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Zpravodaj Obce Lešná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v tomto letním čase vychází druhé číslo
zpravodaje Obce Lešná. Nejprve mi dovolte
vás prostřednictvím tohoto vydání pozdravit
a popřát vám hezké dny probíhajícího léta
a končících prázdnin!
Běh života se pomalu vrátil do běžných
kolejí, jako bychom se s příchodem léta
trochu „nadechli“, mnozí vycestovali v rámci
dovolených, ale už dnes se znovu začínají
připravovat opatření proti koronaviru. Již
v předchozím vydání zpravodaje jsme se
této problematice věnovali a tuto situaci
jsme předvídali, proto předpokládám, že
nikoho z nás již nezaskočí znovu zavedení
opatření (nošení roušek apod.). Obecně je
nadále nutné dodržovat všechny základní
hygienické a preventivní opatření, o kterých
jsme se zmiňovali podrobně v minulém vydání
zpravodaje a být připraveni na možné zhoršení
šíření viru. K těm dnes již známým opatřením,
která vláda ČR vyhlásila patří povinnost nosit
roušky od 1. 9. 2020, a to ve vnitřních prostorech
staveb (podrobný popis opatření včetně všech
výjimek je a bude vždy uveřejněn na stránkách
obce), dále je vládou vydáno opatření
zakazující shromažďování většího počtu osob
při pořádání společenských a sportovních akcí
(podrobné podmínky opět najdete na stránkách
obce). Bohužel je nutné počítat se vším, chovat
se proto obezřetně, dodržovat nařízení vlády
a myslím také „zdravý rozum“. Nástup školáků
a školkáčků bude letos tedy velmi ztížen
spoustou opatření, které se dozví přímo ze ZŠ
a MŠ, je to první zahájení školní výuky „v době
koronavirové“, proto bude nutné, aby se
všichni zúčastnění obrnili trpělivostí a byli více
ohleduplní vůči ostatním, to se týká především
rodičů a pedagogů. Samozřejmě také apeluji
na dodržování pravidel a ohleduplnosti při
nakupování a vůbec pohybu nás všech v rámci
veřejných služeb, jelikož osoby zajišťující tyto
služby jsou vždy v první linii a další vývoj

situace ohledně šíření koronaviru je také tímto
způsobem v našich rukou, proto co můžeme
udělat proti šíření koronaviru udělejme.
I přes výše zmíněné šíření koronaviru život
obce pokračuje, proběhlo také několik
společenských událostí, například v rámci
oslav SDH Perná, SDH Lešná a další jednotlivé
akce spolků, také zámek v Lešné opět
pokračuje ve své činnosti pro veřejnost. Další
plánované společenské akce proběhnou dle
plánu a v souladu s nařízením vlády.
Nadále probíhají realizace projektů a oprav,
pokračujeme v procesu získání stavebního
povolení splaškové kanalizace, vydání tohoto
povolení by mělo být s podzimem tohoto roku
a počítáme dle původních předpokladů s účastí
našeho projektu odkanalizování v dotační
žádosti, která by měla být vypsána na přelomu
roku 2020-21. S platností nového územního
plánu Obce Lešná bylo zadáno vypracování
územních studií, které dále umožní výstavbu
rodinných domů v naší obci, v souladu s novými
studiemi budou jednotlivé území postupně
připravovány na požadovanou výstavbu.
Závěrem vám všem přeji hezký zbytek léta
a dobrý vstup do podzimních dnů, snad také
více dobrých zpráv a pokud možno zdraví
a klidné dny tohoto „zvláštního“ roku 2020!
Ing. arch. Jaromír Zavadil,
starosta obce
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Důležité informace pro občany
Úřední dny a hodiny OÚ Lešná pro občany

Telefonní kontakty:

Po, St 08:00 – 11:00 12:30 – 17:00

Matrika

571 635 022

Út

Účetní

571 627 259

08:00 – 11:00 12:30 – 14:30

602 673 698

Čt, Pá po tel. domluvě

Sekretariát

571 635 011,

Majetek

602 674 086

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

32,57 Kč
32,57 Kč

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

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

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)
1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Papír - modré pytle (první středu v měsíci březen,
červen, září a prosinec)
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 2020
Č.3

PODZIM

11.09.2020

Č.4

ZIMA

07.11.2020

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.

OMLUVA
V minulém vydání Zpravodaje – Jaro 2020 došlo k tiskové chybě u článku „HROMADISKA“,
kde byl špatně uveden zpracovatel článku, za což se moc omlouváme.
Článek „HROMADISKA“ napsal a zaslal za Zdravé Lešensko - Ing. Leo Buchta.

www.obec-lesna.cz
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UPOZORNĚNÍ
Připomínáme občanům, kteří tak ještě neučili, aby v nejbližší době uhradili poplatky za komunální
odpad a poplatky za psa roku 2020. Tato povinnost je stanovena Obecně závaznou vyhláškou Obce
Lešná č. 1/2019 a 2/2019 - viz stránky obce
www.obec-lesna.cz/e_download.php?ﬁle=data/editor/6cs_24.pdf&original=OZV%201-2019.pdf
a
www.obec-lesna.cz/e_download.php?ﬁle=data/editor/6cs_25.pdf&original=OZV%202-2019.pdf
Poplatek za komunální odpad 480 Kč na poplatníka (fyzická osoba) přihlášená v obci.
Poplatek za psa 200 Kč za jednoho psa; 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Bankovní spojení účet č. 1760579339/0800. Při platbě bezhotovostně (převodem) je možné
použít variabilní symbol z předcházejícího období (variabilní symboly u poplatků se nemění).
Pokud není znám variabilní symbol, je možné provést platbu celkem za rodinným dům s uvedením
poznámky bydliště např. „Lešná 36“ a uvést jména poplatníků. Tyto informace jsou důležité pro
správné spárování poplatků.
Předem děkujeme za správné údaje pro zpracování platby.

Svoz nebezpečného odpadu v II. pololetí roku 2020
proběhne v sobotu 10. října 2020
Perná - kulturní dům

7:30

8:00

Jasenice - požární zbrojnice

8:10

8:30

Jasenice - kulturní dům

8:30

8:50

Mštěnovice - kulturní dům

9:00

9:30

Příluky - u kaple

9:40

10:10

Vysoká - u kaple

10:20

10:50

Lhotka n. Bečvou - požární zbrojnice

11:00

11:20

Lhotka n. Bečvou - křižovatka horní konec

11:20

11:40

Lešná - mateřská škola

11:50

12:15

Lešná - Monros

12:20

12:50

Prosíme občany, aby nebezpečný odpad jako jsou chemikálie, léky, teploměry, zářivky, výbojky,
postřiky na ochranu rostlin, barvy, laky, ředidla do nátěrových hmot, olej, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek sváželi na sběrná místa v den sběru!!!

Volby do krajských zastupitelstev
V dubnu 2020 vyhlásil prezident ČR dny konání krajských voleb, a to v pátek 2. října a v sobotu 3. října
2020.
První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00. Volí se ve všech krajích
s výjimkou Prahy.
Současně se ve třetině republiky bude konat první kolo voleb do Senátu.
Čím se prokazuji ve volební místnosti
Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR.
Zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

www.obec-lesna.cz
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Voličské průkazy
Volič, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad
na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat ode dne vyhlášení voleb do uzavření stálého seznamu
voličů (30. 9. 2020 v 16:00) a to:
•
osobně u Obecního úřadu Lešná, Lešná 36, kancelář – matrika, na žádosti není třeba úředního
ověření podpisu. Žadatel musí před podpisem prokázat svoji totožnost. Osobně lze o voličský
průkaz požádat do 30. 9. 2020 do 16:00 hod.
•
poštou - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisemnejméně 7 dní předem před uzavřením
stálého seznamu voličů (30. 9. 2020 v 16:00).
•
elektronicky přes datovou schránku obce do uzavřením stálého seznamu voličů (30. 9. 2020
v 16:00).
S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v němž je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
Jak se volí
Ve vyhrazeném prostoru vkládá volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na něm může zakroužkováním
pořadového čísla označit nejvýše 4 kandidáty, kterým dává přednost. Na kandidátní listině strany,
hnutí či koalice může být uvedeno nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva kraje.

Společenská kronika
Jubileum

50 let

60 let

70 let

80 let

85 let

90 let

Červenec

4

2

1

3

1

-

Srpen

1

1

1

-

-

-

Září

4

2

2

1

1

-

Narození

Úmrtí

Květen

2

Červen

1

Červen

1

Červenec

1

Červenec

1

Pozvánka do zámku
Díky uvolněním při současném stavu ochranných
opatření, které nedovolovaly návštěvu a shromažďování
osob se konečně otevřely brány různých objektů,
mohli i zájemci navštívit konečně náš zámek. V sobotu
20.6.2020 zavítala k nám do Lešné bylinkářka paní
Vanda Vrlová. V příjemné atmosféře, kterou tvořila
část místních, ale i přespolních návštěvníků, jsme se
zaposlouchali do toho, které bylinky se v této počáteční
letní době sbírají, a hlavně k čemu se používají.
Některé léčí naše neduhy v této době,jiné zas v
období nachlazení, či jiných zdravotních problémů.
Vždyť dříve se léčilo vše převážně doma a to pomocí
čajíčků, různých odvarů či mastiček. A tak nám
bylinkářka, která celý život pracovala ve Valašském
skansenu v Rožnově pod Radhoštěm předávala své
cenné rady a zkušenosti. Nechyběly ani různé recepty,
či pracovní postupy při výrobě různých mastiček

a rady, kdy a jak kterou bylinu sbírat a dál uchovávat.
Taky zodpověděla na různé dotazy, které zajímaly
přítomné. Ani jsme se nenadáli a Svatojánské povídání
s Vandou Vrlovou se schýlilo ke konci. Pracovníci
zámku připravili pro návštěvníky několik dalších akcí,
jako jsou různé výstavy, dostaveníčka v zámeckém
parku, kdy v určené době se mohou zájemci zúčastnit
romantických kostýmovaných procházek zámeckým
parkem. Zábavné prázdninové pátrání po truhle s
pokladem ukrytým v zámeckých komnatách jistě
ocení v prázdninové dny rodiče s dětmi. A tak věřím,
že i přes letošní prvopočátní absenci v návštěvě akcí
na našem zámku se tato situace zlepší, a budeme moci
koncem roku konstatovat, že návštěvnost bude taková
jako předcházející roky.

www.obec-lesna.cz
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Exkurze do úpravny pitné vody
V pátek 26. 6. 2020 v dopoledních hodinách došlo
díky iniciativě členů Komise životního prostředí
a samotného pana starosty k exkurzi do úpravny
pitné vody v nedaleké Porubě. 8 členů této malé
výpravy se přesunulo 2 automobily nejprve
k jednomu z vrtů na území obce Poruba.Tam nás
čekal pracovník OÚ Starý Jičín, který má chod vrtů
a areál na úpravu pitné vody na starosti. Celkem
se v navštívené oblasti nachází 7 vrtů, z toho
ze 3 se voda čerpá do úpravny a 1 je odstavený
kvůli dusičnanům.Hloubka jednotlivých vrtů je
7 – 16 metrů, kdy se voda čerpá rychlostí 9 –
17 litrů/s.Potrubím ze 3 vrtů se voda přivádí do
úpravny, která se nachází na okraji obce Poruba,
po levé straně ve směru jízdy od Palačova. Je
to první větší stavba před zemědělskou farmou
rodiny Horníků.Okolí každého vrtu je oploceno
a je to tzv. I. ochranné pásmo, kde se neprovádí
žádná zem.činnost. Rozměry tohoto pásma jsou
40 x 40 metrů. V následujícím II. ochranném
pásmu se nesmí používat pesticidy. Voda ze
všech 3 vrtů se přivádí potrubím do úpravny,
kde se smíchává a obohacuje ozónem. Ozón se
vyrábí z čistého kyslíku, kdy se oddělí dusík. Přes
věže voda proudí do akumulačního zásobníku

www.obec-lesna.cz
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o objemu 400 kubíků.Měří se teplota vody, PH
a přidává 0,08 mg chloru na litr vody.Z úpravny
se upravená voda pomocí 6 – ti čerpadel rozvádí
do okolních vodojemů a to cca 2x denně. Lešná
má svůj vodojem nad obcí směrem na Pernou.
Odtud pitná voda proudí samospádem nejen do
Lešné, ale i do Lhotky a Choryně.Všechny vrty
jsou hlídané senzory a v případě výpadku el.
energie se napojuje agregát, a to i v úpravně.
Počátky vrtů se datují do r. 1991. V letech 1992 –
1993 došlo k výstavbě úpravny pitné vody, která
je majetkem obce Starý Jičín. Stavbu, jejiž
hodnota je vyčíslena na 25 000 000,– kč provedla
firma INGSTAV Ostrava a.s. Při odběru vzorků
a jejich rozboru stačilo dříve uvést 18 ukazatelů,
dnes se požaduje až 60. Potrubí je vedeno
v plastech. V období od roku 2014 – 2015,
kdy započala větší sucha, se snížila hladina ve
vrtech až o 70 cm, a tak se uvažuje o tom, že
se půjde s pomocí vrtů až do hloubky 50 a více
metrů. Celkem z této úpravny odebírají vodu
občané z obcí Moravskoslezského kraje a to:
Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota a Dub.

Dále potom Zlínský kraj, a to jsme my Lešná,
Lhotka a Choryně. V 3. řadě potom následuje
Olomoucký kraj s obcemi Hustopeče, Poruba,
Vysoká a Milotice. Slovy provozovatel prodává
vodu cca 5 500 obyvatelům. Státu platí úpravna
za 1 litr vody 2,– kč a obcím fakturují částku,
která se stanovuje z nákladů na úpravu + cca 6%
ze zisku. Byli jsme velmi překvapeni tím, jak se
tady o vodu starají, všechny objekty byly pečlivě
upravené a čisté, tak jak si to tato životodárná
nenahraditelná surovina zaslouží. Proto apeluji,
i když to v současné době tak nevypadá,
šetřme si tuto vzácnou surovinu a zbytečně
jí neplýtvejme. Odběr nebudou zpracovatelé
navyšovat, a my si přejme, aby vše v úpravně
klapalo jako doposud. Tím můžeme nabýt jistoty,
že voda, kterou odebíráme je kvalitní. Závěrem
jsme se zastavili i v našem lešenském vodojemu,
který slouží svému účelu od konce 80 –tých let
minulého století, kdy byl do naší obce zaveden
veřejný vodovod.

www.obec-lesna.cz

Zpracovala: Eva Zajíčková,
kronikářka obce Lešná

Zpravodaj

7

Obce Lešná

Základní škola Lešná
Střípky z prázdninových aktivit
Ve dnech 1. – 10. července probíhaly při
Základní škole Lešná, okres Vsetín prázdninové
aktivity.
Děti
v
těchto
dnech
zažívaly
dobrodružství námořníků, turistů, sportovců,

pohádkových
postav,
hráčů
deskových
her a táborníků. Do všech aktivit se děti
s nadšením zapojovaly a užívaly si letních
prázdninových dnů.

www.obec-lesna.cz
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Hluk a jeho dopad na naše zdraví i okolí našeho žití
Co může způsobit hluk, hlučné prostředí
dokládají některé výzkumy a odborné studie.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku
způsobuje například hypertenzi (vysoký krevní
tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika
infarktu, snížení imunity organismu, chronickou
únavu a nespavost. Výzkumy také prokázaly,
že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá
s hlučností daného prostředí.
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo
obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky,
bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých
případech nehraje hlavní roli, a nemůžeme ji
změnit. Čím je člověk starší, tím je nepříznivý
efekt hluku větší. Malé děti s citlivým sluchem jsou
nadměrným hlukem také velice ohrožené. U dětí
předškolního věku lze pozorovat ve školské praxi
i nedostatečnou sluchovou reakci na změnu řečové
produkce z hlasité na šeptanou řeč, mluvené slovo.
Děti v kolektivech nebo při hře venku na sebe křičí,
mnohdy se ozývá pouze neartikulovaný rykot!
Hlučné prostředí by mohlo být jedním z faktorů,
ovlivňujících reakce dětí v oblasti sluchového
vnímání.
Pedagožka Olga Zelinková (2009) uvádí informaci,
že současný životní styl není příznivý pro rozvíjení
sluchového vnímání. Děti jsou obklopeny množstvím
zvuků, které dosahují v některých rodinách značné
intenzity. „Přirozenou obranou organismu dítěte
je potom „zavírání uší“. Dítě se odnaučuje slyšet.
Tím trpí nejen vývoj rozlišení jemnějších zvuků,
ale i schopnost naslouchat podnětům z okolí,
především pak lidské řeči“.

že tráva se bude sekat pouze jeden den v týdnu,
aby ostatní dny byl klid. Něco takového je však
v českém prostředí zřejmě nemyslitelné.
(https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/problemy-se-sousedy.A130412_162852_reality_bdp_web)
Obecně závazná vyhláška nebo nepsané
pravidlo?
Jak všichni dobře víme, zákony upravují obecně
závazná pravidla chování ve společnosti a ta
jsou také vynutitelná a mnohdy se již z principu
nedodržují. Nepsané právo či pravidlo, jinak
řečeno právní obyčeje upravují ve společnosti
také pravidla chování, kterými se společnost
řídí. Taková pravidla vznikaly vždy spontánně, na
základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace
veřejností, sousedů mezi sebou, domluvou, atd.
Takové chování se pak předávalo z generace na
generaci a dodržovaly se určité zásady mezi nimi
i kdy je vhodné sekat, řezat dříví a podobně. Lidé
se orientovali v těchto dohodách například svátky,
zvoněním kostela.
Pozn.: Občanský zákoník řeší právo nebýt nad míru
přiměřenou poměrům omezován při obvyklém
užívání pozemku hlukem a. § 2900 povinnost
počínat si při svém konání tak, aby újmě na
svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.
Závěrem:
Buďme
vstřícní,
ohleduplní,
pokračujme v tradicích a řešme vše bez
potřeby vynutit si restrikcemi!!!

Druhou rovinu pak tvoří hlučné prostředí, které si
vytváříme mnohdy sami. V magazínu I.DNES.CZ
byl trefně nazván článek „Pomsta lidí se sekačkami.
Túrují své stroje každý večer i o víkendu!“, kde
čtenářka popisuje své strasti s hlukem ve vesnici,
ve které bydlí.
Hluk při zahradničení je problémem, který zatěžuje
sousedské vztahy na mnoha místech. V současné
době však již existuje i v České republice řada
obecně závazných vyhlášek obcí, které tento
problém řeší a stanovují mu jasná pravidla, aby
zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel
obce byly minimální. Každá obec si může určit, kdy
se bude sekat tráva a řezat dříví.
Například ve Skandinávii už jsou v tomto ohledu
dále, platí ústní dohody mezi obyvateli ve vsi,
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Za Zdravé Lešensko,
Yveta Odstrčilíková
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Co jsou mokřady a k čemu nám slouží?
Mokřady patří mezi velice významné, ale
v současnostii světově nejohroženější ekosystémy.
Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, udržují
vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým
výparem vody, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý
z ovzduší, jsou zdrojem potravy.
Význam zmiňování mokřadů je důležitý v době
klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady
biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů,
hub a mikroorganismů. Z krajiny zmizely a mizí
zejména mokřady lokálního významu. Hlavní
příčiny úbytku mokřadů jsou přeměna mokřadů
na zemědělskou půdu, odvodňování, narovnávání
a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží,
urbanizace nebo i těžba rašeliny.
Současný stav mokřadů v ČR a jejich biodiverzity
je na programu pozornosti výchovy a vzdělávání
a šíření povědomí o úloze a fungování mokřadů
v krajině. Na území naší obce byl vybudován v rámci
projektu Interreg V-A a pohraniční spolupráce
ZO 1 ČSOP Valašské Meziříčí a ALCEDO Čadca
jeden takový mokřad, který zadržuje vodní erozi
a přispívá malým dílem proti vysychání krajiny.
Na území Lešenska se nacházejí nejméně dva
objekty, kde by mohly být realizovány další
ekologicky významné mokřady. Jeden se nalézá
v katastrálním území Lhotka nad Bečvou a druhý
v katastrálním území Jasenice (viz fota níže; více
fotografií z jmenovaných území naleznete na www.
zazdravelesensko.cz).
Program Posílení biodiverzity je součástí
Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu
a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku
biologické
rozmanitosti
a
degradace
ekosystémových služeb. Program je součástí
Operačního programu Životní prostředí a může
si zažádat kterákoliv obec/město.
Jestliže máte zájem se blíže seznámit, kde všude
v ČR se nalézají mokřady, využijte odkaz v databázi
mokřadů ČR, který je na adrese http://mokrady.
ochranaprirody.cz/.
Příležitost je cokoli, co přináší šanci změnit
okolnosti k lepšímu. Potkáváme hodně příležitostí,
převlečených za problémy nebo hodně práce.
Nezbývá než si přát, abychom využili jakoukoliv
příležitost!
Za Zdravé Lešensko,
Yveta Odstrčilíková
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SDH Lešná

Pandemie koronaviru ovlivnila činnost našeho
sboru. Museli jsme zrušit soutěž Noční pohár
- Memoriál Miroslava Grygaříka, který se měl
v červnu konat mimořádně na hřišti u mateřské
školy z důvodu stavby nové běžecké trati pro
hasiče na místním výletišti.
18. července oslavil náš sbor 135 let od založení
sboru. Oslavy začaly v 9.30 ráno mší svatou
v kostele sv. Michaela Archanděla v Lešné, Mši za
všechny mrtvé a žijící členy našeho sboru a okrsku
č.14. Mši svaté se zúčastnili i členové ostatních
sborů našeho okrsku pro které bylo po mši svaté
připraveno malé občerstvení.
Ve 14 hodin bylo vyhlášeno námětové cvičení, kde
dvěma dopravními cestami byla voda dopravena
do místního parku, kde hořel domek. Námětového
cvičení se zúčastnily SDH Lešná, Perná, Jasenice,
Lhotka nad Bečvou, Krhová, Choryně, Hustopeče
nad Bečvou, Poruba, Palačov, Petřkovice a Jarcová.
Po skončení cvičení byl proveden nástup
zúčastněných
jednotek,
zhodnocení
cvičení
a poděkování všem jednotkám starostou SDH
Zdeňkem Grygaříkem a starostou obce ing. arch.
Jaromírem Zavadilem.
Následovalo občerstvení všech jednotek formou
guláše a piva.
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V odpolední části oslav nám hrála kapela Sysli.
Pro děti byl připraven skákací hrad, malování
na obličej, jízda na koních, kolo štěstí, tombola,
prodej cukrové vaty, popcornu a jiných sladkostí.
Samozřejmě nemohlo chybět ani občerstvení
formou guláše, uzeného cigára a smažených
hranolků. Počasí nám neumožnilo provést pro
děti pěnové hrátky. Účastníci oslav měli možnost
prohlídky místního zámku. Večer jsme oslavy
završily taneční zábavou se skupinami The Syrup
a Rockoví Lišáci. Počasí nám během oslav moc
nepřálo, ale i přesto účast návštěvníků byla hojná
a to zejména na taneční zábavě.
Starosta SDH Lešná bratr Zdeněk Grygařík by chtěl
prostřednictvím zpravodaje poděkovat všem členům,
kteří se podíleli na přípravě oslav a zvlášt’ Obecnímu
úřadu Lešná za materiální a finanční pomoc a Muzeu
regionu Valašsko za možnost uspořádání oslav
v krásném prostředí místního parku.
A co připravujeme
30. srpna v 9.30 pořádá náš sbor pohárovou soutěž
o Putovní pohár starosty SDH v kategorii muži
a o putovní pohár starosty obce v kategorii žen
a soutěž veteránů. Soutěž se uskuteční na hřišti
pod školkou. Mimořádně budou muži startovat
na 2B hadice. Nebude chybět tradiční domácí
zabijačka.
Srdečně zveme všechny příznivce požárního
sportu.
Zapsal starosta SDH Lešná
Zdeněk Grygařík st.
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