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Letošní rok 2015 se od roku 1945 vzdálil o 70 let. Právě tolik času uběhlo od konce
2. světové války. Významným mezníkem májových událostí se pro Leštinu stal tehdejší
7. květen, kdy pro ni osvobozením Rudou armádou skončil největší válečný konflikt v
dějinách lidstva. V bojích o vlastní existenci tehdy padly ve světě miliony lidí.
Současníci by nikdy neměli dopustit opakování krvavé, lidské životy a materiální
hodnoty zničující války. Je velmi důležité, aby lidstvo znalo její historii, neboť jedině
díky znalostem a analýze minulosti i zkušenostem s utrpením bude moci zabránit
dalším světovým tragédiím. Bohužel na kontinentech klid a mír všude nevládne –
média a tisk denně informují o tragických událostech a nebezpečí, které hrozí i nám.
Pro Leštinu poslední dny konce války neznamenaly jen obrovskou úlevu a radost z
osvobození, ale zahalily ji do smutku nad zbytečně zmařenými životy svých
spoluobčanů. Zastavme se u pomníku na návsi i na místním hřbitově a věnujme tichou
vzpomínku všem nevinným obětem, které se vytoužené svobody nedočkaly. Bude
patřit i 16 sovětským vojákům, kteří padli při osvobozování naší vesnice.
Připomeňme si jména leštinských hrdinů a vzdejme jim čest:
 Hrbek Boleslav, narozen dne 11. listopadu 1894 v Klopině, učitel v Leštině č. p.
196. Zavražděn 8. května 1945 v polích za Stavenicí.
 Brzobohatý Jaroslav, narozen 6. dubna 1916 bytem v Leštině č. p. 96, zámečník.
Zavražděn 8. května 1945 v polích za Stavenicí.
 Kondler Josef, narozen 24. února 1914 bytem v Leštině č. p. 12, krejčí. Zavražděn
8. května 1945 v polích za Stavenicí.
 Langhamer Jan, narozen 30. dubna 1916 bytem Leština č. p. 237, dělník.
Zavražděn 8. května 1945 v polích za Stavenicí.
 Loučný Jan, narozen dne 10. září 1914 bytem v Leštině č. p. 48, strážmistr.
Zavražděn 8. května 1945 v polích za Stavenicí.
 Neoral František, narozen dne 13. března 1904 v Leštině. K československé
jednotce přešel ze Sýrie jako jeden z prvních již 21. července 1940. Když byl 1.
listopadu 1940 utvořen Československý pěší prapor 11 – Východní, stal se
svobodník Neoral příkazníkem velitele praporu pplk. pěchoty Karla Klapálka. Padl
16. dubna 1941 v Egyptě.
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 Adámek František, příslušník československé zahraniční armády,
narozen dne 20. srpna 1919 v Leštině č. p. 144. V noci 21.
listopadu 1941 padl při výkonu služby. Byl zasažen střepinou, která
přeťala krční tepnu. Dne 22. listopadu 1941 byl pohřben na British
War Cemetery Tobruk, hrob č. 29 B. Nad jeho hrobem mu
kamarádi zazpívali státní hymnu a také píseň Moravo, Moravo. Za
zásluhy a statečnost před nepřítelem mu byl rozkazem ministerstva
národní obrany v Londýně č. 4 z 18. března 1943 udělen Čs.
válečný kříž 1939 in memoriam a v roce 1946 byl F.Adámek na poštovní známce
londýnského vydání z r.1945
vyznamenán čs. vojenskou medailí Za zásluhy.
 Kruš František se narodil roku 1898 v Leštině č.p. 67 jako prvorozený syn
Františka Kruše a Terezie roz. Ryznarové. Navštěvoval měšťanskou školu
v Bludově. Během 1.světové války byl odveden na frontu. Pro zranění byl ale
propuštěn a vrací se do rodné Leštiny. Teprve po návratu z války vystudoval
učitelský ústav a následně působil jako učitel v Doubravici, poté na měšťanské
škole v Lošticích, odkud odešel na místo řídícího učitele do Moravičan.
Do protinacistického odboje se zapojil hned v březnu roku 1939 a byl pověřen
organizováním ilegální sítě „Obrana národa“ na Litovelsku. Po prozrazení této sítě
přechází do ilegality (předstíral utonutí) a pod falešným jménem působí dál.
Gestapo mu přišlo na stopu v souvislosti s odhalením odbojové sítě na Bouzovsku
a při zatýkání roku 1944 byl zastřelen v Ochozu u Konice, kde je zmiňován na
místním pomníčku. Jeho hrob neexistuje. Jméno Františka Kruše je uvedeno na
Čestném pohřebišti účastníků odbojového hnutí na Ústředním hřbitově v Brně.
TJ Sokol Moravičany pořádá na památku každoročně jarní pochod Ambrože a
Kruše. František Kruš se zařadil k tisícům odvážných lidí, kteří neváhali položit své
životy za svobodu naší vlasti.
 Linhart Jan, ředitel školy v Litovli, narozen dne 22. dubna 1895 v Leštině č. p. 32.
V roce 1938 se aktivně zúčastnil organizování ilegálního odboje na Litovelsku,
napojenou na síť důstojnické a sokolské organizace Obrana národa. Dne 25. 12.
1944 byl ve Vratislavi popraven.
 Sitta Jan, narozen dne 15. 7. 1896 v Leštině č. p. 29. V kronice obce Leština, díl 2
na straně 73 je zaznamenáno: Za vlast dal svůj život též Jan Sitta. Odešel dne 17.
6. 1939 směrem na Polsko a sloužil u československého zahraničního vojska. Byl
ve Lvově a poslední písemnou zprávu o sobě podal domů v roce 1941 z Ruska
z oblasti rostovské.
 Čech Jan z Leštiny č. p. 111 byl 8. května 1945 zabit granátem ve věku 79 let na
dvorku svého domu.

OÚ vyslovuje poděkování paní Anně Hoferové a paní Olze Bartoňové
za spolupráci při sestavování výše uvedeného seznamu obětí 2. sv. války.

[2]

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

INFORMACE Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ konalo
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání složil slib
nový člen zastupitelstva obce pan Vít Kolčava jako náhrada za pana
Miroslava Bílého, který se ze zdravotních důvodů vzdal svého mandátu.
Do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen pan Pavel Slováček a
novým členem kontrolního výboru se stal Bc. Miroslav Čulík.
Úplný zápis z 5. veřejného zasedání ZO Leština najdete na www.ou-lestina.cz .

UZAVŘENÍ POŠTY
Pošta v Leštině bude z provozních důvodů uzavřena od 22. 4. do 24. 5. 2015. Obecní
úřad s vedením pošty jedná o zkrácení doby uzavření. O případných změnách Vás
budeme informovat místním rozhlasem. Pokud nebudete poštovní doručovatelkou
zastiženi při předání důchodu, doporučeného dopisu či balíku, můžete si jejich další
doručení domluvit na tel. čísle 583 401 054.

OBNOVA ZELENĚ NA HŘBITOVĚ
Mnohým z Vás určitě neunikly změny na místním hřbitově. Z důvodu špatného stavu
stávající zeleně a následným stížnostem majitelů blízkých hrobových míst došlo
v současné době k její revitalizaci. Byly vysazeny Thuje Smaragd a další nízké
okrasné rostliny. Doufáme, že se Vám nová výsadba bude líbit a leštinský hřbitov se i
nadále stane důstojným místem odpočinku zesnulých.

SVOZ TRÁVY
V úterý 28. 4. začal pravidelný svoz posečené trávy. Pracovníci obce budou svoz
zajišťovat až do odvolání každé úterý v dopoledních hodinách.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY

APRÍLOVÉ ZPRÁVIČKY Z LEŠTINSKÉ ŠKOLIČKY
Kalendář nám sice napovídá, že by mělo být jaro v plném proudu, stejný
pocit máme i při pohledu z okna, nicméně venku občas panuje chladné a
nepříjemné počasí střídané s teplem a bezvětřím. Pojďme se ohlédnout
za akcemi, které se v naší škole uskutečnily a seznámit se s těmi, které
jsou téměř na dosah.
Co se tedy událo v březnu a dubnu?
V pondělí 2. března se konala přednáška na téma „Vztah dítěte a psa“. Mladá
chovatelka a její čtyřnohý přítel Arry byli zcela jistě příjemným zpestřením pondělního
dopoledne. Navíc si děti odnesly spoustu zajímavých informací o tom, jak se
k pejskům chovat, co dělat při setkání s cizím psem, o mimice těchto zvířat nebo o
tom, proč není dobré je provokovat.
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Ve středu 4. března se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Moravský zvoneček“.
Vše dopadlo následovně:
V 1. kategorii (1. a 2. ročník):
1. místo: Daneček Cudrák
2. místo: Michalka Burianová
3. místo: Sárinka Lukasová
Ve 2. kategorii (3. až 5. ročník):

1. místo: Viktorka Bílá
2. místo: Terezka Franková
3. místo: Rozárka Švubová
Všem jmenovaným gratulujeme!

Ve středu 11. března se konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2015,
do něhož se probojovala, jak jsem Vás v únoru informovala, žákyně 3. ročníku Linda
Balcárková. V regionálním kole získala 4. místo a postoupila do kola krajského,
které se konalo 17. dubna v Olomouci. Do tohoto kola se dostalo v 1. kategorii,
kam Linda spadá, 22 soutěžících z celého Olomouckého kraje. Dva z nich pak byli
vybráni do kola celonárodního, dalších šest nejlepších recitujících obdrželo čestná
uznání. Jedno z nich přivezla i naše zástupkyně Linduška. Moc jí k tomuto úspěchu
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i obce!
V úterý 17. března jsme navštívili divadelní představení v KD Zábřeh „Velikonoční
pohádka“.
V pátek 20. března proběhla i na naší škole mezinárodní soutěž s názvem
Matematický klokan. Úlohy byly jako vždy „ velmi vypečené “ a leštinské žáčky řádně
potrápily.
V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Vítězi školního kola se stali:
1. místo: Maruška Horčicová (2. roč., 57 bodů z 90 možných)
2. místo: Linduška Balcárková (3. roč., 53 bodů)
3. místo: Davídek Nevrlý (2. roč., 51 bodů)
V kategorii Klokánek měřili své síly „ borci “ ze 4. a 5. ročníku. Nejlepších výsledků
dosáhly tři dívky:
1. místo: Verča Balcárková (5. roč., 71 bodů ze 120 možných)
2. místo: Venďa Plháková (5. roč., 70 bodů)
3. místo: Viktorka Bílá (4. roč., 68 bodů)
V tentýž den jsme si všichni užili ojedinělý přírodní úkaz - částečné zatmění Slunce.
Ve čtvrtek 26. března jsme si v naší škole také připomněli výročí narození H. Ch.
Andersena a užili jsme si Noc s Andersenem. Po oficiálním zahájení se děti rozdělily
na dvě skupiny, z nichž jedna se postupně proměňovala v kuchtíky a po vzoru pejska
s kočičkou si „ pekla “ svůj dort. Druhá skupina se vypravila do místní knihovny, kde
jim paní knihovnice R. Kochwasserová vyprávěla o činnosti tohoto zařízení a přečetla
jim jednu z pohádek právě od H. Ch. Andersena. Po prostřídání čekalo na místní
školáky soutěžní literární klání. Na sedmi stanovištích plnili ve skupinách nejrůznější
úkoly, řešili kvízy a odpovídali na nejroztodivnější otázky. Po ukončení čekala na
[4]

všechny přítomné žáčky strašidelná stezka odvahy. Po ní se už všichni těšili na
pohádku před spaním, kterou přišli přečíst dva tajní návštěvníci, pohádkový dědeček s
pohádkovou babičkou (v podání našich milých bývalých kolegyň paní Anny Krušové a
Jaroslavy Svatoňové, za což jim moc děkujeme  ). Fotografie z této akce (ale i
z jiných) najdete na webových stránkách školy.
Od 26. března do 1. dubna probíhal celoškolní projekt s názvem Velikonoční
barevný týden. Každý den měl své pojmenování (dle tradic) a přidělenu příhodnou
barvu. Děti získaly (nebo si jen „ oprášily “) spoustu informací o Velikonocích i o
zvycích, které se k nim váží.
V úterý 31. března se v budově základní školy konala výstava Leštinské velikonoční
vajíčko. Byla opět nádherná, což mi určitě potvrdí všichni, kteří se sem přes opravdu
nevlídné, doslova psí počasí vypravili.
Ve středu 1. dubna proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2015/2016. Dostavilo se k němu celkem osm rodičů se svými ratolestmi a všem
žádostem o zařazení dětí do 1. ročníku ZŠ bylo vyhověno.
Ve čtvrtek 23. dubna proběhly třídní schůzky.
V pátek 24. dubna jsme „ tradičně – netradičně “ oslavili Den Země. Počasí vyšlo
skvěle a děti si celou akci náležitě užily.
Za to, že se všechny akce mohly uskutečnit, bych ráda poděkovala všem svým
kolegyním ze základní i z mateřské školy. Bez jejich aktivního přístupu by ani jedna z
nich nemohla proběhnout. Děkuji.
Nyní se pojďme juknout na to, co nás čeká….
Ve čtvrtek 30. dubna (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu sběr starého papíru.
Všem, kteří nám starý papír připravili, moc a moc děkujeme.
V pondělí 4. května přijede do naší školy Mobilní Planetárium. Děti budou mít
možnost zhlédnout film o hvězdách a vesmíru formou sférického promítání.
Další pondělí, 11. května navštíví naši školu profesionální hasiči z HZS Šumperk.
Účelem jejich návštěvy je poučení dětí v oblasti řešení krizových situací.
V pátek 15. května se vypraví žáci 2. až 5. ročníku na dvoudenní výlet do Boskovic
(zámek) a do Moravského krasu.
Prvňáčci z kapacitních důvodů absolvují svůj výlet opět samostatně. Letos se vypraví v
úterý 9. června do nedalekých Příkaz u Olomouce a do ZOO na Kopečku.
Oslavu Svátku maminek jsme kvůli výletu a dvěma prodlouženým víkendům posunuli
až na neděli 24. května. Srdečně na ni zveme všechny maminky, babičky, tetičky a
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další zájemce z řad leštinské veřejnosti. Odstartována bude ve 14 hodin na sále
místní sokolovny.
Ve čtvrtek 28. května se fotografujeme.
Další zprávičky končí. Ráda bych jako téměř vždy použila na závěr moudrost. Objevila
jsem ji před čtyřmi lety pod Kunětickou horou a myslím, že není třeba žádný komentář.
„Ode dne narození k smrti rostem, pomni, žes na světě jen hostem. Co po
lakomci zůstane, lidem nehodným se dostane.“
Samé sluncem zalité májové dny přeje
Mgr. Jana Řeháková,
ředitelka školy

MÁJOVÉ ZPRÁVY OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
„Májová vlažička – naroste travička. Májový deštíček - poroste chlebíček.“
 Zaregistrovali jste Den Země?
Den země je den věnovaný Zemi. Slaví se 22. dubna. Za zmínku stojí, že
se začal slavit v roce 1970 ke stému výročí narození V. I. Lenina. Je
zajímavé, že až v roce 1990 se připojil celý svět a tento den se stal
Mezinárodním dnem Země. V současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek
upozorňující lidstvo na dopady ničení životního prostředí. Dnes slaví Den Země víc jak
miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země slaví lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost. /zdroj: cs.wikipedia.org/
 Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám v sobotu 11. dubna pomohli při sběru
železného odpadu. K úspěšnosti celé akce přispělo i pěkné počasí. Získané finanční
prostředky budou použity na činnost organizace a oddílu Mladých ochránců přírody.
 Ve středu a čtvrtek, 13. a 14. května 2015, proběhne v naší obci
tradiční akce – Květinový den, Český den proti rakovině 2015 (19.
ročník). Hlavní téma: Nádory reprodukčních orgánů - možnosti
prevence. V uvedených dnech Vám budou nabízet žluté kytičky a
informační letáky Mladí ochránci přírody s paní učitelkou Mgr. Helenou
Kantorovou. Kytičky, letos zdobené stříbrnou stužkou, budou jako vždy
k dostání i v místní pekárně. Minimální prodejní cena, tzn. příspěvek, je 20,- Kč.
Cíle sbírky:
- Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
rozdávaných letáků s informacemi.
- Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj
proti rakovině na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a
vybavení onkologických center.
Více informací se dozvíte v místním rozhlase a na plakátech. Ještě
jednou děkujeme a věříme, že nám i letos zachováte přízeň.
Marie Effenberger Rychlá
[6]

POZVÁNKY

OSLAVY 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE
Obecní úřad ve spolupráci se ZŠ Boleslava Hrbka a MŠ Leština si Vás dovolují pozvat
na oslavy 70. výročí od ukončení druhé světové války, které proběhnou 7. 5. 2015.
Program oslav:
 18:30 – Vzpomínkový akt u památníku padlých, dechová hudba
 Lampionový průvod (vydáme se od památníku k leštinskému hřišti.)
 Táborák na hřišti s opékáním buřtů (pro děti s lampionem špekáček
zdarma)
Vzpomínkové akci bude téhož dne na místním hřbitově v 17, 45 hod. předcházet
důstojný pietní akt kladení kytiček a zapalování svící na památku obětí.

LEŠTINSKÁ TŘICÍTKA
TJ Sokol Leština pořádá v pátek dne 8. května 2015 tradiční dálkový pochod
„LEŠTINSKÁ 30“. Pokořit můžete trasy 10, 20 a 35 km pro pěší a na kole
se můžete vydat na cyklotrasu dlouhou rovněž 35 km, která je středně
náročná. Na této trase je cyklistická helma povinná!
Zápis na všechny trasy bude od 6:30 do 9 hodin na místním hřišti a
uzavření všech tras proběhne v 16 hodin. Startovné je 40,- Kč.
Odměnou každého účastníka bude v cíli občerstvení v hodnotě
startovného, ale především příjemně strávený den v přírodě a hřejivý pocit,
že udělal něco pro své zdraví.
Na všechny účastníky se těší pořadatelé!

POZVÁNÍ NA MÁJOVÝ KONCERT ZÁVĚREČNÉHO HUDEBNÍHO CYKLU
V pátek dne 15. května 2015 v 17 hod. přivítáme na místním OÚ významnou osobnost
současné mladé klavírní generace. MIROSLAV SEKERA byl již v raném dětství
vybrán díky svým hudebním schopnostem do role malého W. A. Mozarta ve známém
filmu Amadeus režiséra Miloše Formana z r. 1984. Vynikající klavírista vystudoval
Pražskou konzervatoř, koncertuje v České republice i v zahraničí, kde získává četná
ocenění. Vstupné je tradičně dobrovolné, mladá generace má vstup volný a neměla by
si nechat ujít šanci rozšířit své hudební obzory. Jste srdečně zváni!

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Českobratrský evangelický sbor v Hrabové pořádá ve dnech 29. - 31. 5. 2015
k 70. výročí ukončení 2. světové války akci s názvem „ Krok ke smíření “, kterou chce
připomenout oběti válečného násilí bez ohledu na to, na které straně konfliktu stály.
Při této příležitosti proběhne v pátek dne 29. května od 18:00 hodin se na hřbitově
v Leštině uskuteční ekumenická bohoslužba, kterou budou celebrovat tři faráři,
zástupci církve římskokatolické a evangelické církve ze Sulzbach - Rosenbergu a
Hrabové.
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ÚRYVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

MÍSTNÍ OSVĚTOVÁ KOMISE – do kroniky v r. 1933 zaspáno laskavostí
zdejšího, ve všeobecné úctě drženého učitele Boleslava Hrbka, jehož
jméno bude navždy spojeno s tragédií posledních dnů války...
Podle nařízení ministerstva školství a národní osvěty ze dne
28. 4. 1919 byla v Leštině sestavena a zřízena podobně jako na
jiných místech státu Místní osvětová komise, dále MOK. Povšechná její činnost se týká
nejen místní komise, ale i podniků dalších nepolitických korporací činných kulturně.
Jedná se o přednášky výchovné, odborné, kurzy, ochotnická představení, loutkové hry,
kino, lidové besedy, besedy pro mládež, akademie, výstavy, poučné vycházky,
proslovy sokolské a jiné. Komisi tvořili tito členové:
J. Klimeš, J. Sklenář, J. Linhart, F. Drlík, J. Ošťádal, A. Drlík, H. Brachtl, Ad. Drlík, Jan
Kužela a Bol. Hrbek.
Hybnou osobností v kulturní buditelské činnosti byl od počátku zdejší řídící učitel
Josef Klimeš, jehož neúnavná práce byla všude velmi patrna. Účastnil se jako iniciátor
každého vzdělávacího a podpůrného podniku, ať už to byly jen drobné kurzy
lidovýchovné nebo akce většího měřítka jako např. polévková akce r. 1923, úprava
školní pokusné zahrady na Boksance, postavení pomníku padlým ve světové válce na
návsi, rozsáhlý kurz pro vzdělávání žen a pod. Je nutno připomenouti též dobré práce
Františky Krásné, vdovy po zesnulém zdejším řídícím učiteli Hynku Krásném a rovněž
i činné účasti všech členů zdejšího učitelského sboru - Hajtmarová, Zelený, Berka,
Sázavská, Sklenář, Doleželová. Nový druh činnosti zanesen byl používáním
skioptikonu od OOS Zábřeh a miroskopu. Z mnoha vyzdvihuje se oslava 10. výročí
trvání republiky, 80. výročí narození presidenta T. G. Masaryka, 15. výročí trvání státu,
které byly pořádány z iniciativy MOK a plnou měrou se vydařily. V jejím rámci pracuje
též Dorost Čsl. Červeného kříže, který je její podporou a téměř všechny sbírky po obci
provedl se svými učiteli, ať to byly sbírky ČK nebo Masarykovy ligy proti tuberkuloze,
pro Dětský den, pro slepce, mrzáčky apod. Štěpnice na Boksance je rovněž
opatrována dorostem, v němž vidíme právem záruku dobrého příštího pokolení.
Zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. 7. 1919 ukládá obcím povinnost
zříditi veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou, která má skutečnou
vnitřní hodnotu na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva.
Knihovna má velký význam pro celkový kulturní vývoj společnosti. Škola vychovává a
vybízí k dalšímu vzdělávání, dává k němu návod, knihovnou se pak vzdělání
prohlubuje a doplňuje. K bohaté knihovnické činnosti se vrátíme v příštím LZ.
Krásný máj a sluníčkem prozářené dny blížícího se léta přeje A. Krušová.
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COOP JEDNOTA INFORMUJE

COOP Jednota – všechno dobré
Našim zákazníkům, ale i všem občanům Leštiny přejeme příjemné a radostné jarní
dny a rádi využíváme této možnosti, abychom Vám přiblížili dění v tradičním obchodě,
jakým naše prodejna COOP Jednota je a pozvali Vás k nákupu.
Jako naši zákazníci můžete využívat tzv. slevovou kartu (na požádání Vám ji zařídíme
na prodejně), kde s každým nákupem sbíráte body, které se postupně mění na
finanční hodnotu v podobě slevy, dále pro Vás připravujeme akční letáky a víkendové
nabídky - najdete je pravidelně ve svých poštovních schránkách, tzv. členské dny pro
členy družstva v podobě slev na nákupy a spoustu dalších výhodných nabídek.
A co jsme pro Vás připravili a dále připravujeme v Leštině? Určitě jste postřehli změnu
rozmístění zboží a rozšíření nabídky, kterou jsme realizovali ke konci loňského roku.
Nově pro Vás chystáme a již v květnu zprovozníme minipekárnu pro dopékání
pečiva, tzn. že chceme mít několikrát denně napečeno čerstvé pečivo. Nejpozději
v průběhu května také chceme zprovoznit nový úsek prodeje čerstvého masa za
zajímavé ceny.
VŠICHNI OBYVATELÉ LEŠTINY BUDOU MÍT NAVÍC V KVĚTNU 2015 MOŽNOST
VYUŽÍT SLEVU NA NÁKUP ZBOŽÍ V PODOBĚ SLEVOVÉHO KUPONU, KTERÝ
DOSTANETE DO VAŠICH SCHRÁNEK.
Pevně věříme, že s těmito novými službami pro Vás, naše zákazníky, budeme ještě
lepšími partnery pro denní nákupy. Rádi také uvítáme Vaše připomínky a náměty,
abychom svou činnost mohli dále zlepšovat. Můžete je zasílat na emailovou adresu:
zakaznicky.servis@jednota-zabreh.cz, popř. telefonicky na číslo 583 498 700.
Těšíme se na setkání v prodejně Jednoty v Leštině
Personál prodejny

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Leden
94 let – Marie Šebestová
91 let – Božena Klosová
90 let – Věra Kovaříková
80 let – Marie Boxanová
80 let – Marie Šebestová
75 let - Karel Jíra
Únor
91 let – Lidoslava Husárková
80 let – Jaroslav Koppa
75 let – Karel Šebesta
Březen
80 let – Jan Hojgr
75 let – Jiří Kácel
75 let – Jan Pelcl
75 let – Roswitha Pelclová

70 let – Alois Meitner
70 let – Věra Mihoková
55 let – Pavel Schlesinger
55 let – Pavel Voráč
55 let – Alena Klimešová
Úno
R

50 let – Jaroslav Dvořák
50 let – Soňa Vénosová
50 let – Leoš Kaláb
50 let – Marcela Klimková
50 let – Jaroslav Brzobohatý

70 let – Zdeněk Krobot
70 let – Ivo Balcárek
65 let – Anna Hoferová
BřezBen

55 let – Milan Szabo
55 let – Petr Boxan

65 let – Václav Brzobohatý
60 let – Ivana Šafářová
55 let – Peter Švestka
55 let – Anna Balcárková
Duben

55 let – Vladimír Lang
50 let – Marie Lepková
50 let – Jan Barvíř
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Duben
Duben
85 let – Zdeněk Kukula
80 let – Jitka Doubravová
75 let – Vít Drlík
70 let – Václav Březina
Květen
91 let – Anna Žáková
80 let – Antonín Chlebníček

65 let – Ivana Krmelová
65 let – Jaroslav Brzobohatý
55 let – Hana Odstrčilová

50 let – Jaromír Viktorin
50 let – Vlasta Morchová
50 let – Ivana Vepřková
Květen

65 let – Miroslav Neoral
65 let – Věra Helekalová

55 let – Helena Novotná

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme. Do dalších let přejeme zdraví a pohodu!

DŮLEŽITÁ DATA

4. 5. 2015

 Svoz plastu

5. 5. 2015

 Svoz trávy

7. 5. 2015

 Oslavy 70. výročí osvobození naší obce

8. 5. 2015

 Leštinská 30, zápis od 6:30 do 9 hod., hřiště

11. 5. 2015

 Svoz komunálního odpadu
 MUDr. Anna Peková v Leštině

12. 5. 2015

 Svoz trávy

13. - 14. 5. 2015

 Květinový den

15. 5. 2015

 Koncert vážné hudby, 17:00 hod., OÚ Leština

19. 5. 2015

 Svoz trávy

25. 5. 2015

 Svoz komunálního odpadu
 MUDr. Anna Peková v Leštině

26. 5. 2015

 Svoz trávy

29. 5. 2015

 Ekumenická bohoslužba, 18:00 hod.,
 hřbitov Leština

30. 5. 2015

 Den Mikroregionu Zábřežsko, 9:00 hod., Štíty
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