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Naši jubilanti v měsíci
síci dubnu
paní Pavlů Jana
paní Krausová Ladislava
paní Prokorátová Jana
paní Rulcová Alena
paní Vacková Michaela
slečna Wagnerová Nikol

65 let
60 let
55 let
55 let
35 let
18 let

m pevné zdraví a mnoho
mnoho osobních úspěchů.
úspě
Přejeme všem oslavencům
Zlatí novomanželé
Dne 25. března 2017 oslavili
avili manželé Hejdukovi padesáté výročí
výročí svatby.
Buďte hodně šťastni
astni a užívejte dobré pohody v kruhu rodiny, svých přátel
př
a známých.
Gratulujeme!

Inspekční šetření
Ve dnech 21. – 23. března
řezna nastoupila
nas
na ZŠ, MŠ, kuchyň
ň a bezpečnost
bezpe
dětí
hloubková inspekce z Libereckého inspektorátu. Po důkladném
d adném prověření
prov
našich
učitelek ZŠ i MŠ pěti
ěti inspektory nám
m bylo oznámeno, že naše školy jsou ve
vzdělávání dětí
tí na vysoké úrovni, kladně
kladn byl hodnocen také přístup
ístup k dětem, kde byl
zřetelný nenásilný a přitom
řitom velice kvalitní přístup
p
k výuce.
Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím patří
pat í velký dík.
Audit účetnictví na OÚ
V březnu
eznu byl na obecním úřadu
úř
proveden audit účetnictví za rok 2016, paní auditorka
auditor
shledala vše v pořádku.
Prořez zeleně v parku
Začátkem
átkem dubna se uskuteční
uskuteč průřez stromů v parku, úprava potrvá do Velikonoc.
V
Prosím, berte ohled na stromolezce a dávejte na sebe pozor.
Kontejner na železo
Ve dnech 7. – 9. dubna bude do prostor návsi přistavěn
p
n kontejner na železo.
Pytle s domácími plasty a s nápojovými kartony (žluté a oranžové)
můžete
žete odložit na rampu u OÚ. Dále budeme provádět
provád t svoz pravidelně 1 x za měsíc,
vždy 1. den v měsíci
síci (pytle prosím nechat u komunikace). Pokud to bude sobota
nebo neděle
le svezeme pytle v pondělí.
pond
Pytle jsou zdarma k dispozici na OÚ.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/18
2017
proběhne na naší škole ve čtvrtek
č
20.4. 2017 od 13:30 do 15:30 hod. Rodiče
Rodi s
sebou potřebují
ebují rodný list dítěte
dítě a OP.

Mateřská škola Svijanský
ijanský Újezd
oznamuje, že datum zápisu je přesunut
p esunut na 10.5. 2017 od 10:00 do 11:30 hod.

Dětský lékař Příšovice
íšovice MUDr.
M
Mattauchová,
oznamuje změnu ordinačních
čních hodin od 1.4. 2017. Pondělí
Pond a čtvrtek 8 -12:30 a
13:00 -15:00. Z důvodu
vodu minimalizace kontaktu
kontaktu zdravých a nemocných pacientů,
pacient
dodržujte, prosím, následující: pro nemocné 8:00 – 10:00, poradna 10:00 – 12:30,
prevence, alergologie, zvaní pacienti 13:00 – 15:00.

Čarodějnice
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá
po
v neděli 30.4.2017 od 15:00 hod. v areálu u
koupaliště Čarodějnický
jnický rej. Pro dospělé
dosp
i děti je připraveno občerstvení
čerstvení a zábavné
soutěže. Přijďte se příjemně
říjemně pobavit a užít si s dětmi
tmi krásné odpoledne.
Těšíme se na vaši účast.
čast. TK

Český zahrádkářský
ský svaz
Tradiční výlet zahrádkářů
řů bude letos
leto pozměněn, půjdeme pěšky
ěšky na retro 1. máj do
Soběslavic. Sraz účastníků
č
ů v 11:30 hod. před
ed budovou OÚ, kde bude podáváno
občerstvení, cca ve 12:00 hod. odchod do Soběslavic.
slavic. Dobové oblečení
obleč
a
transparenty vítány. Těšíme
ěšíme se na Vás. Zahrádkáři
Zahrádká

Sokolovna Nechálov,
Vás zve v nedělili 16.4. 2017 na velikonoční
velikono
taneční
ní zábavu, hraje VÍKEND ROCK.

Přejeme
ejeme Vám krásné svátky jara!

