světelných let.

7. 8. – 1. 11. 2020

VALAŠSKO – MŮJ DOMOV
Prohlédněte si nejlepší snímky 5. ročníku fotografické soutěže Muzea regionu Valašsko.

DOPROVODNÉ AKCE A PROGRAMY

15. 8. 2020 | 14:00–21:00 hodin

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI

Tradiční akce s atmosférou středověku zve na šermíře, hudebníky, kejklíře i výborný guláš.

| @muzeumregionuvalassko

www.muzeumvalassko.cz

Upozorňujeme, že na základě nařízení vlády ČR provázejí výstavy a akce Muzea regionu
Valašsko opatření k zajištění zdraví účastníků a omezení šíření onemocnění COVID 19.
Více informací najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz
a Facebooku @muzeumregionuvalassko.

www.obec-lesna.cz
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Charita v časech koronaviru
Když se začala v Čině objevovat nová zvláštní
nemoc, nikdo z nás tomu zpočátku nepřikládal
nijak zvláštní význam. Je to přece jen daleko,
netopýry u nás není zvykem jíst, no zkrátka nás
se to až tak netýká. Jak moc jsme se ale mýlili.
Nakonec, a dnes se ukazuje, že velmi rychle, se
ta zvláštní nemoc začala šířit po Evropě a v únoru
už bylo dost jasné, že zasáhne i nás. To už se
začala šířit panika a s ní spojená nákupní horečka.
Kupovalo se všechno, od trvanlivých potravin,
přes desinfekce až k nejrůznějším zdravotnickým
pomůckám, vitamínům…,a najednou nebylo na
trhu nic. A téměř žádné vybavení jsme neměli ani
v našich službách.
Letošní březen, duben a květen v této podobě,
troufám si říct, nikdo z nás nezažil.Je to zvláštní
doba, plná obav, útlumu, solidarity a činorodosti,
přemýšlení o tom co bude dál. Všichni se musíme
novým podmínkám nějak přizpůsobit.
Ne jinak je tomu i v naší Charitě. Situace se
dotkla všech – pracovníků i klientů. Všichni jsme
museli pružně zareagovat na nařízení vlády
a respektovat vydaná rozhodnutí. Ta se mimo jiné
dotkla fungování několika našich služeb.
10. března vláda nařídila zákaz návštěv v domovech
pro seniory, my jsme ale stejný zákaz prozíravě
vydali o týden dřív. To byl ale teprve začátek.
13. března jsme museli uzavřít služby Denního
stacionáře Radost, který se věnuje seniorům
a lidem se zdravotním postižením. Vzápětí poté,
16. března, přišly na řadu nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež - u Zastávka ve Valašském
Meziříčí a Triumf Klub v Rožnově a sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi SASanky. Bylo
potřeba zajistit náhradní práci pro jejich personál.
Část zaměstnanců se musela postarat o své děti
kvůli uzavření škol, část, pokud to jejich pracovní
náplň dovolila, pracovala z domu, někdo nastoupil
na OČR. Zaměstnanci stacionáře Radost a později
i Triumf klubu se zapojili do nových činností města
Rožnova, kde zpočátku situace vypadala vážně.
Děvčata se zapojila do roznášky potravinových
balíčků pro místní seniory. Ostatní pomáhaly se
šitím látkových roušek. Těch bylo potřeba jen pro
naše služby asi 1000. Ochranných zdravotnických
pomůcek byl kritický nedostatek, doobjednat je byl
hlavně zpočátku velký problém, slibované dodávky
ze strany státu nepřicházely ve stanovených

termínech. Do šití se tedyzapojil každý, kdo jen
mohl. Někdo pral, jiný žehlil, další stříhal a někdo
šil. Nebyli jsme ale na to všechno sami. Pomoc
nabízeli dobrovolníci z veřejnosti, ze skautských
oddílů… Po vyřešení aktuální situace ve svých
provozovnách, nás kontaktovali a svoji pomoc
nabízeli také zaměstnanci jiných firem, jejichž
činnost byla uzavřená nebo omezená. Za pomoci
všech přes Charitu Valašské Meziříčí „přešlo“ už
9 000 kusů látkových roušek různých typů, barev,
velikostí. V první řadě jsme pokryli potřebu roušek
u našich zaměstnanců a klientů služeb. Další jsme
pak darovali především seniorům z řad veřejnosti,
pracovníkům a klientům Nemocnice ve Valašském
Meziříčí, Baťovy nemocnice ve Zlíně, pracovníkům
České pošty, obchodů, apod. Velké množství roušek
jsme posílali do olomoucké Charity a do Arcidiecézní
charity. 1960 kusů roušek zamířilo do italské
Lombardie, která je nákazou velmi silně postižena.
Další šly do ČČK, odkud se distribuovaly dál. 400
kusů jsme poslali i do Řecka pro uprchlické tábory.
Všechno jsme to mohli zvládnout díky pomoci
a obětavosti pracovníků Charity a dobrovolníků
z řad široké veřejnosti. Velké díky všem, kteří se
do šití roušek zapojili.
Pracovníci pozastavených služeb ale na měnící
se situaci reagovali nejen nákupy pro seniory
a šitím roušek. Triumf v Rožnově a SASanky
ve Valmezu začaly nabízet on line doučování
a telefonické konzultace. Pracovníci Zastávky
přešli na denní centrum pro lidi bez domova, kde
pomáhají zvládnout vyšší nápor nových klientů
a zvýšené hygienické požadavky služby. Děvčata
ze stacionáře se zapojily do práce v odlehčovací
a v pečovatelské službě v Rožnově.
Charita, ale nepozastavilaposkytování všech svých
služeb. Kromě již výše zmiňovaných, které jsme
kvůli nařízení vlády museli uzavřít, další fungovaly
bez omezení dál, přesto, že i jejich pracovníci se
museli nějakým způsobem srovnat z vlastními
obavami z možného nakažení sebe, členů svých
rodin nebo i klientů. Všem patří obrovský dík, že
se dokázali s novou situací poprat, ve službách
vytrvali i přes různá rizika a omezení.
Všechny služby musely přijmout přísná hygienická
opatření. U několika z nich došlo ke snížení počtu
klientů z důvodů jejich obavy z nákazy, nebo
poskytnutí dočasné péče ze strany rodiny. Každá
z nich měla situaci ale jinak obtížnou.

www.obec-lesna.cz
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Pobytové služby jako je Domov pokojného stáří ve
Valašské Bystřici a Azylový dům pro matky s dětmi
ve Valašském Meziříčí se musely připravit na nově
vzniklou situaci detailně a co nejvíce snižovat
riziko nákazy jak u klientů, tak i u pracovníků.
Obě musela vytvořit tzv. krizový plán provozu,
pro případ karantény nebo potvrzení nákazy,
kdy by případně došlo k hermetickému uzavření
celého objektu. Ten obsahuje nejen vyčlenění
pokojů pro nemocné, ale také seznam personálu,
který by po celou dobu izolace pečoval o klienty,
zajištění stravy pro zaměstnance i klienty, atd.
Bylo potřeba obě zařízení uzavřít také pro
návštěvy zvenčí a minimalizovat pohyb klientů ve
společných prostorách.
Na vzniklou situaci ale musely zareagovat také
služby pro lidi bez domova. Bylo potřeba ochránit
klienty, ale i občany našeho města, pokud by
někdo z klientů onemocněl a nákazu šířil na ulici.
A tak byloprioritou pracovníků vybavit lidi bez
přístřeší rouškami, dbát nejen na dodržování
hygienických zásad, ale především na povinnost
roušky nosit a pravidelně je desinfikovat,
dodržovat omezení počtu lidí bez domova ve
skupině a omezit jejich pobyt na veřejnosti. Což je
u této skupiny osob velmi obtížné, navíc sociální
služba není nápravným zařízením, ale pracuje
pouze s motivací každého člověka a vnímáním
jeho odpovědnosti. Pracovníci neznají diagnózy
jednotlivých klientů, jejich zdravotní stav má
i v běžném období některé z příznaků, kterým
se vyznačuje koronavirus. A tak došlo k upravení
provozní doby denního centra, aby setu lidé bez
domova mohli zdržovat denně od 7:30 až do 18
hodin. V 19 hodin začínal provoz noclehárny.
V minimálním čase uzavření služeb docházelo
k hloubkovému úklidu a k dezinfikování prostor.
Těžké to měly také všechny terénní služby.
Pracovníci se v nich dostávají do velmi blízkého
kontaktu se svými klienty při provádění
pomoci s hygienou, podáváním stravy a další
péčí. V jiných typech služeb je doprovázejí
při nejrůznějších činnostech nebo jim při nich
asistují. Při poskytování služby hlavně zpočátku
vůbec nevěděli, zda nepracují s nakaženými
klienty, popř. zda oni sami nemohou být zdrojem
nákazy.
A v neposlední řadě je potřeba ocenit i naše
sestřičky,
které
poskytují
domácí
péči
formou zdravotnických úkonů. Když se mluví
o zdravotnících v první linii, vidím za nimi právě
je. Zatímco praktičtí lékaři „ordinovali“ často po

telefonu, ony několikrát denně vyjížděly přímo
do domácností nemocných bez informací o tom,
zda tam není někdo nakažený nebo v karanténě
nebo zda nákazu nemohou přinést právě ony.
Jsme si dobře vědomi, že aktuální situace je pro
všechny fyzicky a hlavně psychicky velmi náročná.
Pracovníci se s ní musí vyrovnat sami, zvládnout
ji ve svých rodinách a k tomu plně fungovat ve
službách tak, aby na klienty nepřenášeli své obavy
a nervozitu. Naopak je musí uklidňovat, celou
situaci vysvětlovat a přitom dbát na dodržování
všech nových opatření. A to vyžaduje velké úsilí
a spoustu energie.
Dnes, po více než dvou měsících, se dá říct, že
se život pomaličku vrací do normálu. Od pondělí
27. dubna se znovu spouští v omezené podobě
nízkoprahy i sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, pomalu začínají spolupracovat
klienti Osobní asistence i Sociální rehabilitace
Amika. Největší obavy přešly, i když nemoc je
tu pořád s námi a pravděpodobně ještě dlouho
s námi zůstane. Před námi jsou ale nové úkoly
a výzvy. Čeká nás bezesporu nelehké období.
Vynořují se otázky, zda budeme mít dostatek
klientů, jak naplníme ukazatele služeb, jak to
všechno zaplatíme. Věřím ale, že všechny tyhle
otázky jsou řešitelné. Naše Charita v této nelehké
situaci obstála se ctí, ukázali jsme světu, že jsme
silná, úspěšná a soudržná organizace. A tak bych
chtěla vyjádřit poděkování všem zaměstnancům,
kteří v této pro všechny těžké době jeli naplno
a pečovali o klienty, i když sami mají doma
rodiny, děti, manžely, stárnoucí rodiče. Zatímco
o lékařích a sestrách se mluvilo všude, pracovníci
v sociálních službách zůstávali v stranou zájmu
médií, politiků i široké veřejnosti, přesto, že při
své práci nepodstupovali mnohdy o nic menší
riziko nákazy. Podotýkám, že na počátku téměř
zcela bez ochranných pomůcek. Věřte tedy,
že také oni si právem zaslouží poděkování nás
všech, protože díky jejich odvaze a obětavosti
nejen že nedošlo k dalšímu šíření koronaviru, ale
klientům služeb a jejich rodinám bylo i v tomto
období poskytováno vše, co pro svůj život
nutně potřebují. Proto jsou pro nás také naši
zaměstnanci dalšími, i když ne tak zviditelňovanými, hrdiny této pandemie.

www.obec-lesna.cz
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Tisková zpráva: Diakonie Valašské Meziříčí nabízí
volné kapacity pečovatelské služby
Pečovatelská služba Diakonie Valašské
Meziříčí dopomáhá seniorům a lidem se
zdravotním postižením zvládat běžné denní
činnosti a setrvávat tak v domácím prostředí.
Pomáhás osobní hygienou, oblékáním,
podáváním jídla, chodem domácnosti či
doprovodem na úřad. V současné době nabízí
služba volné kapacity.Lidé se nemusí obávat
tuto službu využít, pracovníci jsou průběžně
testováni na koronavirus. V případě
zájmu o službu volejte na telefonní číslo
730 190 780 nebo nás kontaktujte e-mailem

na pecovatelska@diakonievm.cz. Na
úhradu služby lze využít příspěvek na péči,
s jehož vyřízením rádi poradíme.
Bližší informace o službě získáte také na
https://www.diakonievm.cz/nase-sluzby/
sluzby-k-podpore-domaci-pece/pecovatelska-sluzba/
Zuzana Venturová
Fundraiser, referent PR
E: venturova@diakonievm.cz
T: 739 244 810

Nejen lovem myslivec je živ
Na přelomu března a dubna se v katastru obce
Lešná objevila fenka německého ovčáka, která se
zdržovala v lokalitě „Pod malým rybníkem“. Podle
předběžného odhadu byla 8-10let stará, v dobré
kondici a bez viditelného zranění a neprojevovala
žádné známky agrese. Přestože reagovala pozitivně
na příjezd auta, byla celkem bázlivá a nedůvěřivá.
Jelikož
obec
nedisponuje
Obecní
policií
a neposkytuje žádné jiné služby pro odchyty psů,
člen místního mysliveckého spolku Petr Ventura,
který se o fenu začal blíže zajímat, ji na místě po
několik dní zanechával granule, které beze zbytku
snědla. Díky spolupráci s panem Antonínem
Valentinem se po několika dnech podařilo fenku
odchytit a umístit k nové majitelce. Pokud se
nedohledá původní majitel, psí babičce dopřeje
domov pro důstojné stáří.
Nyní je však prostor k zamyšlení. Často se ozývají
hlasy o chování myslivců ke zvěři. Zde je vidět

názorný příklad, že myslivec nepálí na vše živé,
co vidí a jeho primárním posláním je nejdříve
se postarat o to, aby v přírodě nedocházelo ke
zbytečným škodám. Pes mohl být agresivní, štvát
zvěř, což by se zřejmě nelíbilo ochráncům, apod.
Proto je nutné, aby si každý z nás hlídal své domácí
či hospodářská zvířata.
V neposlední řadě musím podotknout, že se nabízí
varianta, podle které byl pes odvezen na místo
záměrně s cílem zbavit se ho, což je snad nejhorší,
co němé tváři můžeme způsobit.
Závěrem bych chtěla ještě jednou vyzdvihnout čin
a tímto také velmi poděkovat Petru Venturovi, jeho
čtyřnohému příteli Jeffovi a zmíněnému kamarádovi
za obětavost. Za všechny myslivce a přátele
přírody žádám, abyste byli pozorní a ohleduplní
ke zvěři i zvířatům a to nejen svým chováním, ale
i udržováním pořádku kolem sebe.
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Jste senior nebo dospělý se zdravotním postižením?
Přestáváte zvládat péči o sebe nebo o domácnost?

DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NABÍZÍ VOLNOU
KAPACITU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Činnosti nabízené pečovatelskou službou:
•

pomoc při osobní hygieně

•

•

pomoc při oblékání

•

•

•

pomoc při pohybu
po domácnosti
pomoc při přípravě jídla

•

rozvoz obědů
pomoc při zajištění chodu
domácnosti (úklid, nákup,
praní a žehlení, aj.)
doprovod k lékařům
a na úřady

KONTAKT
● Diakonie Valašské Meziříčí, Žerotínova 319/21
● Telefon: 730 190 738
● www.diakonievm.cz
Pomoc má mnoho tváří

Zpravodaj

Obce Lešná
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