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Současná nelehká situace
Vážení spoluobčané, všechny nás určitě trápí toto období různých příkazů a nařízení.
Věřte však, že bez nich by nákazová situace byla ještě horší. Proto Vás i já žádám,
buďte, prosím, ohleduplní k ostatním, dodržujte vše, co je doporučeno nebo nařízeno.
Nepodceňujte tuto neviditelnou, ale o to zákeřnější hrozbu onemocnění, které může mít
i těžký průběh. Jen tak prožijeme ve zdraví blížící se konec roku v kruhu rodin a přátel.
Bohužel se vzhledem k nařízením vlády omezuje také kulturní život. Delší dobu se
nebudou v obci konat žádné tradiční veřejné akce, koncerty nebo setkání. Přeji Vám
všem hodně síly k překonání tohoto svízelného období a hlavně pevné zdraví.
Ing. Pavel Hojgr, starosta

Sběr velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Sběr proběhne v pondělí 16. listopadu od 8 do 17 hodin a ve středu 18. listopadu od 8
do 12 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 kompletní přístroje zdarma, nekompletní za poplatek.
Nebezpečný odpad se vybírá dle platného ceníku. V případě změn Vás budeme
informovat místním rozhlasem.
PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Krátké zprávičky z leštinské školičky
Podruhé jsme se v tomto roce ocitli v situaci, kterou si nikdo z nás nepřál
a neplánoval ji. A je potřeba si uvědomit, že ji ani nikdo z nás nezavinil.
Plošně byly uzavřeny školy a žáci mají tentokrát povinné distanční vzdělávání. Při něm
je víc než jindy důležitá spolupráce všech tří stran, a to žáků, učitelů a rodičů. Pokud
bude tato kooperace funkční, můžeme věřit, že výpadek prezenční výuky „naše malé
svěřence“ tolik nezasáhne.
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Pokud ale nebudeme k této součinnosti všichni přistupovat zodpovědně, problémy zcela
jistě nastanou. Proto, prosím, maximálně spolupracujme a táhněme za jeden provaz,
jen tak můžeme být úspěšní.
Stálé zdraví, hodně sil a pevné nervy nám všem přeje
Jana Řeháková
A nyní trošku z jiného soudku:
Naši základní školu navštěvuje mnoho talentovaných dětí. Některé vynikají ve
sportovních disciplínách, jiné ve hře na rozličné hudební nástroje, další ve zpěvu, tanci
či kreslení a někdo rovnou v několika oblastech najednou. Mezi tyto výrazné talenty patří
i Karolínka Nesétová, žákyně 5. ročníku.
Maminka Káju přihlásila do 25. ročníku celostátní literární soutěže nazvané ZLATÁ
TUŽKA s tématem VERŠOVÁNÍ, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře
Králové nad Labem společně s redakcí časopisu Krkonoše + Jizerské hory. Karolínka
se svou autorskou básní v kategorii A získala krásné 2. místo. Její práce byla oceněna
diplomem a také stříbrným pohárem. Rádi bychom milé básnířce touto cestou k jejímu
úspěchu srdečně poblahopřáli.
Kdo ví? Možná se za pár let setkáme na pultech knihkupectví i s její knížkou, kterou si
jistě také doplní vlastními ilustracemi ☺.
PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ!!!
Za celou ZŠ Pavla Novotná

DŮLEŽITÁ DATA

2. 11. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

4. 11. 2020

•

Svoz plastů

11. 11. 2020

•

Svoz zahradního odpadu – poslední v roce 2020

16. 11. 2020

•

Svoz komunálního odpadu

16. a 18. 11. 2020

•

Sběr velkoobjemového odpadu

30. 11. 2020

•

Svoz komunálního odpadu
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