02/20

Naši jubilanti v měsíci únoru:
pan Hübner Jiří
paní Žebráková Libuše
pan Antoš Jiří
pan Prokorát Jiří
paní Hübnerová Jana
paní Najmonová Dagmar
pan Sus Miroslav

80 let
60 let
60 let
55 let
45 let
45 let
45 let

pan Kudera Pavel
slečna Dvořáková Pavlína
slečna Mařasová Lucie
pan Novotný Filip
pan Adam Michal
slečna Adamová Tereza

40 let
30 let
30 let
20 let
18 let
18 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském
Újezdu pořádají v sobotu 22. února 2020 tradiční společenský ples na sále
Hospůdky v Chaloupkách, začátek je ve 20:00. Po celý večer bude hrát hudební
skupina LOGR. Vstupné 100,- Kč + ke vstupence 2 losy tomboly zdarma. Pořádající
organizace prosí své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude vybírána v
pátek 21. února na sále od 17:00. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, můžete
příspěvek do tomboly odevzdat na obecním úřadě. Věřím, že do tomboly přispějí
nejen členové a příznivci pořádajících organizací, ale i podnikatelé a živnostníci z
naší obce. Za příspěvky do tomboly Vám předem děkují pořadatelé společenského
plesu.
Jménem všech pořádajících organizací jste srdečně zváni.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 23. února 2020 od 14:00 na sále
Hospůdky v Chaloupkách dětský karneval. O zábavu se postarají paní učitelky Iva
Koťátková a Jana Černá, hudbu zajistí DJ Jiří Jonáš. Vystoupí taneční skupina
REBELKY pod vedením paní učitelky Jany Černé, vystoupení nese název „MOŘSKÉ
PANNY“. Těšíme se na maskované, ale i ostatní děti. Vstupné je dobrovolné.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021
Srdečně zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s
odkladem školní docházky z roku 2019 a jejich rodiče k zápisu na naši školu, který se
koná ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13:30 do 17:00 ve škole. Vašim dětem
nabízíme individuální přístup ve výuce, výuku dle ŠVP „Škola AZ“, který u žáků
podporuje vztah k přírodě, kulturnímu dědictví, kooperaci a toleranci. Všechny děti
mají možnost navštěvování školní družiny. Zápis na naší škole trvá zhruba 25 minut
formou motivačního pohovoru s dítětem a aktivit k orientačnímu posouzení jeho
školní zralosti a připravenosti. Zákonný zástupce je přítomen u dítěte po celou dobu
zápisu. K zápisu vezměte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.
Mgr. Koťátková Iva, ředitelka ZŠ a MŠ
Čistota v obci
Žádáme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy.
Setkání s biotronikou
17.3. od 18:00 jste srdečně zváni do sokolovny v Turnově, kde bude přednášet pan
Tomáš Pfeiffer, český filosof a biotronik. Podrobnější informace na: www.dub.cz.
Akce v okolí:
14. 2. Sokolovna Nechálov - Školní ples - hraje DUO ALEX
15. 2. Pěnčín - Pivovarský ples - hraje skupina KANCI PANÍ NADLESNÍ
22. 2. Závody traktorů na Zaháji u Nechálova od 13:00
29. 2. Sokolovna Nechálov - tradiční KARNEVAL, zahraje Adaptace

