www.ou-lestina.cz

číslo: 3 / 17
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Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Ve středu 22. března 2017 se v zasedací místnosti OÚ konalo první letošní zasedání
zastupitelstva obce Leština. Zastupitelstvo na něm, mimo jiné, schválilo:
• inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv
obce Leština ke dni 31. 12. 2016
• rozpočet obce na rok 2017
- příjmy: 19 095 800,- Kč
- výdaje: 29 243 967,- Kč
- financování: 10 148 167,- Kč
• rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- příjmy: 120 000,- Kč
- výdaje: 120 000,- Kč
• rozpočet ZŠ a MŠ Boleslava Hrbka Leština na rok 2017
- příjmy: 75 000,- Kč
- výdaje: 1 275 000,- Kč
- dotace: 1 200 000,- Kč
• účetní závěrku obce Leština za rok 2016
• účetní závěrku ZŠ Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština za rok 2016
• plán prací jednotlivých výborů na rok 2017
• odkup pozemků pro plánovanou cyklostezku Leština - Zábřeh
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
📎 Úplný zápis z 19. veřejného zasedání ZO Leština najdete na www.ou-lestina.cz

Svoz větví a zahradního odpadu
Informujeme všechny občany, že v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna
2017 proběhne avizovaný svoz větví. Následující úterý 11. dubna 2017
bude zahájen pravidelný svoz zahradního odpadu. V uvedené svozové dny
připravte větve a zahradní odpad do vhodných nádob před své domy.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro - odpadu

Sběr proběhne 18. dubna od 8:00 - 17:00 hodin a 19. dubna od 8:00 - 12:00 hodin na
hale v Zálavčí. V tuto dobu zde budou u kontejnerů přebírat odpad pracovníci OÚ.
V jinou než výše uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme
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kompletní přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá dle
platného ceníku.

Revize kotlů na tuhá paliva
Ve středu 5. dubna 2017 bude firma Topenářský servis s.r.o. provádět na požádání revize
kotlů na tuhá paliva těchto značek: Viadrus, Opop, Atmos, Dakon, Atak, Rojek, Kovarson,
Ekoefekt, Werner, Ponast, Slokov, Haas a veškerých vložek a kamen nad 10 kw. Dále
provádí i kontroly a čištění komínů a kotlů na plynná paliva.
• cena za kontrolu a čištění komínu: 300,- Kč
• cena za kontrolu a čištění plynového kotle: 300,- Kč
• cena za revizi kotle na tuhá paliva: 500,- Kč
Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 608 748 989.

Volné pobíhání psů

Další informace míří k majitelům čtyřnohých miláčků. Stále častěji se
v naší obci vyskytují volně pobíhající psi, kteří již občanům znepříjemnili
nejednu jarní procházku. Tato situace je značně nepříjemná nejen pro
ostatní pejskaře, kteří mají své psy na vodítku, ale také pro rodiny
s dětmi, které vyráží do přírody načerpat energii z jarního slunce. Proto
důrazně žádáme majitele těchto psích cestovatelů, aby jejich výběhy
řádně zabezpečili.

Ničení zařízení zahrady MŠ

Děti z mateřské školy jsou v poslední době svědky zničených atrakcí a nepořádku na
zahradě školky. Žádáme všechny neukázněné, kteří tráví volný čas ničením tohoto hřiště,
aby si našli jinou zábavu a raději rozšířili řady místních fotbalistů nebo hasičů, kde mohou
svou energii účelně uplatnit!

Aktuální informace z obce na Vašem emailu

Nestihli jste hlášení místního rozhlasu? Obecní úřad Leština nabízí všem
spoluobčanům možnost zasílání rozhlasových hlášení na emailovou adresu.
Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste svůj email v kanceláři OÚ, nebo
jej zašlete přímo na adresu obec@ou-lestina.cz.
místní spolky informují

Poslední dubnový den se do Leštiny sletí čarodějnice

Estrádní skupina VEŠ Leština Vás zve na tradiční Čarodějnický rej, který se bude konat
v neděli 30. dubna 2017 od 18:00 hodin na zahradě místní sokolovny. Sraz čarodějnic
a čarodějů všech věkových kategorií proběhne v 17:30 před budovou OÚ v Leštině.
Celý program hudebně doprovodí hudební skupina MENHIR - občerstvení bude jako
obvykle zajištěno.
Těšíme se na Vás!
Estrádní skupina VEŠ
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zprávy ze školy

První letošní zprávičky z leštinské školičky

Po čase zase za Vámi přicházíme s informacemi o tom, co se letos
událo „v místním stánku vzdělávání“. Rovněž vám chceme sdělit,
co pro místní drobotinu připravujeme. Je toho docela dost, tak
žádné zbytečné „tlachání“ a rovnou k věci.
1. Akce, které proběhly od začátku roku 2017
V úterý 3. ledna jsme úspěšně vstoupili do nového kalendářního roku (věříme, že se
šťastnou sedmičkou na konci) a spoustu dní se vzorně učili, abychom zakončili zdárně
první pololetí roku školního. Malým zpestřením mezi pilným studiem bylo snad jen
divadelní představení v Moravském divadle Olomouc, kde jsme v pátek 20. ledna zhlédli
nádherné a dech beroucí baletní představení Tarzan.
V sobotu 28. ledna se konal další společný obecní a školní ples. Účast vás, našich
občanů, byla celkem početná, vážíme si toho, že tuto akci podporujete nejen svou
návštěvou, ale někteří z Vás i sponzorskými dary či pomocnou rukou. Chtěla bych proto
letos moc poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří vyrazili do ulic s pozvánkami a
obzvlášť těm, kteří byli ochotni se postavit v sokolovně za bary a snažili se uspokojit
všechny žíznivé i hladové návštěvníky. Rodičů, kteří jsou ochotni pomoci, je stále jako
šafránu, o to větší dík si právem zaslouží. Stejně tak poděkování patří všem
zaměstnancům školy i obecního úřadu, kteří se na organizaci této akce podíleli. Vřelý dík
Vám všem ! Výtěžek akce bude opět využit pro úhradu dopravy na školní výlety, dále pak
na nákup hraček a her do MŠ či ŠD.
V úterý 31. ledna obdrželi všichni leštinští školáci výpis z vysvědčení, který byl vizitkou
jejich půlroční více či méně pilné práce. Za odměnu si všichni žáci základní školy užívali
v pátek 3. února pololetní prázdniny (pravda, někteří je trávili v prázdninové školní
družině, ale i tam měli prostor pro své vyžití).
Ve čtvrtek 16. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěžilo se
tradičně ve třech kategoriích.
V 0. kategorii (1. ročník) porota určila toto pořadí: 1. místo: Justýnka Matějčková
2. místo: Peťa Štaﬀa
3. místo: Emička Šebestová
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující: 1. místo: Michalka Burianová
2. místo: Terezka Bartošová
3. místo: Andrejka Nezvalová
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:

1. místo: Linduška Balcárková
2. místo: Daneček Cudrák
3. místo: Maruška Horčicová

Do okrskového kola, které se uskutečnilo 10. března, jsme vyslali pět borců z předních
příček. Do kola okresního letos sice nikdo v obrovské konkurenci nepostoupil, všem
účastníkům ale patří poděkování za vzornou reprezentaci školy, stejně tak za bojovnost,
snahu a píli.
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V úterý 7. března jsme vyslali naši zástupkyni, žákyni 5. ročníku Lindu Balcárkovou, aby
reprezentovala místní školu poprvé v historii v soutěži Mladý moderátor 2017. Sice se na
stupních vítězů neumístila, ale její vystoupení bylo tak úžasné, že zaujalo všechny
přítomné, porotce i soutěžící. Pevně věříme, že se Linduška bude i nadále v tomto oboru
angažovat a svou bezprostředností a vtipem bavit nejedno publikum.
V úterý 21. února jsme pro děti naplánovali po roce opět výchovný koncert s názvem
„Když zahraje harfa, pila i vozembouch“. Veselou a zajímavou formou jim byla
představena spousta zajímavých, známých i méně povědomých hudebních nástrojů.
Ve čtvrtek 9. března se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Moravský zvoneček“.
Vše dopadlo následovně:
V 0. kategorii (1. ročník):

1. místo: Karolínka Nesétová
2. místo: Justýnka Matějčková
3. místo: Peťa Štaﬀa

V 1. kategorii (2. až 3. ročník):

1. místo: Bětka Kantorová
2. místo: Šárinka Harciníková
3. místo: Zuzanka Galíková

Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník):

1. místo: Rozárka Švubová
2. místo: Linduška Balcárková
3. místo: Daneček Cudrák

V úterý 14. března zavítala do naší školy pracovnice společnosti EKO-KOM, která
prostřednictvím programu „Tonda Obal na cestách“ přiblížila místní omladině nutnost
a důležitost třídění odpadů.
V pátek 17. března proběhla i na naší škole mezinárodní soutěž s názvem Matematický
klokan. Úlohy byly jako vždy „pěkně vypečené“ a leštinské žáčky řádně potrápily.
V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Vítězi školního kola se stali:
1. místo: Hanička Brzobohatá (3. roč., 85 bodů z 90 možných)
2. místo: Matoušek Bílý (3. roč., 68 bodů)
3. místo: Nikolka Vondálová (3. roč., 50 bodů)
V kategorii Klokánek měřili své síly „borci“ ze 4. a 5. ročníku. Nejlepších výsledků
dosáhli:
1. místo: Marťa Jánošík (5. roč., 106 bodů ze 120 možných)
2. místo: Maruška Horčicová (4. roč., 105 bodů)
3. místo: Linduška Balcárková (5. roč., 83 bodů)
Všem vítězům ve všech zmiňovaných soutěžích srdečně blahopřejeme !
V tentýž den v podvečer obohatila skupina šesti žákyň svým vystoupením, které si
připravovaly tentokrát pod vedením paní vychovatelky Buchnarové, schůzi Jednoty.
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2. A nyní pojďme pohlédnout vstříc akcím, které připravujeme:
V pátek 31. března nás čeká v pořadí třetí Noc s Andersenem. Pro děti chystáme velmi
bohatý program se spoustou her a zábavy. Vše zakončíme spaním ve škole.
Ve čtvrtek 6. dubna zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do první třídy.
Zápis se koná v budově základní školy od 13 do 17 hodin. Týká se dětí narozených
od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí s odloženou školní docházkou. K zápisu
vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce. Pro každého
budoucího prvňáčka je připraven malý dárek.
V úterý 11. dubna od 14 do 17 hodin se rovněž v budově základní školy koná již tradiční
výstava velikonočních dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. Prohlédnout si
zde můžete výrobky dětí z mateřské a základní školy i těch z keramického kroužku.
Pokud by někdo z široké leštinské veřejnosti chtěl prezentovat své umění a rozšířit tak
množství vystavovaných výrobků, může přinést ten svůj nejpozději v pondělí 10. dubna
odpoledne do školy. Vstupné na akci je dobrovolné, zveme k hojné účasti !
Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční od 16 hodin třídní schůzky.
V pátek 21. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
Oslavu Svátku maminek letos posunovat nemusíme, neboť druhá květnová neděle
vychází právě na tu 14. května. V tento den zveme všechny maminky, babičky, tetičky a
další zájemce z řad leštinské veřejnosti do místní sokolovny, kde bude výše zmiňovaná
akce ve 14 hodin odstartována.
V pátek 26. května se žáci 4. a 5. ročníku vypraví se svými vyučujícími na dvoudenní
výlet do Prahy. Program máme opravdu nabitý, navštívíme mimo jiné Pražský hrad,
Muzeum Karlova mostu, Muzeum voskových figurín, Imaginarium, Národní divadlo,
Národní muzeum, Vyšehrad a další zajímavosti.
Tolik k dění ve škole. Na závěr si tradičně dovolím použít jednu z moudrých myšlenek:
Štěstí je, když míjíš lékárny, protože tě nic nebolí. Míjíš obchody, protože vše máš. A
jdeš domů, protože tě tam čekají…
Přeji Vám, aby všechny jarní dny byly protkány štěstím v jakékoliv podobě.
Jana Řeháková
Zprávy z MŠ
9. března se děti hudebního kroužku zúčastnily jako každoročně festivalu „Mateřinka“
s tanečním vystoupením „Jaro“. Děti se s velkým elánem zapojily do nácviku tohoto
pásma a vystoupení dopadlo velice dobře. Také výtvarný kroužek přispěl osmi pěknými
obrázky do této soutěže.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se koná ve středu 10. května od 10 do
15 hodin v budově mateřské školy. Tiskopis pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání si může zákonný zástupce dítěte či jím pověřená osoba vyzvednout
v mateřské i základní škole. K zápisu mohou přijít i děti mladší tří let. Pokud máte zájem
o umístění dítěte mladšího tří let, sdělte nám to, prosím, již při vyzvedávání žádosti.
Děkujeme.
Radomíra Kchwasserová
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příspěvky z leštinské kroniky

Dokončení kapitoly Události let minulých – Povodně.

Bohatství luk a pastvin bývalo v Leštině vždy obrovské a i větší
odprodej občanům sousedních míst neznamenal téměř ničeho.
Tak se také stalo asi r. 1868 za starostování Hynka Merty, že
obec prodala as 45 měřic obecních luk V zádolčí společnosti
sudkovské továrny a tato pak je zaměnila za nynější sudkovský
rybník o nevyčerpatelné síle vodní s knížetem Lichtensteinem.
Tím Leština dala nepřímo vhodnou příležitost vyrůsti v blízkosti
moderní továrně na zpracování lnu, aby v ní pak nacházely
chudší vrstvy našich občanů jistý výdělek z pravidelné práce
tovární. Ale kdysi odprodaná půda V zádolčí nezůstala na věky
zcizena. Vrácena byla státním přídělem r. 1922 zas do trvalého
vlastnictví našeho lidu, jemuž rychlým vzrůstem Leštiny již scházela. Druhá záměna
pozemků s knížecími týkala se obecních polí v místě zvaném U města v těsném
sousedství panského rybníka. Pole ta napuštěným rybníkem velmi trpěla podmokáváním
a tudíž nikdo ji nechtěl pronajati. Převzala ji proto knížecí správa panství Zábřežského a v
náhradu za ně dala obci polohově sušší zvaná Hrubá luka z katastru lesnického. Opakem
let mokrých byla léta suchá. Veliké sucho r. 1805 ničilo téměř napořád všechnu úrodu. I
louky zúplna vedrem podhořovaly. Protože i vody v Moravě bylo poskrovnu, přišli leštinští
na originální nápad – zastavili řeku Moravu pod dědinou u louky Šafářové a vystoupivši
vodou důkladně zavodnili veškeré louky, jež tak znovuvzkříšeny daly odměnou sklizeň
bohatou. Podobný odvážný čin učinili podle ústního podání i občané z okolí i ze
vzdálenějšího Jestřebí a Pobučí v jiném nezjištěném roce hrozného sucha. Tenkráte
neměl již zvolský mlýn vůbec vody potřebné k mletí. Snad to bylo po žních a tudíž
naléhavá potřeba chleba podnítila občany k rázné svépomoci. Dali se do výkopu
pomocné strouhy vedoucí z Moravy na mlýn ve Zvoli a jsouci hotovi, zastavili vodu řeky a
pustili ji vykopanou strouhou na mlýn, který k nesmírné radosti všech začal vesele
klepati. Za záznam stojí, že práce, jistě nemalá, byla vykonána ve prospěch mlýna zúplna
zdarma!
Příště se opět vydáme do dob dávno minulých. Čekají nás kapitoly nazvané CESTY,
TÍRNY ČILI PAZDERNY, OSVĚTLENÍ.
Jarní dny plné slunce všem spoluobčanům přeje A. Krušová

CO BY MOHLO OBČANY LEŠTINY ZAJÍMAT - pokračování
článku z minulého čísla LZ.
Jak často dochází ke kontrole kvality vody v tomto zdroji?
Kontrola kvality vody, jak ve zdroji, tak i ve vodovodní síti je prováděna
podle plánu kontrol, který se každoročně zpracovává v souladu s
příslušnými zákony v oblastech provozování vodovodů a ochrany
veřejného zdraví. Tento plán stanovuje přesný rozsah, četnost a místa
odběrů prováděných kontrolních analýz. Kontrola kvality je ve vodovodu
Zábřeh kontrolována 12 x ročně, v samotné obci Leština pak 4 x ročně.
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V roce 2016 bylo ve vodovodu Zábřeh a jeho zdrojích odebráno 131 vzorků, u kterých
bylo provedeno 2.236 stanovení. Výsledky analýz jsou následně odesílány do centrálního
systému Krajské hygienické stanice, která provádí jejich kontrolu. Ta provádí i další
namátkové kontroly mimo vlastní kontrolu provozovatele.
Jsou zemědělci obdělávající pole nad a v okolí zdroje/jezera nějakým způsobem
limitováni v užití chemických hnojiv a postřiků nebo je zdroj natolik hluboko, že tato
činnost kvalitu vody neovlivní?
V bezprostředním okolí zdrojů jsou vyhlášena ochranná pásma zdrojů, a to 1.stupně,
která by měla zajišťovat ochranu zdroje před přímým znečištěním. V praxi se však nedá
úplně přesně vymezit ochranné pásmo tak, aby byla zajištěna stoprocentní ochrana
přitékající vody, a tak je reálná kvalita vody závislá jak na hydrogeologických
podmínkách, tak i na lidské činnosti (současné i historické) v širší zdrojové oblasti než je
vlastní ochranné pásmo.
Největší negativní vliv na kvalitu podzemních vod má v oblasti lesnického prameniště
pochopitelně zemědělské hospodaření, byť je limitováno různými předpisy v oblasti
hospodaření s odpady či manipulaci s hnojivy a chemickými přípravky. Např. pro aplikace
chlévské mrvy musí být zpracovány rozvozové plány, které zajišťují, aby se nebezpečné
látky nedostávaly do podzemních vod. V praxi však může docházet k aplikacím kejdy a
hnojůvky v nevhodnou dobu, kdy nejsou dusíkaté látky zpracovány rostlinami, ale jsou
bez užitku odplaveny do povrchových neb o podzemních vod (např. aplikace na zmrzlou
půdu, lokální rozstřik z komunikací ap.). Stejným negativním působením je i dlouhodobé
skladování hnojů na poli, při kterém dochází opět k vyplavování škodlivých látek do
podzemních vod.
Zejména z těchto důvodů dochází stále k navyšování koncentrací dusičnanů ve zdroji
Lesnice. Není však jasné, zdali tento problém souvisí s hospodařením zemědělců
v posledních padesáti letech nebo výhradně se současným systémem.
Tento problém s dusičnany řešíme mícháním vody ze zdroje Olšany, čímž zajišťujeme
dosažení zákonných požadavků na kvalitu vody. Z dlouhodobého hlediska hledá vlastník
vodovodu (tj.VHZ Šumperk, a.s.) řešení v zajištění dalších kvalitních zdrojů, které
nebudou tolik ovlivněny lidskou činností.
V kterém roce bylo jezero objeveno a od kdy Leština tuto vodu přijímá?
Jaký je objem vody, který ročně Leština z tohoto zdroje přijme?
Je vůbec možné, abychom byli ohroženi nedostatkem vody, jako se to přihodilo
mnoha obcím v extrémně horkém a suchém létě v roce 2015? Co kdyby se situace
opakovala několik let po sobě?
Vodovod v obci Leština byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století a byl vždy
napojen na vodovod Zábřeh. Kvalita dodávané vody je dána kvalitou vody ve vodovodu
Zábřeh. Ta se v minulosti značně vyvíjela. Původně byla klíčovým zdrojem pro Zábřeh
povrchová voda z nádrže Nemilka. Avšak pro její nevyhovující kvalitu a nedostatečné
množství byly hledány jiné další zdroje. V souvislosti s výstavbou komplexu
mlékárenského podniku (Průmysl mléčné výživy – SUNAR) byly vybudovány zdroje ve
směru k obci Lesnice, které zajišťovaly dodávku vody pro tento podnik a pro část města
Zábřeha, a tím taky pro obec Leština.
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V devadesátých letech byl pak postaven přivaděč vody ze zdroje Olšany, čímž došlo
k faktickému propojení skupinového vodovodu Šumperk a Zábřeh.
V současné době je vodovod Zábřeh zásobován ze dvou velmi vydatných zdrojů Olšany
a Lesnice a jednoho lokálního zdroje v Růžovém údolí, který napájí pouze horní část
Zábřeha a Nemile.
Zásoby v těchto zdrojích nejsou přesně stanoveny, ale současná využitelná kapacita se
odhaduje v řádech minimálně několika set litrů za vteřinu. (Dnes máme povolení na cca
130 l./s.)
Vodovod Zábřeh spotřebuje ročně asi 1,200.000 m3 vody, z toho Leština jen asi 50.000
m3.
Vzhledem k současnému přebytku zdrojů v naší oblasti prakticky nehrozí nedostatek
vody. Omezení dodávky (z různého důvodu – nedostatek, poruchy, havárie ap.) v jednom
zdroji jsme díky propojenosti systémů a pokročilému řízení schopni zajistit bez přerušení
dodávky z jiných zdrojů skupinového vodovodu. I kdyby se situace v zásobování vodou
dramaticky zhoršila, možnosti pro řešení jsou u velkého systému výrazně příznivější než u
malého lokálního vodovodu.
Toto je jedna z podstatných výhod napojení obce Leština na velký vodárenský celek.
Zdá se, že nedostatku pitné vody se v Leštině bát nemusíme. Ale.....Nikdy neříkej
"nikdy". Neznamená to, že bychom měli nejvzácnějším nápojem plýtvat. Spíše mám
obavy o její kvalitu ohroženou nadměrným používáním dusičnanů v zemědělství. Snad
i tady odborníci včas zasáhnou, aby zvyšování koncentrace dusičnanů ve vodě bylo
zastaveno.
Eva Doleželová.

Ať slunečné dny Vám štěstí
přinesou
a Velikonoce plné pohody
pro Vás jsou.
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Leštinská třicítka

Zveme všechny milovníky turistiky a příznivce tradičního pochodu
„Leštinská 30“ na místní hřiště, odkud se v pondělí 8. května 2017 můžete
vydat na pěší trasy 10, 20 a 35 km. Cyklisté prověří své síly na trase 35 km.
Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech a v hlášení místního
rozhlasu. Sportu zdar a turistice zvlášť! Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Důležitá data
3. 4. 2017

• MUDr. Anna Peková v Leštině

4. 4. 2017

• Svoz větví

5. 4. 2017

• Svoz větví
• Revize kotlů

6. 4. 2017

• Zápis dětí do 1. třídy, ZŠ Leština, 13:00 - 17:00 hodin

10. 4. 2017

• Svoz komunálního odpadu

11. 4. 2017

• Svoz zahradního odpadu
• Výstava Velikonoční vajíčko, ZŠ Leština, 14:00 - 17:00 hodin

17. 4. 2017

• Svoz plastů

18. 4. 2017

• Svoz zahradního odpadu
• Sběr velkoobjemového odpadu, hala Zálavčí, 8:00- 17:00 hodin

19. 4. 2017

• Sběr velkoobjemového odpadu, hala Zálavčí, 8:00- 12:00 hodin

20. 4. 2017

• Třídní schůzky, ZŠ Leština, 16:00 hodin

22. 4. 2017

• Aerobik s Luckou, sokolovna, 9:00 - 10:30 hodin

24. 4. 2017

• Svoz komunálního odpadu
• MUDr. Anna Peková v Leštině

25. 4. 2017

• Svoz zahradního odpadu

30. 4. 2017

• Čarodějnický rej, zahrada sokolovny, 18:00 hodin

2. 5. 2017

• Svoz zahradního odpadu
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