www.obec-lesna.cz

JARO 2018

Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
vychází první Zpravodaj Obce Lešná v roce 2018.
I když rok 2018 je již v plném proudu a vstoupili jsme
do astronomického jara, přesto je to poprvé, co vás
prostřednictvím tohoto Zpravodaje chci pozdravit
a popřát vám všem dobrý rok, hodně úspěchů jak
v pracovní rovině, tak i osobní, a především pevné
zdraví a mnoho osobních sil.
Již v roce 2017 jsme prožívali volby do Poslanecké
sněmovny a na přelomu roku 2018 dvě kola voleb
prezidentských, volby nás ale letos čekají ještě
minimálně jednou, a to na podzim, kdy budou volby
komunální. Výsledky voleb a politickou situaci v naší
republice nebudu komentovat. Chtěl bych jen ocenit
dobrou účast vás voličů, je správné, aktivně se
zapojit do dění, a to například účastí ve volbách. Na
předchozí slova navážu, ale vrátím se k dění v naší
obci, k našim sedmi místním částem. Začátek roku je
vždy náročný na počty valných hromad a výročních
schůzí, které se konají ve všech spolcích, které
v našich obcích působí. Osobně jsem se těchto schůzí
jako každoročně zúčastnil a jsem rád, že i přes čím
dál těžší podmínky a větší zaneprázdněnost všech
nás neustále spolky fungují a ti, kteří se aktivně
zapojují do chodu těchto spolků nejen udržují
a rozvíjejí samotné spolky, ale dělají něco i pro nás
všechny a pro dění v našich obcích. Pozorně jsem si
vyslechl na těchto schůzích nejen činnost uplynulého
období, ale především plán činnosti na rok letošní,
a nezbývá mi než poděkovat za aktivitu všech spolků
a popřát příhodný rok a počasí k tomu, aby se mohlo
vše naplánované uskutečnit.
Také nás na obecním úřadě čeká letos mnoho práce,
plán a rozpočet obce je opět hodně nabitý, některé
záměry již proběhly, mnohé akce právě probíhají,
a další jsou připravovány. K těm každodenním
běžným úkolům patří chod úřadu a samotných obcí.
V letošním roce začalo platit opět několik nových
předpisů a novel zákonů, administrativa se oproti
proklamovanému zjednodušení naopak komplikuje,
ale s tím se musíme všichni vyrovnat. V uplynulém
období prováděli naši pracovníci a ZOD Lešná
zimní údržbu, nyní započaly práce na jarním úklidu
obce – všech místních částí. Komunikace a chodníky
v majetku a správě obce budou čistit – zametat naši
pracovníci, hlavní komunikace a komunikace III. tříd
bude jako obvykle zajišťovat SUS Valašské Meziříčí.
V této souvislosti vás opět, jako každý rok žádám

o zajištění maximální průjezdnosti našich komunikací,
tzn. nenechávejte osobní automobily stát mimo
vyhrazené prostory parkovišť a svých pozemků.
Jednak je potřeba ze zákona ponechat průjezd na
komunikacích min. šířky 3 m pro zásah vozidel
integrovaného záchranného systému a zároveň
pokud máme uklidit celou komunikaci, nemůžeme
kličkovat mezi zaparkovanými automobily, nebo se
několikrát vracet na stejné místo podle toho, kdy
nebude automobil na místě odstaven.
I nadále platí, že obec nabízí našim občanům možnost
štěpkování dřevní hmoty – větví a klestí, výsledná
štěpka se vhodně dá použít na zahradách a zbavíte
se tak neforemné hromady organického původu.
Od počátku nového roku již proběhly některé opravy
našich objektů, byl zateplen strop KD Jasenice
a proveden nový podhled včetně nové elektroinstalace celého objektu (ta ještě není ukončená),
malování se týká také části zázemí TJ. V předjaří
tohoto roku jsme také prověřili střechy našich
objektů, kde došlo k menším lokálním opravám.
V Jasenici probíhá příprava realizace opravy DPS –
část přízemí, kde vzniknou dva nové byty a současně
máme připravený projekt na celkové zateplení
objektu (zároveň na tento projekt žádáme dotaci,
zatím nevíme, zda bude úspěšná). V Jasenici máme
pro letošní rok ještě záměr vybudovat zázemí pro
konání sportovně kulturních akcí. V Lešné proběhla
do konce roku 2017 opravy střechy – výměna nové
krytiny včetně zateplení, v současné době probíhá
celkové zateplení fasády, na které jsme dostali dotaci
ve výši 1 360 000,– Kč (40%) nákladů. Do konání plesů
proběhly opravy horního sálu KD Lešná, kde vzniklo
nové sociální zázemí a nově jsme rekonstruovali
elektroinstalaci a podhledy v sále, včetně nového
zázemí baru a opravy celého patra, zároveň jsme
opravili i elektroinstalaci vstupní haly. K těm větším
záměrům pro letošní rok patří již připravená oprava
tělocvičny – realizace nové lehké vazníkové střechy
s novou střešní krytinou, jelikož stávající rovná
střecha neustále vykazuje defekty a zatížení sněhem
v zimním období je pro tuto stávající konstrukci
v ploše rovné střechy na hranici únosnosti, musí
být odhazován sníh, dochází k nebezpečným
situacím. Nová střecha bude valbová, krytina
plechová, podobná té na škole, zajistí odvod vody
a sněhu mimo plochu střechy. Práce by měly začít
ještě před školními prázdninami, aby bylo možné
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po dokončení střechy ještě před nástupem dětí do
školy provést úpravu interiéru tělocvičny. V nejbližší
době připravujeme také opravu sportovního
zázemí ve Lhotce nad Bečvou, kde stávající střešní
konstrukce protéká, máme naplánovanou výměnu
krytiny v celé ploše, z důvodu nevyhovujícího
malého spádu střechy bude provedena krytina ze
dvou vrstev modifikovaných pásů s povrchovou
úpravou. Na Perné jsme na přelomu roku dokončili
opravy kaple sv. Floriána, připravujeme projekt na
celkovou rekonstrukci obecního objektu hasičské
zbrojnice a knihovny. Probíhají práce na projektu
směřujícího k realizaci bytů při zachování požární
zbrojnice. Na tyto projekty jsou nyní vypsané
dotace, o které bychom chtěli zažádat. Perná také
letos obdrží nový hasičský dopravní automobil, který
jsme získali v pořadí jako již třetí pro naše výjezdové
jednotky. Opět, jako v případě Lhotky a Jasenice se
dotačně na pořízení podílí ministerstvo, kraj a část
doplatí obec. Tyto dotace byly v průběhu posledních
dvou let vypsány na pořízení nových dopravních
automobilů pro hasiče a díky společnému úsilí
jsme byli v těchto výzvách maximálně úspěšní.
Ve Mštěnovicích budeme realizovat rozšíření sítě
VO v části Paseky, oprava VO by měla proběhnout
u panelové cesty směr Jasenice (stávající vedení
změnit do chráněného vodiče, nutná je ovšem úprava
zeleně). Na Vysoké je připraveno rozšíření VO, před
realizací bude provedeno místní šetření a dohodnut
postup. V části Vysoká, Lhotka nad Bečvou a Perná
připravujeme projekty chodníků. V areálu výletiště
Příluky budeme realizovat pódium, na všech
venkovních dětských hřištích bude nutné před
sezónou provést revize a případné opravy. To se týká
i
víceúčelového
hřiště,
kde
proběhne

v příznivém počasí předsezónní údržba.
Samozřejmě k těmto konkrétním realizacím patří
k našim záměrům i přípravy a práce, která nejsou
na první pohled viditelné. Je to naše tradiční téma územní plán, před jeho schválením došlo ještě k zadání
úpravy části v průmyslové zóně, a to ve smyslu větší
ochrany námi svěřeného území – regulace směřující
k ochraně nás všech – obyvatel našich obcí. Práce
pokračují a v měsíci květnu by mělo být veřejné
projednání, o tomto projednání budete informováni.
Další velký a důležitý záměr Obce Lešná je dokončit
projekt a přípravu odkanalizování obcí, našim cílem
je mít platné povolení k realizaci tohoto záměru, než
skončí naše funkční období podzimními volbami.
V tomto roce dojde zároveň k dokončení přemostění
rychlostní komunikace I/35 Příluky – průmyslová
zóna. Kdy ovšem budou zahájeny práce na tzv.
„Palačovské spojce“ nám není zatím známo. V našich
katastrech i nadále pokračují pozemkové úpravy,
a navíc bych vás chtěl upozornit na novou informaci
o revizi katastru nemovitostí, kterou zahájil dle
katastrálního zákona Katastrální úřad Valašské
Meziříčí. V této věci vás pouze informujeme, nejedná
se o naši aktivitu, ani není v naší kompetenci, tzn.
všechna jednání budou probíhat mezi katastrálním
úřadem a vámi (informace v samostatném odstavci
níže, aby nebyla přehlédnuta).
Závěrem bych vám všem chtěl popřát i jménem
všech pracovníků Obce Lešná hezké jarní dny, které
k nám co nevidět dorazí, a s přibývajícími slunečními
paprsky také hodně energie do dalšího období.
Zároveň vám všem přejeme hezké velikonoční svátky
a bohatou pomlázku!
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí oznamuje, že bude
v katastrálním území Obce Lešná a jeho místních částech, provedena revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize bude probíhat v termínu od 3. 2018 do konce
roku 2018. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem
evidovaným v katastru nemovitostí. Pracovníci katastrálního úřadu budou konkrétní situaci na
vašich nemovitostech řešit vždy s vámi, jednotlivými vlastníky. Potřebné informace o dalším postupu
vám budou pracovníky katastrálního úřadu sděleny na místě, případně budete vyzváni písemně.

Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
obce Lešná, konaného dne 20. 12. 2017
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/2017. Příjmy jsou navýšeny o 3 858
tis. Kč (z toho 2390 tis. Kč daňové příjmy, 552 tis. Kč nedaňové příjmy, 916 tis. Kč transféry) a výdaje
navýšeny o 2 413 tis. Kč (z toho činí 168 tis. Kč kapitálové výdaje, 1 777 tis. Kč běžné výdaje a 468 tis. Kč
transféry). Financování je – 1 445 tis. Kč bude kryto z hospodářských výsledků minulých let.
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•
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2018. Příjmy celkem 40 484 000 Kč z toho
daňové příjmy 32 807 100 Kč, příjmy nedaňové 6 972 000. Kč, přijaté dotace ze SR 704 900 Kč. Výdaje
celkem 42 314 000 Kč, z toho běžné výdaje 26 684 000 Kč (navýšení návrhu rozpočtu o 480 tis. Kč)
a kapitálové výdaje 15 630 000 Kč (navýšení návrhu rozpočtu o 1350 tis.). Financování je – 1 830 tis. Kč
bude kryto z hospodářských výsledků minulých let. V rozpočtu zahrnuty fondy: Sociální fond.
•

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Fond rozvoje a bydlení–příjmy 330 000 Kč, výdaje 330 000 Kč

•
Zastupitelstvo obce schvaluje Plné dofinancování akce „Lešná – Perná – Dopravní automobil“
z rozpočtu Obce Lešná na rok 2018, podané v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, poskytované
Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Stávající výši odměn dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. platný od
1. 1. 2018 ve výši:
neuvolněným členům Zastupitelstva Obce Lešná xxx Kč/měsíc
neuvolněným členům Rady Obce Lešná xxx Kč/měsíc
Člen výboru xxx Kč/měsíc
Předseda výboru xxx Kč/měsíc
Odměňování bude dále záviset na docházce členů do výboru a jejich práci - vyhodnocení v půlročních
intervalech. Odměny budou vypláceny pololetně členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva Obce
Lešná. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZO a ostatních členů, kteří nejsou
neuvolněnými členy ZO Lešná, se stanovuje odměna za funkci, jejíž odměna byla stanovena zastupitelstvem jako nejvyšší. Odměny budou vypláceny od 1. 1. 2018.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Čerpání sociálního fondu obce Lešná uvolněným členům
Zastupitelstva Obce Lešná dle zásad sociálního fondu v souvislosti se zákonem číslo 128/2000 Sb.,
o obcích.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Převod finančních prostředků do Fondu obnovy vodovodu Obce
Lešná ve výši xxx Kč, z toho výustě xxx Kč, vodovodní řád xxx Kč, kanalizační řád a čistírna xxx Kč.
K tomuto fondu je zřízen samostatný účet u České spořitelny.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu uzavřenou mezi Dobrovolným
svazkem obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se sídlem: náměstí 7/5, 757 01 Valašské
Meziříčí (dále jako převodce“) a Obcí Lešná, se sídlem: Lešná 36, 756 41(dále jako „nabyvatel“). Předmět
převodu: převodce prohlašuje, že v rámci akce „Preventivní povodňová ochrana pro Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ pořídil technické vybavení. Technické vybavení bylo pořízeno, provozováno
a do 31. 8. 2017 servisováno převodcem v rámci podmínek poskytnuté dotace.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ustanovení § 54 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce
nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu a vrací předložený návrh pořizovateli k úpravě
a novému projednání.
o Požadovaná úprava se týká části průmyslová zóna – plocha VD 51, VD 50, VD 49, PZ 230, K 215
o U těchto ploch požadujeme zapracovat podmínku pro využití ploch zpracováním územní
studie (ÚS)
o U ploch VD 51, VD 50, VD 49, K 215 upravit rozsah:
Převažující účel využití (hlavní využití)
Nepřípustné využití pro danou plochu
Podmínky prostorové regulace
Úpravy a rozsah využití směřující k ochraně životního prostředí řešeného území.
•
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru na rekonstrukci Nemocnice Valašské
Meziříčí dle předložené žádosti MěÚ Valašské Meziříčí.
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Důležité informace pro občany
Volby

Prezidentské volby proběhly ve dnech 12. a 13. ledna 2018 I. kolo a ve dnech 26. a 27. ledna 2018
II. kolo. Chtěli bychom poděkovat všem členům, zapisovatelům a předsedům ve všech volebních
okrskových komisí Lešenska za profesionální a bezproblémové zvládnutí voleb a všem občanům, kteří
k volbám přišli a dali svůj hlas svému kandidátovi.

Platby na obci

Prosíme občany, aby při platbě faktur za spotřebovanou vodu omezili úhradu přes pokladnu OÚ a využívali
možnosti internetového bankovnictví. Vystavené faktury mají veškeré údaje pro platbu převodním
příkazem – variabilní symbol, číslo účtu. Děkujeme za pochopení.
Úřední dni a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

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

Matrika
Účetní		
Sekretariát

571 635 022
571 627 259
571 635 011

Poplatek za odpad: splatnost do 30. června 2018. Částka činí 440,– Kč na osobu a rok.
Poplatek za psa: splatnost do 31. května 2018. Částka činí 100,– Kč na jednoho psa a rok.

Změna svozu komunálního odpadu

Vzhledem ke svátku v pondělí 2. 4. 2018 bude komunální odpad svezen ve všech obcích dne 3. 4. 2018.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - sudý
Pondělí - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká
Úterý - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou
Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci)
3. 4. ; 2. 5. (středa); 5. 6. ; 3. 7. ; 7. 8. ; 4. 9. ; 2. 10. ;
6. 11. ; 4.12
Papír - modré pytle (první středa každého čtvrtletí)
6. 6. ; 5. 9. ; 5.12

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

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2018
Č.2
Č.3
Č.4

LÉTO
PODZIM
ZIMA

29. 06. 2018
27. 09. 2018
30. 11. 2018

Následující termíny ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ v roce 2018: 18. 6. , 17. 9. , 17. 12. (změna vyhrazena)

Očkování psů a koček
V sobotu 21. dubna 2018 proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině a jiným nemocem.
Cena je 150,– Kč/ks. Očkování provede MVDr. Jarmil Dobeš.
Lhotka n. B. 9:00 hod.
Lešná 9:15 hod.
Perná 9:45 hod.
Vysoká 10:00 hod.
Jasenice
10:15 hod.
Příluky
10:30 hod.
Mštěnovice 10:45 hod.

u
u
u
u
u
u
u

hasičské zbrojnice
obecního úřadu
bývalé Jednoty
kaple
Jednoty
kaple
kulturního domu
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Ukliďme Česko
Není Vám lhostejný nepořádek v naší obci? Přidejte se k nám.
Na měsíc duben Obec Lešná vyhlašuje u příležitosti Dne Země (22. duben) tradiční dobrovolnou úklidovou
akci: „Lešensko krásnější“. Již potřetí se obec připojuje k celorepublikovému projektu: „Ukliďme svět.
Ukliďme Česko“, který je vyhlášen na 7. dubna 2018.
Zapojit se mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí ve kterém žijí.
Dobrovolníci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu: obec-lesna@
obec-lesna.cz, skrlova@obec-lesna.cz nebo telefonicky na telefonní číslo
571 635 011, popřípadě na adrese
www.uklidmecesko.cz.
Do akce se také jako každý rok připojují některé místní spolky
a sdružení, a to:
OV Příluky, OV Mštěnovice, ČSOP Jasenice, z.s., ČČK Jasenice, TJ Lešná, z.s., SDH Perná, Za zdravé
Lešensko, z.s.
Nezbytné pomůcky k úklidu týden před akcí (pytle a gumové rukavice) zajistí místostarostka Hana
Škrlová a odvoz sesbíraného odpadu provozní pracovní obce z předem domluvených míst.
„Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější
z lidí“.
Pablo Picasso
Hana Škrlová, místostarostka obce

Společenská kronika
Jubilanti - kulaté výročí
Leden
Rusková Eliška
Skýpalová Marie
Vozáková Bohumila
Randýsková Zdenka
Hruška Josef
Hrušková Dagmar
Horák Miroslav
Podmolová Jaroslava

Únor
Perná
Perná
Lešná
Lešná
Jasenice
Jasenice
Lešná
Lhotka n/B

Davidová Ludmila
Furmánková Ludmila
Dunajská Vlasta
Žáková Vlastimila
Skýpalová Anežka
Flajšar Josef
Odstrčilík Jan
Trefilová Marie
Onufraková Anna
Příhodová Dagmar
Nováková Anežka
Váhalová Marie
Hruška Jiří
Johana Žnivová
Zuzana Hlobilová

Březen
Lešná
Příluky
Jasenice
Jasenice
Jasenice
Lešná
Jasenice
Lešná
Jasenice
Jasenice
Perná
Mštěnovice
Vysoká
Jasenice
Lhotka n/B

Valchářová Albína
Kopřiva Alois
Krenželák Jan
Klanicová Marie
Havíř Roman

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
Prosinec 2017
Žočková Vlastimila
Knapek Josef
Brňovják Jiří

Únor

Lhotka n/B
Vysoká
Mštěnovice

Kapustová Anna
Buchtová Věra
Kopřiva Oldřich

Leden 2018
Medková Věra

Mštěnovice
Lhotka n/B
Jasenice

Březen
Lešná

Knapek Miroslav
Ivo Špicner

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

www.obec-lesna.cz

Mštěnovice
Jasenice
Lhotka n/B
Lešná
Lhotka n/B

Vysoká
Lešná
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Narození

Prosinec 2017

Slánská Martina
Bednaříková Viktorie

Jasenice
Vysoká

Únor 2018

Složil Filip
Pernický Šimon
Johana Žnivová
Zuzana Hlobilová

Lešná
Jasenice
Jasenice
Lhotka n/B

Březen 2018

Antonín Trávníček

Perná

Rodičům blahopřejeme!

Vítání občánků
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní přivítání nových občánků, které se uskuteční v sobotu
dne 26. 05. 2018 v Zámku v Lešné. V tento den přivítáme děti narozené od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 s trvalým pobytem v Lešné a místních částech.
Svou účast, prosím, potvrďte vyplněním přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách obce:
www.obec-lesna.cz v sekci formuláře ke stažení nebo ji obdržíte v kanceláři matriky.
Přihlášku pak rodič doručí na matriku buď osobně, e-mailem nebo poštou, a to nejpozději do 30. 04. 2018.
Po zaevidování zašleme oficiální pozvánku poštou.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Zapsala: Pařenicová Zdenka, matrikářka

Zájezd pro naše seniory
Sociální komise uskuteční pro naše seniory zájezd
v úterý 6. června 2018.
Trasa zájezdu:
Lednice – zámek
Valtice – Zámecký sklep

Společně navštívíme Zámek v Lednici, a to 1. okruh - reprezentační
sály v přízemí - od 9.45 hodin, prohlídka trvá 50 minut, vstupné uhradí
Obecní úřad.
Poté bude dán rozchod do 13.00 hodin, kdy můžete navštívit 2. okruh – soukromé knížecí apartmány, ve 3. okruhu
dětské pokoje a muzeum loutek, ve 4. okruhu je umělá barokní krápníková jeskyně Grotta, 5. okruh skleník, 6. okruh
Minaret, 7. okruh sály Minaretu, 8. okruh Janohrad a 9. okruh procházka parkem s průvodcem. Vstupné na jiné
okruhy si budete hradit každý samostatně.
Ve 13.00 hodin je zajištěn společný oběd v restauraci ONYX, která je v těsné
blízkosti zámku. Oběd si platí každý sám.
Po obědě přejedeme do Valtic. Zámek ve Valticích nestihneme navštívit, jen
možná procházku kolem zámku, protože od 15.00 hodin je pro nás rezervován
Zámecký sklep, kde budete mít zaplacenou hodinovou prohlídku vinného sklepa
(50,– Kč na osobu) a hodinu posezení, tedy do 17.00 hodin. Degustaci 5 vzorků
vína za 50,– Kč si bude platit každý sám i případnou další konzumaci vína. (Na
degustaci si připravte předem padesátikorunu).
Přihlásit se můžete na tel. 571 635 022 u matrikářky, osobně v kanceláři matriky
nebo na e-mail: matrika@obec-lesna.cz. nejpozději však do 23. 5. 2018!!!
Přihlášeným účastníkům bude s předstihem sdělen čas odjezdu autobusu
z jednotlivých obcí a bližší organizační informace.
Těšíme se na vaši účast!

Za sociální komisi: Pařenicová Zdenka

www.obec-lesna.cz
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Prodej vstupenek od 3. dubna 2018 na Obecním úřadě v Lešné

Hudební skupina GOOD WORK – velký třesk na hraně popu a folklóru
Ať už jste o této skupině slyšeli, či nikoli, jedná se o inspirativní hudební počin. V ČR můžeme jen stěží
hledat podobnou skupinu, neboť typických znaků, které provází právě toto uskupení je hned několik.
V dubnu přivítáme GOOD WORK s jejich koncertem také u nás v Lešné.
Čím jsou tak jiní, že rozhodně stojí za váš čas? Repertoár, styl hudby, forma, vizuální stránka, komunikace
s publikem. To vše tvoří skládanku, která prostě funguje a bude se vám líbit, ať je vám 20, 40, nebo 60
let. Skupina GOOD WORK hraje stylově na pomezí kvalitního popu s prvky folklóru. Možná právě proto,
že její členové pochází z tradičních krajů a rádi přiznávají své folklórní kořeny. Je až k neuvěření, že se
v jedné kapele společně sejde tak pestrá skládanka muzikantů. Jen tento výčet mluví za vše – skladatel
pop písní, učitel vážné hudby, primáš cimbálové muziky, absolventka pop academy, varhaník, zpěvačka
„zábavové“ kapely, hráč dechovky, jazzová zpěvačka atd. Může být pestřejší škála?
Běžná skupina má pět, šest členů. Tady je jich přes 20. Koncerty v jejich podání jsou strhujícím zážitkem
a doslova i pastvou pro oči. Posluchači bývají překvapeni a něco podobného dopředu vůbec nečekají.
Sólisty a početné vokály doprovází kapela včetně smyčcové sekce. To vše dává dohromady velmi barvitou
hudbu, která dokáže do rytmu rozhýbat nejen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si rádi zavzpomínají
na svá mladá léta.
Videoklipy a třeba i více informací najdete na stránkách www.goodwork.cz, youtube, facebooku, nebo
instagramu.
GOOD WORK – Lešná – kulturní dům – neděle 8. dubna 2018 v 16 hodin.
Hana Škrlová, místostarostka obce

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

9
8

Obce Lešná

Obec Lešná a komise pro sport a kulturu si vás dovoluje pozvat na další úžasné představení
Divadla Ventyl, které u nás už vystupovalo s několika představeními, např: Hrobka
s vyhlídkou a Dva nahatý chlapi. Tentokráte předvede brilantní situační komedii „Dokud nás
milenky nerozdělí“ plnou zvratů a záměn, o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho
dlouholetého manželství, kterou uvádí v české premiéře. Autorem je: Eric Assous
Ondřejka Goralčíková, předsedkyně komise

www.obec-lesna.cz
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ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Ještě v minulém roce v pátek 15. prosince 2017 zorganizovala Obec Lešná s Komisí pro sport a kulturu
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ. U Obecního úřadu v Lešné se zastavilo spoustu milých lidí, mohli se zahřát
u výborného svařáku, medoviny, vánočního punče, párku v rohlíku či teplé klobáse. Děti ze školky a školy
si připravily vánoční vystoupení, které podtrhlo kouzlo netradičního předvánočního pátečního podvečeru.
Pro zúčastněné byl připraven rovněž malý jarmark, kde si bylo možno zakoupit vánoční dekorace či
různé pochutiny. Pro děti byly připraveny dílničky, kde si mohly vyrobit vánoční ozdobičky. Více vánoční
atmosféry nám dodaly holky z Komárovic, která zazpívaly předvánoční písně. Myslíme, že se povedlo to,
co jsme si přáli, na chvíli se zastavit a popovídat si se sousedy a známými v předvánočním čase.
Oravová Petra, referent

RETRO - MUSIC PARTY
V sobotu 10. února 2018 uspořádala Obec Lešná společně ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu
Retro – music párty. Všichni jsme si mohli zatančit na dobovou hudbu z 60., 70., 80. let a později i na
nejnovější hity. Součástí večera byla taneční soutěž a soutěž o nejlepší kostým, kterým se stal John
Lennon. Celý večer byl ještě rovněž okořeněn o žhavé vystoupení taneční skupiny FIVE STARS, které bylo
ve stylu pole dance – tance u tyče. Zájemci si mohli během večera odpočinout ve stylovém retro obyváčku
s retro novinami v ruce. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě, sponzorům akce, a především všem
zúčastněným, protože bez nich by to nebyla tak skvělá párty.

Eva Foukalová, referent

Přejeme Vám krásné Velikonoce
a chlapcům bohatou pomlázku.
Zaměstnanci Obce Lešná
www.obec-lesna.cz
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Základní škola Lešná
Spolupráce rodiče a škola - zamyšlení
Vzhledem k blížícím se volbám do Školské rady, které proběhnou dne 4. 4. 2018 během třídních schůzek,
dovolte, abych se vyjádřila k formám spolupráce zákonných zástupců a školy.
Nikdo nepochybuje o tom, že hlavní cíl rodiny i školy je vychovávat a vzdělávat děti – žáky tak, aby z nich
vyrostli vzdělaní a přiměřeně sebevědomí lidé. Aby proces výchovy a vzdělávání dětí proběhl úspěšně,
je zapotřebí, aby spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci byla vzájemně vstřícná a konstruktivní.
Existují různé formy spolupráce: osobní kontakt, písemný kontakt, přímá účast na dění ve škole. Realizace
spolupráce záleží na předložených návrzích, na jejich projednání a reálných možnostech uskutečnění.
Ne vždy však spolu pedagog a zákonný zástupce souhlasí a někdy se neshodnou na všech detailech výchovně-vzdělávacího procesu. Vždy by ale mělo jednání probíhat bez osobních napadání a na přijatelné
společenské úrovni.
Asi nebude překvapením, že za přijatelnou formu interakce *škola – zákonný zástupce* se nepovažuje
anonymní dopis. Taková forma se nedávno objevila. Tato úroveň se odvíjí od potřeb a kultury anonymního
pisatele. Autorovi dopisu dáváme na vědomí, že všechny body anonymního dopisu byly shledány Českou
školní inspekcí jako neoprávněné.
Veřejně bych ráda vyzdvihla a ocenila jiný druh občanů: ty, kteří chtějí pomáhat a mají o dění ve škole
opravdu zájem. Proto bych ráda poděkovala paní Márii Grygaříkové, která sama přišla s návrhem
uspořádat lyžařský kurz pro žáky I. stupně, akci pro ZŠ i MŠ zorganizovala a vydatně se podílela na její
realizaci, paní Randýskové za přípravu materiálu na Vánoční dílny a její nasazení při tvorbě výrobků,
paní Fialové, která zajistila ve firmě manžela sponzorský dar – dekorace. Finanční podpora paní Gerlové
i pana Holeni bývá jejich každoroční dárek nad běžný rámec do Nadace školy. Bez vánočního stromku,
který tentokrát spolu s vánoční výzdobou zajistila paní Trefilová, si nedokážeme atmosféru Vánoc
představit. Dlouhodobě nám s výrobou adventních a velikonočních věnců pomáhá paní Horáková a paní
Macháčková. Paní Macháčková také sponzorovala ovocem mikulášské balíčky. Bez takových rodičů by se
nám pracovalo těžko. A to někteří ze jmenovaných už ani dítě základní školou povinné nemají. Omlouvám
se, pokud jsem někoho nejmenovala, ale spolupracujících rodičů je (naštěstí) hodně.
Ale zpět k volbám do Školské rady. Jedná se z jedné třetiny o Vaše zástupce – zástupce zákonných
zástupců žáků. Vyberte si tak, abyste se na své zástupce mohli spolehnout, měli k nim důvěru. Není to
pro ně jednoduchá práce. Mnohdy tlumočí podněty, o kterých sami nemají povědomí a nemusí s nimi
ani souhlasit. Protože uplynulo funkční období Školské rady, děkuji panu Jiřímu Pochylovi (předsedovi
Školské rady) a Renatě Kadlecové -zastoupení zákonných zástupců, Haně Škrlové a Stanislavu Holeňovi –
zastoupení zřizovatele, Dagmar Šnajdarové a Lence Holeňové – zastoupení pedagogických pracovníků.
S předstihem Vám dáváme na vědomí, že na minulých třídních schůzkách byli navrženi tito kandidáti,
ze kterých se dva s největším počtem Vašich hlasů se stanou na následující tři roky Vašimi zástupci ve
Školské radě: námi navržení kandidáti:
1.
Kateřina Górna
2.
Mária Grygaříková
3.
Renáta Kadlecová
4.
Petra Macháčková
5.
Lenka Suchánková
6.
Markéta Trefilová
Těšíme se na další spolupráci s Vámi
Mgr. Milada Šindlářová, ředitelka a kolektiv pracovníků základní školy

www.obec-lesna.cz
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Lyžařský výcvik
V týdnu od 26. 2. do 2. 3. 2018 se uskutečnil první
ročník lyžařského výcviku pro děti prvního stupně
a dětí z MŠ. Každý den po obědě jsme nasedli do
autobusu a jeli do Velkých Karlovic do střediska
Razula, kde výcvik probíhal. Zúčastnilo se celkem
36 dětí, které byly rozděleny podle výkonnosti do
skupin. Každá skupina měla svého instruktora,
název a pokřik.
Měli jsme trošku obavu, jak ten týden s největšími
mrazy přečkáme, ale vše dopadlo dobře.Sluníčko
nám svítilo, děti lyžování moc bavilo, o čemž svědčí
i to, že všichni sjeli slalomovou dráhu,kterou
připravil a na správný sjezd dohlížel „pták Razulák“.
Umění svých dětí zhlédli i někteří rodiče, kteří své
děti přijeli povzbudit a dovezli také plno dobrot.
Celý týden jsme si moc užili a těšíme se na druhý
ročník v roce 2019!

Valašská rally ve škole
S již velmi dobře známou Valašskou rally ValMez
probíhá od letošního roku i doprovodný program
určený pro základní školy. Tento doprovodný
program má za úkol nejen pobavit, ale také vést
širokou veřejnost, především děti a mládež,
k dodržování bezpečnosti nejen při samotné rally,
ale i ke snaze zvýšit bezpečnost silničního provozu,
umět poskytnout první pomoc atd. Žáci naší školy
/2.,4.,6.,8. třída/ se ve dvou dnech zúčastnili
přednášky o bezpečnosti silničního provozu za
spoluúčasti Policie ČR, skupiny Agel, HZS, známých
automobilových závodníků a zástupců z řad herců
a zpěváků, jimž je motorismus blízký. Navazující
částí byly dopravní testy. Obtížnost byla rozdělena
dle věku žáků. Případný vítěz bude odměněn
výletem do Vysokých Tater, Velkých Karlovic nebo
do ZOO. Další aktivita, do které se žáci také zapojili,
byla výtvarná soutěž Nakresli rally. Čekáme na
výsledky soutěží a věříme ve vítězství!

Mgr. Renata Pernická

www.obec-lesna.cz
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Divadelní představení pro mladší děti
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním
školním roce mohli přihlášení žáci z 1.- 4. třídy
zhlédnout divadelní představení v rámci divadelního
předplatného, které nabízí Městské divadlo ve Zlíně.
Do světa pohádek, příběhů a dobrodružství jsme
se s dětmi vypravili celkem čtyřikrát. Prvním
představením nás provázeli Jája a Pája, se kterými
jsme se dostali do mnoha vtipných a překvapivých
situací. Podobně tomu bylo i v dalším představení,
kdy obušek spravedlivě vyplatil každého, kdo si to zasloužil. Poté jsme s princem hledali, které dívce padne
ztracený střevíček, aby se mohla stát jeho ženou. Poslední příběh nás zavedl za tučňáky, které Noe pozval
na svou archu, ale to netušil, jaká s nimi bude potíž. Kromě samotných představení bylo pro děti obrovským
zážitkem i to, že viděly, jak to v tak velkém divadle vypadá a funguje. Všichni také s nadšením uvítali divadelní
bufet, kde si mohli koupit drobné občerstvení. Věřím, že dětem jejich nadšení pro divadlo vydrží, a že se
budeme při dalších představeních potkávat i v následujících letech.

Preventivní program „Klima třídy“ v Lešné

Mgr. Žaneta Ondruchová

Žákům naší školy jsou pravidelně zajišťovány preventivní programy, jejichž cílem je mimo jiné upevňování
nebo zlepšování vztahů třídních kolektivů.
Jeden z těchto programů absolvovali v uplynulých měsících pod vedením okresní metodičky prevence Mgr.
Ireny Majtnerové i žáci 9. ročníku naší školy. Během pěti dvouhodinových bloků pracovali formou nejrůznějších
zajímavých aktivit na vnímání sebe sama i lidí ve svém okolí, vyjadřování svých emocí, myšlenek a postojů
vhodnou formou, respektování práva druhých na odlišný názor, teamové spolupráci i dalších dovednostech,
které jsou potřebné nejen ve škole, ale zejména v každodenním životě.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem aneb cizí jazyk v praxi

Mgr. Irena Chytilová

Zajisté všichni znají toto již léty protřepané klišé, ale rád bych jej uvedl na pravou míru. Každý, kdo se již
v životě vydal na dovolenou do zahraničí, určitě poznal ten pocit, kdy se ho číšník v restauraci ptá, které
z jídel, jejichž jmen je plný jídelní lístek, si konečně vybere. Bohužel však záludnost zvaná jazyková bariéra
seřadila písmenka na menu v chaotické a nic neříkající seskupení. Nakonec slovo co nejvíce připomíná MASO
vítězí, a k překvapení všech přistává na stůl sójová pasta a uzená chobotnice.
Nejen z těchto důvodů je do studia zařazeno vzdělávání v oblasti cizích jazyků. V době, kdy se obyvatelé
zeměkoule mohou prakticky volně pohybovat, je důležité se umět dorozumívat. Sám jsem na základní škole
nevěděl, proč bych se měl učit v cizím jazyce to, co už dávno v jednom znám, ale s postupem času jsem
pochopil. Po svém prvním dlouhodobějším pobytu v zahraničí jsem byl opravdu vděčný za znalost jazyka,
jelikož když už někde v zahraničí bydlíte, nejde jenom o to, že si jste schopni objednat jídlo, ale důležité je
také si promluvit o normálních věcech, o kterých mluvíte doma, jako je počasí, sport, problémy v práci atd.
Také proto se snažím žáky v anglickém jazyce tímto směrem vézt, motivovat je a předávat jim své vlastní
zkušenosti nabyté v zahraničí. Je totiž důležité se anglicky domluvit, ale mnohem víc naplňující je si anglicky
promluvit.
Mgr. Jan Kraus
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Mateřská škola Lešná
Ve školce žijeme sportem, pohybem
Malí plaváčci
V měsíci lednu 33 předškoláků, ale i mladších dětí absolvovali 2. část plavecké výuky v Plavecké škole
v Hranicích na Moravě. Po celou dobu výuky byla velmi vysoká docházka dětí. V závěru 10. lekce předvedly
děti plavecké výkony svým rodičům a prarodičům. Většina z dětí se naučily plavat, získaly vztah k plavání,
přestaly se bát vody. Plavání se ve školce stalo již tradicí, za což vděčíme hlavně výborné spolupráci
s vedením plavecké školy – vždy teplá voda, velmi profesionální instruktorky plavání. V neposlední řadě
dík patří autobusové dopravě pana Zdeňka Svobody a pedagogickému doprovodu.

Malí lyžaři
Poprvé jely děti z naší školky lyžovat! Byla to akce ve spolupráci se Základní školou v Lešné a hlavně ve
spolupráci s rodiči s názvem „Lyžujeme se sluníčkem“. Neskutečné se stalo skutečným, i když zrovna
venku byly mrazy – 10 °C.
Ve školce všichni čekali, jestli tuto akci nezruším. Vždyť za takových mrazů nechodíme s dětmi ani na
vycházky!
V pondělí 26. 2. 2018, v den zahájení lyžařského kurzu, jsme se rozjeli do Velkých Karlovic, do SKI
střediska pod hotelem Horal. Na náš autobus čekalo 5 instruktorů, kteří nám stěhovali tašky, lyže.
Rozdělili děti do družstev, obouvali lyžařské boty. Děti měly po celou dobu pobytu připraven teplý čaj.
Když se postavily poprvé na lyže, nevěřila jsem, že se někdo z našich dětí naučí lyžovat. A ono se to
podařilo, v pátek předvedly všechny děti ukázkové jízdy i svým rodičům.
Velmi kamarádský přístup instruktorů k dětem, spousta legrace a bojovné nálady překonaly mráz
v srdíčku nás všech, jak dětí, tak pedagogů. Byla opravdu strašná zima, ale děti žily pohybem, a to je to
nejdůležitější!

Zapsala: Bc. Iveta Horáková, ředitelka MŠ
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Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019
Ředitelka MŠ Lešná, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obcí Lešná oznamuje,
že zápis nových dětí pro školní rok 2018/19 se bude konat ve čtvrtek 10. května 2018 v mateřské
škole od 8.00 do 15. 00.
Rodičům bude předána žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplní, nechají si potvrdit
lékařem a vrátí do MŠ. Ve správním řízení bude do 30 dnů vydáno „Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí dítěte
do MŠ“. Seznam dětí bude vyvěšen na hlavních dveřích MŠ a na webových stránkách mslesna.cz.

Informace pro rodiče, přátele školy, spolupracující organizace
Mateřská škola připravuje na měsíc květen 2018
Oslavy 40. výročí otevření mateřské školy v Lešné (1. 9. 1978).
Kromě bohatého kulturního programu v MŠ, přijede za dětmi z MŠ i ZŠ do Kulturního domu v Lešné
i „Michal Nesvadba se svým vystoupením“!
Velmi oceníme Vaši spolupráci, jak fyzickou, tak sponzorskou.
Konkrétní informace Vám budou předány v Mateřské škole, u ředitelky MŠ.
Zapsala: Bc. Iveta Horáková, ředitelka školy

Za všechny rodiče bychom chtěli poděkovat všem pedagogům mateřské i základní školy za
doprovod našich děti na lyžařském výcviku, který se konal ve Velkých Karlovicích. Děti jsi lyžování
neskutečně užily a každý den jezdily domů nadšeny s novými zážitky. Pevně věříme, že i v budoucnu
se podaří uskutečnit více společných akcí základní a mateřské školy v Lešné.
Mária Grygaříková a Petra Oravová, rodiče dětí z MŠ a ZŠ Lešná

PLASTY a jejich OSUD
Něco málo z historie
Historie plastů spadá až do poloviny 19. st., kdy byl Angličanem Alexandrem Parksem vynalezen nitrát
celulózy. Prvním ryze syntetickým platem byl známý bakelit, vynalezený roku 1909. Postupem času
vznikaly další druhy plastů jako PVC, polystyren atd.

K čemu máme plasty?
Dnes nás plasty obklopují všude, jsou předmětem obalové techniky téměř u všech produktů. Ročně se
v Evropě vyprodukuje kolem 25 mil. tun plastových odpadů. Průměrný Čech přitom vyprodukuje na 100
kg plastů. Průměrná vzdálenost ke žlutým kontejnerům je v České republice 100 m, což není zas tak
daleko, aby většina lidí mohla třídit plastové odpady.
Pro výrobu jedné fleecové bundy je zapotřebí přibližně 50 PET lahví. Miliony tun odpadu, převážně
plastového, končí každý rok v mořích a díky tomu vznikají útvary jako Great Pacific Garbage Patch
(Velký pacifický odpadkový pás). Jedná se o jakousi skvrnu tvořenou zejména plasty a chemickými kaly,
která významně ovlivňuje a ohrožuje mořský biotop a je hrozbou pro celý mořský ekosystém, počínaje
zooplanktonem a konče rybami či mořskými ptáky (viz fotografie); více informací lze shlédnout:
https://www.stream.cz/adost/10017777-smrt-nese-jmeno-plast - POUZE pro otrlejší!
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Třídit či netřídit plasty?
ANO, dokážeme plast recyklovat, ale jen některé druhy. Z každého žlutého kontejneru se skutečně
zrecykluje zhruba 30 % jeho obsahu. Je to především i business! Největším odběratelem použitých plastů
byla dosud Čína, ale ta již ztrácí zájem!
Obsah žlutých kontejnerů nejprve putuje na třídící linku, kde obsluha vybírá vše, co tam nepatří (papír,
kovy…) a zároveň dochází k třídění plastů podle jednotlivých druhů. Pracovat v takové třídírně není
žádný „med“! Vše se třídí ručně! Vytříděný odpad putuje k jednotlivým odběratelům. Mimo to zbytek
nevyužitelných plastů je mnohdy pomlet a využit např. ve stavebnictví či pro výrobu dalších výrobků.
Nevyužitelný plast také velmi často putuje jako palivo do tepláren či cementáren. Vidíme, že třídit
plasty se vyplatí, mohou být totiž dále využity a nemusí tak končit zbytečně na skládkách.
Vytříděný plast je následně drcen a mlet ve speciálních drtičích na malé kousky. Ty jsou propírány čistou
vodou k odstranění zbytku potravin, barviv atd. Takto vyčištěné kousky jsou taveny a vtlačovány do
kovových forem, vzniká čistý recyklát (granule). Tento recyklát je mnohdy skoro stejně kvalitní jako
primární surovina a dají se z něj vyrobit nejrůznější věci (výplně bund a spacáků, nové sáčky, plastové
kbelíky…).
Zda věříme třídění plastů, se můžete více dočíst v odkazu: https://www.trideniodpadu.cz/singlepost/2017/01/14/smysltrideniplastu

Mýt či nemýt plasty?
Třídírna a úpravna plastů „lehké“ znečištění obalů odstraňuje, stejně jako se odstraňují papírové přelepky
či víčka na PET lahvích. Nejhorší je znečištění oleji (či barvami). Například „prázdná“ plastová láhev od
jedlého oleje do kontejneru nepatří. Ta přijde buď do sběrného dvora (mezi nebezpečný odpad) či do
směsného odpadu. Pokud by to byl olej minerální (tj. z auta, z techniky), tak pouze mezi nebezpečný
odpad. Normálně a běžně špinavé obaly se doporučuje lehce opláchnout vodou, aby zbytečně nezapáchaly.
Samozřejmě vylít všechny zbytky - rychle by zplesnivěly! Ale zbytečně neplýtvat vodou ani detergenty
(jar, ocet), jelikož se to stejně pečlivě čistí znova. Takže: „jen od toho nejhoršího“!
Blíží se opět den D - Ukliďme svět, ukliďme Česko! Bude uklízet v celé republice. Letos je vyhlášena
sobota 7. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě, městech a obcích je však možné i v jiných termínech.
Věříme, že i letos se najdou dobrovolníci, kterým není lhostejné se dívat na okolí, příkopy
kolem cest, plné barevných plastových obalů a jiných nečistot.
Yveta Odstrčilíková, zastupitelka obce

Obrázek 1: Racek

Obrázek 2: Loďka ve Velkém pacifickém odpadkovém pásu
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SDH Vysoká
BRUSLENÍ NA VYSOKÉ
Na letošní hokejovou sezónu na Vysoké jsme byli
dobře připraveni. Za pomoci mladých hasičů se
podařilo zhotovit nové dřevěné mantinely, hasičská
podzemní jímka u školy byla plná vody, čerpadlo
i hadice nachystány, ale zima a mráz nikde. Koncem
února jsme se ale přece dočkali. Příprava ledové
plochy začala 22. února a bruslilo se od neděle
25. února do neděle 4. března. Vyvrcholením letošní
hokejové sezóny na Vysoké bylo utkání 2. března
„ŽENATÍ x SVOBODNÍ“, které letos vyhráli
svobodní 2:1 na třetiny. Velký dík patří všem, kteří
připravili a udržovali ledovou plochu.
Za místní SDH Ing. Petr Jiříček

Příluky
Co nového v Přílukách?
Začátkem února jsme se sešli ke Druhé přílucké koštovačce. Koštovali jsme pálenky a sladkosti s povinnou
surovinou, kterou byl tvaroh. Ke koštu bylo přihlášeno 14 vzorků pálenek a 13 cukrářských produktů.
Vzorky posuzovala odborná porota složená převážně z loňských vítězů a porota laická, kterou vytvořili
všichni návštěvníci. Rok 2017 trnkám nepřál, takže se koštovaly i starší ročníky. A co naší chuti nejvíce
vyhovuje? Oborníci tvrdí, že pálenka z trnek, která obsadila všechna hodnocená místa. (Janota 2016,
Janota 2012, Knebl?) Laické hodnocení pálenek je trošku pestřejší – Marian Frídl (trnka), Jarda Janota
(trnka 2012), Josef Řepka (pálenka z piva)…
S hodnocením sladkostí to bylo též náročné. Jednou byla trošku lepší
chuť, podruhé vzhled, a tak jsme chutnali, až se nám tvořily boule za
ušima. Je až neuvěřitelné, že došlo k naprosté shodě v hodnocení odborné
i laické poroty. Jako jednička mezi všemi dobrotami vyšla Vzpomínka
na léto Petry Smolkové, těsně následována Ostružinvým zrcadlem Pavly
Holmanové a Tvarohovým mlsem Petry Frídlové.
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další vzorky.
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O měsíc později, 10. března jsme se v hospodě Siréna setkali znova, abychom všem ženám popřáli jejich
svátku. Péči o krásu ženy prezentovala Gabriela Fialová s vůněmi a kosmetikou pro ruce a rty (Mary
Kay). Hudební kytičku přinesla cimbálovka Muzyga harafica s primášem Mirkem Urubkem. Ani jsme
netušili, že budeme zřizovat taneční parket. Cimbálovka byla tak temperamentní, že se nedalo jen sedět
a zpívat, ale došlo i na tanec.
Osadní výbory a hasiči z Příluk a Mštěnovic děkují za podporu Obci Lešná a sponzorům za věcné dary:
Keramika Daniel Maléř, Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o., Obchůdek U Jany, VÁHALA a spol. s r.o.,
Chlebíčkárna - Lahůdky Skalka.
Co plánujeme dál?
Doufáme, že se najdou děti na velikonoční klapotání, kterého se v Přílukách tradičně zúčastňují i dívky.
Budeme děti s radostí vyhlížet.
Hned po Velikonocích se zapojíme do úklidu naší země v rámci kampaně

Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Ukliďme si za humny!

Zveme všechny spoluobčany, aby se připojili ke kampani Ukliďme Česko. V Přílukách budeme společně
uklízet 7. 4. 2018. Posbíráme především odpadky okolo cest, dále podle toho, kolik se nás sejde. Uvítáme
pomoc všech sousedů. Sraz je ve 13 hod v Přílukách u kaple, kde budou k dispozici také pytle na odpad
a pracovní rukavice. Přijďte i rodiče s dětmi - úklid není náročný a děti si vytvoří lepší vztah k prostředí,
kde žijí. Co si sami uklidíme, nebudeme znovu znečišťovat. Uděláme si vesničku zase trochu pěknější
a kromě dobrého pocitu se po práci můžete těšit na sladkou odměnu a opékání v Přílukách na hřišti. Kdo
nemůže uklízet, ale chce akci podpořit, může přispět malým občerstvením.
Za OV Příluky Pavla Holmanová
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ČČK JASENICE
Český červený kříž Jasenice
Jen co jsme se probrali ze zimního spánku, čekala nás
příprava první letošní akce - karnevalu. Ten připadl
na 17. 3. a troufám si říct, že se vydařil na výbornou.
K dobré atmosféře přispělo to, že máme díky obci
zrekonstruovaný sál, tedy konečně čisté, příjemné
a teplé prostředí. Letos se o program postarali
Klauni z Balónkova a my jsme tak měli volnější ruce
pro výzdobu sálu, přípravu občerstvení a bohaté
tomboly. Velice nás potěšila velká účast nejen dětí
ale také dospělých!!! Děkujeme všem sponzorům,
obecnímu úřadu, členkám červeného kříže a všem,
kteří se zúčastnili a podpořili tak naši snahu…
V minulém roce proběhly všechny čtyři tradiční
akce - karneval, Jasenické léto, lampionový průvod a vánoční setkání u kapličky, na kterých se těšíme stále
větší a větší návštěvnosti a proto chceme nadále pokračovat v jejich pořádání a zdokonalování. K přípravě
těchto akcí i nadále využíváme prostory herny, kde nás však čeká oprava elektro instalace, po níž opět hernu
dáme do pořádku a budeme se těšit nejen na maminky s dětmi ale zároveň jsme otevření novým nápadům
a návrhům na využití těchto prostor.
Jaro je už za dveřmi, a tak se těšíme, že se se všemi budeme potkávat venku a nejen na akcích. A protože nám
záleží na tom, aby si všichni přišli na své, uvítáme jakékoliv připomínky, nápady a návrhy co byste ještě na
našich akcích uvítali. Ke sledování aktualit můžete využít skupinu na Facebook „rodiče z Jasenice“. Na závěr
bych vás ráda pozvala na Jasenicke léto, které však budeme připravovat dle toho, jak se vyvine výstavba
případného výletiště. Všem děkujeme za podporu a přejeme dny plné jarní pohody.
Lucie Pobořilová, předsedkyně ČČK Jasenice

SDH Lešná
Výroční valná hromada SDH Lešná
Dne 7. ledna 2018 se konala Výroční valná hromada SDH Lešná, na kterou přijali pozvání
i starosta obce Lešná Ing. arch. Jaromír Zavadil a člen VV OSH ČMS Vsetín Michal Sváček. Členové sboru
a pozvaní hosté si vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření za loňský rok, která mimo jiné seznámila
přítomné se stavem členské základny, prací v oblasti prevence
a represe, ale i s kulturními a společenskými aktivitami. Další část projevu patřila informacím o požárním
sportu a činnosti výjezdové jednotky.
Byl vytýčen plán práce na letošní rok, kde nás mimo jiné čekala organizace plesu
a dětského karnevalu, dále nás čekají noční a denní pohárové soutěže v kategorii mužů, žen i dětí. Dále
pak organizace 12. ročníku dětského tábora a společně s okrskem Lešná Mikulášské bruslení.
Pochopitelně se nezapomnělo poděkovat všem našim stálým sponzorům v čele
s Obecním úřadem Lešná.
Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady seznámila přítomné s finanční situací sboru, s průběžným
čerpáním prostředků a stavem majetku sboru.
Poté dostali slovo i hosté, kteří velmi kladně ohodnotili činnost sboru, zejména pak práci s mládeží a práci
členů na úrovni okresu.
Závěrem lze konstatovat, že sbor v minulém roce vykonal spoustu záslužné práce. Proto si dovolím touto
cestou ještě jednou poděkovat všem našim sestrám, bratrům i příznivcům za jejich práci a odhodlání
a popřát jim mnoho tvůrčí energie a pevné nervy v letošním roce.
Po návrhu usnesení a jeho schválení oficiální část valné hromady skončila a následovalo občerstvení.

JSDH

25. 02. 2018 byl jednotce nahlášen požár v průmyslové zóně Lešná, kdy došlo k zahoření odsávání
v podniku CIE PLASTY CZ. K události vyjela společně s HZS Valašské Meziříčí a JSDH Hustopeče nad
Bečvou Tatra 815 CAS 32 a Ford Transit za účasti šesti členů jednotky.
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Hasičský ples a dětský karneval
Tak jako v předchozích letech i letos jsme v měsíci lednu (27. a 28. ledna 2017) pořádali Tradiční hasičský
ples a Dětský karneval
Hudební produkci na hlavním sále zajistila skupina Pazúři z Rožnova pod Radhoštěm,
v horním sále hrál DJ a nechybělo ani předtančení, tentokrát orientální tanec skupiny El Zaffa. Součástí
plesu, byla díky sponzorům, i bohatá tombola, ve které se sešlo přes 230 hodnotných cen. V prostorách
kulturního domu si hosté mohli nejen zatančit, ale rovněž si dopřát večeři v restauraci U Floriána…
Všem hostům, sponzorům a organizátorům děkujeme a těšíme se příští rok.
Sotva se uklidilo a trochu jsme si odpočinuli, čekal nás dětský karneval, který přivítal víly, prince, čertíky,
klauny…, a ti pak se svými rodiči, babičkami, dědečky, tetičkami a strýčky zaplnili celý sál. Ještě před tím,
každé z dětí, které přišlo, dostalo u vstupného malý sladký dáreček. K tanci hrála dětská skupina „Kapela
Docela“ a pohádkové postavičky i masky zvířátek rychle obsadily taneční parket. Ani letos nechyběla
bohatá tombola a zajímavý program plný soutěží a her, který zaštítil Pavel Rezi Rösner se svými kolegy
z DDM Kopřivnice. Cenami v soutěžích byly dětem lízátka a jiné sladkosti. Občerstvit se všichni mohli
zákusky nebo pořádnou porcí hranolek s tatarkou nebo kečupem, které jako vždy slavily velký úspěch.
Odměnou nám byly rozzářené a spokojené dětské tváře.

Co nás čeká…
Květen
Obvodová soutěž mladých hasičů
06. 05. - Oslava sv. Floriána s okrskem č. 14 Lešná
Obvodová soutěž v kategorii Mužů, Žen a Mužů nad 35 let
Za SDH Lešná: Mgr. Helena Hegarová, starostka sboru

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Lešné
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční
prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci
a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo
celkem 354 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se
dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob. V Lešné se koledovalo v sobotu
7. ledna 2018.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity Valašské
Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců
vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než loni). Z toho v Lešné
61 445 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní
charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky, které budou použity na
přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci.
Dále na finanční spoluúčast na plánované rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí,
ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně
materiální pomoci. Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce podlah včetně
položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha)
a zateplení celého objektu. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální
(potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé části
komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se
zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky, jakkoliv zapojili.
Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při realizaci této rozsáhlé
sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Postřehy kronikářky obce
Chovatel
Pan Josef Horák ze Mštěnovic
je
vášnivým
chovatelem
holubů. Své vášni se věnuje
od útlého dětství. Začínal
doma v Lešné, kdy společně
s bratrem Františkem soupeřili
o to, čí holub bude rychlejší
a vrátí se dříve domů. Od roku
1983 je organizovaný ve spolku
holubářů, Oblastní sdružení
Valašské Meziříčí. Zúčastňoval
se a zúčastňuje mnoha jak
oblastních, celostátních tak
i
mezinárodních
závodů
dálkových letů holubů. Mezi
jeho největší úspěchy v ČR
patřil v roce 1988 v hodnocení
holubic umístění na 1.místě
coby majitel nejvýkonnější holubice v ČR.V roce 2001 tento úspěch opět zopakoval. Hodnocená holubice
musí nalétat určité množství kilometrů s nejlepším koeficientem umístění. Příklad: je nasazeno 2500
holubů, hodnotí se 20% těch, kteří doletěli. Každý holub směřuje domů. Měří se rychlost v metrech
za minutu. V letech 1991 – 2001 se stal 6x mistrem oblasti BESKYD od Krmelína až po Lidečko, a to
z celkového počtu 180 – 200 chovatelů. Největším úspěchem v jeho chovatelské kariéře je účast na
světové chovatelské olympiádě poštovních holubů, která se koná vždy 1 x za 2 roky. Na tyto olympiády
se dostanou nejlepší holubi z celého světa. Holubice od p. Horáka zastoupena na olympiádě v r.2017
ve dnech 27. – 29. 1. 2017 v Bruselu skončila celkově na 26.místě. U nás v ČR bodovala na krásném
2.místě.Za celou dlouholetou chovatelskou kariéru obdržel p. Horák několik desítek pohárů a ocenění.
V současné době má 2 želízka v ohni, a to v nejprestižnějším závodě světa, který se koná v Jižní Africe,
v Kapském městě. Holubi jsou už od května loňského roku v Jižní Africe, předtím však museli projít
měsíční karanténou v Holandsku. Finálový závod v délce 520 km proběhne 3. 2. 2018, a tak i daleko od
svých holubů bude pan horák s napětím očekávat zda-li se 2 jeho zástupci umístí na některém z předních
míst. V současné době jeho chov činí 70 ks holubů, z toho 30 závodních(poštovních) a 40 chovných.
Nezbývá než popřát dalších úspěchů, které chovatele nabíjí a dodávají mu sil pro jeho chovatelskou práci.

Rodí se další tradice?
V pozdní odpoledne v pátek 15. 12. 2017 se sešlo nemalé množství místních i přespolních obyvatel naší
obce u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu u Obecního úřadu. Děti z MŠ předvedly
pásmo říkadel, koled a písní s vánoční tématikou doprovázenou hrou na kytaru. Také jsme vyslyšeli
povídání o vánočních zvycích a to od žáků ZŠ. Uvnitř OÚ si zájemci ve vánočních dílnách mohli vyrobit
třeba vánoční přání. Sousedé, kamarádí a známí se v předvánočním shonu na chvíli pozastavili a při
svařáku, kteří mnozí zajedli opékanými klobásami, děti párkem v rohlíku, zhodnotili odcházející rok
a mnozí také si zakoupili nabízené produkty místních podnikatelů jako je např. med, bylinné sirupy
anebo květinové vánoční ozdoby a doplňky. Celou atmosféru umocňovala hudební produkce vánočních
koled a písniček. Všem, se tato akce líbila a tak nezbývá než doufat, že se v příštím roce znovu sejdeme
u vánočního stromu.

Sepsala:
Zajíčková Eva, kronikářka obce Lešná
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