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aktuální informace z obce

Informace z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dne 23. 3. 2016 v 18:00 hod. se v zasedací místnosti OÚ konalo 12. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Leština. Předmětem jednání a schvalování byly kromě jiných
záležitostí níže uvedené body.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• celoroční hospodaření obce Leština za rok 2015 dle přiloženého závěrečného účtu
obce Leština za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce, při kterém
za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
• inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv
obce Leština ke dni 31. 12. 2015
• rozpočet na rok 2016
příjmy: 17 511 400,- Kč
výdaje: 24 421 400,- Kč
financování: 6 910 000,- Kč
• rozpočet sociálního fondu na rok 2016
příjmy: 162 000,- Kč
výdaje: 162 000,- Kč
• účetní závěrku obce Leština za rok 2015
• účetní závěrku Základní školy Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština za rok 2015
• účetní závěrku Svazku obcí Povodí Loučka za rok 2015
• plán prací jednotlivých výborů na rok 2016
• odkup několika dalších pozemků pro plánovanou cyklostezku Leština- Zábřeh
📎 Úplný zápis z 12. veřeného zasedání ZO Leština najdete na www.ou-lestina.cz

Svoz větví a zahradního odpadu
Dne 5. 4. 2016 proběhne avizovaný svoz větví. Větve připravte k vjezdům
svých domů, odkud je budou sbírat pracovníci obce. Pravidelný úterní
svoz zahradního odpadu zahájíme 12. 4. 2016.
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Vývoz žump
Plánovaný vývoz žump v domech nahlášených občany proběhne v těchto termínech:
• 13. 4. 2016 od 8 hodin ulice: Komenského, nám. Hrdinů, Zálavčí
• 20. 4. 2016 od 8 hodin ulice: Družstevní, Sokolská, 7. května, U hráze

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro - odpadu
Sběr proběhne 25. 4. od 8:00 - 17:00 h. a 26. 4. od 8:00- 12:00 h. 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 kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Nebezpečný odpad se vybírá dle platného
ceníku.
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek
• matrace
• vany
• koberce apod.
• objemný odpad
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• pneumatiky
• nebezpečný odpad
• stavební odpad (stavební suť apod.)

Vítání občánků
V sobotu 9. 4. 2016 uvítáme v zasedací místnosti OÚ Leština nově narozené děti. Rádi
bychom jim popřáli, aby je v životě provázela radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky.

Zprávy ze školy

Jarní zprávičky z leštinské školičky

Konečně jsme se ho dočkali ! Jaro je tu ! Na teploměru to sice ještě příliš
vidět není, nicméně kalendář nás o tom vehementně přesvědčuje. Než vám
prozradím, jaké jarní akce na naše „malé svěřence“ čekají, pojďme se
ohlédnout za těmi, které se letos již uskutečnily.
I. Co se událo v uplynulém období ?
V pondělí 25. ledna se konala beseda „O myslivosti, myslivci a zvířatech kolem nás“.
Mladý přednášející předal dětem spoustu zajímavých informací o uvedené problematice.
Ve čtvrtek 28. ledna bylo půlroční snažení žáků základní školy odměněno pololetním
vysvědčením. V tentýž den se konal zápis do 1. ročníku základní školy. Dostavilo se
k němu dvacet dva dětí. Budoucí školáčci putovali jako každý jiný rok od žabky Leštinky
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ke Kuňkalce, přes Skákalku a Žbluňkalku ke Kvákalce a plnili u nich různé úkoly. Zápis
probíhal jako vždy v příjemné atmosféře, za což si dovolím poděkovat svým milým
kolegyním i rodičům a jejich „prvňáčkům čekatelům“. Kolik žáčků v září letošního roku
opravdu zasedne do školních lavic, zůstává ještě otevřené. S naprostou jistotou to
budeme vědět snad až 1. září.
V úterý 9. 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: Terezka Bartošová
2. místo: Maruška Paraska
3. místo: Anička Bartoňová
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) bylo pořadí následující: 1. místo: Michalka Burianová
2. místo: Matoušek Bílý
3. místo: Barunka Císařová
Daneček Cudrák
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník) vše skončilo takto:

1. místo: Linduška Balcárková
2. místo: Rozárka Švubová
3. místo: Lucka Šoustalová

Všem vítězům srdečně blahopřejeme !
Do okrskového kola, které se uskutečnilo 25. února, jsme vyslali tři borkyně z prvních
příček. Do kola okresního postoupila ta nejmenší z nich, Terezka. Pro její kategorii je to
kolo poslední. Zřejmě proto do své recitace dala vše a všechny své soupeře pokořila.
Máme tedy v naší škole nejlepší recitátorku okresu Šumperk v nulté kategorii. Všem
dívenkám samozřejmě patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Ve středu 2. března se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Moravský zvoneček“. Vše
dopadlo následovně:
V 1. kategorii (1. až 3. ročník):
1. místo: Daneček Cudrák
2. místo: Natálka Minářová
3. místo: Kristýnka Malá
Ve 2. kategorii (4. a 5. ročník):

1. místo: Lucka Šoustalová
2. místo: Pavlínka Skopalová
3. místo: Rozárka Švubová
Všem jmenovaným rovněž gratulujeme !

Okrskové kolo se konalo 17. března. Zde nás reprezentovaly Lucka a Pavlínka. I jim patří
díky za bojovnost, snahu a píli.
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Ve čtvrtek 3. března se konala regionální přehlídka dětského divadla Zábřežská opona.
Zúčastnili se jí žáci 4. a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Hojgrové s představením
O dvanácti měsíčkách, které jste měli možnost zhlédnout v prosinci loňského roku
na Zimním reji. Do dalšího kola bohužel také nepostoupili, nicméně svým výkonem
uchvátili publikum tak, že snad ani nedýchalo a odměnilo „naše herce a herečky“
dlouhým a velmi intenzivním potleskem. Všechny naše „muzikálové hvězdy“ včetně jejich
režisérky si zaslouží velkou pochvalu.
V pátek 11. března jsme absolvovali výchovný koncert s názvem „Šel tudy“. Děti se
jeho prostřednictvím dověděly spoustu věcí o nejrůznějších hudebních nástrojích, mimo
jiné i
o dudách.
V pondělí 14. března navštívili žáci 1. a 2. ročníku divadelní představení v KD Zábřeh
„Sněhová královna“.
V pátek 18. 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: Maruška Horčicová (3. roč., 82 bodů z 90 možných)
2. místo: Daneček Cudrák (3. roč., 75 bodů)
3. místo: Kristýnka Nesétová (3. roč., 52 bodů)
V kategorii Klokánek měřili své síly „borci“ ze 4. a 5. ročníku. Nejlepších výsledků
dosáhli:
1. místo: Lucka Šoustalová (5. roč., 91 bodů ze 120 možných)
2. místo: Honzík Jílek (5. roč., 84 bodů)
3. místo: Viktorka Bílá (5. roč., 79 bodů)
V úterý 22. března se v budově základní školy konala již tradiční výstava velikonočních
dekorací a vajec „Leštinské velikonoční vajíčko“. K vidění zde byly výrobky dětí
z mateřské a základní školy i těch z keramického kroužku. Velmi nás těší velký zájem
veřejnosti o tuto akci. Musím konstatovat, že i přes docela vysokou nemocnost (jak dětí,
tak vyučujících) se podařilo výrobky úspěšně dokončit a vyšperkovat. Zde bych chtěla
poděkovat všem svým kolegyním ze ZŠ i MŠ.
II.
V nejbližší době připravujeme…
V pátek 1. dubna nás čeká druhá Noc s Andersenem. Pro děti chystáme velmi bohatý
program se spoustou her a zábavy. Vše zakončíme spaním ve škole.
Ve čtvrtek 21. dubna se uskuteční od 16 hodin třídní schůzky.
V pátek 22. dubna „tradičně – netradičně“ oslavíme Den Země.
V pátek 29. dubna (pokud nám počasí dovolí) máme v plánu sběr starého papíru. Díky
tomu loňskému se nám podařilo vylepšit rozpočet školy o částku 8.988 Kč. Za „vydělané
penízky“ jsme zakoupili dvě taneční podložky do školní družiny, sportovní náčiní,
spoustu her a mikulášskou nadílku. Obracíme se tedy touto cestou opět na všechny
naše občany, kteří jsou ochotni nám pomoci a zapojit se do této akce, aby staré
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časopisy, noviny a kartony posvazovali tak, aby se s nimi dalo manipulovat a připravili je
ve výše uvedený den před své domy. Za vaši součinnost moc a moc děkujeme !
Oslavu Svátku maminek jsme kvůli Leštinské třicítce posunuli na neděli 15. května.
Srdečně na ni zveme všechny maminky, babičky, tetičky a další zájemce z řad leštinské
veřejnosti. Odstartována bude ve 14 hodin na sále místní sokolovny.
Dnešní příspěvek je tak nějak celý ve znamení děkování. Ale určitě uznáte, že všechny
mé díky byly absolutně na místě. Jako většinu svých příspěvků, i ten dnešní bych ráda
zakončila „moudrem“, které mě pobavilo:
Když se cítíte smutní, osamělí, frustrovaní…. Vždycky si uvědomte, že jedno
z nejkrásnějších světel ve vašem životě je žárovka ve vaší lednici.
Přeji vám, abyste se necítili ani smutní, ani osamělí, ani frustrovaní, do lednice si pro
nějakou dobrotu přece můžete zajít, i když máte skvělou náladu.
Samé krásné jarní dny vám za všechny z obou škol přeje
👤 Jana Řeháková

Jako bonus dnes přidáváme příspěvek paní vychovatelky Novotné. Tady je:
Páteční odpoledne 26. února proměnilo ŠD v karnevalové království. Postavičky z
oblíbených pohádek a filmů roztočily pod záplavou barevných balónků a konfet taneční
rej se zvířátky, kovboji, piráty či sportovci, rozehrály veselé hry na postřeh, šikovnost i
sílu, rozběhly štafetové závody, v nichž nešlo o stupně vítězů, ale společnou zábavu,
doprovázenou příjemným pohoštěním, diplomy, drobnými dárky a spoustou legrace. Při
tanečku s velkým plyšovým školním talismanem - žábou Leštinkou, ptačím tanci či
během tradiční, oblíbené Židličkové, se děti nejen dobře bavily, ale vzájemně si pomáhaly
a povzbuzovaly se. V závěru vypukla velká papírová koulovačka, po níž následoval
povinný úklid, který, kupodivu, nikdo zbytečně nekomentoval.
Tak zase za rok ve stejném čase … NA SHLEDANOU.

Velikonoční hrkání

Na Zelený čtvrtek již tradičně / po
zpěvu gloria / umlkly po celém světě
kostelní zvony - jak se všeobecně
říká, odletěly do Říma. Pokud by
některý zvon neodlétl, přineslo by to
podle starých pověr obci neštěstí. V
tuto dobu zvonění nahradili svým
hrkáním místní hrkači. Jejich
pravidelné hrkání skončilo na Bílou
sobotu dopoledne, kdy se zvony
opět vrátily. Tehdy má prý jejich
zvonění kouzelnou moc - když
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hospodyně při tomto zvonění zamete dům, nebudou se v něm po celý rok držet švábi,
pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, bude celý rok zdráv, ovocnými stromy
se má v tuto dobu zatřást, aby se probudily a rovněž se mají pokropit vodou, což jim prý
na celý rok dodá sílu :-) . Touto cestou bychom rádi všem hrkačům, kteří v uvedeném
času zvony zastoupili, poděkovali. Doufáme, že příští rok dorazí ještě v hojnějším
počtu a pomohou tak zachovat tuto krásnou tradici i příštím generacím.

„ Neseme MORENU na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěkně
přistrojenú, do vody ju hodíme či spálíme, zimu a smrt
odplavíme...“
V úterním prosluněném odpoledni 15. března se děti ze školní družiny místní školy
vypravily k břehům Moravy, aby i letos daly sbohem paní zimě. Vynášení MORENY,
kterou si školáčci mladšího oddělení
patřičně vyzdobili, patří k nejtarším lidovým
zvykům, které se z pradávných slovanských
dob zachovaly až do dnešních časů. Pro
naše předky bylo vynášení zimy a vítání jara
významnou událostí, již prožívalo celé
společenství. Přímými aktéry však byla
právě mladá generace představující naději
do budoucna. Ke zhotovení Moreny se
používalo vše, co už bylo v hospodářství
nepotřebné – suché větve, roští, stará
sláma, loňská suchá tráva. Postava byla
ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky
z vaječných skořápek či prázdných šnečích
ulit – tedy symboly smrti a zmaru, neboť
Morena představovala nemoci, bídu a vše,
co lidem škodí. Byla vynesena za vesnici,
spálena nebo hozena do řeky, aby už lidem
nemohla ublížit..
Místní drobotina vynesla MORENU v čele průvodu za Leštinu k Moravě a cestu
provázela hlasitým opakováním typických veršíků, které jim předříkávala paní
vychovatelka. Děti odhazovaly z mostu do vody i své malé papírové morenky, které si
samy vyrobily v družině. Na břehu pak ozdobily barevnými fáborky malé stromečky zvané
LÍTO, které symbolizovaly příchod jara a obnovení života. Odnesly si je zpátky ke škole a
umístily na dřevěné prolézačce, aby už zima konečně předala vládu jaru.
„ Nesem LÉTEČKO zelený a vajíčka červený.
Byla zima mezi náma a včil už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu! “
👤 Anna Krušová
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úryvky z leštinské kroniky

Návrat o 80 let zpátky - psal se rok 1936…
Minule jsme náhlédli do zápisu nazvaného Regulace řeky
Moravy. Dnešní číslo LZ nás seznámí s projektem závlahy. Byly
– li před regulací Moravy pozemky přilehlé k této řece od
nepaměti téměř každým rokem velkou vodou zaplavovány,
bylo třeba již letos přistoupiti k opačnému způsobu zlepšování
půdy – k účelné závlaze luk. Stalo se tak na hrubých obecních lukách, a to z
krumpašského potoka. Projekt závlahy ve výměře asi 5 ha plochy luční vypracoval Ing.
František Černý z Brna za obnos 1 400 Kč, přičemž práci samu rozpočetl na 32 000 Kč.
Zatímco obec dostala 60 % příspěvek zemské subvence z tzv. Malého melioračního
fondu, poskytlo k tomu ještě ministerstvo sociální péče příplatek 7 Kč na každého dělníka
za každý odpracovaný den, takže ministerstvem tímto se tak vyplatilo asi 4 000 Kč. S
prací na závlaze započalo se počátkem září a již v listopadu byl projekt takto zúplna
dohotoven.
Dne 10. února vypukl z nezjištěné příčiny o půl 8 hodině večerní požár u Josefa Čecha
na domě dříve Metoděje Pelcla. Včasným zákrokem hasičstva lokalizován byl na stodolu,
jež však úplně lehla popelem.
Novoty - nákladem obce byla letos opravdu vkusně upravena budova obecního úřadu.
Věkem již zúplna zchátralá omítka celého domu, jež byl do roku 1902 školou, pak
obecním hostincem, byla odstraněna a nahrazena moderní omítkou brezolitovou.
Současně vsazena byla nová okna a urovnána již nemožná plocha kolem budovy. Vedle
obecního úřadu stojící obecní kaple byla rovněž opatřena novou omítkou. Adaptaci obou
těchto budov provedl stavitel Hynek Janů ze Zábřeha za obnos 20 000 Kč obcí
vyplacených.
Na části plochy bývalého rybníka zv. Boksanka postavila Jednota Čsl. Orla v Leštině
velkou budovu katolického domu. S jeho stavbou bylo tehdy započato dne 25. března
1936 a již dne 20. srpna t. r. byl dům zcela dohotoven a při velké slavnosti dne 23. srpna
svému účelu odevzdán.
Osvětová činnost v obci - uspořádány byly tyto přednášky:
Národ, stát, vláda, volby - odborný učitel Miroslav Bažant
Kapitoly o obci
- řídící učitel Jan Kužela
Jak sázíme stromy
- zahradník Vávra
Monopoly, cla, státní zásahy, kontingent, clearing – tajemník V. Paroubek
Světelné obrazy: Vesnické motivy v české literatuře
Praděd s okolím
Z pohnutých dob Jugoslávie
Obecní knihovna: Letos přibylo 19 svazků, má taktéž v 811 svazcích 721 děl.
114 čtenářů přečetlo 1 999 svazků. Nejčtenější knihou byla Vrbova kniha Boží mlýny,
půjčena 12 x. Kniha Celibát od Sokola, Tůmy půjčena 11 x, kniha Kříž u potoka K. Světlé
půjčena 10 x, stejně tak knihy od Svobodové Černí myslivci, od Krasnova Od carského
orla k rudému praporu a Psohlavci od spisovatele Al. Jiráska.
V příštím čísle LZ se seznámíme s tehdejšími oslavami a zvláštní kapitolu věnujeme
památce leštinského rodáka pana Stanislava Čulíka, podporučíka srbské armády, k 20.
výročí jeho smrti.
Pěkné dny plné pohody přeje A. Krušová.
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příspěvky od občanů

Vzpomínka na padlé občany v I. světové válce.

V roce 2014 jsme si připomněli 100. výročí od vypuknutí I. světové války. V Leštině na
pomníku z roku 1951 je uvedeno 26 jmen občanů Leštiny, kteří padli v I. světové válce.
Dvacet šest zmařených životů, dvacet šest mladých mužů, kteří se nevrátili do rodné
obce. Původní pomník bratřím ve válce světové padlým postavila naše obec na návsi
v blízkosti dnešní pekárny. Slavnostně byl pomník odhalen v neděli dne 22. května
1921. Nápis na pomníku sestavil řídící učitel Josef Klimeš. „Šli za povinností věrně,
vytrvale. Každý v oběť dal co ve světě měl, všecko. Ustaranou matku, žínku, drahé
děcko. Sedmý rok dochází… Svět je v boji stále? „
V dnešní době stojí tento pomník na hřbitově pod lípou. Chtěli bychom některé padlé
vojáky připomenout:
Augustin Čech se narodil dne 7. listopadu 1895 v domě číslo popisné
111. V roce 1914 ukončil studium na Gymnáziu Zábřeh maturitní
zkouškou. Před nástupem na vojnu učil v obci Cotkytli. Byl odveden
k c. k. 93. pluku v Šumperku. Padl 4. 6. 1917 u Gorice- Přímoří,
zasažen střepinou z granátu. u Gorice- Přímoří. Foto poskytla paní
Veselská z Ráječka, neteř pana Čecha.
František Augustin se narodil 27. 12. 1890 v domě číslo popisné 55.
Padl 13. 9. 1914 v Gornja Dobrinja, Srbsko.
Stanislav Čulík se narodil dne 3. 5. 1889 v domě číslo 14. V roce 1909 ukončil
studium na Gymnáziu Zábřeh maturitní zkouškou. Další studium mu přerušil nástup do
války. Byl zajat v Jaroslavi .Přihlásil se do legií v Oděse a 25. 5. 1916 byl do legií přijat
v hodnosti podporučíka. Dne 7. září 1916 byl raněn a na následky zranění zemřel dne
19. září 1916 v Dobrudži. V kronice obce Leština v roce 1923 je uvedeno, že byl zřízen
spolužáky Stanislava Čulíka fond dobročinný Legionáře Stanislava Čulíka, který sloužil
k podporování studující nadané mládeže z Leštiny.
Jindřich Čulík narozený dne 19. července 1890 v domě číslo 15. Byl odveden k c.
k. 93. pěšímu pluku v Šumperku. Padl dne 7. 6. 1915 u Bogorodžan v Haliči.
František Loučný se narodil dne 1. března 1888 v domě číslo popisné
48. Byl odveden k c. k. 93. pěšímu pluku v Šumperku. Padl dne 18.
července 1915 u obce Horodzuce Halič. Foto poskytl pan Loučný
Josef.

Na základě dostupných materiálů zaznamenaly A. Hoferová a A. Krušová.
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Ať hudba dále zní!
V sobotu 23. dubna ve 14:00 hod. přivítáme v zasedací místnosti našeho OÚ duo
skvělých muzikantů, světově uznávaných mistrů klasické hudby, jejichž působištěm je
proslulá, prestižní Vysoká hudební škola ve švýcarském městě Luzernu.
Oba profesoři - paní IVONA SUMA SOLONKOVÁ, klavír a pan MAREK JERIE, violoncello
nás v tomto mimořádném koncertu uvedou do světa mezinárodně oceňované komorní
tvorby známých hudebních velikánů. Leština patří mezi šestici vybraných KPH, které se
dostalo pocty uspořádat pro své spoluobčany tento výjimečný koncert. Vstupné zůstává
tradičně dobrovolné,
pro děti a mládež je vstup volný – snad se i jim otevře svět skutečných hodnot a aspoň
na chvíli se vymaní z mediální a počítačové pasti...
👤 Anna Krušová

Čarodějnický rej

Estrádní skupina VEŠ Leština Vás zve na tradiční Čarodějnický rej, který
se bude konat 30. 4. 2016 v 18:00 hod. na zahradě místní sokolovny.
Sraz čarodějnic a čarodějů se uskuteční v 17:30 hod. před místním
obecním úřadem. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina MENHIR,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás! Srdečně zve skupina VEŠ.

Zpráva od ochránců přírody
V sobotu 16. 4. 2016 od 9 hodin proběhne sběr starého železa. Prosíme o připravení
železného odpadu před domy (nejlépe) v sobotu ráno – za Vaši ochotu a pomoc
děkujeme! Peníze za sběr budou použity na činnost organizace a oddílu Mladých
ochránců přírody.

Významná jubilea
duben:
Chlebníčková Anna (80)
Neoralová Naděžda (75)
Gruberová Jaroslava (70)
Hojgr Jaroslav (70)
Balcárek Jiří (65)

Vinkler Miloš (60)
Mutlíček Vladimír (50)
Vanýsek Martin (50)
Dvořáková Eva (50)
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Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme.
Do dalších let přejeme
zdraví a pohodu!

Důlěžitá data
4. 4. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině
• Svoz plastů

5. 4. 2016

• Svoz větví

9. 4. 2016

• Vítání občánků

11. 4. 2016

• Svoz komunálního odpadu

12. 4. 2016

• Svoz zahradního odpadu

13. 4. 2016

• Vývoz žump, od 8 hod. (ulice Komenského, nám. Hrdinů,
Zálavčí)

16. 4. 2016

• Sběr železa (Mladí ochránci přírody)

18. 4. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

19. 4. 2016

• Svoz zahradního odpadu

20. 4. 2016

• Vývoz žump, od 8 hod. (ulice Družstvení, Sokolská, 7. května,
U hráze)

23. 4. 2016

• Koncert vážné hudby, 14 hod., zasedací místnost OÚ

25. 4. 2016

• Svoz komunálního odpadu
• Svoz velkoobjemového odpadu (8 -17 hod., hala v Zálavčí)

26. 4. 2016

• Svoz zahradního odpadu
• Svoz velkoobjemového odpadu (8- 12 hod., hala v Zálavčí)

30. 4. 2016

• Čarodějnický rej, 18 hod.,zahrada sokolovny (čarodějnice sraz
17:30 hod. před OÚ)

2. 5. 2016

• MUDr. Anna Peková v Leštině

3. 5. 2016

• Svoz zahradního odpadu
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