LZ 10/15
aktuální informace z obce

Právě se Vám do rukou dostalo poslední číslo Leštinského zpravodaje
tohoto roku. Rádi bychom poděkovali všem přispěvatelům, kteří se na
podobě zpravodaje v uplynulém roce podíleli. Všem čtenářům přejeme
příjemné počtení a do nadcházejících vánočních chvil pevné zdraví a
spoustu rodinné pohody.

Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 21. 12. 2015 v 17:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ koná 10. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Leština, na nějž jsou všichni spoluobčané srdečně zváni.

Placení obecních poplatků

Občanům, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme důležité termíny. Do
15. 11. 2015 byla dle platné obecně závazné vyhlášky povinnost doplatit poplatek za
svoz komunálního odpadu, do 31. 12. 2015 je splatný poplatek za stočné. Obecní
poplatky můžete uhradit každý pracovní den až do pondělí 21. 12. 2015. Od tohoto data
bude OÚ i pokladna uzavřena. Dveře Obecního úřadu v Leštině se opět otevřou
4.1. 2016.
Pošta Partner bude do konce roku otevřena každý pracovní den dle svých úředních
hodin. 31. 12. 2015 bude mimořádně otevřena pouze do 11:30.
pondělí 8:00 - 11:30
otevírací
doba

úterý

13:00 - 16:30

8:00 - 11:30

13:00 - 15:00

Pošty středa 8:00 - 11:30
Partner čtvrtek 8:00 - 11:30

13:00 - 16:30

pátek

8:00 - 11:30

13:00 - 15:00
13:00- 14:30

Odečet stavu vodoměrů
V době od 7. 12. 2015 do 11. 12. 2015 bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Odečet
budou provádět zaměstnanci obce.
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pozvánky na kulturní akce

Andělské zvonění a kouzla vánočních koled…

OÚ Leština s KPH za podpory Nadace Českého hudebního fondu si
Vás dovoluje srdečně pozvat na předvánoční koncert, který se koná v
zasedací místnosti v sobotu dne 12. prosince 2015.
Do světa krásných Mozartových a Rachmaninových skladeb spolu s
výběrem českých a moravských koled Vás od 17. hod. uvede
světoznámé PETROF PIANO TRIO klavíristky Martiny Schulmeisterové, houslisty Jana
Schulmeistera a violoncellisty Kamila Žvaka. Nechejte se unášet svátečními tóny a
zazpívejte si i tradiční vánoční koledy. V současné rozporuplné, smutné době právě
hudba přináší něhu a laskavost nejkrásnějšího období roku a zanechává prostor pro
naději, že naše vroucí přání míru a pokoje se nestane nesplnitelným…

Pozvánka k sousedům

Kulturní komise v Leštině ve spolupráci s kulturní komisí v Lesnici pořádají v
neděli 13. prosince 2015 ve 14 hodin v kostele sv. Jakuba v Lesnici Adventní koncert.
O vánoční, sváteční náladu se postará smíšený pěvecký sbor Carmen. Přijďte si
odpočinout a nasát pravou atmosféru přicházejících svátků klidu a pohody.
Všichni jste srdečně zváni!

Ples MO KDU ČSL Leština

MO KDU ČSL Leština pořádá dne 9. 1. 2016 v prostorách sokolovny tradiční
“Společenský ples”. Začátek je ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hrají hudební skupiny
ANDY MUSIC a HALOGEN z Olomouce. V průběhu plesu vystoupí taneční skupina
DIAMOND DANCE z Dlouhomilova.
Srdečně zvou pořadatelé.

Obecní a školský ples

Po roce Vás opět srdečně zveme na OBECNÍ A ŠKOLSKÝ PLES, který se uskuteční
v sobotu 23. 1. 2016 od 20:00 v sokolovně. Můžete se těšit na bohatou tombolu a
výborné občerstvení. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Cantus Šumperk.
Jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2016

Začátkem ledna 2016 realizuje zábřežská Charita již tradiční
Tříkrálovovou sbírku. Záměrem sbírky je bezprostřední pomoc
chudým, postiženým, nemocným, seniorům, lidem opuštěným,
lidem bez domova, maminkám s dětmi v tísni, všem sociálně
potřebným u nás i v zahraničí.
Koledování v Leštině proběhne 9. 1. 2016.
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místní spolky informují

Zprávy od hasičů

Rádi bychom Vás pozvali na Štěpánskou diskotéku pro děti a večer
pro mládež i dospělé. Sváteční chvíle si přijďte zpříjemnit v sobotu
26. 12. 2015 v 15.00 hod. a večer ve 20.00 hod. Děti se mohou těšit
na zajímavou tombolu. K tanci a poslechu zahraje DJ Keprt.
Připravujeme i tradiční silvestrovský přípitek na návsi doprovázený
půlnočním ohňostrojem. Na obě sváteční akce, které pro Vás
připravujeme, se velmi těšíme.
Sbor dobrovolných hasičů Leština přeje svým spoluobčanům do roku 2016 vše nejlepší a
hlavně pevné zdraví! Rádi bychom poděkovali našim příznivcům, kteří svou účastí kulturní
a sportovní akce SDH stále podporují. Velký dík patří i místnímu OÚ a všem sponzorům za
spolupráci a podporu naší činnosti.Těšíme se na příjemná setkávání i v dalším období.
👤 za SDH L. Augustinová

Pohyb je život!

Od listopadu se v Leštině dle zveřejněného rozpisu rozběhlo cvičení. Sokolovna je využitá
téměř denně. Naším cílem je motivovat hlavně děti a mládež k pohybu, a proto nás
překvapuje a hlavně mrzí, že o cvičení nemají zájem děvčata starší 10 let.
Cvičební hodina se skládá dle zájmu děvčat. Je možné cvičit na nářadí, podle hudby, hrát
různé míčové hry, badminton či stolní tenis. V loňském roce jsme navštívili v rámci
cvičení i plavecký bazén v Zábřehu.
Chtěla bych tímto motivovat k pohybu všechny leštinské slečny tohoto věku, ale zároveň
poprosit o motivaci i jejich rodiče. Mějte na paměti, že pokud je vaše dítě ve cvičení, víte,
kde je, co dělá a je o něj postaráno!
Cvičení pro starší dívky je každou středu od 18:00 do 19:00 hodin.
👤 Jana Lepková

Přání od skupiny VEŠ

Estrádní skupina VEŠ Leština děkuje všem příznivcům za podporu v uplynulém roce.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a
úsměvu. Tešíme se na Vás 6. února 2016 na tradičním Pochovávání basy.
👤 Estrádní skupina VEŠ
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TJ Sokol Leština informuje
1. B třída skupina B - muži
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Okresní přebor mladší žáci skupina B
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1.

Velká Bystřice

15 11

3

1

47:23

36

1.

Bludov

8

7

0

1

39:8

2.

Jesenec

15 10

3

2

36:21

33

2.

Sudkov

8

6

2

0

41:11 20

3.

Postřelmov

15

9

4

2

33:12

31

3.

Nový Malín

8

6

0

2

38:15 18

4.

Paseka

15 10

1

4

44:26

31

4.

Leština

8

5

1

2 47:19 16

5.

Slavonín

15 10

1

4

35:18

31

5.

Mohelnice B

8

3

1

4

18:26 10

6.

Otinoves

14

8

0

6

23:34

24

6.

Libina

8

3

0

5

22:15

9

7.

Nové Sady B

15

7

1

7

44:39

22

7.

Kamená

8

3

0

5

15:59

9

8.

Libina

15

6

0

9

35:36

18

8.

Lesnice

8

1

0

7

9:30

3

9.

Zvole

14

5

2

7

19:31

17

9.

Dubicko

8

0

0

8

6:52

0

10. Doloplazy

15

5

1

9

41:33

16

11. Protivanov

15

4

3

8

19:31

15

12. Leština

15

3

2 10 24:39

11

13. Babice u Štern.

15

3

1 11 28:57

10

14. Hvozd

15

1

2 12 15:43

5

Mladší žáci:
Sudkov : Leština 2:2 ; Leština : Kamenná 18:1 Lesnice Leština 1:4; Leština : Dubicko 9:0; Bludov :
Leština 8:2; Leština : Mohelnice B 9:2; Libina : Leština 2:3; Nový Malín : Leština 3:0

Muži:
Leština : Paseka 6:5; Libina : Leština 2:1; Leština : Postřelmov 0:2; Zvole : Leština 1:1; Leština :
Velká bystřice 2:4; Nové Sady B : Leština 4:0; Leština : Protivanov 2:2; Jesenec : Leština 3:2;
Leština : Babice 1:2 0tinoves : Leština 2:0; Leština : Hvozd 4:2 ; Doloplazy : Leština 4:0;
Leština : Slavonín 1:2; Paseka : Leština 3:1; Leština : Libina 3:1

TJ SOKOL LEŠTINA přeje všem občanům příjemně prožité vánoční svátky v kruhu
rodinném a do nového roku pevné zdraví.
👤 Luděk Ryznar
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Upozornění ÚP ČR:

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá
formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při
každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod
(kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných
průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může
ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě:
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zprávy ze školy

Poslední ze školy informace v tomto kalendářním roce
Dovolím si dnes trošku neobvykle citátem známé osobnosti začít:
„Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.“
(S. Chamfort)
a

Troufnu si říct, že v naší škole máme stále nějaký důvod ke smíchu. Ať
už je jím příjemný prožitek na nějaké akci nebo z dobře provedené práce,
či úspěšně zvládnutého úkolu. Pojďme se tedy v úvodu dnešního příspěvku tradičně
ohlédnout za akcemi, které zcela určitě úsměv na tvářích nás všech vykouzlily.
1. Akce školy, které od posledního vydání zpravodaje proběhly
V pondělí 30. října jsme absolvovali další Dýňový den. Dopoledne měly děti možnost
pracovat již tradičně v několika dílničkách, v nichž vyráběly lucerničky, své broučky z
kamínků, svítící brouky z PET lahví, dýně z papíru, co se dají zapíchnout do květináče,
strašidelné brýle, dále dlabaly dýně a ochutnávaly kouzelné lektvary; role jejich míchačů
se ujali tradičně nejstarší žáci školy pod vedením paní vychovatelky Buchnarové.
Vykouzlili pro nás čtyři druhy elixírů: lásky a štěstí, šílenství, přátelství a vědění. Nikdo
nám naštěstí nezešílel, takže tento lektvar tak úplně neúčinkoval, nicméně věřme, že ty
ostatní fungovat alespoň trošku budou. Páťáci se dále stali pekaři dýňových buchet, které
byly připraveny, aby je všichni odpoledne příchozí mohli ochutnat. Ani děti z mateřské
školy nezahálely, v hale si všichni návštěvníci mohli prohlédnout celou řadu jejich
výrobků. Stejně tak tu byly připraveny práce žáků základní školy.
V podvečer jsme se pak sešli s rodiči a dalšími příbuznými dětí na zahradě mateřské
školy, abychom celou akci uzavřeli. Děti nejprve potěšily všechny zúčastněné
připraveným vystoupením, pak uložily ke spánku všechny vlastnoručně vyrobené broučky
a berušky. Následně se všichni proměnili ve světlušky a posvítili tak všem zbloudilým
tvorečkům, kteří ještě zůstali neuloženi, aby to mohli rychle napravit.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i dospělým z obou škol za snaživost a tvořivost,
stejně tak Vám, kteří jste přišli, abyste naši akci podpořili !
Ve čtvrtek 5. listopadu jsme se vypravili do olomoucké Pevnosti poznání. Nejprve každá
třída absolvovala jí na míru připravený výukový program, následně jsme se měli možnost
vydat do jednotlivých expozic muzea, kde jsme si mohli mimo jiné vyzkoušet, jak nám
jednoduché stroje (kladka, páka, nakloněná rovina) ulehčují práci, kolik vážíme na Měsíci
či některé z planet Sluneční soustavy, jak to vypadá na dně rybníka, jak je obtížné složit
či rozložit nejrůznější hlavolamy, jak vidí lidé s některými očními vadami atd. (Fotky
z obou akcí najdete na webových stránkách školy).
V úterý 10. listopadu zahájili žáci 1. až 4. ročníku plavecký výcvik a poprvé zavítali do
zábřežského krytého bazénu.
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhly třídní schůzky. Řešila se především problematika
prospěchu a chování za uplynulé čtvrtletí školního roku.
V pátek 20. listopadu se uskutečnila beseda s názvem „Proto pozor, proto bacha“,
kterou už spoustu let pořádá DDM Magnet Mohelnice a která je věnována hlavně a
především prevenci úrazovosti. „Naši nejstarší“ (čtvrťáci a páťáci) se dověděli spoustu
důležitých informací o tom, jak se správně chovat, aby se vyhnuli újmám na zdraví.
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O týden později, v pátek 27. listopadu proběhla další beseda pod taktovkou výše
zmiňovaného domu dětí. Tentokrát se týkala žáků 1. až 4. ročníku, kteří měli jako každý
jiný rok možnost rozšířit si své znalosti v oblasti dopravní výchovy.
V sobotu 28. listopadu potěšili naši školáci místní seniory na tradičním předvánočním
posezení.
2. Akce, které nás čekají od 30. listopadu
V pondělí 30. listopadu se budou v naší škole opět prodávat vánoční hvězdy dle
objednávky rodičů. Výtěžek akce bude zaslán na konto sdružení Šance.
V pátek 4. prosince navštíví naši školu Mikuláš s čerty a anděly, proběhne již tradiční
Mikulášská nadílka. Každé dítko obdrží dáreček, který jsme letos pořídili z výtěžku ze
sběru papíru a hliníku.
V pátek 11. prosince se koná od 16 hodin v budově sokolovny Zimní rej.
V pondělí 14. prosince se vydáme na prohlídku vánočně vyzdobeného zámku v Náměšti
na Hané, kde je letos pro školy připraven program s názvem „Kouzlo adventu“. Cestou
za hrou a poznáním na zámku se zastavíme v Lošticích, kde prozkoumáme muzeum
tvarůžků.
Poslední letošní akcí je již tradiční Rozjímání u vánočního stromu, které plánujeme na
úterý 22. prosince na 16:30 hodin. Uskuteční se stejně jako v předchozích letech na
zahradě mateřské školy, kde bude opět svítit „vánoční“ strom. Máte-li chuť si s námi
zazpívat koledy nebo se do nich jen zaposlouchat, nebo se jen vánočně naladit, určitě si
tuto akci nenechte ujít.
Od 23. prosince mají děti z obou škol vánoční prázdniny.
Vánoce máme všichni jistě rádi, ráda bych Vám popřála, ať jsou pro Vás všechny šťastné
a ať je prožijete v kruhu svých blízkých. Do nového roku se šestnáctkou na konci vstupte
s radostí a beze strachu, co přijde. Snažte se ho prožít naplno. Nebojte se opustit to, co
Vás nenaplňuje a přijímejte vše nové, co k Vám bude přicházet. Otevřete svou náruč
novým příležitostem a naplňte svůj život štěstím, zázraky a splněnými přáními. Probuďte
v sobě svou vnitřní sílu, odvahu a sebejistotu, bojujte za to, čeho chcete dosáhnout.
Možná nebude nadcházející rok takový, jaký si ho představujete, rozhodně bude takový,
jaký si ho utvoříte.
Chci vám za všechny z obou škol popřát do nového roku vše jen to nejlepší, hodně
zdraví, pohody, lásky – zkrátka krásný a bohatý rok plný zážitků.
Dnešní zprávičky končí. Příjemný a hlavně klidný předvánoční čas přeje
👤 Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy
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příspěvky občanů

Vzpomínka na občany Leštiny, účastníky československého
zahraničního odboje za II. světové války, kteří se vytoužené
svobody dožili
Leštinští občané, kteří často nesmírně složitými cestami opouštěli vlast a za
Československo se rozhodli bojovat v zahraničí, jsou zvěčněni na fotografii v knize
Zdeňka Filipa „ Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939 – 1945 “.
Fotografie skupiny vojáků čs. zahraniční armády byla pořízená po jejich příchodu do
Velké Británie. Sešli se zde odvážlivci nejen z naší obce, ale i z Vitošova, Hrabové,
Dubicka, Bohuslavic, Lukavice, Lesnice, Brníčka, Kolšova, H. Studýnek, Šumperka,
Šumvaldu, Rudy, Crhova, Cotkytle, Ráječka, Zábřehu.

Jelikož se jedná o události staré přes 70 let, o osudech lidí na fotografii mnoho nevíme.
Pan Rudolf Čulík se narodil v Leštině dne 14. 7. 1917. Gymnázium v Zábřehu zakončil
maturitní zkouškou v roce 1937 a pak byl přijat na VŠZ v Praze. Do zahraniční armády
vstoupil dne 22. 9. 1939 v Paříži.
Pan Alois Horneš se narodil v Leštině dne 20. 11. 1917. Do zahraniční armády byl přijat
26. 9. 1939 v Agde v hodnosti svobodníka. Ve Francii se českoslovenští uprchlíci, kteří se
hlásili do armády, soustřeďovali ve středomořském přístavu Agde.
Pan Milan Křížek se narodil v Leštině dne 9. 11. 1919, studoval Gymnázium v Zábřehu.
Po jeho uzavření studium dokončil v Litovli. Do zahraniční armády dobrovolně vstoupil
dne 14. 2. 1940 ve francouzském městě Marseille.
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Pan Rudolf Skoumal, narozený 27. 9. 1907, před válkou bytem v Leštině, ukončil
Gymnázium v Zábřehu maturitní zkouškou v roce 1926. Datum vstupu do zahraniční
armády není ve Vojenském ústředním archivu uvedeno, ale s bratrem Vratislavem byl do
zahraniční armády přijat ve stejnou dobu. Po válce dne 13. 10. 1945 začal učit ve škole
v Dlouhomilově, později byl jmenován ředitelem této školy.
Pan Vratislav Skoumal, narozený dne 25. 2. 1911, před válkou rovněž bytem v Leštině,
byl přijat do zahraniční armády 14. 2. 1940 ve Francii, v Marseille.
Ve II. světové válce se bojů na straně protifašistické koalice zúčastnilo více občanů
z Leštiny. Tímto vzpomínkovým článkem bychom jim chtěli projevit svou úctu. Skláníme
se nad hrdinstvím všech, kteří na frontách II. světové války za naši svobodu bojovali.
👤 Anna Hoferová

úryvky z leštinské kroniky

Vzpomínkový návrat do končícího roku 1935:

Celostátní událostí z důvodu požehnaného věku a narušeného
již zdraví byla abdikace PRESIDENTA OSVOBODITELE T. G.
MASARYKA. Své pevné rozhodnutí opakoval předsedovi vlády
Dr. Milanu Hodžovi a zástupcům nejvyšších úřadů státních v
sobotu dne 14. prosince o 12. hodině. Historicky dojemný
okamžik loučení s naším prvním a bezesporu největším synem národa byl vysílán čsl.
rozhlasem a již nebylo nikoho, koho by tento okamžik hluboce nezasáhl. Čím pro nás a
náš stát president Osvoboditel jest a co vše pro nás vykonal, mohou jen nejpovolanější
ruce vypsati. I kdyby tak učinili učenci sebemistrněji, nevypíší nejvřelejší city k T. G.
Masarykovi nás všech tak, jak vroucně je námi milován. Kéž by mu prozřetelnost dopřála
ještě dlouhého věku mezi námi!
V posledních chvílích svého nejvyššího úřadování pamatoval na věci budoucí, potřeby
národa i státu a doporučil za svého nástupce svého žáka, nad jiné věrného
spolupracovníka jak v zahraničí za velké světové vojny, tak i doma po jeho boku jako
ministra zahraničí DR. EDVARDA BENEŠE.
Národ, pamětliv a poslušen rady „ svého tatíčka “, zvolil pak novým presidentem
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY ve středu dne 18. prosince Dr. Edvarda Beneše.
Výsledek hlasování Národního shromáždění oznámem byl přesně v 11 hod. 25 min.
dopoledne předsedou sněmovny Janem Malypetrem. Byl zvolen obrovskou většinou 340
hlasů ze 442 hlasů platných. Slavná tato chvíle oznámena byla v Praze 21 dělovými
výstřely. Národ lépe voliti nemohl!!
Nový rok 2016 nám Pamětní knihu obce Leštiny, část 1. otevře na straně 127.
Nahlédneme do zápisů kronikáře z r. 1936.
Hladivý adventní, vánoční i novoroční čas Vám ze srdce přeje
👤 Anna Krušová
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Významná jubilea
prosinec:
Žáková Eliška (80)
Franková Květoslava (75)
Brzobohatá Květoslava (70)
Drtil Jaromír (70)
Žák Zdeněk (70)
Gruber Jaroslav (70)

Keprtová Marie (65)
Šebestová Anna (65)
Blažek Milan (65)
Drlíková Jana (55)
Smékalová Jitka (50)
Hradilová Milena (50)
Neoralová Helena (50)

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

Důlěžitá data
7. 12. 2015

• Svoz komunálního odpadu

11. 12. 2015

• Zimní rej, 16:00 hodin, sokolovna

12. 12. 2015

• Koncert vážné hudby, 17:00 hodin, OÚ

13. 12. 2015

• Adventní koncert, 14:00 hodin, kostel sv. Jakuba v Lesnici

14. 12. 2015

• Svoz plastů
• MUDr. Anna Peková v Leštině

21. 12. 2015

• Svoz komunálního odpadu
• 10. veřejné zasedání ZO, 17:00 hodin, OÚ
• poslední úřední a pokladní den v roce 2015

22. 12. 2015

• Rozjímání u vánočního stromu, 16:30 hodin, zahrada MŠ

26. 12. 2015

• Štěpánská diskotéka, 15:00 -děti, 20:00- dospělí, sokolovna

31. 12. 2015

• Půlnoční přípitek s ohňostrojem, náves

4 1. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině

9. 1. 2016

• Ples MO KDU ČSL, 20:00 hodin, sokolovna
• Tříkrálová sbírka

11. 1. 2016

• Svoz plastů

18. 1. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině
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