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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás prostřednictvím posledního
čísla letošního zpravodaje Obce Lešná
pozdravit a popřát Vám hezké předvánoční
dny. Vstoupili jsme do adventní doby,
což neklamně znamená blížící se konec
kalendářního roku 2019.
V rodinách je to jistě čas očekávání blížících
se Vánoc, ale pro firmy a obecní úřad
nevyjímaje, je to čas uzavírání pracovního
roku, dokončování investičních záměrů,
oprav, samozřejmě také čas přechodu na
zimní režim, zimní údržbu a v neposlední
řadě také čas příprav na další rok.
V těchto dnech budeme schvalovat rozpočet
na rok 2020, a to na základě plánovaných
investičních akcích v našich obcích.
Zároveň do poloviny prosince probíhají práce
na některých objektech. Jedná se o ukončení
stavebních úprav a zateplení DPS v Jasenici,
úpravou došlo nejen k zateplení objektu,
ale i k vytvoření dvou dalších bytů, a to
v prostorách bývalé kuchyně a skladů, které
nebyly dlouhou dobu využívány. V Jasenici
také probíhá výstavba zázemí na hřišti,
stavba bude do konce roku v hrubé podobě
(střecha, výplně otvorů), pokračovat se bude
v jarním čase, aby byl objekt na sezónu 2020
připraven. Úpravy se týkají také realizace
hřiště pro malou kopanou – tzn. brány, sítě,
osvětlení, tak, aby areál sloužil fotbalistům,
hasičům a široké veřejnosti při pořádání akcí,
které se poslední dobou v Jasenici daří díky
spolkům a jejich vzájemné spolupráci konat,
za což patří díky. Na Perné byly dokončeny
stavební úpravy KD – sálu, kde proběhla
výměna elektroinstalace, zateplení stropu
a další úpravy, včetně nového pódia a barového
zázemí. V Lešné probíhají úpravy části KD –
etapy I., která se týká pohostinství, vznikne
zde nová kuchyně, která umožní zajištění
stravování veřejnosti, proběhly důležité
opravy vnitřních instalací, posílení stropu
pod horním sálem novou ocelovou konstrukcí
a další práce směřující k zajištění lepšího

a bezpečnějšího fungování objektu. Pro příští
rok máme projekčně připravenou i etapu II.,
která se týká poslední stávající části KD –
tzv. velkého sálu. Tato část je poslední místo
objektu, kde je třeba vyměnit nevyhovující
vnitřní instalace za nové, a vytvořit tak
bezpečné provozování objektu (nevyhovující
elektroinstalace z doby výstavby objektu
apod.). Jelikož je KD Lešná tím nejvíce
využívaným objektem, je poměrně složité
opravovat takový objekt, aby byla v průběhu
oprav zajištěna alespoň částečná funkčnost,
ale dá se říci, že letošním rokem jsme ve
třech čtvrtinách celkové rekonstrukce, tak
věřím, že plánovaná oprava v příštím roce
proběhne bez větších komplikací. Tolik
krátce k záměrům, které jsou nyní v realizaci,
o dalších činnostech a záměrech se postupně
zmíníme v dalším zpravodaji dle aktuálnosti.
Jen zmíním, že na další rok připravujeme
rekonstrukce osvětlení postupně ve všech
místních částech, vše nebude jistě realizováno
příští rok, ale je to oblast, která si zaslouží
pozornost.
Samozřejmě
připravujeme
v každé místní části investiční záměry, které
budeme postupně i dle možností realizovat,
s tím také souvisí snaha o získání dotačních
podpor na záměry, na které to bude možné.
Naší snahou je vedle zajištění chodu obce,
rozvoje služeb a společenského života
také stavebně rekonstruovat naše objekty
a areály, a to především do doby, než bude
zahájena realizace splaškové kanalizace.
Jelikož tyto opravy objektů jsou velmi náročné
a nákladné, chceme mít naše objekty před
realizací kanalizace opravené, v té nejlepší
kondici. Realizace kanalizace, která nás čeká,
bude tím nejnáročnějším a nejnákladnějším
záměrem, který obec měla, proto se chceme
co nejlépe připravit na období, které bude
poměrně složité a bude zbývat méně financí
na investiční záměry, jelikož bude muset být
především dobře nastavené financování úvěru
apod. Běžný chod obce a služby nemohou být
ohroženy. Tím se dostávám k tématům, které
se týkají příprav a nejbližší budoucnosti
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obce. Jedním z hodně diskutovaných témat
je Územní plán Obce Lešná. V této oblasti
jsme nyní ve fázi po třetím opakovaném
veřejným projednání, probíhá vyhodnocení
připomínek a připravujeme přijetí ÚP po
novém roce, konkrétní datum nelze prozatím
sdělit, ale jsme ve finální fázi. V oblasti
přípravy projektu odkanalizování Obce Lešná
(všech místních částí) jsme ukončili projekt
v rozsahu pro územní řízení a stavební
povolení, projekt je nyní v procesu povolení
(žádosti o vyjádření a všechny potřebné kroky
s tímto související). Dále bez prodlení budeme
pracovat na realizačním projektu a zajištění
dalších kroků, které musí předcházet
samotné realizaci. Z hrubého odhadu, kdy
nejdřív přichází realizace projektu v úvahu,
je termín konce roku 2021, ale toto sděluji
jen pro četné dotazy, nelze přesně prozatím
určit a garantovat. Vše bude záležet, jestli
se podaří zajistit dotační podporu, bez které
není možné realizaci financovat. Nicméně
tento záměr je naší prioritou a v dnešní době
ani nelze jinak, důraz na ochranu životního
prostředí nabývá čím dál více na významu,
zákony směřují k větší kontrole dodržování
předpisů a tento směr je oprávněný, v dnešní
době pracujeme s daleko větší spotřebou
chemikálií a různých prostředků, které
naše životní prostředí zatěžují čím dál více.
V tomto roce jsme se všichni setkali se
zmíněnou přípravou projektu odkanalizování,
jelikož jsme s projektanty oslovili vás
občany o sdělení ideálních míst připojení
kanalizačních přípojek rodinných domů.
O dalších podrobnostech k této problematice
se budeme aktuálně zmiňovat v dalších
číslech zpravodaje.
Z hlediska ochrany životního prostředí
jednáme také s místními firmami, např.
s firmou DEZA a CABOT. Ty nám přislíbily
pomoc při projektech, které budou zaměřeny
na ochranu životního prostředí, třeba
i v oblasti odkanalizování (samozřejmě
v určitém rozsahu). V měsíci listopadu
proběhla na území Lešné a v Jasenici výsadba
stromů,
kterou
připravila,
realizovala
a hradila firma CABOT. Jednalo se o cca
100 stromů, v dalších letech chtějí v tomto
záměru pokračovat, máme již vytipovaná
místa v jednotlivých místních částech. Chtěl
bych tímto vyjádřit poděkování jednak
firmě CABOT, ale také především samotným
zaměstnancům, kteří osobně provedli výkop
a výsadbu stromů, a to i se svými rodinami,
dětmi, aby i té nejmladší generaci byli
příkladem.
Jistě je mnoho oblastí a témat, o kterých

bychom mohli ještě psát, ale většinu
z nich vzájemně diskutujeme na osobních
setkáních, schůzích a akcích, které společně
uskutečňujeme v průběhu celého roku,
ostatně ihned v prvním týdnu nového roku
začíná několika měsíční maraton schůzí
a valných hromad místních spolků, kde
mnoho věcí prodiskutujeme.
Proto bych nyní chtěl vyjádřit díky
jménem pracovníků Obecního úřadu všem
spoluobčanům, kteří jsou aktivní a pracují
ve spolcích, pomáhají zajišťovat kulturní
a společenské akce v obci, jsou ochotni
pomoci a umí přiložit ruku k dílu. Také bych
chtěl poděkovat za spolupráci Základní
a Mateřské škole, kterou zřizujeme, to
právě tato zařízení jsou po rodičích tím
dalším stupněm, který pomáhá připravit naši
budoucí generace na život v dospělosti. Dále
ZOD Lešná za spolupráci a pomoc při zajištění
zimní údržby, Muzeu regionu Valašsko za
spolupráci při zajišťování kulturních akcí,
panu Jaroslavu Tichánkovi za vánoční
výzdobu ve všech místních částech obce
a všem dalším ochotným lidem.
Závěrem bych vám všem chtěl ještě jednou
popřát jménem svým, ale také jménem všech
pracovníků obecního úřadu hezké adventní
dny, krásné Vánoce prožité v kruhu přátel
a rodiny, vše nejlepší do nového roku 2020,
hodně radosti, sil, úspěchů v rodinném
i pracovním životě, a především pevné zdraví!
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

VODA

vyúčtování za rok 2019
Informujeme občany, že v měsíci prosinci
2019 budou zaměstnanci obce provádět
odečty vodoměrů v obci Lešná, Lhotka
nad Bečvou a Mštěnovice.
Vodoměry jsou většinou umístěny ve
sklepních
prostorech,
proto
prosím
občany, aby si připravili stav vodoměru.
Je také možné zaslat informaci na email
pechova@obec-lesna.cz nebo zaslat SMS
na mob. 602 673 698 ve tvaru „bydliště
s číslem popisným a stav vodoměru“ např.
Lešná 36 voda stav 123.
Prosíme
o
předání
stavů
vodoměrů
do 20. 12. 2019 pro další zpracování.
Předem děkujeme za spolupráci
(anebo pomoc, součinnost).

www.obec-lesna.cz

Alena Pechová, účetní
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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

Út

08:00 – 11:00 12:30 – 14:30

Sekretariát

Čt, Pá po tel. domluvě

571 635 011,
602 673 698

Majetek

602 674 086

Od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 (včetně)
bude Obecní úřad Lešná UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené.
Vzhledem k vánočním svátkům svezeme
odpad ve Vaší obci v sobotu 21. 12. 2019

komunální

Děkuji za pochopení a doufám, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.

Upozorňujeme na změnu ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2020. Výše
poplatku za PDO bude schválena na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce Lešná.
Výše poplatku bude zveřejněna na obvyklých místech.
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)
7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10.,
3.11., 1.12.
Papír - modré pytle (první středu v měsíci březen,
červen, září a prosinec)
4.3., 3.6., 2.9., 2.12.

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

A6 250,– Kč
A7 200,– Kč

Uzávěrky příspěvků do zpravodaje v roce 2019
Č.1

JARO

13.03.2020

Č.2

LÉTO

16.06.2020

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.

Petra Oravová, referent

Anketa: STROM ROKU 2019
Buk lesní v Lešné (za kostelem), který byl nominován z celé ČR k finalistům
na Strom roku 2019 obsadil v anketě 11 místo z 12 nominovaných stromů.
Děkujeme všem, které pro tento strom hlasovali.
Stromem roku 2019 se stala „Královna zatopeného údolí“ – Chudobínská borovice
na Vysočině. Gratulujeme.

www.obec-lesna.cz
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Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí upozorňuje:

31. ledna 2020
Lhůta pro podání daňového přiznání
k dani z nemovitých věcí
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě
poplatníka (např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně (např. změně výměry /včetně změny výměry
parcely na základě obnovy katastrálního operátu/nebo druhu pozemku,
užívání zdanitelné stavby/nebo její části/, nástavbě o další nadzemní
podlaží, zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přístavbou), je poplatník
povinen podat daňové přiznání a daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období.
Daňové přiznání by neměli zapomenout podat nejen poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli
do svého vlastnictví nemovitou věc, taktéž poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali
nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu (pokud jim ještě nějaká
nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání, pokud všechny své nemovité věci
v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti).

Došlo-li tedy během roku 2019 ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí
či okolností, rozhodných pro stanovení této daně, termín pro podání daňového
přiznání je 31. ledna 2020.
Tiskopisy daňových přiznání
je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz)
v nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“ ►„Elektronické formuláře“◄
„Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“).
jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF (www.financnisprava.cz) v nabídce 		
„Daňové tiskopisy“.
lze získat na územních pracovištích finančních úřadů.

Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
-

Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“ správce daně každoročně před splatností
první splátky daně zašle kompletní informace s údaji pro placení daně na jimi určenou
e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku
a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím
internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

-

Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě:
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201812050828

www.obec-lesna.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě CS Cabot, spol. s r.o., Valašské Meziříčí a jejím zaměstnancům, kteří dne 9. 11. 2019
a 16. 11. 2019 ve svém volném časena území obce provedli výsadbu stromů na obecních pozemcích.
Celkem bylo zasázeno již kolem 100 ks stromků, jako jasan, javor, lípa, jeřáb a jiné. V příštím roce by rádi
v této činnosti pokračovali a nasadili další stromy.

Petra Oravová, referent

SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečskopořídil pro seniory takzvané seniorské obálky, které mohou
pomoci zachránit život.
Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce
s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou Zlínského kraje a ministra
zdravotnictví.
Obálky byly distribuovány do obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná,
Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví
nebo života. Často se stává, že přivolaní zdravotníci záchranné zdravotní služby, hasiči nebo
policisté nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:
•

plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti

•

formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti

•

pravidla pro vyplnění

Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby tak budou seniorskou
obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji mohli využít při záchraně vašeho života.
Blíže se můžete s podobou karty a jejím účelem seznámit prostřednictvím následujícího videa:
https://www.youtube.com/watch?v=PVuaHthyJhA
Kde získám plastovou obálku?
Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě a bude možné vyzvednout si ji také v rámci
setkání, které proběhne dne DD.MM.RRRR v MMMMM.Dostat ji můžete také od pracovníků vybraných
poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE –
hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).
Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E. karty?
V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečlivě si přečtěte Pravidla pro vyplnění, která
vám byla předána spolu s obálkou a kartou. Neváhejte požádat o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru
sociálních věcí Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo 571 674 565)nebo pracovníky
sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela,
Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny z nejdůležitějších informací jsou pro záchranáře kontakty
na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně
aktualizujte, je velmi důležité, aby informace
nezastarávaly.
Jak se I.C.E. karta vkládá do obálky
a kam se umisťuje?
I.C.E. kartu přeložte na třetiny a vložte do
plastové obálky tak, aby byla vidět třetina zadní
strany s výrazným nápisem I.C.E. karta. Poté
obálku připevněte na kovový povrch lednice.

◄ I.C.E. karta poskládaná do plastové obálky.

www.obec-lesna.cz
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Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Říjen

2

2

6

-

-

1

Listopad

1

-

2

-

-

-

Prosinec

1

3

2

2

-

-

Narození
Říjen

3

Listopad (do 24.11.)

3

Úmrtí
Září

4

Říjen

1

Listopad (do 26.11.)

1

Beseda s důchodci

V neděli 24. listopadu 2019 se uskutečnila tentokrát „netradičně“ v kulturním domě Jasenice „tradiční“„Beseda s důchodci“, která je pořádána v závěru roku pro seniory starší 65 let již mnoho let.
Z důvodu rekonstrukce kulturního domu v Lešné jsme přesunuli tuto akci do prostorově většího KD
Jasenice. Předpokládali jsme i velkou účast, protože mělo vystoupit oblíbené Duo Jamaha. Pět dnů
před plánovaným vystoupením však zpěvák Marian Kotvan oznámil, že má zápal plic a musí rušit
všechny nejbližší koncerty. Vzhledem k tomu, že to byla velmi krátká doba na zajištění náhradního
adekvátního programu, podařilo se zajistit také duo – s názvem Rytmus 21 se zpěváky Robertem
Švábem a Antonií Hofericovou.
Z očekávané účasti 200 osob tak přišlo 165, což je i tak rekordní počet.
Všem přítomným se líbil jejich repertoár a také se tady čile tančilo. Dříve narození občané tak měli možnost
strávit hezké odpoledne ve společnosti svých sousedů, známých a spoluobčanů ze sousedních obcí.
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Nedílnou součástí bylo i bohaté občerstvení – minichlebíčky a minizákusky od Lahůdkářství Skalka
Valašské Meziříčí a o nápoje – kávu, limo, víno, pivo se postaral vedoucí restaurace „Jasenický šenk“.
Považujeme takovéto akce pro seniory za velmi důležité. Jde zejména o poděkování za vše, co pro nás
a naši obec za svého života vykonali a mnozí stále ještě konají.
Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském ovzduší. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni. Děkujeme
za účast a těšíme se na příští setkání.

O vystoupení Duo Jamaha nepřijdete, přijedou k nám na Besedu příští rok,
a to 29. listopadu 2020!
Vybíráme některé z fotografií. Ostatní si můžete prohlédnout v kanceláři matrikářky nebo na stránkách
Obce Lešná: www.obec-lesna.cz v sekci Fotogalerie.
Zdenka Pařenicová, matrikářka
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Podzim v Lešné patřil besedám
Na konci září k nám zavítala známá česká spisovatelka, rodačka z Valašského Meziříčí, paní Alena
Mornštajnová. V horním sále kulturního domu v Lešné ji přivítalo téměř osmdesát lidí. Kromě autogramu,
který za celý večer rozdala spisovatelka nespočet, se přítomní hosté nejvíce těšili na její vyprávění.
A rozhodně nebyli zklamáni. Alena Mornštajnová předvedla své vypravěčské umění, kdy nám například
vyprávěla o svých spisovatelských začátcích nebo o psaní jejího nejúspěšnějšího románu s názvem
Hana. Přečetla také kapitoly ze svých posledních knih Hana a Tiché roky a nechyběly ani vtipné historky
ze života. Na závěr večera odpovídala na otázky, kterých bylo nespočet. Celá beseda byla ukončena
velkým potleskem a o tom, že se náramně vydařila, vypovídaly i kladné reakce všech zúčastněných.

Říjen patřil cestovatelské přednášce s názvem Z Tbilisi až na Kazbek aneb velké gruzínské
dobrodružství. Z Valašských Klobouk k nám dorazil mladý zdravotnický záchranář Josef Bělaška,
jehož životní vášní je cestování a fotografování. Se zaujetím nám povyprávěl a také ukázal fotografie
o cestě po Gruzii a zejména o výstupu na tamní 3. nejvyšší horu a 7. nejvyšší horu pohoří Kavkaz Kazbek (5.033 m.n.m.). V zaplněné zasedací místnosti obecního úřadu v Lešné, se přítomní hosté
mimo jiné dozvěděli o tom, že po celé Gruzii se volně potulují psi, že se v každém gruzínském obchodě
dají koupit piva českých značek anebo že si místní řidiči s dopravními předpisy či technickým
stavem svého vozidla moc hlavu nelámou. Tato přednáška byla nejen zajímavá, ale i místy zábavná.
Fotografie z cest Josefa Bělašky můžete spatřit také na jeho webové stránce fotocestovatel.cz.
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A konečně v listopadu jsme u nás přivítali úspěšného ultramaratonského cyklistu Svaťu Božáka, rodáka
z Branek na Moravě. Svaťa Božák patří ke špičce české i světové vytrvalostní cyklistiky. Na své besedě,
která se konala na obecním úřadě v Lešné, všem zúčastněným povyprávěl o nejdelším a nejtěžším
cyklistickém ultramaratonu světa s názvem RAAM - RACE ACROSS AMERICA neboli Závod napříč
Amerikou. Svaťa se již v roce 2012 zúčastnil tohoto závodu a jako první český závodník tak pokořil
trať dlouhou 3000 mil. Po pěti letech se znovu vrátil do tohoto amerického pekla a znovu potvrdil, že
patří do světové špičky. Trať dlouhou 4960 km zajel nonstop v čase 263 hodin a 22 minut a skončil na
skvělém pátém místě. V druhé polovině přednášky shlédli všichni zúčastnění také jeho dvacetiminutový dokument o tomto závodě a na konci si mohli mimo jiné prohlédnout také kolo, se kterým Závod
napříč Amerikou absolvoval. Pro všechny přítomné byla tato beseda velkým zážitkem.

Děkujeme všem, kteří se letošních podzimních besed v Lešné zúčastnili.
Za kulturní komisi Lenka Kovařčíková

Zachraňme vodu
Voda v přírodě se ztrácí hluboko pod obvyklou
hladinu spodních vod. Přesvědčují nás o tom
každodenní zkušenosti s našimi suchými zahradami,
kde je možné sledovat, hnědnout trávu, nebo jak
stromky vyžadují neobvykle častou zálivku. Také,
kdo používá vlastní studnu, pozoruje, jak klesá
její vydatnost. V obcích, ve kterých nedávno došlo
k odkanalizování, nemilým průvodním jevem se stal
pokles hladiny ve studních. Obce zavádějí vodovod
do míst, kde to doposud nebylo zapotřebí. Všechna
média nás přesvědčují o nutnosti šetrení s vodou,
protože jí bude stále větší nedostatek. Ministerstvo životního prostředí vysvětluje nutnost výstavby
nových vodních nádrží ve Vlachovicích a Skaličce.
Což, jaksi nepřímo přiznává, že vodu je třeba zadržet právě zde, na Valašsku, kde je jí málo. Zároveň
chystá návrh na přísný zákon o ochraně vodních zdrojů.
Pak je podezřelé a podivné, že právě náš hospodář s pitnou vodou společnost Vodovody a kanalizace
Vsetín, směle povolí čerpat pitnou vodu firmě Hajdik, a.s. pro svou novou galvanovnu v průmyslové
zóně Lešná. V projektu firmy je plánovaná spotřeba vody 88 903 600 litrů za rok. Myslí se tím opravdu
voda pocházející z nejčistší vodní nádrže na Moravě, tedy Karolinka - Stanovnice, určená jako pitná,
zásobující Valaško Kloboucko, Zlínsko a Vsetínsko. Z veřejných zdrojů jen samotná města Valašské
Klobouky, Zlín a Vsetín spotřebují za rok 9 544 000 litrů pitné vody ze Stanovnice. Záměrně jsem
nepočítal celé okresy, neboť se předpokládá, že v okolí lidé používají z části vlastní studny.
Podle veřejně dostupných zdrojů, lze předpokládat, že jen při provozu firmy Hajdik, a.s. vzroste spotřeba

www.obec-lesna.cz

Zpravodaj

10

Obce Lešná

minimálně desetinásobně celkové spotřeby a proleje se káděmi s chemikálijemi pro galvanovnu
a vytéct má v čističce Juřinka. Zdá se to být neuvěřitelný výsledek propočtu spotřeby a bilance
pitné vody v průmyslové zóně Lešná. Buď je to mylný výpočet projekční firmy EP Rožnov, a pak jsou
podobně neuvěřitelné výpočty o produkci jedovatých karcinogenních těžkých kovů, které vzniknou při
galvanování, anebo je to pravda a pak zde bude bezostyšně docházet ke drancování přírodních zdrojů
posvěcené státními orgány. Anebo, není to nakonec dobrá zpráva bodrých a neochvějných valachů
z VaKu celému světu, že vody je dost a všechny ty výpočty a strachy Ministerstva živ. prostředí o vodu
nejsou na místě?
Místním šetřením členy komise žiotního prostředí obce a spolku Za zdravé Lešensko přímo u zdroje, to
vypadá, spíše naopak. Potom je na místě otázka: až bude vody kritický nedostatek, komu VaK zastaví
kohoutky? Nám občanům, nebo firmě Hajdik, a.s.?
Za spolek Za zdravé Lešensko Ing. Leo Buchta.

Třídění odpadu podruhé
V tomto příspěvku se opět vracíme k ožehavému tématu, jímž je ODPAD a jeho TŘÍDĚNÍ.
Důvody třídění můžeme shrnout do několika bodů:
-

Tříděný odpad nekončí na skládce – šetří se tak místo v přírodě a v našem okolí.
(Směsné odpady většinou už nikdo netřídí a popeláři je vozí rovnou na skládku, v lepším
případě do spalovny). Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně téměř 200 kg směsného odpadu.

-

Vytříděný odpad je možné dále využít a ušetřit tak PRIMÁRNÍ SUROVINY, JAKO UHLÍ,
DŘEVO, ROPU NEBO RŮZNÉ RUDY.
(K výrobě nových věcí se využije vytříděný odpad, takže se nemusí zbytečně plýtvat přírodními
zdroji a těžit vzácné suroviny. Recyklací jedné tuny papíru se ušetří 1,1tuny dřeva.

-

Recyklací odpadu pomůžeme ušetřit značné množství energie a zároveň pomáháme
snižovat množství produkovaného CO2.
(Vždy je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděných odpadů než ji vyrábět z primárních
surovin. Využitím střepů lze snížit vznik CO2 při výrobě nového skla o více jak 40%).

-

Tříděním odpadů významně šetříme přírodu.
(Jen tříděním papíru se ročně zachrání skoro 2 miliony stromů)!

-

Tím, že třídíme odpady, šetříme i svoje peníze.
(Pro někoho je důležitá motivace finanční. Například na směsný odpad po pořádném vytřídění
potřebuje menší popelnici. Navíc pro vesnici, kde žijeme, jsou náklady na tříděný odpad nižší
než náklady na směsný odpad odvážený na skládku. Tříděním se ušetří peníze, které se dají
použít jinde, třeba na stavbu nového hřiště?). Průměrně stojí obce v ČR směsný odpad 18x více
než odpad vytříděný.

Obec Lešná má smlouvu s odpadovým Centrem Bystřice pod Hostýnem, kam se sváží odpad netříděný,
ale lze zde zavážet i objemnější odpad (viz odkaz na stránkách obce http://www.obec-lesna.cz/nabidky-sluzeb-obcanum/).
A co tříděný odpad?
Obec Lešná má v každé místní části umístěny tři kontejnery pro třídění odpadu využitelných složek
komunálních odpadů s druhovým rozlišením: papír, plasty, sklo.
Otázkou je, zda je jejich počet v místních částech dostačující. Je prokázáno, že v domácnostech se
produkuje stále více odpadu. Kdo třídí, velice dobře to zná!!!
Co nepatří do kontejnerů na sklo?
Zrcadla, keramika, porcelán, autosklo, drátovaná a pokovená skla.
Co nepatří do kontejnerů na plasty?
Znečištěné nádoby nebo obaly (od chemikálií nebo i mastných výrobků), bioplast, celofán, drobná
elektronika, linoleum, molitan.
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Jak správně třídit znázorňuje tabulka třídění odpadu z domácností (zdroj: www.AVE.cz)

Co nepatří do kontejnerů na papír?
Povoskovaný papír, fotografie, kopírovací papír, znečištěné obaly od stavebních hmot, obaly od vajec či
ruličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, neboť jsou vyrobeny z již 7x recyklovatelného
papíru, který nemá další uplatnění).
Jaké typy odpadu vždy odvážejte do sběrného dvora?
Staré koberce, starou elektroniku (lednice, počítače), baterie, chemikálie, matrace, suť, kovy, autosklo,
bakelit, dřevo a dřevotříska, linoleum.
Kam odpad pak putuje?
Svezený tříděný odpad se odváží na třídící linky, kde dochází k dalšímu vytřídění odpadu. Již vytříděný
odpad se dále třídí dle kvality nebo např. barvy či dalšího poddruhu odpadu. Následně dochází k jeho
lisování a pak materiálovému využití.
V České republice je to společnost AVE CZ, která zajišťuje pravidelný i individuální odvoz tříděného
odpadu. Disponuje vlastními třídícími linkami, které tvoří koncové zařízení systému sběru separovaného
komunálního odpadu z okolních měst a obcí. Ve Zlínském kraji má pobočku společnost AVE na Vsetíně.
Zákon o odpadech upravuje obecně podmínky, ať už se jedná o podnikatele či nikoliv. Tento zákon
ukládá každému, tedy i podnikatelům, obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství a řídit se kritérii jejich likvidace.
Bohužel je smutné, že někteří občané stále odpad netřídí a vytvářejí v přírodě „černé skládky“ anebo třídí
nesprávně a v barevných kontejnerech se ocitají „objekty různých materiálů“.
Nebezpečný odpad je takový odpad, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje
negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké
další nebezpečí. V naší obci se nebezpečný odpad sváží 2 x ročně nejčastěji v na jaře a na podzim.
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Biodpad - kam s ním? Obec Lešná v minulých letech umožnila občanům pronájem kompostérů. Vyvstává
další otázka: Jsou dostačující?
Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě kompostu navracet zpět
do půdy. Tříděním bioodpadu se rovněž snižují náklady na svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu a přispívá se ke zlepšení životního prostředí.
Mezi bioodpad patří:
Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.
Mezi bioodpad nepatří:
Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Na zvážení je otázka, zda kdybychom měli v naší obci kontejnery na bioodpad, byly by tyto naplňovány
průběžně a zároveň se tak předcházelo pálení větví, listí, atd. či zaplňování přistavovaných velkých
kontejnerů na objemný odpad, které jsou centrálně v místních částech plněny i odpadem ze zahrad?
Děkujeme, že třídíte odpad a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí!
Podrobnější návod na třídění odpadů v Česku lze nalézt na webových stránkách:
http://ciselnik.artega.cz/znaceni_trideneho_odpadu.php
Za spolek Za Zdravé Lešensko a komisi životního prostředí
Yveta Odstrčilíková

Základní škola Lešná
Několik postřehů ze školního klubu
Školní klub je určen pro starší žáky, a to od 5. do 9. třídy. Vzhledem k tomu, že naše základní škola
má ve volnočasovém vzdělávání 3 oddělení a všechna tato oddělení jsou kapacitně naplněna, došlo
k situaci, kterou bylo nutné vyřešit převedením některých žáků ze 4. třídy. Je to pro vychovatele skutečně
namáhavé, protože se v jedné třídě sejdou žáci s velkým věkovým rozdílem, a to od 9 do 14let. Je jasné,
že žák 4. ročníku má jiné nároky a požadavky na aktivity po vyučování. Proto jsou v našem oddělení
povoleny mobilní telefony a to v době po obědě na dobu 30 minut. Po této odpočinkové části nastává doba
aktivit, které si děti formou anonymní ankety vybraly. Na každý den máme zvolený jiný program, který
se přizpůsobuje jednak počasí a jednak počtu žáků v daném dni.
Já osobně nechci, aby ŠK byl jen jakousi teplou čekárnou na autobusy, nebo rodiče, kteří si vyzvednou své
dítě po splnění svých pracovních povinností.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení naší školy, že nám umožnilo postupně dovybavit zařízení ŠK.
K Vánocům jsme dostali 4 relaxační vaky a krásnou sestavu velkých, molitanových kostek, které jsou
využívány jak k relaxaci, tak ke stavění domečků, kde si děti hrají.
Přeji nám všem krásný vánoční čas a hodně radostí v novém roce 2020.
Za školní klub Kamila Zavadilová

Divadelní představení v anglickém jazyce
Žáky druhého stupně čeká 11. prosince divadelní představení v anglickém jazyce s názvem „Last wish“.
Inscenaci sehrají členové Divadelního centra Zlín.
Jedná se o nestátní profesionální divadlo, jehož členové se tentokrát při tvorbě nechali inspirovat
příběhem Jana Wericha - Král měl tři syny, děj však zasadili do moderní doby a přidali nádech komedie.
Děti se předem připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají.
Mgr. P. Kršková
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Žáci základní školy získali 2. místo
v Hejtmanově poháru pro rok 2019
Dne 6. listopadu letošního roku se vypravili 4 žáci druhého stupně
do Prahy, aby v Brožíkově sále na Staroměstské radnici převzali
cenu a peněžní poukázky za 2. místo hejtmanské sportovní výzvy.
Byli to zástupci celé školy, neboť zapojení všech žáků je podmínkou
účasti v soutěži. K získání mety nejvyšší chybělo pár bodů, ale
cennější je spolupráce a zábava při plnění úkolů. Děkujeme Mgr.
Editě Žnivové, která se žáky úkoly plnila.
Současně sportovně blahopřejeme lepším – žákům Základní
a mateřské školy v Choryni, kteří obhájili prvenství z loňského roku.

Mgr. Milada Šindlářová

Zdravé mlsání ve škole
Žáci I. stupně děkují pracovnicím Ovocentra ve Valašském Meziříčí
za ochutnávku ovoce a zeleniny a také za ukázku jejich zpracování
na smoothie. Někteří žáci poprvé ochutnali špenátové smoothie
nebo smoothie z červené řepy. Kdo neměl chuť, mohl dle libosti
„zobat“ známé i méně často konzumované druhy ovoce i zeleniny,
čehož žáci opravdu s chutí využili. Jako bonus obdrželi samolepky,
záložky a vzdělávací materiály. Pro povzbuzení již tak dobré nálady,
mohly děti vyzkoušet veselé kostýmy.
zapsala Mgr. Milada Šindlářová
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Advent ve školní družině
Oddělení barvičky
Po barevném podzimu, který jsme si dětmi užili sbíráním
přírodnin, tvořením výrobků, pouštěním draků a také výletem
do kina do Valašského Meziříčí, nastává jedno z nejkrásnějších
období v roce, čas adventu. Začínáme vyrábět adventní věnce,
zpívat koledy, recitovat vánoční básně a trénovat na vystoupení
při rozsvícení vánočního stromečku v naší obci.
Pomalu nasáváme vánoční atmosféru a chtěli bychom
ji zpříjemnit i Vám. Rádi bychom Vás pozvali na pátek
29. 11. 2019 na 16:00 hodin k obecnímu úřadu v Lešné.
Moc se na Vás těšíme.

Děti ze školní družiny
a vychovatelka Kateřina Tichánková.

Oddělení pastelky
Ve ŠD se brzy rozloučíme s podzimem a začne dětmi tolik očekávaný adventní čas.
Postupně zapálíme čtyři svíce na adventním věnci, budeme si vyprávět o různých
tradicích patřících k Vánocům. K Vánocům také neodmyslitelně patří vánoční básně
a zpívání koled, se kterými děti školní družiny vystoupí 29. 11. na rozsvěcování
vánočního stromečku.
Dne 9. 12. navštívíme Zámek Lešná, kde je pro nás přichystán program: „VÁNOCE
NA ZÁMKU“. Společně upečeme a nazdobíme perníčky, ze kterých vyrobíme vánoční
svícny, které si děti odnesou domů. Ve středu 18. 12. rozbalíme dárečky pod naším
vánočním stromečkem.
zapsala Radana Zetková
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Poděkování
V letošním školním roce se podařilo získat vedoucí na spoustu zájmových kroužků a mimoškolních činností
pro naše žáky (angličtina mladší žáci, angličtina starší žáci, keramika, výtvarný kroužek, vařečka, ruční
práce, sportovní kroužek, atletika mladší žáci, atletika starší žáci). Mimo tyto činnosti ještě trénujeme
po vyučování řečové dovednosti, starší žáci jezdí na ISŠ ve Valašském Meziříčí do kroužku technických
dovedností. Mimo to se mohou žáci vzdělávat ve hře na kytaru a v náboženství.
Děkuji všem vedoucím kroužků, protože práce to je nelehká, ale důležitá.
Poděkování patří též panu Vladislavu Grygaříkovi z Jasenice, který nám sponzorsky provedl zabezpečení
některých zámků školy. Všech finančních příspěvků do Nadačního fondu nebo sponzorsky provedené
práce si velmi vážíme.
Všem přátelům základní školy přejeme kouzelné Vánoce, hodně štěstí a radosti v kruhu těch, kteří jsou
Vašim srdcím nejbližší.

Mgr. Milada Šindlářová, ředitelka školy

Beseda s cyklistou Svaťou Božákem
V podvečer 20. 11. 2019 zavítal do naší obce ultra-maratonský cyklista pan Svaťa Božák. Beseda se
konala v zasedací místnosti Obecního úřadu. Tento, rodák z nedalekých Branek se od roku 2003 věnuje
jako amatér vytrvalostní cyklistice. Na závodech se pravidelně umísťuje na prvních místech. Na takovéto
úrovni se u nás tomuto druhu sportu věnuje jen asi 6 cyklistů. Absolvoval mnoho ultra-maratonů, včetně
nejtěžšího cyklistického závodu planety RACE ACROSS AMERIKA, kde závodníci musí zvládnout několik
tisíc km v limitu do 12 – ti hodin (počítáno i s přestávkami a spánkem). Než, se mohl takového závodu
zúčastnit, musel natrénovat mnoho tisíc km jak na kole, tak i na trenažéru. Musel se zúčastnit nominace
na tento závod, a do tří let na tento závod nastoupit.Poprvé se tak stalo v roce 2012, kdy trasu dlouhou
4818 km napříč Amerikou absolvoval za 10 dnů, 15 hodin a 41 minut.Skončil tak na pěkném 6.místě.

O této zkušenosti napsal knihu „Kdo spí, nevyhraje“.Název pramení z faktu, že kdo během závodu spí
více než hodinu denně, je bez šance na vítězství.Následující roky se zúčastnil několika jiných evropských
ultra-maratonových cyklistických závodů, jako například v Rakousku či v Irsku, kde v roce 2018 skončil
na krásném druhém místě, kdy celé Irsko objel za 106 hodin a 36 minut. Stal se tak 1.čechem. který
to dokázal. V roce 2017, kdy měl už zajištěnou nominaci z roku 2012 odletěl spolu se svým týmem
v celkovém počtu 9 osob do Ameriky. Tato cesta se mohla uskutečnit jen díky větším sponzorům jako jsou
především větší firmy, tak i díky tzv. srdcařům, což jsou sponzorské dary od jednotlivců. Celkové náklady
se vyšplhaly na 1 200 000,– kč. Jen samotné startovné přišlo na 3500 amerických dolarů. Cestu napříč
Amerikou od západu na východ absolvoval od 13. do 25. 6. Délka trasy byla 4960 km a Svaťa Božák ji
zvládl ve skvělém čase 10 dní, 23 hodin a 22 minut. Na start v Oceanside v Kalifornii nastoupilo 27 mužů
a 3 ženy. Do cíle dojelo 18 mužů a 3 ženy. V týmech, které měly 2 – 8 členů se střídali členové po štafetách
a nejlepší tým dorazil cíle v počtu 8 členů za 5 dní,5 hodin a 5 minut. Jednotlivci jeli non-stop, délka spánku
byla v rozmezí od 45 minut do 2,5 hodiny.15. 6. zažil i náš cyklista oslavu svých 40 – tých narozenin. Celý
závod má i svá specifika, jako je trasa za plného provozu, spousta kontrol, doprovodné vozidlo muselo
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být ve spojení s pořadateli a hlásit veškeré důležité momenty či překážky. Členové doprovodu museli
mít bezpečnostní vesty a vozidla označená číslem cyklisty, kterého doprovázejí. Trasa, vedla přes 12
amerických států. Cyklisté museli zvládnout všechny extrémy, a to především teploty až +47 st. C a naopak
v noci – 3st.C. Nejvyšší vrchol Wolf Creek 3309 m.n.m a nejnižší – 5 m pod m.Celá trasa byla rozdělena
do 3 časových úseků. Pokud by je závodník nestihl včas, byl diskvalifikovaný. V noci musel doprovodný
vůz jet za cyklistou max. 250merů, i ve dne muselo být kolo osvětlené. V doprovodném autu byly 2
náhradní kola, další náhradní díly, oblečení, potraviny. Všechny díly a věci k provozu závodu musely být
certifikované a před samotným závodem prošly důkladnou kontrolou.Druhým doprovodným vozidlem byl
obytný autokaravan, kde bylo zázemí pro odpočinek a přípravu jídla po celé trase.Komunikace s cyklistou
probíhala přes mikrofon, kdy byl podle iteniáře určován směr jízdy.V každém státě jiní pořadatelé jezdili
po trase a prováděli různé kontroly a při 6 penalizacích dochází k diskvalifikaci.Jezdci trpí únavou,
bolestmi i halucinacemi.Všechno tohle Svaťa Božák, který při svém 1.ultran’maratonu získal číslo 455
skvěle zvládl, za což mu patří velký dík a obdiv nás přítomných.Samotný závod se jezdí v Americe od
roku 1982. Motto Svaťi Božáka zní: „TĚLO DOKÁŽE TO, CO MU HLAVA PORUČÍ“. Tím chce říct, že se
v příštím roce pokusí už po třetí jet tento nejtěžší ultramaraton napříč Amerikou. Je jen škoda, že tuto
opravdu zajímavou přednášku doplněnou poutavým vyprávěním spolu s dokumentovanými snímky z celé
trasy závodu si přišlo poslechnout jen pár posluchačů, a to i přes to, že této akci byla dána dostatečná
propagace.

Navštivte Muzeum regionu Valašsko

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
V letošním roce došlo v našem zámku k výrazným změnám a to po pokud se týká personálního obsazení.
Nastoupilo nové vedení, které se skládá ze zaměstnanců muzea Kinských ve Valašském Meziříčí.
Tento zámek totiž prochází rekonstrukcí, a tak jeho zaměstnanci našli uplatnění u nás. Doposud však
není obsazena funkce kastelána. Doufáme, že tomu tak nastane v příštím roce. I přes tento handicap
celý tým funguje skvěle a přinesl s sebou mnohé nové nám neznámé náměty. Prvním z nich byla
SOVÍ NOC, která odstartovala 5. 3. zámeckou sezonu letošního roku.Ve spolupráci s Ornitologickou
stanicí v Přerově se uskutečnila tato zajímavá akce, kdy si návštěvníci v zámeckém sále vyslechli
přednášku o všech sovích zástupcích, doplněnou o ukázku živých exemplářů. Po setmění se pak
všichni zúčastněni přesunuli do zámeckého parku, kde došlo k pokusu o přilákání sovích partnerů na
akustický záznam.
5. 4.–26. 5. se konal v 1.ptře zámku výstava ORIGAMI skládání rozličných motivů z papíru.
K vidění byla pozoruhodná díla předních foyerů z České origami společnosti. Základní osu tvořily
exponáty trojice známých „skládačů“ Františka Grebeníčka, Víta Masopusta a Jiřího Grebeníčka.
Japonské origami vzniklo přibližně v 9.století. Zpočátku sloužilo pro náboženské obřady a výzdobu
šintoistických svatyní. Od 17.století začalo stoupat v oblibě jako zábava, a postupem času se stalo
uznávaným uměním. V Evropě se vyvinulo zcela nezávisle, a to nejpozději ve 13.století. K jeho baštám
patří zejména Španělsko.
13. – 22. 4.–Velikonoce na zámku – květinové dekorace vytvořili studenti Střední školy pro sluchově
postižené ve Val.Meziříčí. Velikonoční výzdoba byla doplněna o velikonoční kraslice, či prostou
venkovskou výzdobu s tradičním velikonočním pečivem.
13. 4.–27. 10.–Kvetoucí ornamenty – odpověď na otázky co která květina znamená, a které rostliny
jsou nejčastější uměleckou předlohou, mohli zájemci zjistit na výstavě věnované symbolice ukryté
v květinových ornamentech.
18. 5. - Prosluněné sobotní odpoledne využilo nemalé množství návštěvníků k účasti na květinové
slavnosti. Kromě komentovaných prohlídek, rozkvetlého parku a historických interiérů se nabízela
přítomným možnost skládání origami, přednáška o využití bylin a květinový jarmark. K tanci
a poslechu hrála cimbálová muzika RADEGAST. Akce byla pořádaná ve spolupráci se spolkem Za
zdravé Lešensko.
8. 5.–Vítání ptačího zpěvu – komentovaná vycházka pro veřejnost s pozorováním ptáků a ukázkou
odchytu do nárazových sítí. Po procházce parkem se zájemci vydali až k Choryňskému rybníku.
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24. 5.–Noc kostelů – kromě interiéru kostela sv. Michaela archanděla byli návštěvníci zváni i do
zámeckých interiérů, kde je přivítali průvodci v dobových kostýmech.
8. 6.–27. 10.–Myslivost – minulost a současnost. Návštěvníci se mohli seznámit s dnes již téměř
zapomenutými způsoby honů a lovů zvěře, zajímavostmi z oblasti pytláctví, sokolnictvím, i zvěří
dnešní krajiny. Nechyběla ani výstava loveckých trofejí, Mysliveckého spolku Háj Lešná. Při zahájení
8. 6. byla sokolnická schow, přehlídka loveckých plemen psů a ukázka jejich práce - vábení různých
druhů zvěře, mysliveckou edukaci či vystoupení loveckých trubačů.
2. 7.–1. 9.–Zámecké letní dobrodružství – aneb „Hledání pokladu“. K získání indicií pro objevení
truhlice s pokladem stačilo vyřešit několik úkolů. A tak jsme mohli denně potkávat zejména rodiče
a prarodiče s dětmi jak v zámku, tak i v parku, kteří byli zahloubáni do plnění daných úkolů.
17. 9.–27. 9.–Já jsem malý mysliveček – program pro školy navazující na výstavu o Myslivosti.
10. 9.–Netopýří noc - tato akce, kdy se přítomní dozvěděli mnoho neznámého ze života těchto
zvířat proběhla ve spolupráci s AOPK Olomouc. Přednáška byla doplněna o ukázku živých exponátů
a určování druhů žijících v zámeckém parku.
1. – 6. 10.–Výstava živých hub – ukázky právě rostoucích hub doplněna procházkou parkem s Jiřím
Novákem a Mykologická poradna. Součástí byl i lektorský program pro žáky MŠ, ZŠ a středních škol
pod názvem „Není houba jako houba“.
25. a 26. 10.–Strašidelný zámek“ – interiéry vyzdobené tématickými dekoracemi, prohlídky
doplněné tajemnými historkami s valašskými strašidly, to byl strašidelný zámek. Jako doplnění
strašidelný kvíz a tvořivá dílna, výroba vonných pytlíčků, lucerniček a dušičkových dekorací.Za oba
dva dny konání této akce navštívilo náš zámek úctyhodných 800 návštěvníků.
21. 11.–Uspávání broučků – v tomto podzimním odpoledni se opět sešlo asi 300, především dětí
s doprovodem dospělých, aby si děti mohly nejprve v dílničkách pomalovat kamenné oblázky, či
vystřihnout různé skládačky. V 17.hod. se přítomni usadili na lavičky, které tvořily půlkruh na louce.
Na průčelí zámku mohli malí i velcí diváci zhlédnout filmovou projekci černobílé pohádky Ferda
mravenec z dílny Hermíny Týrlové z roku 1942.Divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice potom
zahrál převedení Ferdova příběhu v moderním pojetí dnešní doby. Na závěr přítomné děti i s dospělými
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absolvovali procházku zámeckými cestičkami s lampiony a došlo k uložení broučků k zimnímu spánku.
Cely hezký podvečer ukončily děti naší lešenské ZŠ svým krátkým hudebním vstupem.
Adventní dílny budou 24. 11. a dále potom 1., 8. a15. 12.
Od 24. 11. do 22. 12. můžeme obdivovat výzdobu zámeckých
interiérů, které opravdu velice vkusně, pod vedením Mgr. Kamily
Valouškové vytvořili zaměstnanci zámku, a to s pomocí kouzelných
dekorací z IRISY, a doplněné květinovými vazbami od p. Aleny
Horákové, nebo vlastními výtvory, jako je např. velký adventní
věnec umístěný na studni na nádvoří.15. 12. bude ukončena
letošní zámecká sezona, kdy v 16.00 vystoupí 50 členný pěvecký
sbor CVRČCI ze Starého Jičína v hraném představení.

sepsala Eva Zajíčková, kronikářka

SDH Perná
Středověký den na Perné
8. června 2019 proběhl na Perné Středověký den. Místní sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s myslivci z Perné zajistili pro
děti i dospělé bohatý program. Kromě soutěží si děti vyzkoušely
jízdu na koni, skákací hrad a nechaly si namalovat obrázky na obličej.
Nechyběla ani ukázka souboje rytířů. Vyvrcholením akce pak byl
kejklířský workshop a večerní ohňová show skupiny BocaFuego.
Letošní akce se zúčastnil zatím rekordní počet dětí a to 95.
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Co chystáme na Perné dále?
7. 12. 2019 – od 15 hod. Mikulášské odpoledne
1. 3. 2020 - tradiční končinová pochůzka obcí
7. 3. 2020 - divadelní představení Divadla Schod

SDH Vysoká
Nohejbalový turnaj na Vysoké
V neděli 8. září se na hřišti
vedle bývalé školy uskutečnil
již 17. ročník nohejbalového
turnaje
MEMORIÁL
LEŠKA
KOSŇOVSKÉHO, o pohár starosty
SDH Vysoká.
Začátek turnaje byl vyhlášen na
14. hodinu a hrálo se systémem
každý s každým. Přihlášeno
bylo celkem 6 družstev po třech
hráčích a tak se bylo celou dobu
na co dívat. S favorizovaných
družstev „Hoblík“, Věčně mladí“
a „Mladí“ si po napínavém souboji
putovní pohár odneslo družstvo
„Mladých“ ve složení Daniel
Juříček, Martin Bednařík ml.
a Tomáš Jiříček.
Pořadatelé děkují fanouškům,
hráčům a všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizování turnaje.
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Hodový fotbal na Vysoké
Po vydařené sobotní hodové zábavě se v neděli 8. října v odpoledních hodinách uskutečnil tradiční
hodový fotbalový zápas „ženatí – svobodní“. Teplé a slunečné počasí přilákalo velké množství
fanoušků všech věkových kategorií. Mužstvo svobodných si v prvním poločase vypracovalo gólový
náskok 5:1, který se již ženatým nepodařilo v druhém poločase dorovnat - konečné skóre 8:6 pro
svobodné. Děkujeme všem fanouškům za podporu a hráčům za kvalitní sportovní výkony a nasazení.

Za místní SDH Ing. Petr Jiříček

SDH Příluky
Pozvánky
Kulturní komise pro vás připravuje přednášku o historii obce Lešná s archivářem Mgr. Zdeňkem Pomklou.
Přijďte si doplnit informace o rodné obci. Přednáška se bude konat počátkem února, termín bude upřesněn.
Další akcí na kterou vás srdečně zveme, bude rockový ples, který se uskuteční 22. února 2020 v KD v Lešné.
Účinkují The Syrup a Rockoví lišáci.
SDH Příluky a Mštěnovice a kulturní komise zvou děti a rodiče Mikulášskou nadílku s pohádkou, která
proběhne 7. 12. 2019 v Přílukách v restauraci Siréna od 15:45 hod. Loutkové divadlo ROLO uvede pohádku
O dráčkovi, který se bál. Začátek představení je v 16 hod. Poté přijde Mikuláš.
A ještě jedna akce počátkem příštího roku, na kterou si vás dovolujeme pozvat - 8. 2. 2020 budeme v Přílukách
znova po roce koštovat pálenky a pečené dobroty. Zapište si termín do kalendáře a dejte chladit slivovičku.
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Lampionový průvod v Přílukách a Mštěnovicích
1. 11. 2019 ve večerních
hodinách
prošel
našimi
vesnicemi
lampionový
průvod.
Cestou
musely
děti prokázat, že se nebojí
žádných strašidel ani úkolů.
Nezalekly se zombíků, ale
muž s motorovou pilou byl
děsivý. Bradavicemi prošly
s odvahou, vždyť kouzelný
svět Harry Pottera je jim
blízký. Obtížnější to bylo
s
pavoučicí,
netopýry
a
duchem
od
kaple.
Chcete-li se chvilku bát,
přijďte za rok zas.

Za SDH Příluky a Mštěnovice a kulturní komisi Pavla Holmanová.
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ZKO Valašské Meziříčí
Rádi bychom vám představili základní kynologickou organizaci Valašské Meziříčí, která se nachází
mezi Lhotkou nad Bečvou a Valašským Meziříčím, kde fungujeme již třetím rokem.
Věnujeme se hlavně sportovní kynologii, která se skládá ze stop, poslušností a obran. Někteří naši
členové se věnují i pasení ovcí, noseworku, dogdancingu, agility a obedienci. Naše organizace
podporuje děti a mládežníky, kteří jsou vedeni ke správné komunikaci se svým psem. Mládežníci se
pravidelně účastní závodů, zkoušek a již 2x mistrovství mládeže. Naše základna se pyšní různými
plemeny psů., od německých ovčáků, australských ovčáků, bílých švýcarských ovčáků až po boxery,
americké stafordšírské teriéry či border kolie.
Jako organizace pořádáme několikrát do roka různé kurzy poslušnosti pro štěňata, tzv. psí školku,
kde se pejsci naučí základní povely a triky. Jednou z hlavních náplní kurzů je i socializace, která je
důležitá pro zdravý rozvoj štěněte a pro komunikaci s ostatními pejsky.
V září 2019 se uskutečnil 2. ročník Valašského závodu, který se konal na fotbalovém hřišti ve Lhotce
nad Bečvou. Tímto děkujeme za možnost pořádat závod již podruhé na tomto místě panu Pavelkovi
a obci Lešná. Tohoto závodu se zúčastnilo 35 psovodů a zhruba stejný počet diváků, mezi nimiž byli
i obyvatelé Lešné a Lhotky n. B. Výtěžek z každého závodu putuje na dobročinné účely, první i druhý
ročník závodu jsme podpořili Nadační fond dětské onkologie Krtek. Výtěžek ze 3. ročníku Valašského
závodu v roce 2020 bude věnován Nadačnímu fondu Jonášek.
Naši členové se v roce 2019 zúčastnili několika závodů ve sportovní kynologii v různých krajích, čímž
reprezentujeme ZKO Valašské Meziříčí.
Rok 2019 byl bohatý i na závody mimo svět sportovní kynologie. Zúčastnili jsme se Hard Dog Race
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Base v Opatově. HDR je překážkový závod se psem, kdy se psovod se svým psem musí dostat přes
12 překážek a 6km motokrosovou dráhou a lesem do cíle. Překážky jsou například tunely, podplavání
překážky v potoce, brodění bahnem a mnoho dalších. Další běžecký závod byl Charitativní běh Jarcová,
kdy výtěžek z akce putoval na Azylový ranč Valkýra. Na tomto závodě se někteří naši členové umístili
na nejlepších pozicích.
Dalšími našimi aktivitami jsou ukázky pro veřejnost, kde vystupujeme se svými psy na ukončení
předškolní docházky před prázdninami, dětských dnech a akcích pro děti a jejich rodiče. Nejdříve
předvádíme poslušnost pejsků ve skupině a poté následuje ukázka obran. Po ukázce obran si děti
nebo jejich rodiče mohou vyzkoušet figurování psa. A nakonec si děti mohou porovnat sílu psa a svou
sílu při přetahování.
V neposlední řadě bychom Vás rádi pozvali na Společný výšlap na Lhoty, který se koná každý rok před
Vánoci. Tento výšlap je věnován pomoci opuštěným pejskům a konal se v roce 2019 již po čtvrté pod
záštitou ZKO Valašské Meziříčí. Lidé mohou přispět věcnými dary, jako jsou deky, misky, granule,
pamlsky a další a poté jsou věci předány Azylovému Ranči Valkýra.
Více informací o našich akcích a celé naší organizaci naleznete na https://www.zkovalmez.cz/
a na FB: ZKO Valašské Meziříčí
Za ZKO Valašské Meziříčí Ing. Lucie Ručková

www.obec-lesna.cz

ZIMA 2019

Zpravodaj

Obce Lešná

„periodický tisk územního samosprávného celku“ - čtvrtletník, vydává OÚ Lešná, IČO: 00303992,
DIČ: CZ00303992 registr číslo MK ČR E 13244, povoleno Okr. úřadem Vsetín,
referát kultury dne 1. 12. 1992.
Redakční rada: Pařenicová Zdenka, Škrlová Hana, Oravová Petra
Tisk: GRAFIA NOVA s.r.o., Zašová • Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Tel. čísla OÚ Lešná: 571 635 011,
E-mail OÚ Lešná: obec-lesna@obec-lesna.cz, webové stránky: www.obec-lesna.cz

