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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Oznámení obecního úřadu:

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
Dne 3. 2. 2019 proběhlo na sále obecního úřadu 11. zasedání
Zastupitelstva obce Leština. Na zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
▪ smlouvu o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem a Obcí Leština na zřízení
sjezdu ve prospěch pozemku parc. č. 1068/62
▪ inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace
majetku obce
▪ zvolení nového zastupitele a doplnění zastupitelstva po odstoupení jednoho
původně zvoleného kandidáta
▪ záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu budovy obecního úřadu
Plné znění usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz
Splašková kanalizace - II. etapa
Ještě neskončily práce na I. etapě budování splaškové kanalizace v Zálavčí a už od 30.
3. 2020 začnou stavební a výkopové práce na II. etapě. Tentokrát se jedná se o ulici 7.
května a ulici Komenského. Poněvadž souběžně bude probíhat akce opravy
komunikace II/315 z Hoštejna přes Zábřeh až do Leštiny včetně dříve zmiňovaných ulic,
bude dopravní situace v jarních i letních měsících značně komplikovaná. Zatímco
dostavba splaškové kanalizace je akcí obce, opravu krajské komunikace zajišťuje a
financuje Správa silnic Olomouckého kraje. Dopravní omezení zasáhnou obyvatele
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Leštiny skutečně výrazným způsobem. V určitém období dojde k omezení dopravy a
následně k úplnému zákazu vjezdu pro nákladní i osobní automobily, kromě autobusové
dopravy, složek záchranného systému, vozidel stavby a zásobování. Dočasně budou
zrušeny autobusové zastávky a budou určena jiná nástupní a výstupní místa. Sledujte,
prosím, informace o termínech uzavírek a objížděk na úřední desce u obecního úřadu,
nebo na nástěnce přímo v budově obecního úřadu. Dbejte, prosím, v průběhu
následujícího půl roku všech nařízení, která budou řešena dopravním značením,
neparkujte vozidla na místních komunikacích sloužících jako náhradní objízdné trasy.
Vyznačení náhradních tras bude rovněž prezentováno na obecních stránkách i
nástěnkách v obecním úřadu. Nerespektování dopravního značení bude
nekompromisně řešeno odtahem vozidel, aby autobusy i ostatní obslužné složky mohly
řádně plnit svou činnost. Občané, kterých se týká připojení na splaškovou kanalizaci na
ulici 7. května a ulici Komenského, musí být připraveni, aby práce probíhaly kontinuálně
s prováděným úsekem výkopu. K již provedeným úsekům se nebude možné vracet. Na
ulici 7. května musí být kompletně položeno nové páteřní potrubí včetně veřejných částí
přípojek do 30. 6. 2020. Po tomto termínu nastoupí firma, která bude opravovat
komunikaci. Celkové ukončení všech prací a uzavírek je naplánováno na 30. 9. 2020.
Věřím, že tato komplikovaná stavba bude dokončena včas a kromě kompletně
dokončené kanalizace budeme v Leštině jezdit po nových komunikacích, a to nejen po
hlavní, ale i obyvatelé Zálavčí se budou moci pochlubit novým finálním povrchem na
místní komunikaci.
Pavel Hojgr, starosta

Poplatky
Obecní úřad oznamuje, že je možné na poště hradit veškeré poplatky na rok 2020.
Jedná se o úhradu za nájem vodoměru, vodné, stočné, poplatek za svoz komunálního
odpadu, poplatky za psa, atd. Samozřejmě připomínáme i povinnost doplatit poplatky
za rok 2019.
Kácení stromů
Na základě „Odborného stanoviska ke stavu stromů“ (zahrnující kaštanovou alej
a lípu u ohradní zdi hřbitova), vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky - oddělením péče o přírodu a krajinu v Olomouci, dochází v současné době k
ozdravné prořezávce kaštanů, v horším případě ke kácení několika vytipovaných
stromů, které vykazují známky velkého poškození. Toto rozhodnutí učinila obec na
základě odborného doporučení, poněvadž některé z výše uvedených stromů jsou již
svým poškozením natolik nebezpečné, že jejich zachování by bylo holým hazardem se
zdravím občanů.
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KULTURNÍ KOMISE

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA JARNÍ KONCERT
Kdy?

Sobota 28. března 2020 ve 14, 00 hod.

Kde?

Svatováclavská kaple v Leštině

„TÓNY důvěrné básníka Františka Novotného“ a POCTA klasikům Pražského
smyčcového dua - pořad zaměřený na perličky ze života slavných…
Víte, jak se žilo za první republiky? Jaká byla
oblíbená jídla našich slavných autorů, který z našich
skladatelů získal olympijskou medaili? Chcete
vědět, co rád jedl Mozart, kolik měl dětí J. S. Bach a
proč se nedostala na měsíc česká tlačenka?
Unikátní, úspěšný pořad je poetickou a úsměvnou
úklonou našim i světovým klasikům, kterou nabízejí
současný oblíbený básník, textař, rozhlasový
moderátor a autor Českého rozhlasu 2 PhDr.
František
Novotný,
spolu
s kontrabasovou
virtuózkou Evou Šašinkovou a houslistou doc.
Milošem Černým, členem Kocianova kvarteta,
komponistou a hudebním pedagogem na DAMU.

Dr. FRANTIŠEK NOVOTNÝ
je český rozhlasový redaktor, publicista, moderátor, básník, písňový textař a
odborník na krizovou komunikaci. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy a Fakultu žurnalistiky v Praze. Přes 30 let pracoval v Československém
rozhlasu, nyní v Českém rozhlasu, kde připravoval hudební pořady 3 x 60 a to
stereo, Textempore nebo Šansony, songy a písničky (s herečkou Janou
Hlaváčovou). Po Sametové revoluci působil jako vedoucí Redakce vysílání pro
zahraniční krajany. ČRo Dvojka vysílala několik let jeho společný pořad s Luďkem
Munzarem Okouzlení slovem. Na Dvojce František Novotný vysílá a také
pravidelně moderuje nedělní Dobré ráno, Česko! Dlouhodobě spolupracoval se
skupinou Spirituál
kvintet,
především
jako textař,
ale
i
jako
hudební režisér jejích koncertů. Je znám jako originální básník, jenž napíše
během 10 minut na tři náhodně zvolená slova krátkou báseň jako oblíbené
zpestření pro zábavu posluchačů koncertů skupiny, což bylo zaznamenáno i na
gramofonových deskách. Písňové texty tvoří i pro další interprety. V posledních
letech se věnuje veršům pro děti, básně píše k obrázkům Karla Franty.
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S Pražským smyčcovým duem navázal spolupráci v roce 2017. O velkém ohlasu
společných pořadů hovoří nejen řada koncertů, ale též nové pořady, které si
publikum v letošním roce vyžádalo.
PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO
Doc. Mgr. Miloš Černý - housle ,Mgr. Eva Šašinková – kontrabas. Smyčcové
duo ve složení housle a kontrabas interpretuje skladby českých i světových autorů
klasické hudby. Oba umělci mají zkušenosti s multižánrovou hudbou, od vážné
hudby přes šansony, spirituály až k folkloru.
Doc. Mgr. Miloš Černý
Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře housle a klavír, absolvent HAMU – obor
housle a sólový zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě ( sólový zpěv)
Dále absolvoval Interní uměleckou aspiranturu na HAMU, Habilitační řízení na
DAMU, v r. 2012 jmenován docentem na DAMU. Byl členem prestižních souborů:
Kocianovo kvarteto, Sukův komorní orchestr, PKO, Virtuosi di Praga. Absolvoval
2500-3000 koncertů po celém světě. V současné době koncertuje, působí jako
pedagog na DAMU.
Mgr. Eva Šašinková
Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze –
obor kontrabas. Nositelka řady mezinárodních ocenění, laureátka mezinárodní
kontrabasové soutěže v Parmě(Itálie ), v Mittenwaldu (Německo) a II.
celosvětového festivalu kontrabasistů v Avignonu (Francie), absolutní vítězka
Mezinárodní soutěže v Debrecenu (Maďarsko) a v ČR. Držitelka ceny Josefa
Hlávky – „Nadání Hlávkovy nadace“, věnuje se sólové a komorní činnosti. Je
členkou Českého komorního Bohemiabassdua s violoncellistou Petrem Šporclem
i autorkou odborných hudebních publikací pro děti.
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Informace pro účastníky zájezdu do Kroměříže
Odjezd: 12. 5. 2020 od obecního úřadu v 8.00 hod.

Možnosti prohlídky zámku:
1) Reprezentační sály – 90 min – cena do 65 let 170 Kč,
nad 65 let 120 Kč.
Nejkrásnější sály 1. a 2. poschodí, Trůnní sál, Sněmovní
sál, knihovna olomouckého arcibiskupství, hudební kabinet s rukopisy Mozarta,
atd
2) Sala terrena – 30 min - cena do 65 let 90 Kč, nad 65 let 60 Kč Přízemí
s přechodem do zahrady, 5 bohatě zdobených sálů a na ně navazující umělé
jeskyně vyprávějící o Ovidiových Proměnách
3) Další možnosti prohlídek na webových stránkách zámku.
(Zámecká zahrada je volně přístupná po celý den).
Oběd
1) Hotel Avion – jídelna bez obsluhy – denní menu /výběr z 8 jídel/ v ceně 80
až 90 Kč, polévka + hlavní jídlo
2) Restaurace na Hlavním náměstí a okolí – s obsluhou, dle vlastního výběru
Květná zahrada
1) Prohlídka s průvodcem včetně Rotundy……..160 Kč, 110 Kč
2) Prohlídka bez průvodce /bez Rotundy/ …… 110 Kč, 80 Kč
3) Pouze Rotunda ………………………………. 60 Kč
Prosím přihlášené účastníky zájezdu, abyste mi do 15. dubna nahlásili, o kterou
prohlídku zámku máte zájem, zda budete mít zájem o oběd v Avionu a která prohlídka
Květné zahrady Vám vyhovuje. Dále je třeba zaplatit zálohu 200,- Kč. Informace můžete
volat na mobil 732 635 478, případně nahlásit na březnovém setkání seniorů na
penzionu. K dnešnímu dni máme v autobusu ještě 2 volná místa.
Eva Doleželová
MDŽ
Kulturní komise Leština zve spoluobčany na oslavu Mezinárodního dne žen, která
proběhne v sobotu 14. 3. 2020 od 14:00 hod. v místní sokolovně. Program a malé
pohoštění zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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ESTRÁDNÍ SOUBOR VEŠke

LEŠTINA OŽILA MASKAMI
Datum 22. 2. 2020 bylo pro Leštinu trochu magické. Estrádní soubor VEŠke, z.s.
totiž na tento den uspořádal 1. ročník masopustního maškarního plesu. A je potřeba říci,
že se celý vydařil. Mnoho účastníků v maskách dorazilo nejen z Leštiny, ale i z okolních
obcí a měst, aby se všichni dobře pobavili.
Členové VEŠke, z.s. pro ně připravili bohatý program. Již úvodní vystoupení
souboru napovídalo, že bude opravdu veselo. Parket rozvlnili tanečníci a tanečnice ve
stylu známého filmu Madagaskar a havajské tanečnice, černoši, černošky i zvířátka
roztančili v rytmu hudby velmi vkusně, bohatě vyzdobený sál sokolovny. Překvapení
přineslo i vystoupení zvláštních bytostí mužského pohlaví s velkými hlavami v klobouku
předvedené tanečnicemi souboru. Výrazné oči, ústa a zejména pohyby těchto bytostí
nemohly uniknout žádnému divákovi. Po 23. hodině přišlo na řadu vystoupení barových
tanečnic, To už celý sál burácel smíchy. Mužská část souboru se vžila do atmosféry
prvorepublikových barů a předvedla velmi sugestivní vystoupení. Typická hudba,
červená světla, mlžný opar a hlavně taneční kreace „barových krasavic“ nenechaly
tleskající publikum bez úsměvu. Vystoupení s názvem „Ženy v černém“ opět sklidilo
obrovský úspěch.
O půlnoci vypuklo očekávané losování tomboly. Vřelé poděkování patří všem
sponzorům a partnerům plesu!!!!! Členové souboru zakončili plesové radovánky
tradičním pochováváním basy. Více jak dvoustovka plesajících, z toho polovina
v maskách, si masopustní veselí užila. „Skvělá zábava, dobrá muzika, uvolnění,
výborné jídlo, úžasné fotky z fotokoutku a v neposlední řadě nádherné masky, které
k masopustu patří, už se těšíme na další ročník“, svěřila se návštěvnice plesu v masce
Vochomůrky paní Radka Linhartová.
A
jak
hodnotí
akci
organizátoři? S úsměvem sobě
vlastním nám umělecká vedoucí a
choreografka souboru paní Veronika
Kochwasserová sdělila: „Myslíme si,
že se velmi vydařila. Máme skvělou
partu, která dokáže věnovat spoustu
času a energie k pobavení druhých.
Byli
jsme
překvapeni,
kolik
z návštěvníků plesu přišlo poprvé
v maskách. Ohromně nás to nakoplo
do další práce. Už teď můžeme našim hostům prozradit, že příští rok tento ples
plánujeme na 13. únor a že se mohou opět nač těšit. Nápadů máme hodně“. K poslechu
a tanci hrála celý večer oblíbená hudební kapela MENHIR.
VEŠke, z. s.
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PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

První letošní zprávičky z místní „základky“
Píše se 25. únor 2020. Podle kalendáře by tedy měla ještě panovat zima. Venku už to
ale delší dobu vypadá, jakoby vládu převzalo jaro. My, co máme raději teplejší počasí,
to samozřejmě vítáme. „Větru a dešti“ ale stejně neporučíme, pojďme se tedy raději
podívat, co je „u nás“ nového…

Informace o letos již uskutečněných akcích
S nástupem nového roku jsme se pilně věnovali přípravám na čtvrtletní práce, které nám
měly především ukázat, jak naši malí svěřenci zvládli předepsané učivo. Výsledky jejich
práce pak byly prezentovány rodičům na třídních schůzkách v úterý 21. ledna. Za
odměnu jsme všem leštinským školákům připravily na poslední školní den prvního
pololetí (30. ledna) překvapení, pozvaly jsme zástupce společnosti, která pořádá
parkourové semináře. Ten děti seznámil s tímto dnes již vcelku tradičním druhem
zábavy, předvedl a představil jim základní prvky a následně si mohly děti některé cviky
vyzkoušet. Po zábavném programu všichni žáci naší školy obdrželi výpis z vysvědčení
a začalo jim dlouhé desetidenní prázdninové volno.
V sobotu 1. února se konal 10. společný obecní a školní ples. Chtěla bych na tomto
místě strašně moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem na této akci podíleli,
díky patří pochopitelně také všem sponzorům.
V pátek 21. února se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Moravský zvoneček“.
Vybrat ze soutěžících ve dvou kategoriích po třech vítězích bylo téměř nemožné, v naší
škole je spousta skvělých zpěváků a zpěvaček a všichni soutěžící podali výborný výkon,
proto neměla porota vůbec lehký úkol. Nakonec tedy rozhodla následovně:
V 1. kategorii (1. až 3. ročník):
1. místo: Sofinka Cudráková
2. místo: Dituška Mizeráková, Tinuška Titzlová
3. místo: Anetka Šebestová, Agátka Vlčková
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník):
1. místo: Anička Bartoňová
2. místo: Bětka Kantorová
3. místo: Terezka Bartošová
Všem vítězkám moc gratulujeme !
V okrskovém kole, které se koná 10. března v DDM Krasohled Zábřeh, nás budou
reprezentovat Sofinka, Dituška, Tinuška a Anička. Držme jim pěsti, ať mají „holky na
okrsku“ štěstí ! ☺
V nejbližší době nás čeká…
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Ve středu 26. února se vypraví prvňáčci a druháčci na návštěvu zábřežské knihovny,
kde absolvují program „Kamarádka knihovna“.
V pátek 28. února se rozpoutá v naší škole další soutěžní klání, tentokrát v recitaci.
Další návštěvu zábřežské knihovny mají naši nejmenší školáci naplánovanou na úterý
25. března. Tentokrát získají nové znalosti „O Neotesánkovi“.
V pátek 3. dubna nás čeká v pořadí šestá Noc s Andersenem. Pro děti chystáme velmi
bohatý program se spoustou her a zábavy. Letošním zpestřením bude akce „Papoušci
– létající barevné klenoty“. Děti se dozví spoustu zajímavostí o životě a chovu několika
druhů papoušků (Ara, kakadu, amazoňan a další) a zhlédnou také jejich letovou ukázku.
Vše zakončíme spaním ve škole.
V úterý 7. dubna od 14 do 17 hodin se v budově základní školy koná již tradiční
výstava velikonočních dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Pokud by
někdo z široké leštinské veřejnosti chtěl prezentovat své umění a rozšířit tak množství
vystavovaných výrobků, může přinést ten svůj nejpozději v pondělí 6. dubna odpoledne
do školy.
Ve čtvrtek 9. dubna mají žáci základní školy velikonoční prázdniny.
Na konec dubna jsme měli tradičně naplánován sběr papíru. Situace je teď momentálně
taková, že fi EKOservis tuto surovinu nevykupuje. Jednáme v současné době s dalšími
dvěma odběrateli. Už nyní ale víme, že vykupovat od nás budou pouze noviny, časopisy,
letáky, kancelářský papír a knihy bez vazby. Pokud pro nás schováváte i jiný artikl
(například karton), pak ho, prosím, zlikvidujte jinak nebo odneste do modrých kontejnerů
v obci. V příštím vydání Leštinského zpravodaje budou uvedeny bližší informace, jak
bude sběrová akce probíhat. Zatím s ní počítáme, přestože cena za kilogram je opravdu
kriticky nízká. Ale berme to tak, že to děláme pro naši planetu. ☺
Tolik dnešní informace od nás pro Vás. Na závěr jedna krásná myšlenka, která mě
oslovila tentokrát:
„Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ, je zvláštní
okamžik.“
Samé úspěšné podle kalendáře sice zimní, ale podle teplot spíš jarní „zvláštní okamžiky“
přeje
Jana Řeháková
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ZÁJMOVÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK KLUBÍČKO

Zájmový a vzdělávací kroužek klubíčko zve nejen své pravidelné
příznivce na opětovné setkání s pohádkou v pátek 20. 3. 2020. Začátek je
plánován na 17 hodin.
Těšíme se na Vás!

9. ročník akce ZÁVODY KOČÁRKŮ
Celorepublikové závody kočárků ve sportovní chůzi
MÍSTO KONÁNÍ: LEŠTINA
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V neděli 5. dubna 2020 odpoledne odstartují po celé České republice a na Slovensku
v pořadí již osmé Strolleringové závody – závody ve sportovní chůzi s kočárkem.
Závody v této netradiční disciplíně se uskuteční také v naší obci, kde se organizace ujal
Zájmový a vzdělávací spolek KLUBÍČKO, z. s. Leština. Závody se uskuteční na
ulici Boxanka. Zázemí závodníkům i ostatním návštěvníkům poskytne kavárna
Harmonie. Podrobné informace k registraci závodníků najdete na FB:
https://www.facebook.com/spolekKLUBICKO/

ZÁVODY KOČÁRKŮ – „TAK TROCHU JINÉ ZÁVODY“

Závody kočárků se v celorepublikovém měřítku konají vždy v
jeden určitý den v roce = na desítkách míst v celé ČR se ve
stejný den a ve stejnou hodinu sejdou nadšení rodiče s kočárky,
aby porovnali své síly v rychlé chůzi s kočárkem na trati o délce
cca 100 kroků.
Do této akce jsme se jako organizátoři zapojili proto, že se se nám líbí cíl akce: Motivovat
maminky na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu a sportu – a ukázat, že
sportovat lze i s kočárkem.
Chceme pro mladé rodiny s kočárky uspořádat sportovně zábavné odpoledne, kde
kromě samotných závodů připravujeme také malý doprovodný program. V minulém roce
se akce vydařila a těšíme se, že letos si závody opět společně užijeme ☺.
JAK ZÁVODY PROBÍHAJÍ?
Podstatou samotných závodů je CHŮZE s kočárkem na vzdálenost cca 100 kroků
dlouhé trati v co nejkratším čase. Jsou připraveny 3 hlavní kategorie závodů: Pro
maminky, pro tatínky a pro celé rodiny, kdy je třeba, aby se dva členové rodiny drželi
madla kočárku současně. Na každý "rozchod" budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem
je kontrolovat především regulérnost stylu chůze, jelikož právě ta je předmětem
závodů.
Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi, neboť sportovní chůze je základem každé lekce programu
Strollering® – outdoorového fitness pro maminky na mateřské dovolené.

Závody kočárků také pomáhají,
tj. vybrané symbolické startovné putuje na podporu určité neziskové
organizace či např. určitého zdravotně handicapovaného jedince.
V našem
případě
rádi
znovu
podpoříme
JULINKU
(http://www.julie.websnadno.cz/).
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PŘÍSPĚVKY Z LEŠTINSKÉ KRONIKY

I březnové číslo LZ nás opět vrátí zpět do doby okupace a v Pamětní knize obce Leštiny
č. 2 naváže od strany 50 na události neblahých let.
Když pak bombardování německých měst stávalo se intenzivnější a se zrychleným
tempem, nařízeny byly všude i u nás v Sudetech a rovněž tak v protektorátě letecké
poplachy. Zde je obstarávaly tovární sirény v Zábřeze, na Vitošově, v Sudkově,
v Šumperku, Mohelnici a Lukavici. Signál poplachu podával zvláštní pozorovatel k tomu
určený, obyčejně v některém městě. Příšerný řev sirén oznamoval pak bezprostřední
blízkost bombardérů. Tu musel se každý chodec ukrýt do nejbližšího stavení nebo ve
volném terénu zůstati nehybně stát, všecka vozidla na místě zastavila, a to až do chvíle,
kdy byl oznámen sirénami konec náletu čili bezprostředního nebezpečí.
Nelze tu zamlčeti, že to bývaly chvíle zvláštní duševní tísně a celkové deprese, když
strašlivý zvuk tisíce letadel v obrovské výšce nad námi byl tak hrozný, jako by se hroutila
celá země. Pro vesnice neměl letecký poplach nějakého zvláštního významu, poněvadž
bylo známo, že bombardovat venkov nebylo v programu spojenců. Jim se jednalo
hlavně o velká města a zejména pak o zbrojní střediska, jež bylo třeba zničit a rozmetat,
a tak zeslabovat bojovný materiál a současně drtit morálku obyvatel a armády. V našem
kraji a v našem okolí nedopadla ani jediná bomba, takže škod způsobených náletem
nebylo vůbec, zato bylo letecky hojně shazováno letáků a velmi nebezpečných
bombiček podoby například plnícího pera aj. Výbušninou této podoby zranil se u nás
občan Fr. Helekal vážně na oku pravém, takže na ně nevidí. Letáky shazované byly
v řeči české a německé s obsahem ostře protiněmeckým. To ovšem popuzovalo Němce
tou měrou, že po shozených letácích nastal vždy divoký shon celého policejního
aparátu, zvláště pak četnictva.
Sběr odpadových surovin – protože válka pohlcovala denně nesmírné množství
materiálu všeho druhu, mizely všude zásoby surovin potřebných ve
výrobě. Byly proto sbírány každého čtvrt roku odpadové hmoty
v domácnostech, aby se jich pak poznovu užilo po přepracování.
Sbíráno bylo hlavně staré železo, litina, barevné kovy, hadry, papír,
kosti, sklo a guma. Sběr prováděla zpravidla škola, která o tom
podávala hlášení svým úřadům.
Rekvisice zvonů – bohužel došlo i na naše zvony. Za třeskutého mrazu
v úterý 14. 1. 1942 sňali z věže kaple oba zvony zaměstnanci stavitele Flgnera ze
Zábřeha kol 3. hodiny odpoledne. Velký zvon „Václav“ o váze 134 kg, pořízený
z milodarů místních občanů římskokatolického vyznání v r. 1925, nesl nápis „Svatý
Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“.
K těmto odsouzeníhodným událostem se opět vrátíme v dubnovém LZ. Do té doby si
užívejme blížícího se jara se všemi jeho půvaby. Mějte se pěkně! A. Krušová, kronikářka
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DŮLEŽITÁ DATA

9. 3. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

11. 3. 2020

•

Svoz plastů

14. 3. 2020

•

MDŽ – sokolovna 14:00

15. 3. 2020

•

Dětský maškarní karneval – sokolovna 14:00

20. 3. 2020

•

Děti dětem – budova kina 17:00

23. 3. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

28. 3. 2020

•

Jarní koncert - Kaple Leština 14:00
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