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Slovo na úvod
Vážení a milí spoluobčané,
venku prožíváme první horké dny letošního léta
a někteří doufáme, že nebudou poslední, jiní zase, že
jich nebude moc. Ale příroda nakonec sama rozhodne, kdo bude spokojenější, a já věřím, že ke konci roku
budeme všichni vzpomínat na tyto, teprve nadcházející
dny, jen v tom dobrém.
Tyto řádky ale píšu, abych shrnula první půlrok roku
2021. Už v prosincovém článku v minulém roce jsem
zmiňovala všude přítomný Covid 19, kde jsme věřili, že
na jaře a v létě 2021, již bude minulostí.
Všichni víme, že jaro bylo zatím nejhorší období,
i když v naší obci se největší počet nemocných projevil již koncem roku 2020. Přesto se ale zastavil veškerý
společenský život, děti nechodily do školy, školky. Postupně se začalo očkovat a věřím, že většina z Vás překonala strach z ne úplně vyzkoušených vakcín a nechala se
očkovat. Tady souhlasím s názorem, že jenom očkování
nám může pomoci zabránit opakování podzimní vlny,
i když nic není úplně jisté a vir nás může opět potrápit.
Přesto, že byl utlumený společenský život, na obci
jsme dále připravovali projekty, které chceme realizovat
v letošním nebo dalších letech. Hned začátkem února proběhla kolaudace dokončené cyklostezky a tato
mohla být tak uvedena do plného provozu. Zbývalo dokončit některé terénní úpravy zejména u gabionové zdi
a v okolí cyklostezky u hřiště. Tyto práce se nepodařilo
dokončit díky nepříznivému počasí konce roku 2020.

Dnes je již cyklostezka úplně dokončena a slavnostní
otevření se připravuje na 10.9.2021, ovšem díky „covidové“ době, bude neveřejné. Ale všichni již cyklostezku
užívají a věřím, že pro velkou většinu je přínosem. Obci
přibylo nemálo ploch pro údržbu a taky to byl jeden
z důvodů, proč jsme se rozhodli koupit zahradní traktor, který bude dobrým pomocníkem obecním zaměst-
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nancům i při údržbě některých ploch okolo cyklostezky, ale
p
i údržbě sportovně
kulturního areálu a hřiště.

První měsíce roku jsou taky obdobím přípravy různých
žádostí na dotace. Požádali jsme o příspěvek Ministerstvo pro
místní rozvoj na opravu mostu „U Zelenků“. Zde jsme bohužel
nebyli úspěšní a pokusíme se příští rok žádost opakovat.
Další žádost šla na Zlínský kraj, kde jsme žádali prostředky o nákup hasičské stříkačky pro jednotku SDH a taky na
nákup protipovodňových pytlů a plničky těchto pytlů. Tato
žádost byla úspěšná a naši hasiči dostanou tak dárek k 100.
výročí založení sboru v celkové hodnotě 300 tis. Kč.
Opakovanou žádost jsme podali i na Ministerstvo vnitra
pro stavbu nové hasičské zbrojnice.
Zde se dozvíme výsledky až v druhé polovině roku a pokud budeme úspěšní, stavba by se realizovala až v roce 2022.
Další žádost o dotaci jsme podali na SFDI, na realizaci
chodníku a přechodu u obecního úřadu, kde budou známy
výsledky až v polovině srpna. Do doby rozhodnutí o výsledku žádosti zastupitelstvo pozastavuje realizaci stavby. Máme
zde již ukončeno výběrové řízení, kde nejnižší nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o., Valašské Meziříčí, ve
výši 761 593,91Kč bez DPH.
Největší investice, které připravujeme realizovat ještě
v letošním roce, pokud budeme úspěšní se žádostí o dotaci
z prostředků SZIF, je stavba nové lesní cesty s názvem projektu „Rekonstrukce lesní cesty Strakov“. Zde máme již ukončený marketingový průzkum a vítězem je firma HDC work
s.r.o., 753 62 Potštát, Zámecká 1, která nabídla cenu ve výši
5 872 640,70 Kč včetně DPH. Ve smlouvě je ovšem podmínka, že pokud neobdržíme dotaci z prostředku SZIF, nebude
stavba realizována.
Současně s touto žádosti jsme žádali SZIF i o prostředky na „Rekonstrukci lesní cesty Snozový potok“, kde je taky
ukončen marketingový průzkum a je známá vítězná firma.
Zde je taky vítěznou firmou firma HDC work s.r.o., 753 62
Potštát, Zámecká 1, která nabídla cenu ve výši 3 502 303,53
Kč včetně DPH. Tyto stavby bychom v případě obdržení dotace realizovali až v roce 2022.
Mimo přípravu akcí, které by se měly realizovat za pomoci dotačních prostředků, jsme připravovali i realizace akcí,
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které zastupitelstvo schválilo hradit z vlastních prostředků.
Vybírali jsme zhotovitele přeložky místní komunikace u č. p.
144, která souvisí ještě se stavbou cyklostezky. Současně jsme
poptávali i zhotovení sjezdu k nové zbrojnici. Přeložku místní komunikace bude realizovat firma Martin Urban, Lhota
u Vsetína, v celkové hodnotě 618 922,76 Kč bez DPH. Práce
by měly být zahájeny začátkem července. Sjezd ke zbrojnici
bude realizovat firma OPEN RE-ECO, Jiráskova 701, Vsetín,
v celkové hodnotě 297 165,75 Kč bez DH. Práce by měl rovněž proběhnout v letních měsících.
Dalším projektem, který připravujeme a měl by být realizován o prázdninách, je „Oprava povrchů a schodiště v ZŠ
Leskovec“. Tady bychom rádi využili dotační titul prostřednictvím MAS Hornolidečska, kde bude v těchto dnech vypsána výzva a my podáme okamžitě žádost o dotaci. Protože
z hlediska dotace jsou náklady uznatelné již po podání žádosti, budeme práce realizovat o školních prázdninách. Na
základě marketingového průzkumu je cena akce stanovena
na 422 655,63 Kč včetně DPH a realizovat bude firma Josef
Juřička z Leskovce. Budou vyměněny podlahy ve dvou třídách školy, opraveno hlavní schodiště a taky podlaha v části
mateřské školky.
Škola nás ale zaměstnává i nadále. V květnu se uskutečnila společná schůzka zastupitelů a učitelského sboru ve škole.
Zastupitelé si vyslechli názory a podněty učitelů a prohlédli si
školu. Na základě této schůzky rozhodlo zastupitelstvo již na
zasedání v květnu, že nechá připravit projekt na rozšíření výukových prostor. Bohužel budeme muset zrušit byt v prvním

patře školy. Dnes pracuje komise zvolená zastupitelstvem
na přípravě podkladů pro projektanta. Mimo rozšíření
výukových prostor připravujeme i opravu střechy nad přístavbou školky a nátěr střechy na staré budově. Všechny
tyto akce bychom rádi řešili pomocí dotačního titulu ministerstva financí, kdy dotace dosahují až výše 95% uznatelných nákladů. Na rozhodnutí taky čeká řešení terasy
u školky, jejichž povrch je v havarijním stavu. Zastupitelstvo musí rozhodnout, jak s terasou naložit, zbourat, zastřešit?? Každé řešení má své výhody i nevýhody.
Mimo přípravy projektů jsme taky začali pracovat na
přípravě výkupu pozemků pod cyklostezkou. Byly zapsány GP a obec začne v nejbližší době vykupovat tyto pozemky a uzavírat kupní smlouvy.
Jak vidíte, i když jsme v prvním pololetí nepořádali
žádné kulturní ani společenské akce, tak jsme se na obci
nenudili. Že jsme řešili řadu dalších problémů, vyčtěte
možná i z dalších článků, které zde ve zpravodaji najdete.
Bohužel to byly často sousedské stížnosti, anebo taky dopady nového zákona o odpadech na nás všechny.
Vážení spoluobčané, dovolte mě Vám popřát, přes
všechny možné problémy, pokud možno krásné léto plné
slunce, ale občas i blahodárného deště. Užijte si zaslouženou dovolenou, dětem přeji krásné prázdniny. Chci věřit,
že po prázdninách a dovolených budeme společně zažívat
zase normální podzim, plný i společných akcí, otevřených
obchodů a dětí v normální školní docházce.
Ing. Jana Šťastná, starostka

Volný pohyb psů
V poslední době minimálně jednou
za týden, obdržíme nějakou stížnost
na chování majitelů psů. V řadě případů se jedná o dlouhodobě opakované
stížnosti. Opakované stížnosti sousedů, pošty, dnes i Technických služeb
při svozu odpadů. Prosím teda majitele
všech psů, buďte ohleduplní ke svému
okolí a udržujte své psy pod kontrolou.
Tvrzení, že Váš „pes je hodný a nikomu nikdy neublíží“, bych Vám přála,
aby vydrželo co nejdéle. Ale není ojedinělé, že pes nějakým způsobem může
zranit i vlastního pána, natož cizí dítě,
které může psa nechtěně vyprovokovat
k nějakému nepředvídatelnému kroku.
Nikdo z Vás asi nechce mít před očima
zraněné dítě.
Vždycky se může stát, že pes uteče
a ztratíte nad ním kontrolu, pokud to
bude ojedinělé, nebude si nikdo stěžovat, ale opakovaně to již nelze tolerovat.
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Snažme se tomu předejít maximální možnou měrou a taky dodržovat
o obecně závaznou vyhlášku, která
u nás platí od roku 2011, a zde máte její
zkrácený výpis.
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství
v obci:
-na veřejných prostranstvích
v obci, vyznačených v příloze č.1.
k této obecně závazné vyhlášce je
chovatel povinen zabezpečit psa
tak, aby na veřejných prostranstvích volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval
nebo neobtěžoval občany. Zejména
je povinen vést psa na vodítku,
v případě potřeby nasadit psovi ná-

hubek a usměrňovat chování psa
povely. Chovatel je povinen uklidit případné exkrementy po svém
psovi.
2. Splnění povinností stanovených
v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem
Výčet veřejných prostranství v obci,
na nichž se uplatňuje regulace dle ust.
čl. 1 obecně závazné vyhlášky obce:
- veřejným prostranstvím pro účely
této vyhlášky se rozumí silnice I/57,
místní komunikace, účelové komunikace a přilehlé chodníky v zastavěné části obce, okolí Obecního úřadu
a prostory sportovního a kulturního
areálu, tak jak jsou vyznačeny v grafické části přílohy.
Ing. Jana Šťastná,
starostka
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ODPADY
Vážení spoluobčané,
poměrně často se vracíme ve vydání zpravodaje k tématu odpadů, kde vysvětlujeme pravidla nakládání s odpady v naší obci. Připomínáme, že barevné pytle s logem
TS Vsetín, které nám dnes zajišťují svoz, jsou určeny
jenom pro vytříděný odpad, podle druhu. Přesto se pořád opakuje porušování daných pravidel a letošní jarní
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl toho
bohužel zase důkazem. Řada občanů to nerespektuje
a použije klidně oranžový pytel na smetky ze dvora a ze
zahrady, které by měly patřit do kompostu nebo případně do popelnice. Nebo další rodina použije 4 žluté a 2
modré pytle na likvidaci textilu a podobného směsného
odpadu a byli tentokrát i další, kteří použili pytle k vývozu objemného odpadu. Na podzim byl takový „hříšník“
asi jenom jeden a já věřila, že máme ohleduplné a zodpovědné občany. Samozřejmě i mimo svozy vidím občas
po obci pytle s logem, použité k jinému účelu. Dnes již
platíme za jeden žlutý pytel téměř 23 Kč, 15 Kč za modrý
pytel, za pytle na sklo více než 19 Kč a oranžový na nápojové kartony, nás stojí skoro 14 Kč. Stejnou cenu ale
zaplatíme i za pytel bez loga, který vy si koupíte a použijete na tříděný odpad. Používejte prosím pouze pytle
s logem a správné barvy pro daný odpad. Ostatní pytle
nebudou sváženy.
Vážení občané, nepíšu tyto výtky proto, abych někoho peskovala, ale záleží na každém z nás, jak se budeme
stavět k likvidaci odpadů a kolik obec a potom občany
budou odpady stát. Možná jste zaznamenali v médiích,
že došlo ke změně zákona o odpadech a bohužel každá změna je spíše horší vzhledem k obcím a občanům.
Klade na všechny větší nároky, pokud se týká třídění
a zejména předcházení vzniku odpadů. Nejdůležitější
v novele zákona je, ve snaze snižovat ukládání odpadů
na skládky, navýšení poplatků za ukládání odpadů na
skládku. Je stanoven limit pro letošní rok za uložené
množství směsných odpadů (popelnice, velkoobjemový odpad) do 200 kg na občana a rok. V minulém roce
jsme vyprodukovali cca 170 kg/občana, takže se může
zdát, že máme rezervu, ale každý rok se limit snižuje
a pokud přesáhneme limit, budou se nám platby výrazně navyšovat, pokud se současně nebude dařit snižovat
množství odpadů na občana. Tady je taky důležité, jak
plníte popelnice, neustále připomínáme, že je popelnici
k vývozu přistavovat skutečně plnou, ne poloprázdnou.
Bohužel svozová firma neváží samostatně odpad z každé
obce, ale přepočítává množství odpadů na obec z celkové váhy daného návozu a počtu popelnic v každé obci.
Takže pokud se nám objeví třeba jenom třetina neplných
popelnic, započítá se nám do produkovaného množství
průměrná váha plné popelnice. Tady si uvědomujeme,
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že v současné situaci bude potřeba klást důraz na to, aby
svozová firma vážila odpad samostatně každé obci, abychom měli přesnější obraz o produkci odpadů skutečně
jenom z naší obce.
Ale nejenom svozy odpadů přinášení problémy.
Dalším nešvarem se stává, že někdo se nerozpakuje odložit u kontejneru na drobný elektroodpad věci, které se
do tohoto kontejneru nevlezou, protože nejsou drobným
elektroodpadem, jako je například mikrovlnná trouba
nebo televizor.

Asi všichni víte, že pokud již nemůžete počkat na jarní nebo podzimní svoz, můžete odpad uložit i ve sběrném dvoře ve Valašské Polance, prosím nedělejte nám
skládky uprostřed obce. Taky musím připomenout, že
kontejnery na sklo jsou skutečně jenom na sklo a ne na
plasty, jak se taky často stává, že mezi sklem končí i plastové láhve.
S jarem a dnes již počínajícím létem, se objevuje taky
ukládání odpadů různě v přírodě. Každý chce mít uklizeno doma a v okolí svého domu a nerozpakuje se například vyvézt betonovou suť a vysypat je na louku vedle
cesty, nebo posekanou trávu vyvézt na břeh řeky a podobně.
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Pokud se týká betonové suti, dá se použít někde na
vyspravení nějaké díry v polní cestě, ale je potřeba ji rozbít, nebo uložit tak, aby nehrozilo poškození případného
vozidla jedoucího po této cestě. Větší množství stavební suti je potřeba likvidovat prostřednictvím oprávněné
osoby k likvidaci takového odpadu. U posekané trávy,
máte všichni kompostéry, a pokud vám nestačí, založte
si na svých zahradách další kompost, nebo prostě hromadu, kde si materiál zpracujete. Není dobrým řešením
vyvézt pomalu seno na břeh potoka. Nebo myslíte, že
budeme odvážet materiál, který může každý občan zpracovat a zužitkovat doma na zahradě, na Vsetín - do města ??? Není to paradox ?? To již nemluvím o tom, o kolik
to navýší náklady na likvidaci odpadů v obci. Protože
například minulý měsíc někdo naházel plný kontejner
na biologický odpad větvemi a v podstatě se tam již
nic nevlezlo a vezli jsme skoro „vzduch“ za 6 000 Kč.
Přitom větve jdou poštěpkovat, což obec zajišťuje pouze za úhradu benzínu a do kontejneru se mohla vysypat
jenom štěpka, která by zabrala podstatně méně místa,

a kontejner se mohl doplnit a vyvážet později. Prosím,
trošku přemýšlejme a berme ohled na nás všechny, ale
i na přírodu a okolí.
Vážení spoluobčané, dnes se život na venkově hodně
přibližuje životu ve městě, každý kolem domu má okrasnou zahradu, takřka nikdo nechová žádná hospodářská
zvířata, ani mimo kytky a okrasné keře, nic nepěstuje.
Proto najednou jsou přebytky trávy, se kterou si lidi neumí poradit a rádi by tu odpovědnost svalili na obec. Je
potřeba si uvědomit, že pokud obec bude muset zajistit
likvidaci všech těchto odpadů (trávy, větví apod., které
vlastně odpadem ani nemusí být) dostaneme se nákladově na úroveň měst a taky se budou tomu muset přiblížit i poplatky, kdy stávající výše by zdaleka nestačila.
Věřím ale, že většina z vás si díky tomuto mému povídání uvědomí aspoň některé nedostatky a že se všichni
budeme chovat zodpovědněji jeden k druhému, k obci
i k životnímu prostředí.
Ing. Jana Šťastná
starostka

Jubilanti 2.pololetí 2021
červen
75 let Pavla Holubcová
75 let Zdeňka Vychopňová
80 let Josef Vychopeň
červenec
70 let Pavel Tkadlec
70 let Jana Juráňová
75 let Drahomíra Surá
75 let Miroslav Hromada
80 let Marie Krutková
81 let Josef Miklas
83 let Anna Vychopňová
83 let Josef Holubec
86 let Drahomíra Juráňová
90 let Vojtěška Závodná

srpen
70 let
75 let
80 let
81 let
89 let
90 let

Miroslav Krchňák
Marie Babicová
Marie Šťastná
Jiřina Tkadlecová
Vlasta Hromadová
Marie Lažová

září
84 let

arie Kožená
K
Marie

Narodili se
Výchopňová Daniela
prosinec 20200
Jeřábková Šarlota
únor
Muchová Klára
duben
Přejeme dětem i rodičům hodně radosti a štěstí.
šě í
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říjen
82 let
84 let

Zdeňka Zgarbová
Ludmila Řezníčková

listopad
81 let Antonie Surá
87 let Josef Sábl
89 let František Staněk
91 let Jarmila Šťastná
91 let Marta Hromadová
91 let Božena Opravilová
95 let Elena Hrbáčková
96 let Miloslav Šťastný
prosinec
85 let Helena Labajová
85 let Bohuslava Růžičková
89 let Josef Zgarba
89 let Marie Hrtáňová
90 let Vlasta Zajíčková
91 let Jaroslav Voda

Opustili nás
Marie Řezníčková prosinec 2020
Jan Filgas
duben
Josef Výchopeň
květen
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Informace ze základní a mateřské školy
S blížícím se koncem školního
roku přinášíme souhrn informací
z naší základní a mateřské školy.
Jak všichni víme, také celý letošní školní rok se nesl ve znamení
Covidu. Po zdánlivě poklidném létě
a tolik kritizovaném rozvolnění epidemických opatření v září na začátku
nového školního roku nabrala nová
vlna epidemie nebývale rychlý spád.
To se projevilo nejen v běžném životě
nás všech, ale pochopitelně i na chodu škol a školských zařízení. Nejprve jsme byli nuceni v první polovině
října uzavřít mateřskou školu kvůli
výskytu Covid, několik dní poté následovalo plošné uzavření všech škol.
Zhruba po měsíci se do školy vrátily
děti MŠ a žáci 1.-3. ročníku, v polovině prosince přišla další karanténa
v MŠ. Situace byla značně nepřehledná a změny byly na denním pořádku. Smutné na celé situaci je, že
jako ředitelé škol jsme se mnohdy
tyto nové skutečnosti dozvídali dříve
z médií, než oficiální cestou z MŠMT
či MZ. Další plošné uzavření škol
následovalo od 1.března a trvalo do
12. dubna. Poté, když epidemie začala konečně ustupovat, se konečně
do školy vrátily všechny děti z MŠ
a všichni žáci ZŠ. Vše za dodržení
přísných hygienických opatření, žáci
se musí povinně testovat, je zakázán
zpěv (dřív jsem se mylně domníval,
že toto je možné pouze v pohádkách), žáci nemají tělocvik ani jiné
pohybové aktivity, povinné je zakrytí
nosu a úst rouškou či respirátorem.
Sečteno, podtrženo-žáci 4. a 5. ročníku, kteří si na distanční výuce pobyli
nejdéle, se tak celých 5 měsíců nemohli účastnit prezenční výuky, tedy
celé jedno pololetí!
Že distanční výuka nikdy plnohodnotně nenahradí tu prezenční,
je obecně známá věc. Velmi nám
pomohly zkušenosti z loňského
školního roku, kdy jsme s výukou na
dálku začínali vůbec poprvé. Jako
škola jsme měli sjednocenu výuko-

strana 6

vou platformu, zajištěno technické
zázemí, žáci měli možnost výpůjčky výpočetní techniky, učitelé i žáci
již věděli, co od distanční výuky
mohou očekávat. Věděli jsme také
o náročnosti distanční výuky-jak
pro učitele a žáky, tak pro jejich rodiče. Náročnosti časové i psychické.
Ke konci už jsme toho všichni měli
„plné zuby“ a byli jsme velmi rádi,
když se brány školy znovu otevřely
a my se mohli vzdělávat opět prezenčně. Aklimatizace žáků již proběhla bez větších problémů a s potěšením musím konstatovat, že díky
úsilí většiny zúčastněných se nám
až na výjimky daří plnit učební osnovy a dobrat potřebnou učební látku. Díky rozvolnění již může probíhat tělesná výchova a v učebnách již
není nutné mít zakrytá ústa. Zůstávají stále zvýšená hygienická opatření a jednou týdně testování žáků.
Mezitím na jaře proběhly zápisy
do MŠ i ZŠ, opět bez přítomnosti
dětí a jejich rodičů. Do mateřské
školy od září nastoupí 5 nových
dětí, do 1. ročníku ZŠ pak 7 prvňáčků. Do Valašské Polanky do 6. ročníku odejde 7 páťáků, počet žáků ZŠ
byl měl zůstat od nového školního
roku neměnný, tedy 48.
Také v letošním roce proběhly, resp. budou probíhat plánované
opravy v prostorách školy. V současnosti se dokončuje obnova nátěru na železné konstrukci kolem
školního hřiště, během hlavních
prázdnin by měla následovat letos
největší investiční akce, a tou je výměna podlahové krytiny ve třídách
ZŠ i MŠ a na schodišti ZŠ.
Povzbudivé jsou i plány do budoucna. O těch jsme diskutovali
na společném setkání pedagogů
a zastupitelů obce, které proběhlo
v první polovině května na půdě
školy. Pedagogové seznámili zastupitele se situací ve škole, kdy vzhledem k narůstajícímu počtu žáků
začíná být v naší leskovecké škole

poněkud těsno. Chybí především
tolik potřebná nová učebna (ať už
jako družinová třída v odpoledních
hodinách nebo jako třída, která
nám velmi chybí při výuce dělených
hodin a některý ročník se tak musí
vzdělávat provizorně v tělocvičně
nebo využívat prostory školní jídelny), kabinety, šatna. Závěr z tohoto plodného jednání je takový, že
obec ustanovila na svém květnovém
zasedání komisi složenou z řad zastupitelů a pedagogů, která bude
řešit rozšíření výukových prostor
ZŠ a MŠ. Jako nejschůdnější řešení
pro rozšíření prostor se nabízí využití obecního bytu v 1. patře budovy
školy. K dalším plánovaným investicím do budoucna se bude řadit
oprava střechy a venkovní terasy,
která je v nevyhovujícím stavu.
V době psaní těchto řádků zbývají do konce školního roku necelé tři týdny. Díky rozvolnění, kdy
se školní rytmus alespoň částečně
vrátil do normálu, nás ještě čeká
sportovní klání v podobě leskoveckého osmiboje, na který se žáci
mimořádně těší vzhledem k dosud
omezeným pohybovým aktivitám,
a také „normální“ školní výlet, kdy
děti z MŠ navštíví ZOO v Lešné
a se žáky ZŠ máme v plánu navštívit krásný archeoskanzen v Modré,
který představuje opevnění z dob
Velké Moravy, a neméně zajímavou expozici s podvodním tunelem
„Živá voda“ ve stejnojmenné obci.
Závěrem mého příspěvku bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu naší školy v těchto
nelehkých časech, dále všem, kteří
nás dokázali jakkoli podpořit a povzbudit, velmi si toho vážíme.
Všem přeji krásné letní dny, dětem pohodové prázdniny a ve středu 1. září se budu v novém školním
roce těšit na viděnou.
V Leskovci 15.6.2021
Mgr. Pavel Mičunek, ředitel ZŠ
a MŠ Leskovec
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Na začátek mého příspěvku téma stále aktuální: Před
rokem na počátku léta to vypadalo, že nás koronavirová
pandemie minula. Na podzim a přes zimu jsme naopak
prožívali období, kdy nás koronavirus trápil nejvíc na
světě. Nebylo to nic radostného. Přes chvilkové rozvolnění před Vánoci se o svátcích musela karanténa zpřísnit
a teprve během května se situace začala trvale lepšit.
Stejně jako před rokem o Velikonocích i Vánoce jsme
prožívali bez setkávání na svátečních bohoslužbách.
A letos na jaře jsme už druhý rok neměli bohoslužby
ani o Velikonocích. Více jsme se soustředili na vysílání
krátkých bohoslužeb přes internet. A stále platí, že i toto
moderní médium nám může přinést nejen zábavu a informace, ale i dobré duchovní poselství. Jen je potřeba si
najít kvalitní duchovní pořady, které přispívají k posilnění naší víry. Ovšem osobní kontakt to nenahradí.
Myslím, že už snad všichni jsme se smířili s myšlenkou, že covid-19 nás bude provázet podobně jako chřipka.
A snad se smím připojit k těm, kteří vidí v pandemii i určité pozitivní věci. Podle úsloví „všechno zlé je k něčemu
dobré“ můžeme vidět to, co prožíváme, jako zkoušku naší
společnosti, naší lidské trpělivosti a solidárnosti.
Apoštol Petr ve svém dopise (1. Petrův) píše, že každá
zkoušku nás nakonec může posílit a dovést někam dál
a hloub v našich životech. Jen si nenechejme vnutit pocit beznaděje či naopak povrchní utěšování, že už bude
všechno dobré. Apoštol Petr nás ve svém dopise vybízí
i ke střízlivosti a bdělosti („Buďte střízliví! Buďte bdělí!“
- 1 Pt 5,8). Nemáme se tedy na jedné straně přehnaně bát
ale na druhé straně ani zavírat oči před riziky, které nám
hrozí. A také si nemyslet, že někdo něco vymyslí, vyrobí
a ono to jako mávnutím kouzelným proutkem všechny
problémy s virem vyřeší. Ukazuje se, že očkování je věc
dobrá a užitečná, ale má také svá omezení a rizika.

K Bohu se však smíme obracet stále v modlitbě s důvěrou, že nás slyší a rozumí i naším starostem. Ano, on
nám rozumí lépe než my sami sobě rozumíme. A hlavně
- nezneužívá toho k tomu, aby s námi manipuloval jako
to mají často ve zvyku politici. Ti nám rádi slibují něco,
co bychom byli rádi, kdyby bylo, ale přitom sami dobře
vědí, že je to neuskutečnitelné (třeba vepřové maso za
cenu přes padesát korun za kilogram). Nebo nás naopak
straší něčím, co tady není a co osobně většinou neznáme
a máme z toho strach, protože to známe jen ve zveličeném podání médií (migranti). Nemůžeme se tvářit, že
žijeme v poklidném světě. Ale k řešení žádné věci nepřispívá strach. Všichni se bojíme. Všichni vnímáme, jak se
vytrácí různé jistoty z našeho života osobního i ze života
společnosti.
Jeden kolega farář prohlásil, že se už dlouho máme
moc dobře a tak řešíme všelijaké hlouposti. Myslím, že
má v mnoha směrech pravdu. Je dobré si připomínat to
důležité, to nejdůležitější pro náš život. Víra v Boha dává
člověku jistotu, kterou nic nenahradí. Pro zásluhy Ježíše
Krista, pro jeho lásku k nám lidem, pro lásku, která se
byla ochotna obětovat, smíme prožívat přijetí Bohem.
Každý z nás má před Bohem zvláštní, jedinečnou hodnotu. Toto vědomí nám pomáhá snášet i těžké věci, které
na nás doléhají. Bůh nám dává jistotu, která je silnější
než smrt - věčný život. Chceme si to připomínat i ve
sborovém společenství, při setkávání na bohoslužbách,
které je od května opět možné.
V neděli 20.června se uskutečnilo odložené výroční
sborové shromáždění s volbou nového staršovstva (mělo
být původně zvoleno už na podzim 2020, kdy vypršelo
šestileté volební období). Myslete na nové vedení sboru,
aby jeho členové dobře plnili poslání, které přijali.
Pavel Čmelík

Sto let od založení SDH Leskovec
Vážení spoluobčané, v letošním
roce náš Sbor dobrovolných hasičů
oslaví jubilejní sté výročí od svého založení. Rád bych Vás proto v krátkosti seznámil s jeho bohatou historií od
založení v roce 1921 až po současnost.
Na přelomu 19. a 20. století se
v zemích Rakouska-Uherska, od
roku 1918 pak v Československé republice, začaly ve větším množství
zakládat dobrovolné hasičské sbory.
Podnětem pro založení hasičského
sboru byly zpravidla velké požáry,
které zničily obvykle velkou část

strana 8

dřevěné zástavby nebo ve stodolách
uskladněnou úrodu.
V roce 1921 se tak stalo i v naší
obci. Hlavním podnětem pro vznik
našeho sboru dobrovolných hasičů
se stal požár stodoly Martina Muchy (č. 31 - u Míčků), který jednoho
zářiového dne roku 1920, zničil vedle budovy i celou úrodu. Hlavními
iniciátory založení sboru, jenž měl
podobným živelným pohromám zabránit, se stali Jan Vychopeň (č. 33)
a Karel Chmelař (č. 104). Ve spolupráci s tehdejším okrskovým ná-

čelníkem z Liptálu Františkem Plachým, uspořádali ustavující schůzi
na začátku září 1921, na níž byl zvolen také první výbor v tomto složení:
Josef Ruda (starosta, řídící učitel)
Jan Vychopeň (náčelník, č. 33)
Karel Chmelař (zbrojíř, č. 104)
Josef Vychopeň (I. podnáčelník, č. 28)
Josef Labaj (2. podnáčelník, Č. 14)
Josef Živocký (jednatel a pokladník,
třídní učitel)
Jaroslav Šafařík (trubač)
A dalších 27 členů.
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Poté co byly na ustavující schůzi
schváleny stanovy sboru, došlo k jejich zaslání na zemskou správu politickou v Brně, která stanovy 21. září
1921 přijala a 29. září potvrdila a zároveň povolila činnost. Začala tak bohatá činnost sboru, která v letošním
roce slaví již stoletou tradici. Sbor od
svých začátků patřil a stále patří mezi
nejaktivnější složky v Leskovci. Značnou měrou se podílel a nadále podílí
nejen na ochraně obce před živelnými pohromami, ale také na jejím
rozvoji, zkrášlování a bohaté kulturní činnosti. Všechny tyto úctyhodné
činy jsou popsány v Pamětní knize
sboru dobrovolných hasičů v Leskovci, jejíž záznamy členové sboru
opatrují a rozšiřují dlouhých 100 let.
Jako první začali psát Pamětní knihu
sboru řídící učitel Josef Ruda, jehož
vystřídal Jan Laža starší (č. 11), který ji opatroval také během 2. světové
války. Následně byla na základě vzpomínek starších členů doplněna evangelickým farářem Jaroslavem Vodou,
dále v ní pokračovali Karel Juráň (č.
75), Josef Šťastný (č. 149) a Jaroslav
Slezák (č. 177). Nyní se o doplňování záznamů do Pamětní knihy stará
Hana Mišunová.
V nelehkých začátcích sbor disponoval jen skromným vybavením.
Přesto jeho členové vykonávali svou
práci svědomitě. Již v roce 1922 byl
ustanoven první hasičský samaritánský oddíl. Pomocnou ruku potřebným v jeho řadách nabídli paní
Šmídková, Rudová, Josef Vychopeň
(č. 28) a Jan Mucha (č. 25). V tomtéž roce obdrželi hasiči darem také
první, i když staré a vyřazené, přilbice od továrního sboru v Halenkově.
Postupem času zdokonaloval hasičský sbor své vybavení a již 8. listopadu 1922 zakoupil dvě ruční stříkačky ,,Berlovky“. O rok později byly
u krejčího Antonína Zrníka z Valašské Polanky pořízeny také první
ručně šité pracovní oděvy pro 22
činných členů. V roce 1924 zakoupil
sbor čtyřkolovou stříkačku s navijákem od firmy R. A. Smekal (Čechy
pod Kosířem, okres Prostějov) taženou koňmi. K ní bylo dokoupeno
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také 200 metrů hadic a 4 metry savic. Stříkačka stála 22 000 Kč a hasiči na ni mohli přispět pouze částkou
4 000 Kč. Přistoupili proto k půjčce
11 200 Kč od Městské spořitelny ve
Vsetíně za 7 % úrok a půjčku 6800
Kč s 5 % úrokem jim poskytli také
občané Leskovce. Po delší době, kdy
byla stříkačka umístěna v nevyhovujících podmínkách, pro ni členové
sboru vybudovali kůlnu, kde našla
důstojnější místo. V roce 1929 započala stavba zbrojnice, kterou sbor
již nutně potřeboval. O rok později pak byla při okrskovém cvičení
slavnostně otevřena. Další rozšíření
vybavení přinesl sboru nákup nové
ruční stříkačky ,,Berlovky“ v roce
1940, jež byla umístěna na pasekách
u Machálků. Ani v těžkých válečných letech činnost hasičského sboru v Leskovci neutichla. Konaly se
neoficiální schůze a někdy se členové
sboru scházeli v naprostém utajení.
Na černo probíhaly zábavy a hrála se
divadelní představení. V období války silně poznamenalo celou obec vypálení Juříčkova mlýna (č. 67) a postřílení rodiny Juříčků, kteří ukrývali
partyzány. K tomuto hrůznému činu
došlo až na samém konci války 3.
dubna 1945.
Na zvonici hasičské zbrojnice
byl roku1946 umístěn zvon s nápisem připomínajícím umučení rodiny Juříčkovy. V témže roce byla
zakoupena také motorová stříkačka
ze Zbrojovky Vsetín, která byla převážně tažena koňmi a sloužila až do
roku 1959. Pro převážení stříkačky
bylo navíc v roce 1956 zakoupeno od
Vojenské správy ve Vsetíně vozidlo
AERO 150.
Sbor se během své dlouholeté
činnosti aktivně podílel na budování
a zkrášlováni obce. V roce 1955 jeho
členové přispěli například k výstavbě tanečního kola. Odpracovali také
množství hodin během brigád v akci
„Z“, čímž dále napomáhali rozvoji
Leskovce. Dalšího vylepšení vozového parku se sbor dočkal na přelomu 50. a 60. let, kdy byla pro převoz
techniky a zásahového družstva pořízena Tatra 805. V roce 1969 pro-

šla zbrojnice, včetně skladu pohonných hmot rozsáhlou rekonstrukcí.
O sedm let později, v roce 1976, založil sbor hasičskou soutěž ,,Memoriál obětí Juříčkova mlýna“ k uctění
památky upálení rodiny Juříčkovy.
Každoročně pak jeho členové před
Memoriálem pokládají věnce u památníku vypáleného mlýna. V roce
1977 prošla renovací stará stříkačka
tažená koňmi. I dnes po 100 letech
je stále funkční a sbor jipoužívá při
ukázkových cvičeních. Další obměnou prošel vozový park sboru v roce
1988, kdy byla za přispění JZD Valašské Kotáry, pořízena Avia s novou
stříkačkou. O rok později pak dali
hasiči do pořádku výletiště u fotbalového hřiště. Po opravě kiosků,
zhotovení stolů a lavic, znovu slouží
svému původnímu účelu a mezi obyvateli obce se těší velké oblibě.
Smutnou součástí činnosti sboru je také postupný odchod členů.
V roce 1993 se tak hasiči sešli, aby
vzdali hold Josefu Muchovi (č. 6),
který sbor opustil ve věku 96 let jako
poslední ze zakládajících členů.
V roce 2005 se rozsáhlé rekonstrukce i se zprovozněním zvonu
dočkala hasičská zbrojnice. Dále
vzniklo i soutěžní družstvo Mladých
hasičů, kteří dnes tvoří základ soutěžního družstva mužů.
V roce 2012 přibyla k Memoriálu
i velmi oblíbená noční soutěž ,,O pohár Valašských kotárů. V současné
době úspěšně vedeme dvě družstva
Mladých hasičů, jedno družstvo
mužů a také dvě družstva veteránů
a veteránek.
Základna hasičstva v Leskovci je
velká a k 1. 1. 2021 čítala 116 členů.
Činnost ve sboru se pak již tradičně předává z otce na syna či dceru.
Členové sboru jsou hrdi na to, že
mohou pokračovat v tom, co započali a na čem se podíleli jejich rodiče
a prarodiče.
Hasiči byli a jsou aktivní nejen
v požární ochraně, ale patří ke složkám, které se značnou měrou podílejí na kulturním životě obce. Již 24.
června 1924 proto tvořili členové
sboru slavnostní špalír při průjezdu
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T. G. Masaryka obcí.
V roce 1929 vznikl ochotnický
divadelní kroužek. Pro jeho bohatou činnost bylo zakoupeno jeviště
za 2 500 kč. Nejaktivnějšími členy
pak byli Antonín Hromada (č. 64),
Antonín Vychopeň (č. 28), Jan Laža
starší (č. 11), Josef Šťastný (č. 26),
Josef Vychopeň (č. 52), Arnošt Vrba
(třídní učitel), Josef Surý (č. 73). Na
činnosti kroužku se podíleli také
ostatní občané, nechyběla mezi nimi
paní učitelka Šmídková, která kroužek vedla, ani Antonín Mucha (č.
116), či Jan Šťastný (č. 83).

Ke kulturní činnosti sboru neodmyslitelně patřilo dnes již zaniklé
věšení Leciána. Velké oblibě se v letním období těšily také výlety na hřiště či dožínkové zábavy. Nechyběly
ani silvestrovské kabarety.
Dodnes sklízí úspěchy tradiční
hasičské plesy, první z nich se konal
už 15. ledna 1922 a vodění medvěda (fašanky), které bylo obnoveno
v roce 1977. Naše členky se pravidelně schází a oživují tradice starých řemesel například drhnutí peří,
švrláky a jiné. Jindy vyrábějí různé
předměty, jako jsou dožínkové věn-

ce, lapače snů a mnoho jiných. Podílejí se i na vánoční a velikonoční
výzdobě obecního náměstíčka, kdy
vyrobily betlém ze sena v životní velikosti a zajíce Šmigrustníka.
Závěrem mě dovolte, abych Vás
pozval jménem výboru SDH Leskovec na Memoriál obětí Juříčkova
mlýna spojený s oslavou 100 let založení SDH Leskovec, který se uskuteční v neděli 18. července, pokud to
současná situace dovolí, ve sportovním areálu v Leskovci.
Z archívu SDH Leskovec vybral
a upravil Libor Goldefus

FC Leskovec
Vážení sportovní přátelé,
po nedohrané sezoně, kdy náš celek usiloval o postup
do Okresního přeboru jsme od rozvolnění na jaře letošního roku, zahájili společné tréninky s cílem dobře
a kvalitně se připravit na sezonu nadcházející. Družstvo
mužů se připravuje pod taktovkou trenéra Věroslava Poláška s jednoznačným cílem předvádět divákům pěkný
a kvalitní fotbal, hrát v horní polovině tabulky a pokusit
se pro Leskovec vykopat účast v Okresním přeboru.
V rámci kvalitní přípravy se hrají přátelská utkání v rámci corona cupu, která jsou pojaty jako tvrdá
a kvalitní příprava, kdy hrajeme se soupeři, kteří jsou
účastníci, okresního přeboru nebo I. B třídy.
U mládeže se po sloučení klubů FC Leskovec a Sokol Ústí jsme hráli soutěž okresní přebor mladších žáků
skupiny A. Sezona byla ukončena loni na podzim
v říjnu kvůli pandemické situaci a opět jsme se s dětmi
mohli setkat letos v půlce března. Začali jsme znovu
trénovat 2x týdně se střídavým režimem týden v Ústí
a týden v Leskovci. Po dlouhé pauze se na první tréninky dostavily skoro všechny děti a moc se těšily, že
si opět kolektivně zasportuji. Podařilo se nám zaregis-

trovat 2 nové členy a momentálně máme ve sloučeném
kádru Sokola Ústí a FC Leskovec 16 dětí.
Děti dostanou v červenci volno, a od začátku srpna
zahájíme přípravu na novou sezonu, která pokud to situace dovolí, by měla začít koncem srpna.
Přejeme si, že všichni trenéři budou pokračovat
v dobrém trendu a zejména trenéři mládeže povedou
děti k aktivnímu pohybu a lásce ke sportu.
Rádi bychom Vás pozvali v červenci na exhibiční
přátelské utkání s hokejisty HC Bobři Valašské Meziříčí, ve kterém se představí hokejisté ze širokého okolí. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné
účely
Závěrem tedy nezbývá než poděkovat všem, kteří
se malou či větší měrou podílejí na fungování fotbalového klubu, všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří
přispěli k zajištění fungování spoluobčanům a provozu
klubu. Poděkování patří také všem našim věrným fanouškům, s přání pevné zdraví zejména v této nezvyklé
době, chovejme se k sobě ohleduplně, a věřme, že se
život vrátí do normálních kolejí.
Výbor FC Leskovec

ČČK Leskovec informuje
Letos jsme přispěli k úklidu naší obce tím, že jsme 4.
června provedli sběr železa. Vzhledem ke koronavirové situaci jsme byli nuceni zrušit naše jarní plánované akce.
V červenci zajistíme zdravotní hlídky na hasičské soutě-

ži „Memoriál obětí Juříčkova mlýna“.
Přejeme všem spoluobčanům pěkné letní dny plné sluníčka a dětem pěkné prázdniny.
Výbor ČČK
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Čas nezastavíš

Členové SDH 70 léta

Jednotka SDH v roce 2020 při přebírání nového auta

