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Milí sousedé, Leskovjané, tradiční letní a veselé motivy na 
úvodní straně Zpravodaje namalované dětmi z naší školy 
vystřídaly grafy. Dostihla nás realita. Neřešené a odkláda-
né problémy, přivírání a zavírání očí před nepříjemnou sku-
tečností nás zastihly nepřipravené. Růžové brýle si sundává 
svět, Evropa, Česká republika a musíme i my v Leskovci. 

Naivitu, že všechno bude jednoduše fungovat i se zločinci, 
plyn bude za pár kaček stejně jako pohonné hmoty či elek-
třina, teď draze zaplatíme. Naivní jsem byl i já sám. Když 
jsem byl před deseti měsíci zvolen starostou, měl jsem – jak 
se říká – velké oči. Setkávání s dalšími starosty, zejména 
z Hornolidečska, mě uvádělo do reality. Na otázku, kdo je 
úspěšný starosta, odpovídají grafy výše. Josef Daněk jako 
místostarosta a později starosta slouží Valašské Polance  
32 let. Letos již nebude kandidovat, ale zanechává za se-
bou kus dobře odvedené práce. Jak jsem ale psal minule, 
nejde jen o jednoho člověka, ale o celý tým, vzájemnou dů-
věru a spolupráci. I s hejtmanem jsme se shodli, že vytvořit 
akční tým trvá minimálně 2 roky. Proto kolega Daněk uspěl 
také jako předseda Sdružení obcí Hornolidečska a patří mu 
mé velké díky! Více v článku BEVLAVA.

Přestože dlouhodobá taktika hry v Leskovci je honit staros-
tu z útoku do obrany a občas ho jako gólmana postavit  
i do branky, spolu s kolegy jsme dosáhli a dotahujeme do 
finiše několik úspěšných projektů. Jde zejména o budování 
či opravy cest, které budou sloužit veřejnosti. Žádosti o do-
tace, které jsme za těch pár měsíců podali, všechny vyšly, 
a budou z toho profitovat i děti ve škole. Podrobnosti popi-
sují místostarostové.

Po dvou covidových letech se znovu můžeme osobně po-
tkávat a těšit se z kulturních akcí. O plesy či zabíjačku jsme 
přišli, ale na Pietní akt přijely tři autobusy vojáků, na Den 
matek sál kulturního domu praskal ve švech. Upřímnou ra-

dost mi dělají děvčata z Klubíku. Má výzva „Starosto, pojď-
me udělat“, nese první ovoce – na Mysliveckém výletě to 
bylo třeba okénko s palačinkami, nebo úspěšný zájezd pro 
rodiče a děti do KOVOZOO. Všem, kdo jsou aktivní a dělají 
zábavu a další aktivity nejen pro sebe, ale pro ostatní, patří 
velké díky!

Všechno zlé, je k něčemu dobré. Každá krize je očistná  
a přináší nová řešení. Snad jsem některým z vás trochu 
pootevřel oči, že lze starostovat trochu jinak, že k funkci 
místostarosty patří výkon, nejen být poradce či kritik sta-
rosty. Bohužel jsem ze sestavovaných kandidátek vycítil, že 
by mohlo jít o touhu po satisfakci, udržet si vliv a kontrolu, 
mít teplé místečko nebo si ověřit svou oblíbenost v dědině,  
a čekat, jak voliči rozdají karty. Uvažování s touto „vizí“ 
však nic dobrého nevěstí pro naši obec. Naopak, je to ná-
vrat starých časů, kdy se na úřadě sedělo u pevné linky, 
aby šlo telefonovat. V takové atmosféře, kde se dají čekat 
konflikty a otevírání starých ran, se nedá pracovat na roz-
voji obce, ale zase jen provádět údržbu. Těmto osobním 
zájmům některých jedinců nechci sloužit, proto nebudu ani 
kandidovat do zastupitelstva. Leskovec ještě není připra-
ven na změnu. Volby nejsou jen o kandidátech, kteří se na-
vzájem znají, nebo jsou spříznění s nějakým leskoveckým 
rodem, ale také o tom, kam chtějí dědinu posunout.

Je mi to líto, ale v současném Leskovci prostor pro smys-
luplnou spolupráci v zastupitelstvu nevidím. Neházím flin-
tu do žita, to by nebylo fér, ale energii a zkušenosti, které 
mám, umím a chci za daných okolnostní využít lépe jako 
aktivní Leskovjan. Bylo mi ctí sloužit této obci a děkuji za 
vaši podporu i důvěru. Dovolte mi, abych vám jménem do-
sluhujícího zastupitelstva popřál pevné zdraví a báječnou 
dovolenou se spoustou příjemných zážitků. Volba cesty už 
je na vás. 

Marek Koňařík, starosta

Počet obyvatel k 1. 1. 2012 a 2022

671

654

Počet obyvatel k 1. 1. 2012 a 2022

1,384

1,457
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Palcový titulek jako z Blesku, třetina ročního rozpočtu 
obce… Jak je to možné a proč? Statistika nuda je, má však 
cenné údaje, se zpívá v jedné pohádkové písničce… Jsou 
to tvrdá data o výkonnosti vedení obce a zastupitelstva  
v minulých letech.

Podle Sčítání 2021, které jsme všichni povinně vyplňova-
li pro Český statistický úřad, má naše obec 633 obyvatel  
a v roce 2012 to bylo 671. Zdroj informací je veřejně dostup-
ný na https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/. 
Jednoduchým matematickým výpočtem zjistíme, kolik je  
z RUD na obyvatele krát rozdíl ubylých obyvatel a tyto pe-
níze v rozpočtu za posledních 10 let prostě chybí. Každý rok 
ztráta cca 300 tis. Kč…

Za zkratkou RUD se skrývá Rozpočtové Určení Daní, na je-
hož základě obec získává peníze ze státního rozpočtu. Jedno  
z nejdůležitějších kritérií je počet obyvatel obce. Navazuji 
tak na titulní stranu Zpravodaje. Ten sešup za posledních de-
set let je zřejmý. Pro srovnání je uvedena záměrně sice větší 

dědina Valašská Polanka, ale problémy s pozemky, cestami 
nebo sítěmi budou obdobné. Snad každý si vzpomene na 
nějakého Leskovjana, který v Polance postavil barák a pře-
psal si bydliště.

Pokud mám správné informace, tak starostka Šťastná byla 
demonstrovat v Praze pod záštitou Sdružení místních sa-
mospráv ČR za navýšení RUD pro obce. Nemít ale splněný 
domácí úkol – tzn. navýšit počet obyvatel je pouze řešením 
následku, nikoliv příčiny problému. Lidé a zejména mladí se 
ptají nebo vyčítají, že nemohli postavit v Leskovci, protože 
nebylo a stále není kde…

V minulém Zpravodaji jsem psal v souvislosti s místními 
komunikacemi o dědictví neřešených vlastnických vztahů, 
proto poukazuji na další problém. Nové zastupitelstvo musí 
prioritně řešit NAVÝŠENÍ POČTU OBYVATEL. Pokud to řeše-
no nebude, nezkrachujeme, ale Leskovec bude jen skanzen, 
nikoliv prosperující dědina plná života.

Marek Koňařík, starosta

CO STAROSTU TRÁPÍ: OBEC LESKOVEC PŘIŠLA O 3 MILIONY KORUN!

Recept není jednoduchý, ale každý problém je řešitelný. 
Předstupeň řešení musí být, jak stabilizovat počet obyva-
tel, tak abychom se mohli spolehnout na příjmy z RUD – viz 
předchozí článek. Přitom máme cca 40 neobsazených domů 
s číslem popisným, kde nikdo nebydlí. Opět jednoduchá ma-
tematika, stačilo by obsadit něco přes polovinu domů čtyř-
člennou rodinou a máme o 100 obyvatel více. Kontaktoval 
někdy někdo majitele domů a ptal se, proč nejsou obsaze-
né? Proč tam nikdo nemá trvalé bydliště, proč není dům pro-
najatý, proč mají majitelé bydliště např. na Vsetíně?

Rozšíříme/zasadíme se o nové stavební obvody - typické kli-
šé předvolebních kampaní. V Polance se stavební obvod 
Sulačov připravoval 20, slovy dvacet let! U nás v Leskovci 
se o tom pouze píše v předvolebních letácích… Územní stu-
die máme, ale nikdo s nimi nepracuje, byť nejsou ideální  
a mají chyby. Zamyslel se někdo nad tím, kam se bude stahovat 
dříví, když by byla realizována územní studie na začátku obce 
„Na čtvrti“? Tato otázka není vyřešená… Je to už nějaký mě-
síc, kdy hromada klestu po těžbě v obecních lesích dělá ostudu 
na skládce „U hrušky“ právě tam, ale již brzy z ní bude štěpka, 
kterou prodáme a zaplatíme vývoz klestu vyvážečkou. Aspoň 
drobná omluva za nepěkný příjezd do dědiny a malá vsuvka.

Tyto strategické problémy s rozvojem obce neřešíme, neboť 
velké úsilí se věnuje méně důležitým věcem a ty podstatné 
unikají. Vizionář a velmi úspěšný podnikatel Tomáš Baťa ří-
kal: „Den má 86 400 vteřin!“ – jasné sdělení, že každý oka-
mžik během dne může být důležitý a prospěšný, nebo taky 
drahý, když se řeší zcela zbytečné žabomyší války, ať už mezi 
zastupiteli nebo lidmi.

Jsem přesvědčen, že je nutné se v této chvíli obrátit na od-
borníky, kteří mají znalosti a zkušenosti a mohou urychlit 
řešení. Problém je identifikován a musí být provedena dů-

Lze navýšit počet obyvatel obce Leskovec?
kladná analýza – rozbor situace, příčin, které mohou nazna-
čit řešení. Analýza opravdu není sprosté slovo, je to základ 
postupu, který pomáhá problém řešit. Elektronickou tužku  
o přestávkách televizních utkání snad každý zná.

Obrátil jsem se proto na Český statistický úřad s pobočkou 
ve Zlíně, kde jsem získal dostupná data ze Sčítání 2021. Ná-
sledně jsem kontaktoval Technologické inovační centrum 
ve Zlíně (www.ticzlin.cz), které mimo jiné pomáhá obcím  
s jejich rozvojem. Odpověď ředitele Lukáše Trčky byla do-
cela jednoduchá: „Musíš zjistit, co ti lidi v dědině potřebu-
jí, co jim chybí, a to napříč věkovými kategoriemi, zejména  
u mladých, proč chtějí nebo nechtějí zůstávat“. Návod jed-
noduchý, realizace komplikovanější, ale možná. Například 
ve spolupráci s univerzitou ve Zlíně řeší TIC s dalšími třemi 
partnery projekt k zodpovězení otázky, proč odchází obyva-
telstvo z oblasti Jesenicka nebo Karlovarska a jaké důvody by 
je tam mohly udržet.

Bylo mi doporučeno provedení dotazníkového šetření. Řek-
nete si, otázku „proč“ umí položit přece každý. Ale správně 
se zeptat a následně vyhodnotit a interpretovat odpovědi, 
to už je trochu vyšší dívčí a musí je provést nezávislý subjekt. 
Na koleně vytvořený dotazník a jeho vyhodnocení může na-
páchat více škody než užitku. Cílem je získat maximum od-
povědí. Nicméně jak jsem psal výše, sestavení dotazníku, ani 
sběr odpovědí nemohou dělat amatéři, ale vyškolení profe-
sionálové. Jinak je energie zbytečná a získaná data by byla 
zkreslená a mohli bychom se vydat nevhodným směrem.

Jak k této výzvě přistoupí nové zastupitelstvo, je otázkou. 
Určitě by to pomohlo nastavit priority k řešení, následně 
odpovídající rozpočet a jak se bude informovat o výsledcích 
dotazníkového šetření, je na článek v dalším Zpravodaji. Ja-
kým směrem se Leskovec vydá, je ale zejména na vás.

Marek Koňařík, starosta
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V nedělu sa nedělá! Ví to určitě každé malé dítě. Sekání 
trávníku, křovinořez, flexa nebo motorová pila je neomlu-
vitelný nedělní hluk, který nemá co dělat mezi dobrými 
sousedy. Jsme ale na dědině a jsou omluvitelné výjimky. Ať 
je to senoseč, žně, střecha či fasáda, když přeje nebo hrozí 
počasí, nejde to jinak.

Jako další výjimku zmíním speciální stroje, např. pro výřez 
průjezdového profilu. Techniku, která je nutná k přípravě 
opravy naší místní komunikace kolem Juříčkova mlýna, aby 
další technika mohla bezpečně projet a pracovat. 

Tímto chci poděkovat našemu dodavateli, který v průběhu 
týdne pracuje na lesní cestě Strakov kolem střelnice, a o ví-
kendu s kolegy sedí za traktorem a připravuje podmínky pro 
další opravu našich cest.

V Polance Púť, v Leskovci dřina: Příprava na opravu cesty k Juříčkovému mlýnu

Poděkování za nedělní pohodu také směřuje všem, kdo se 
starají o nedělní, sváteční obědy a pohodu pro celou rodinu.

Marek Koňařík, starosta

Lesní cesty
V roce 2021 byla zdárně zrekonstruo-
vána lesní cesta do Snozů. Tato inves-
tice v letošním roce proběhla formál-
ní kontrolou z dotačních orgánů (SZIF) 
a byla schválena k profinancování ve 
výši 90% uznatelných nákladů. V sou-
časné době probíhá rekonstrukce les-
ní cesty Strakov (1.etapa) a zároveň 
probíhá příprava lesní cesty pod Stra-
kovem (2.etapa). Tyto cesty by měly 
vést od „Vodárky „až pod hřeben (Ne-
zdob). Tato investice si vyžádá náklady  
9,5 mil. s 90% dotací z dotačních titulů.  

V nedávné době probíhala kůrovco-
vá kalamita a stát ve snaze pomoct 
postiženým regionům, vyhlásil výzvu 
„oprava cest po kůrovcové kalami-
tě“. Naše obec využila této možnosti 
a podala žádost na rekonstrukci ces-
ty 10c k Juříčkovému mlýnu. Tato žá-
dost byla úspěšně přijata, schválena 
a v měsíci červenci 2022 by měla tato 
rekonstrukce začít. Na tuto investici je 
dotace “pouhých“ 60%, ale vzhledem  
k důležitosti této komunikace, by bylo 
škoda této možnosti nevyužít.

Mohlo by se někomu zdát, že obec 
investuje hlavně do oprav lesních  
a jiných cest, ale tímto se napravuje 
„manko“ z minulých let, kdy se na lesní 
cesty trochu zapomínalo.

Další rekonstrukce lesních cest už ne-
vyhovuje dotačním titulům, a proto se 
zatím o podobných větších investicích 

do cest neuvažuje. Ale malé světlo na 
koci tunelu tu je. Na území naší obce 
v současnosti probíhají pozemkové 
úpravy, v kterých jsou vytipovány dal-
ší páteřní komunikace (do Pasíčků, Do 
Dlůhého a Na Polušky) a po skončení 

Info: Dopravní značení 
Jak už v minulosti bylo uvedeno, na 
nových lesních cestách musí být do-
pravní omezení. Toto nelze provést 
mechanicky (závorou atd.) ale pouze 
dopravními značkami. Umístění do-
pravních značek na veřejné komuni-
kace podléhá   schválenými patřič-
nými úřady. Proto tuto záležitost pro 
obec vyřizuje firma nvbLINE z Kvasic. 
Zároveň se u této firmy objednala 
celková revize a doplnění dopravního 
značeni v Obci Leskovec. Pokud nám 
patřičné orgány schválí navrhnuté 
úpravy a doplnění, tak se možná do-
čkáme například: Umístění zrcadel při 
výjezdu od KD na hlavní silnici, vodo-
rovné značení pro lepší parkování na 
asfaltové ploše u hřiště a další…

Milan Juráň, 1. místostarosta; 
redakčně neupraveno

pozemkových úprav, stát uvolní ze své-
ho fondu finance na jejich rekonstruk-
ci. Jestli dá peníze na jednu cestu nebo 
na všechny tři a jestli to bude za rok 
nebo za deset let, to v současné nesta-
bilní době nikdo ještě neví.

Milan Juráň, 1. místostarosta; 
redakčně neupraveno
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Po dvouleté covidové pauze pietních aktů napříč republikou 
se u nás v Leskovci 23. dubna tradičně zahájila „šňůra“ vzpo-
mínkových akcí, které mají upozorňovat, jaká zvěrstva do-
káže napáchat válka a co znamená hrdinství odvážných žen  
a mužů. To všechno ve stínu války na Ukrajině, kterou zaháji-
la Ruská federace 24. února 2022 a stále nekončí... 

Rád bych vyjádřil velké díky všem, kteří se podíleli na organi-
zaci této akce, za kulturní program naší školy pod vedení ředi-
tele Pavla Mičunka, Armádě ČR i hostům v čele s hejtmanem 
Radimem Holišem.

Tradičním řečníkem bývala charizmatická osobnost - plu-
kovník ve výslužbě Jan Maria Hronek. Bohužel v neděli  
13. 2. 2022 nás navždy opustil ve věku nedožitých 91 let.

Společně s našimi dobrovolnými hasiči jsme jej doprovodili na 
jeho poslední cestě s patřičnými vojenskými poctami ve smu-
teční obřadní síni Městského hřbitova v Břeclavi. 

Dovolím si několik odkazů, které zachycují jeho odvážný, obě-
tavý a činorodý život, aby byly navždy zaznamenány i v našem 
zpravodaji. 

Paměťová stopa Brno – Jan Hronek: https://www.facebook.
com/watch/?v=356695352206908 

Paměť národa – Jan Hronek: https://1url.cz/IrWVn 

Valašsko, kruté jaro 1945 – příběh Jana Hronka: https://
www.ceskatelevize.cz/porady/11128381179-valassko-krute-
jaro-1945/ 

Místa ticha – dokument ČT: https://www.ceskatelevize.cz/…
mista-ticha/ 

Čest jeho památce!

Marek Koňařík, starosta

Pietní akt k 77. výročí vypálení Juříčkovy usedlosti bez chrabrého Valacha 
– opustil nás Jan Maria Hronek, nejmladší partyzán a pamětník tragických 
událostí na konci II. světové války na Valašsku
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Letos jsme si připomenuli smutné 77. výročí vypálení Ju-
říčkovy usedlosti v Leskovci čp. 67, kdy byla vyhlazena pě-
tičlenná rodina Jana Juříčka (manželka Františka, dcery 
Františka a Marie a syn Jan) a tři partyzáni z 1. čs. partyzán-
ské brigády Jana Žižky (Oldřich Kaňok, Alexandr Trofimovič 
Kotljarov a Sergej Sorokin), která operovala z větší části na 
území dnešního Zlínského kraje. Dvěma partyzánům (Kon-
stantin Jefimovič Kalabalin a Vasilij Fjodorovič Sapelnik) se 
podařilo ukrýt v betonovém kanále o šířce 0,5m a délce 4 m, 
kterým byla odváděna voda od vodního kola. Je s údivem, 
že se dvěma partyzánům do tak malého prostoru (rozměry 
dle údajů z kolaudačního řízení) podařilo nasoukat. Tito zde 
museli ve chladné vodě vydržet až do večerních hodin, kdy 
se jim nepozorovaně podařilo (okolí bylo hlídáno německý-
mi vojáky) přemístit k Josefu Řezníčkovi do Valašské Polanky 
čp. 179 a následně od něho k Pavlu Hovořákovi do Seninky 
čp. 38. Zde přečkali noc a vydali se přes Prlov ke Kajšům do 
Ubla čp. 36. Dalšího, kterého lze považovat za zachráněného 
je ošetřovatel partyzánů bratr Agapitus (vl. jménem Oldřich 
Bláha), který se vzdal zasahujícím jednotkám a po různých 
výsleších se dožil osvobození v KT Mirošov u Plzně.

Díky spolupráci ze OZS Sociální podnik s.r.o. se nám podařilo 
nafotit přes 800 stran různých dokumentů týkajících se udá-
lostí v Leskovci na sklonku války, mezi nimi 31 poválečných 
výpovědí přímých účastníků a 20 dokumentů z poválečné-
ho šetření, díky kterým lze částečně zrekonstruovat smutný  
3. duben 1945 v Leskovci.

Z námi ofocených dokumentů vyplývá, že bunkr si nechal po-
stavit František Bednář, alias malý Franta, bývalý odbojář, kte-
rý po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a ke konci války 
chtěl znovu přejít na stranu odboje. Úkolem najít vhodný pro-
stor pověřil Jana Juřičku, rodáka z Leskovce, který byl staveb-
ním dělníkem v Ostravě-Hrabové. On se spojil se svojí mamin-
kou Annou Juřičkovou, která bydlela v Leskovci čp. 1 a která 
mu poradila, ať se spojí s hospodářem Janem Juříčkem ze Sno-
zého údolí. Jan Juřička se za Janem Juříčkem vydal a domlu-
vil se s ním, že přepažením velkého sklepa vznikne místnost  
o velikosti 2 x 3m. Do stavby bunkru se zapojil i největší před-
stavitel odboje na Valašsku, vynálezce, starosta Vsetína Josef 
Sousedík. Stavební materiál zajistil mj. stavitel František Lukáš 
ze Vsetína. Díky dobré poloze Juříčkovy usedlosti uvažoval zde 
Josef Sousedík s umístěním štábu připravovaného valašského 
povstání a do neobývané místnosti nad chlévy přemístil svůj 
kufr s připravovanými i stávajícími vynálezy a svojí uniformou 
z 1. světové války. Po opětovném zatčení Františka Bednáře 
koncem roku 1944 byl, dle kriminálního asistenta Emila Seit-
ze, Bednář tvrdými výslechy přinucen mj. k prozrazení bunk-
ru u Juříčků, ke kterému nakreslil přesný plánek. Bednář ale 
nemohl vědět, že úkryt začali na začátku roku 1945 používat 
za přispění okresního velitele četnictva na Vsetíně Rudolfa 
Gureckého partyzáni z 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky 
a také pomocníci a partyzáni z oddílu „Pro vlast“, který byl od 
poloviny roku 1944 napojen na Sousedíkovu organizaci. Po za-
tčení Gureckého (3 dny před tragédií) byla již akce brněnským 
gestapem nejspíše naplánována a poručík Gurecký jen potvr-

dil informace, které již gestapáci věděli. Součástí jeho trestu 
měla být i jeho účast na akci v Leskovci, kdy měl jednu skupi-
nu zasahujících jednotek dovést k Juříčkům, ale on je dovedl 
k Martincům do Leskovce čp. 91. Průběh akce je všeobecně 
známý, a proto jej nemá smysl doslovně popisovat. Pokud by 
se někdo chtěl dozvědět přesnější informace, může si přečíst 
knihu o Leskovci od paní učitelky Muchové, kterou vydala 
společně s obcí Leskovec, nebo na stránkách www.jurickuvm-
lyn.cz, kde mimo jiné najdete informace o historii Leskovce  
i informace o padlých z 1. světové války.

Zajímavosti, na které jsme narazili během bádání:

Rodina Juříčkova původně měla 4 děti. Prvorozený syn Jana  
a Františky Juříčkových se narodil 20. 1. 1921, jmenoval se Jo-
sef a zemřel 26. 6. 1936 na tuberkulózu kloubů. Pohřben byl 
28. 6. 1936 v Leskovci.

Shodou šťastných náhod nebylo obětí této tragédie ještě více, 
protože v době, kdy v Brně nasedali gestapáci do autobusů  
a vydali se směrem ke Zlínu, odvádí Jan Martinec z Leskovce  
č. p. 91 patnáct partyzánů od Juříčků a Machálků do Lhoty. Kdo 
ví, jaký by byl osud Leskovce, kdyby se jejich odchod zpozdil  
o pouhých 12 hodin.

S největší pravděpodobností byla v usedlosti u Juříčků umís-
těna tajná vysílačka Sousedíkovy organizace vysílající pod 
názvem Gloria. Němci o vysílačce věděli, ale netušili, kde je 
ukrytá. První otázka vsetínských gestapáků při zatýkání Floriá-
na Mynaříka v Ratiboři dne 29. prosince 1944 se týkala právě 
úkrytu vysílačky. Nevíme, zda ho pan Mynařík neznal, nebo 
neprozradil.

V několika poválečných publikacích a v almanachu obětí je 
uvedeno, že v bunkru u Juříčků padl ruský partyzán Capelnik, 
který měl být zabit výbuchem granátů. Nikdo takový u Juříčků 
nezemřel, je to jen špatně převzaté jméno zachráněného Va-
sila Sapelnika. Tuto mylnou informaci převzal i ředitel nakla-
datelství Academia Jiří Padevět ve své knize Krvavé jaro 1945, 
stejně tak i Jaroslav Pospíšil v knize Hyeny. V těchto publika-
cích jsou nesprávně uvedena i data narození obou Juříčků.

Milan Babica, badatel; redakčně neupraveno

Juříčkův mlýn – badatelské okénko
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Inflace, krize, ve stavebnictví nedostatek toho či onoho, 
násobné zdražení prací se skloňuje v médiích každý den. 
Přesto Sdružení obcí Hornolidečska jako investor II. etapy 
cyklostezky BEVLAVA uspělo celkem 4x v získání finančních 
prostředků na realizaci dalších cca 11 km. Trasa pokračuje 
z Lužné do Valašských Příkaz.

Původně plánované náklady ve výši 253 mil. Kč s předpo-
kládaným snížením ceny soutěží však překročily ty nej-
černější scénáře. Vysoutěžená cena 273 mil. Kč přesáhla  
cca o 20 mil. Kč původně předpokládané náklady. I přes vy-
sokou cenu, um a vyjednávací schopnosti starostů a před-
stavitelů Hornolidečska však tento důležitý projekt nebyl 
zastaven. 

Úspěch č. 1 – II. etapa cyklostezky vedená náročným a úz-
kým terénem zejména v Lidečku (investice cca 110 mil. Kč)  
a Valašských příkazech (investice cca 76 mil. Kč) – Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) podpořil celý projekt dotací 
ve výši cca 183 mil. Kč. 

Úspěch č. 2 – Zlínský kraj přispěl částkou 21,5 mil. Kč ze své-
ho rozpočtu, neboť jde o strategickou investici, kterou stát 

Cyklostezka BEVLAVA – II. etapa: Hornolidečsko bodovalo 4x

chce přispět do našeho regionu, proto jej podpořila Rada  
i Zastupitelstvo Zlínského kraje, neboť samotné obce by pro-
jekt nedofinancovaly ze svých rozpočtů.

Úspěch č. 3 – vzhledem k enormnímu nárůstu cen staveb-
ních prací téměř o 10 mil. Kč zvýšil SFDI svou dotaci na cel-
kem 193 mil. Kč.

Úspěch č. 4 – šikovným jednáním dotčených starostů pře-
svědčilo Radu Zlínského kraje, která jednomyslně schválila 
další dotaci 30 mil. Kč a dodavatel firma Doprastav mohla 
zahájit stavební práce, aby byly splněny časové podmínky 
smlouvy o dílo.

Slova hejtmana Radima Holiše lze shrnout, že Zlínský kraj 
jednoznačně stojí o tak vysokou investici státu do našeho 
regionu k rozvoji cestovního ruchu a volnočasových aktivit, 
proto posledních 30 mil. Kč je zcela výjimečným příspěvkem, 
aby téměř 10 let připravovaná investice nebyla zmařena.

Bystrý čtenář si položí otázku, co nám stát a kraj touto inves-
ticí a její enormní podporou říká?

Marek Koňařík, starosta

Plánované investice v ZŠ a MŠ Leskovec
Máme za sebou další půl rok a od minulého článku jsme 
se posunuli o kousek dál. S žádostí o dotaci na výměnu 
povrchu školního hřiště jsme uspěli a získali jsme 80% fi-
nanční podporu. Nyní nás čeká výběr zhotovitele. A po-
kud půjde vše dobře, tak by děti nový a bezpečný povrch 
mohly používat již v příštím školním roce. 

Projekt na rozšíření prostoru školy se dopracovává tak, 
abychom mohli v září zažádat o dotace. Myšlenka změny 
bytu na školní družinu se zprvu zdála triviální a nenáklad-
ná, ale požadavky hygieny a změna dispozice odhad nákla-
dů několikanásobně navýšila a časově protáhla. Snažíme 
se, abychom vše stihli včas a pokusili se získat 90% dotaci. 

Projekt na rekonstrukci a nátěr střechy na škole je zpraco-

ván a získání dotací na celý projekt není bohužel reálný. 
Proto se bude muset zastupitelstvo v dalších měsících za-
bývat tím, zda na příští rok bude tato investice realizovatel-
ná i bez dotační pomoci. 

Budova školy se i přes dokončené investice do oprav potý-
ká s řadou neduhů a je to nekončící práce, která z obecního 
rozpočtu každý rok odčerpává nemalé finance. Proto bude 
zastupitelstvo v dalších letech řešit např. výměnu plyno-
vých kotlů, které jsou ve škole již přes 20 let, rekonstrukci 
nebo odstranění terasy, rozšíření šaten pro děti a další „ne-
malé drobnosti“, které si provoz školy vyžádá.

Martin Řezníček, 2. místostarosta;
redakčně neupraveno



Letní zpravodaj obce Leskovec 7

Jubilanti 2. pololetí 2022

červenec
81 let Marie Krutková
82 let Josef Miklas 
84 let Josef Holubec
84 let Anna Vychopňová
87 let Drahomíra Juráňová
91 let Vojtěška Závodná

srpen
75 let Jarmila Hromadová
81 let Marie Šťastná
82 let Jiřina Tkadlecová
90 let Vlasta Hromadová

září
70 let Vítězslav Mucha
70 let Zita Palacká
80 let Josef  Juříček
85 let Marie Kožená

Narodili se

Filip Liška        červenec 2021

Jan Filák        březen 2022

Tereza Tajzlerová       červen 2022

Adéla Řezníčková      červen 2022

Opustili nás v roce 2022

Dušan Řezníček   únor

Jaromír Mucha    květen

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

říjen
83 let Zdeňka Zgarbová
85 let Ludmila Řezníčková

listopad
82 let Antonia Surá 
88 let Josef  Sábl
90 let František Staněk
92 let Božena Opravilová
92 let Marta Hromadová
    
prosinec
75 let Jana Šmerdová
86 let Helena Labajová   
90 let Josef  Zgarba   
91 let Vlasta Zajíčková
92 let Jaroslav Voda 
80 let Bohuslav Šťastný

BRKO * V HARMONOGRAMU JE ZAPSÁNO ČÍSLO TÝDNE, VE KTERÉM BUDE DOCHÁZET K VÝVOZU. Z PRAVIDLA SE BUDE JEDNAT O PRVNÍ POLOVINU TÝDNE.

Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU.

Svoz odpadu 2022                                                                              2. POLOLETÍ

KRONIKÁŘ, KRONIKÁŘKA

Obec Leskovec hledá osobnost na ho-
norovanou pozici kronikář / ka. Zájem-
ci, nechť se ohlásí na obecním úřadě 
nebo na e-mailu obec@leskovec.cz.
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Kovar letos slaví 30 let od založení 

Místní firma Kovar, významný výrobce speciálních ocelo-
vých kontejnerů, slaví v letošním roce 30 let od svého za-
ložení. Jak říká jeden ze tří zakladatelů firmy, pan Pavel Ce-
didla: „V tom návalu práce to hrozně rychle uteklo a těch 
30 let je rychle pryč. My jsme vždycky hlavně chtěli, aby tady 
v Kovaru byla stabilní a perspektivní práce pro lidi. Proto se 
dodneška snažíme firmu modernizovat, naši následovníci  
v tom pokračují.“ Miroslav Hromada k tomu dodává: „Rádi 
se ohlížíme, Kovar za ta léta dosáhl celostátní i celoevropské 
úrovně ve svém oboru. Jen je škoda, že tohoto výročí nedožil 
Petr Bambuch… byl to zakladatel a vizionář.“ 

Obrázek 1 – zakladatelé firmy Kovar zleva: Miroslav Hroma-
da, Petr Bambuch (†2017), Pavel Cedidla
Výrobky z Kovaru
Firma Kovar vyrábí kontejnery – co si ale pod tím představit? 
Rozhodně to nejsou kontejnery jako v nich jezdí zboží třeba 
z Číny do Evropy. Kontejnery z Kovaru jsou speciální ocelové 
kontejnery, komplikované a náročné kusy, vyráběné na míru 
každému zákazníkovi. Používají se především v průmyslu, 
energetice, datových centrech nebo třeba při stavbě tunelů 
metra nebo železnice. 

Příklady použití našich kontejnerů:
 

Obr.2 - Datové centrum v Norsku, jsou zde obří servery pro 
provoz internetu a počítačových systémů. Vše je umístěno  
v bývalém dole kvůli tomu, že velké servery potřebují náročné 
chlazení – k tomu se používá voda z fjordu.

Obr. 3 - Sestava kontejnerů pro výcvik hasičů – uvnitř jsou 
žlaby a přepážky ze speciálních druhů oceli, které odolávají 
vysokým teplotám. Bude zde hořet a tak mohou hasiči pod 
vedením zkušených trenérů nacvičovat „v plné polní“ i s dý-
chacími maskami a skutečně hasit požár v podmínkách, které 
připomínají uspořádání obytného domu.

Obr. 4 - V energetice se naše kontejnery používají například 
pro velké záložní zdroje energie, které mají výkon jako elek-
trárny a jsou schopné okamžitě dodávat elektřinu v případě 
výpadků nebo výkyvů spotřeby. 

Za 30 let své existence se Kovar vyšvihnul ve spolehlivého za-
městnavatele a zaměstnává především lidi z nejbližšího oko-
lí. Kovar se o své okolí zajímá a aktivně se podílí na pomoci  
v místních spolcích, školách, v nemocnici i místních charita-
tivních spolcích.

Jarka Budínská, obchodní oddělení, Kovar a.s.; 
redakčně neupraveno
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Aktuality a zprávy ze ZŠ Leskovec

I ve druhém pololetí se u nás ve škole 
stále něco dělo. Pro děti byla připrave-
na celá řada kulturních, poznávacích  
a sportovních akcí. Také děti samy se 
aktivně podílely na přípravě dvou vý-
znamných akcí a pilně nacvičovaly se 
svými učiteli kulturní program k piet-
nímu aktu u Juříčkova mlýna, který se 
uskutečnil 23.4.2022 a na oslavu Dne 
matek 6.5. 2022. Po dvouleté pauze, 
kdy se tyto tradiční akce pro Covid 
nekonaly, jsme si to všichni moc užili. 
Veřejné vystupování je pro děti vel-
kým přínosem v jejich osobním rozvoji 
a mělo by být nedílnou součástí jejich 
vzdělávání. 

O všem dění ve škole podáváme pravidel-
né zprávy na webu školy www.webskoly.
cz/zsamsleskovec  a FB stránkách Základ-
ní škola a Mateřská škola Leskovec. 

Ve škole máme velmi šikovné, talen-
tované a nadané žáky. Velká spousta  
z nich se věnuje nejrůznějším mimoškol-
ním aktivitám v ZUŠ a jiných organiza-
cích. Sportují, hrají na hudební nástroje, 
zpívají, navštěvují výtvarné obory. Ani 
ve škole nezahálíme a rozvíjíme naše 
žáky nejen ve výuce, ale i mimo ni. Tyto 
všechny snahy a aktivity se pak projevily  
v nejednom úspěchu na soutěžích, kterých 
se naši žáci zúčastnili.  

Matematická soutěž Pangea
Na začátku března se pět žáků pátého 
ročníku zúčastnilo matematické sou-
těže Pangea. Soutěž vznikla za účelem 
podpořit motivaci žáků a přispět tak  
k rozvoji vztahu k matematice a schop-
nosti aplikovat dovednosti v různých ži-
votních situacích. Pangea vznikla v roce 
2007 v Německu, Česká republika se za-
pojila v roce 2014. Doposud se připojilo 
22 evropských zemí. Pro letošní ročník 
bylo téma Cestovatelské objevy a hry. 
Nejlepší žáci ze školního kola jsou po-
zváni do Prahy, kde soutěží o hodnotné 
ceny, Takto výborně se sice naši žáci ne-
umístili, ale v celkovém pořadí zaujali tři 
z nich výbornou pozici. Velká gratulace 
patří Vojtovi Budinskému za 13. místo 
v kraji (z 463 soutěžících) a tedy 376. 
místo z celkového počtu 9692 zúčast-
něných. Také výborné pořadí na stejné 
příčce zaujal Vojta Řezníček a Matěj 
Koudelka, a to 24. místo v kraji a 863. 
místo v republice. 

Okresní a krajské kolo recitační 
soutěže
Dne 30.3.2022 se konalo okresní kolo 
recitační soutěže v Rožnově pod Rad-
hoštěm, kam postoupili z okrskového 
kola ve Vsetíně naši dva žáci, Tomáš 
Krňa ze 2. třídy a Jakub Daněk ze 3. tří-
dy. Oba kluci skvěle reprezentovali naši 
školu a Jakub Daněk dokonce se svou 
básní „Máme doma gorilu“ od Jana 
Vodňanského, získal báječné 1. místo 
ve své kategorii. Postoupil tak do Uher-
ského Hradiště, kde 26.4.2022 proběh-
lo krajské kolo recitační soutěže. Tam 
Kuba získal za svůj parádní výkon čestné 
uznání a velkou pochvalu poroty. Obdr-
žel také dárkový poukaz do knihkupec-
tví. Byl to velký úspěch.

Přírodovědná soutěž Jaloveček
Ve čtvrtek 5.května se žáci naší školy zú-
častnili tradiční přírodovědné soutěže 
Jaloveček v prostorách nově opravené-
ho zámku Kinských ve Valašském Me-
ziříčí. Letošním tématem soutěže byla 
„Voda“ se zaměřením na život ve vodě 
- ryby, vodní bezobratlí, vodní rostliny, 
a život kolem ní - ptactvo, obojživelníci, 
plazi, savci. Nechyběly otázky zabývající 
se významem vody, její ochranou, zadr-
žováním v krajině, jejím hospodárným 
využíváním. Naše družstvo „CHROS-
TÍCI“ ve složení Vojta Budínský, Silva 
Piskláková, Nora Hájková, Julie Bilová 
a Rosťa Labaj si v konkurenci 12 týmů 
vedli opravdu skvěle a suverénně obsa-
dili nejvyšší příčku. 
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické  

 Vážení spoluobčané, od posledního čís-
la zpravodaje uplynulo půl roku. Za tu 
dobu se svět opět výrazně změnil. Epide-
mie covidu se dostala do stínu válečných 
událostí na Ukrajině. Obavy, které jsme 
měli v souvislosti s následky pandemie 
jsou najednou zanedbatelné ve srov-
nání s tím, co nám hrozí jako důsledek 
ruské agrese na Ukrajině. Je však lepší 
snést snížení životní úrovně a zůstat svo-
bodnou zemí než se dočkat vpádu vojsk 
agresora. Jako malý národ s tím máme 
žel neblahé historické zkušenosti. 
Navzdory nejistému světu, ve kterém 
žijeme můžeme díkybohu prožívat  
i mnoho dobrých věcí. Jako farní sbor 
jsme rádi, že jsme se po dvou letech 
opět dočkali normálního průběhu cír-
kevního roku. Vánoce i konec roku a také 
Velikonoce jsme mohli oslavit a prožít 
společně bez výraznějších omezení.  
V březnu se také uskutečnilo v řádném 
termínu výroční sborové shromáždění. 

Na pravidelných nedělních bohosluž-
bách se nás sice schází méně než před 
covidem. Ale pokaždé je příležitost ke 

English speaker
18.5. se čtyři žáci naší školy zúčastnili soutěže English spea-
ker, která se konala na ZŠ Luh ve Vsetíně. Soutěž byla dvou-
kolová a do druhého kola postoupili hned dva naši žáci.  
Z počtu 17 žáků se hned dva naši žáci umístili na krásných 
místech. Vojta Budinský 2. místo a  Beáta Holubová 5. místo.

Jsme moc rádi, že máme tak výborné žáky, kteří naši školu 
skvěle reprezentují ve všech soutěžích, mimoškolních vy-
stoupeních, koncertech a sportovních kláních. Jsme na ně 
neskutečně pyšní. 

S maximálním úsilím a péčí se snažíme dětem poskytnout 
kvalitní vzdělávání, což se projevilo i ve výsledcích srov-
návacích testů. V tomto školním roce se žáci 5. ročníku 
účastnili hned dvou srovnávacích testů v rámci celé ČR.  
V prvním případě se jednalo o srovnávací testy „Kalibro“,  
a to v předmětech jazyk český, matematika a anglický ja-
zyk. V druhém případě pak proběhlo výběrové zjišťování 
výsledků žáků realizované Českou školní inspekcí. Okruh 
sledovaných vzdělávacích oborů se v tomto případě týkal 
předmětu Jazyk český, Matematika plus test Dovedností usnad-
ňujících učení. V obou případech si naši páťáci vedli velmi dobře  
a ve srovnání s ostatními školami v ČR se zařadili se svými vě-
domostmi a dovednostmi ve všech sledovaných oblastech nad 
celorepublikový průměr, s výjimkou matematiky u testů Kali-
bro, kde naopak nepatrně pod celorepublikový průměr klesli.

Zapojení do projektů
Naše škola se snaží získávat finanční prostředky z mimoroz-
počtových zdrojů, především z různých výzev. V současnosti 
nám končí projekt Šablony III v rámci operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání, kdy jsme v tomto školním roce 
čerpali částku 268 000,- Kč, z které jsme hradili především 
činnost školních klubů, doučování, vzdělávání pedagogů 
nebo projektové dny. V těchto dnech podáváme novou žá-
dost o dotaci z operačního programu Jan Amos Komenský 
v celkové výši bezmála půl milionu korun. Projekt bychom 
chtěli zahájit od nového školního roku a finanční prostředky 
tentokrát budou využity na personální podporu v podobě 
školního asistenta, na vzdělávání pedagogů a na inovativní 
vzdělávání žáků.

Poslední měsíc školy se nese tradičně v duchu uzavírání kla-
sifikace a s tím spojené testování, zkoušení, zlepšování zná-
mek. Zkrátka všichni dělají, co můžou. Také je to měsíc plný 
aktivit, her a zábavy, kterou se dětem snažíme vždy konec 
roku zpestřit, využít krásného počasí a užít si společné chvíle 
pohody. Loučíme se vždy s našimi páťáky a s vědomím, že se 
nám po nich bude stýskat, je vypouštíme do světa. Budeme 
jim držet palce na jejich další cestě za poznáním.     

Všem našim dětem i rodičům přejeme krásné léto, bohaté 
na společné zážitky.

Věra Staňková a Pavel Mičunek, ZŠ Leskovec; 
redakčně neupraveno

společným rozhovorům při voňavé kávě 
z presovače, který jsme dostali darem.  
Také pravidelně někdo přinese něco 
dobrého ke kávě. Sborové společenství 
je o Božím slovu a zamyšlení nad Biblí  
a nad životem, ale také o sdílení a rozhovo-
rech o věcech všedních. Ovšem mnohé, co 
se nám zdá všední a samozřejmé vůbec ta-
kové není. I dění ve světě nás vede k tomu, 
abychom byli vděční a cenili si i toho, co 
utváří naše životy stále znovu každý den. 

Kromě pravidelných nedělních bohoslu-
žeb jsme se scházeli i ve středu navečer 

na biblických hodinách. S dětmi se po-
tkávám nyní pravidelně pouze ve škole 
na biblickém kroužku. 

Z věcí hospodářských jsme především 
rádi, že se podařilo uvést do provozu 
solární ohřev vody a dokončit venkovní 
úpravu garáže. 

Poděkování patří všem, kteří sbor podporu-
jí. Přeji všem obyvatelům Leskovce Boží po-
žehnání, dětem hezké prázdniny, dospělým 
příjemné dovolené a poklidný letní čas.

Pavel Čmelík, farář;
redakčně neupraveno
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LESKOVECKÝ KLUBÍK: Zájezd KOVOZOO

Leskovecký klubík – neformální spolek 
maminek s dětmi, uspořádal zájezd pro 
děti s rodiči do Starého Města u Uher-
ského Hradiště. Cílem byla zcela jiná 
zoo, ale o to více nápaditější.
Leskovecký klubík vznikl v roce 2017 se 
záměrem spojovat děti předškolkového 
věku a jejich rodiče na rodičovské dovo-
lené. Obec Leskovec spolu se sponzory 
poskytla zázemí pro společné hry a zába-
vu v prostorách obecního úřadu. Setkání 
probíhají převážně v podzimním a zim-
ním období. Aktuality o provozu/akcích 
jsou uveřejňovány ve skupině Leskovec-
ký klubík na Facebooku.

První vlaštovkou akce jiného charakteru 
s předurčením i možné budoucí expanze 
dalších akcí byl zájezd pro děti a dospělé 
konaný v sobotu 9. 7. 2022. Cílem byla 
KOVOZOO, kde se ze šrotu v porodnici 
(svařovně) tvoří jeho další život. O zájezd 
byl poměrně velký zájem a plný autobus 
veselých dětí a jejich blízkých značil vel-
mi dobrou náladu a vydařený výlet.

Obecním zastupitelstvem Leskovec byla 
akce podpořena formou úhrady nákladů 
na autobusovou dopravu, za což jmé-
nem Leskoveckého klubíku velmi děkuji.

Radka Hromadová, Leskovecký klubík
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ČČK Leskovec informuje
V sobotu 5.3.2022 jsme uspořádali 
již tradiční dětský karneval. Pro velký 
úspěch jsme i letos pro děti pozvali sku-
pinu REMIX z Valašského Meziříčí, která 
zajistila pro děti velmi bohatý program 
na celé odpoledne. Těší nás stále větší 
účast dětí a rodičů. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem sponzorům za 
finanční a věcné příspěvky na tuto akci, 
včetně velké podpory obecního úřadu.
V květnu jsme také byli nápomocny při 
realizování svátku Dni matek, kde nás 
opět všechny potěšili učitelé a děti z MŠ 
a ZŠ v Leskovci, které měly připraven 
krásný program. 

Taky nám po dlouhé době vyšlo pa-
rádní počasí na pohádkový les, kte-
rý se uskutečnil 2.7.2022. Tuto akci 
není snadné uspořádat, vzhledem 
k tomu, že je nutné, aby se zapoji-
lo co nejvíce členů,a proto jsme rádi 

Myslivecký spolek Lipky Leskovec

Na začátku roku jsme museli zrušit tradiční myslivecký ples, 
díky doznívajícímu covidovému opatření. V dubnu, po tří-
leté pauze, se konala schůze honebního společenstva, kde 
myslivci připravili pro členy vynikající zvěřinový guláš, včet-
ně dalšího občerstvení. Této schůze se účastnil i lesní hos-
podář obecních i soukromých lesů Ing. Sucháček, který nás 
informoval o hospodaření v lesích. 18. května jsme uspo-
řádali myslivecký výlet na hřišti, kde se podávaly zvěřinové 
speciality, (Guláš, divočák ze zelím, myslivecká topinka). 
Počasí vyšlo na výbornou, lidí přišlo hodně, takže tato akce 
se velmi vydařila a určitě ji budeme opakovat. V červnu jsme 

za pomoc hasičů a myslivců. Letos se zúčastnilo rekordních 53 dětí a ne-
spočet dospělých. Na závěr se posedělo u ohně, kde se opékaly špekáčky  
a zapíjelo čepovaný pivem a malinovkou. Myslíme si, že nejen děti si tento výlet užily 
a příštího pohádkového lesu se opět všichni zúčastní.  

Přejeme všem spoluobčanům hezké letní dny plné sluníčka a dětem pěkné prázdniny.

Výbor ČČK; redakčně neupraveno

uspořádali brigádu v obecních lesích na ohrazení modříno-
vých stromků proti okusu zvěří. Tuto brigádu máme naplá-
novanou na více dní, protože stromky jsou vysázeny na více 
místech v celkovém počtu 1500 ks.

Členové spolku děkují všem přátelům a příznivcům myslivosti 
a přírody za spolupráci a pomoc, ať už mysliveckému spolku 
nebo přírodě.

Příjemné letní dny, přejí členové MS Lipky Leskovec.

Myslivosti zdar

Milan Juráň, MS Lipky Leskovec; 
redakčně neupraveno
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FC Leskovec

Vážení sportovní přátelé,
Je za námi konec fotbalové sezony 2021/2022, a také bohu-
žel konec našeho účinkování v okresním přeboru. Po pod-
zimu byly ambice udržet se na nesestupových příčkách, ale 
to se nakonec přes četné absence hráčů nepodařilo. Skončili 
jsme na posledním místě se ziskem 10 bodů a skóre 26:73. 
Bodů mohlo být více, ale dobře rozvíjející se zápasy jsme 
nedotáhli do zdárného konce. Nejlepším střelcem týmu 
byl David Fojt, který se vrátil do týmu po podzimní anabázi  
v Jablůnce a vstřelil 6 branek. 
Co se samotných hráčů a vedení týmů týká, tak ve výkonném 
výboru skončil Michal Šťastný, kterého nahradil Petr Juráň. Vý-
konný výbor tak pokračuje ve složení: Hromada Karel – před-
seda, Ondřej Martinka – hospodář, Radim Cedidla, Jaromír 
Vávra a Petr Juráň. Po sestupu z okresního přeboru skončil ve 
své funkci i trenér Věroslav Polášek, kterému je nutno podě-
kovat za odvedenou práci a aktivitu při shánění hráčů. Pozici 
trenéra nyní vedení klubu řeší a již oslovilo několik potencio-
nálních adeptů. Co se hráčského kádru týká, tak jistý je od-
chod Zdeňka Měrky, který podepsal volný přestup do Nového 
Hrozenkova. Matouš Trochta kterému končí smluvní přestup 
v Ratiboři bude zřejmě i nadále působit v některém klubu  
z vyšších soutěží. David Fojt se bude také v letní přípravě po-
koušet prosadit do jiného týmu, ale klub by o něj nerad přišel. 

Sestupem do III. Třídy končí také spolupráce s Janovou, která 
byla pro náš klub určitě přínosem. Kmenoví hráči Janové teď 
přestoupí zpět, ale další pokračování u nás nám přislíbil Pepa 
Bant. Pro podzimní část bude potřeba doplnit kádr o další 
hráče, abychom v soutěži hráli důstojnou roli a aby se neo-
pakovala situace z konce této sezony, kdy jsme nebyli schopni  
k utkání do Zubří vyslat 11 hráčů a k utkání jsme se nedostavi-
li, za což nám byla udělena pokuta od vedení soutěže. 

V rámci tréninku jsme 1. 6. sehráli přátelské utkání s hokejisty 
VHK Robe Vsetín, kterým jsme podlehli 1:4. 

Družstvo mladších žáků, které v tomto roce působilo pod 
vedením trenéra Romana Dittricha ve spojení s klubem Ústí, 
bude následující sezonu pokračovat ve starších žácích a spo-
lupracovat s Valašskou Polankou, neboť nemáme dostatek 
hráčů abychom se do soutěže přihlásili sami.

Závěrem je třeba poděkovat sponzorům klubu, Obci Lesko-
vec, firmě Kovar a Josefu Juřičkovi, že náš klub i v těchto ne-
lehkých časech podporují. A nemenší poděkování patří i Jo-
sefu Krausovi za práci u udírny a Michalu Šťastnému za chod 
našeho bufetu.

Ondřej Martinka, Výbor FC Leskovec; 
redakčně neupraveno
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Pár informací od hasičů

Vstup do letošního roku byl oproti 
tomu předchozímu, kdy panovaly přís-
ná proticovidová opatření, o něco málo 
volnější. I přes tato drobná uvolnění 
jsme stále ještě nemohli uspořádat 
oblíbený Hasičský ples. Na konci ledna 
jsme mohli uspořádat alespoň Valnou 
hromadu našeho sboru, i když výjimeč-
ně bez hostů a našich Mladých hasičů.
V únoru se opět rozvolnily podmínky 
a díky tomu jsme mohli opět rozjet fa-
šankový pochod obcí. Za účasti dvaceti 
masek jsme společně s muzikanty z Pod 
Černého obcházeli chalupu po chalupě, 
pobesedovali si a aj něco vypili a zakous-
li něco dobrého s našimi sousedy. Večer 
už tradičně patřil posezení u Miry Slezá-
ka. Všichni víme, že nejsou jen věci vese-
lé, ale životem nás provází i věci smutné. 
Necelý týden před fašankami, jsme se 
byli v Břeclavi naposled rozloučit s nej-
mladším partyzánem Brigády Jana Žižky, 
plukovníkem ve výslužbě panem Ing. Ja-
nem Maria Hronkem.

V březnu jsme opět po dvouleté pauze 
mohli ve spolupráci s obcí uspořádat 
tolik oblíbený Košt slivovice. Tentokrát 
se sešlo 46 vzorků. Společně se slivovicí 
koštovali účastníci i třináct vzorků kyse-
lého zelí. 

V dubnu se naše členky opět sešly  
u Juráňů na chatě. Tentokrát s tématem 
pečení koblih. Na Velikonoce na naše 
náměstíčko opět zavítal hasičský zajíc 
Šmigrustník. Všem dětem a také dospě-
lákům, Šmigrustník velmi děkuje za maš-
ličky, kterými jste mu ozdobili pomlázku 
a také za vajíčka, která jste mu donesli 
do košíčku. Na konci dubna jsme se spo-
lečně s hasiči z Lužné účastnili s prapo-
rem hasičské pouti na Sv. Hostýně. 

V květnu se nám pomalu začala roz-
jíždět i sportovní sezóna. Uspořáda-
li jsme neplánovaně obvodové kolo 
Mladých hasičů, kdy jsme na poslední 
chvíli zastoupili Jarcovou. Chci velmi 
poděkovat všem pořadatelům a pořa-
datelkám, kteří přišli a pomohli narychlo 
celou akci uskutečnit. Poděkování při-
šlo samozřejmě i od vedení OSH Vsetín  
a od Okresní odborné rady mlá-
deže. Škoda jen, že nevyšlo dě-
tem počasí, kdy nemohly kvů-
li dešti proběhnout dvě atraktivní 

disciplíny. Nyní už naplno běží pohárové soutěže, kde nás reprezentují dvě družstva 
dospělých a Okresní liga Mladých hasičů, kde máme tři družstva. Ve stejný den, kdy  
u nás probíhalo obvodové kolo Mladých hasičů, zúčastnila se delegace našich hasičů  
s praporem na pozvání našich Slovenských kolegu, oslav 130. výročí založení DHZ Lúky. 
Po covidové pauze jsme opět navštívili na Den matek naše členky a potěšili jsme je 
malým dárkem. Koncem května zorganizovala naše výjezdová jednotka v rámci okrsku 
č. 7 odborné školení. Školení proběhlo v areálu firmy Sodecia, kde jsme se seznámili  
s protipožárním zabezpečením. 

Začátek června patří už tradičně noční soutěži O pohár Valašských kotárů společně  
s taneční zábavou. Po dvouleté pauze zaviněné Covidem se před zraky početného pu-
blika představilo na 19 družstev. Celou zdařilou akcí nás doprovázela hudbou skupina 
Select. 

Rád bych zde připomněl v naší činnosti nezastupitelnou finanční pomoc sponzorů. 
Jsou to zejména firmy Kovar a.s., TM Stav s.r.o., Juráň s.r.o., Masař Petr-zámečnictví, 
Antonín Hromada-brusivo, Grant corporation zastoupená Bc. Tomášem Machánkem, 
Tesarem s.r.o., Josef Juřička-podlahy, Miroslav Urban-vodo topo, Hospůdka pod Lí-
pou, Obec Leskovec, rodiče našich Mladých hasičů a mnozí další. Tímto chci všem 
sponzorům jménem výboru SDH Leskovec poděkovat za jejich finanční pomoc. 

Závěrem Vás všechny chci jménem výboru SDH Leskovec srdečně pozvat na Memoriál 
Obětí Juříčkova mlýna, který se uskuteční v neděli 24. července ve sportovním areálu. 

Libor Goldefus, starosta SDH Leskovec; redakčně neupraveno
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