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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Leština
Dne 15. 3. 2021 proběhlo na sále obecního úřadu 19. zasedání Zastupitelstva obce
Leština. Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů.
Plné znění usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Leština najdete na
webové adrese: www.ou-lestina.cz

Oznámení obecního úřadu:
Vzhledem k Velikonočním svátkům proběhne svoz komunálního odpadu v obci
mimořádně v úterý 6. dubna.

Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a
elektroodpadu
Jako každoročně proběhne i letos sběr velkoobjemového odpadu a elektroodpadu.
Občané mohou dovézt tento odpad do Zálavčí - sběr proběhne v hale, konkrétně v úterý
6. 4. od 8 hodin do 17 hodin a ve středu 7. 4. 2021 od 8 hodin do 12 hodin. V jinou než
výše uvedenou dobu není možné odpad převzít! U elektroodpadu odebereme kompletní
přístroje zdarma, nekompletní za poplatek. Stejně tak se za nebezpečný odpad vybírá
poplatek dle platného ceníku.

Svoz větví a zahradního odpadu
Vzhledem k rychle se zlepšujícímu počasí se již na přelomu měsíce března a dubna
zahájí svoz větví a také sběr zahradního odpadu. Žádáme občany, aby k likvidaci
zahradního odpadu ze svých zahrad co nejvíce využívali přidělené kompostéry a přispěli
tím k snížení nákladů obce na sběr a likvidaci bioodpadu. V případě, že připravujete
trávu k odvozu, používejte, prosím, menší nádoby, s nimiž lze dobře manipulovat.
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Vážení spoluobčané!
Dnes přináším pouze jednu důležitou informaci, a to o:
Zápisu do 1. ročníku základní školy
Také v letošním roce se zápis do 1. ročníku základní školy uskuteční bez osobní účasti
dětí a zákonných zástupců v důsledku mimořádných opatření a dle pokynů MŠMT.
Organizace zápisu bude probíhat formou pouhého doručení žádosti zákonného
zástupce dítěte.
TERMÍN ZÁPISU: 1. 4. - 30. 4. 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odloženou
školní docházkou. Rodiče těchto dětí vyplní:
buď žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, pokud budou žádat o přijetí
k základnímu vzdělávání,
nebo žádost o odklad povinné školní docházky, pokud budou žádat o její odklad.
Formuláře obou žádostí budou doručeny všem „místním předškolákům“ do schránek,
budou ale také ke stažení na webové stránce školy. Je možné si je také osobně
vyzvednout po telefonické dohodě v obou místních školních budovách.
Vyplněnou žádost můžete do školy dopravit několika způsoby:
•
•
•

poslat datovou schránkou do datové schránky školy (ID schránky: 8kzmjtx)
poslat e-mailem na zs.lestina@seznam.cz s uznaným elektronickým podpisem
(nelze prostý e-mail)
poslat poštou na adresu:
Základní škola B. Hrbka a Mateřská škola Leština
7. května 134
789 71 Leština

• vhodit do schránky u hlavního vchodu školy na adrese: 7. května 134,
Leština
Jakmile nám to epidemiologická situace dovolí, pozveme všechny budoucí prvňáčky i
jejich rodiče do školy, aby se mohli seznámit s novým školním prostředím, které je po
prázdninách čeká.
Na závěr bych Vám ráda popřála nádherné, pohodové, zdravím provoněné Velikonoce
plné klidu, dobrého jídla a sluníčka. Nebudou klasické, ale na to jsme si tak trochu už
zvykli…
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Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Novinky z mateřské školy
Vážení a milí,
zdravíme vás z mateřské školy. Vzhledem k zpřísnění protiepidemických
opatření, bohužel, došlo i na uzavření vzdělávacího zařízení pro nejmenší děti. Ale
předškoláčci z Leštiny jsou opravdové šikulky a za plnění úkolů si i se svými rodiči
zaslouží velkou pochvalu. Připravené úkoly totiž zvládají na jedničku - vracejí nám je do
schránky spolu s nádhernými obrázky a zajímavými výrobky. Nám všem se po dětech
stýská a těšíme se, až se zase budeme učit společně. V době uzávěru se nám podařilo
zajistit vymalování celé mateřské školy. Při návratu čeká na děti překvapení a spousta
nových barviček. Po závěrečném úklidu školku jarně vyzdobíme a budeme vás všechny
netrpělivě vyhlížet.
Za kolektiv mateřské školy Veronika Císařová.

HASIČI LEŠTINA

Sbor dobrovolných hasičů Leština pořádá sběr starého železa. Prosíme
občany, kteří se chtějí zbavit starého železného šrotu, aby jej připravili v sobotu 10. 4.
2021 ráno před své domy.
Sběr začíná v 9:00 hod.
Výtěžek použijeme pro kroužek mladých hasičů a na akce pořádané pro děti
z obce.

DĚKUJÍ HASIČI
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DŮLEŽITÁ DATA

30. 3. 2021 ( úterý )

•

Svoz větví

1. 4. 2021 ( čtvrtek )

•

Svoz zahradního odpadu

6. 4. 2021

•

Svoz komunálního odpadu ( mimořádně v úterý )

6. 4. – 7. 4. 2021

•

Sběr velkoobjemového odpadu a elektroodpadu

10. 4. 2021

•

Sběr starého železa

14. 4. 2021

•

Svoz plastů

19. 4. 2021

•

Svoz komunálního odpadu

21. 4. 2021

•

Svoz zahradního odpadu

Co všechno patří do velkoobjemového odpadu
Starý nábytek, křesla, židle, stoly, koberce, matrace …

Co patří do elektroodpadu
Chladničky, pračky, televizory, rádia, monitory, mikrovlnné trouby a další drobné
elektrospotřebiče.
Autobaterie je možné odevzdat bez poplatku.

Co je to nebezpečný odpad
Pneumatiky, plechovky se zbytky barev, olejové filtry, mazací oleje…

Co, prosím, na sběrné místo nevozit !!!
Stavební suť, cihly, obkladačky, zbytky betonu, keramická umyvadla a záchody.
Tento odpad je nutné odevzdat do firmy Separex v Zábřehu.
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