04/20

Naši jubilanti v měsíci dubnu
paní Rymplerová Jitka
pan Wagner Josef
paní Procházková Naděžda
paní Špringerová Kristýna
paní Boorová Simona
pan Urbánek Karel

60 let
50 let
50 let
30 let
30 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
věřím, že Vám přicházející jarní slunečné počasí zlepší náladu a přivede Vás na
veselejší myšlenky. Děkuji Vám za dosavadní zodpovědný přístup k vládním
opatřením.
Zahrádky začínají volat o Vaši péči, a proto se budeme snažit, hlavně na víkendy,
postupně rozmísťovat po obci kontejnery na bio odpad. Pokud si přejete kontejner
soukromě na zahradu (ideálně během pracovního týdne), zavolejte na obecní úřad a
domluvíme se, cena za vývoz je 100,- Kč.
Kontejner na železo je přistaven na návsi do 7. 4. 2020.
Poplatky za popelnice a psy splatné k 31. 3. 2020 se prodlužují až do 30. 6. 2020.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na náš bankovní účet 108757902/0300,
variabilní symbol je číslo popisné.
Veřejné akce a jejich povolení je zatím v nedohlednu, proto se ruší Oslavy
osvobození (7.5.) a cyklovýlet zahrádkářů.
Zápis do 1. třídy pro školní rok se 2020-2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí ve
škole. Ředitelka školy bude přijímat Žádost o přijetí a Zápisní list od 1. 4. 2020
do 20. 4. 2020, a to jedním z následujících způsobů:
- podáním datovou schránkou (ddbvn4q)
- emailem s elektronickým podpisem (zs.svijanskyujezd@seznam,cz)
- poštou (Základní škola, Svijanský Újezd 78, Pěnčín 463 45)
- osobně ve škole po předchozí domluvě na tel. 605 586 539
Zápis do MŠ proběhne 13. 5. 2020, přihlášky si můžete vyzvednout po předchozí
domluvě v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00. Bližší informace na tel: MŠ
482 728 441 nebo ZŠ 485 177 326.

ČZS oznamuje, že tradiční jarní výlet se vzhledem k epidemiologické situaci v ČR
ruší. Předpokládaný nový termín tohoto výletu je jaro 2021.
MUDr. Hnátek oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu, je zubní ordinace
v nouzovém režimu - od pondělí do pátku od 8:00 do 10:00 hod. V této době budou
ošetřeny pouze neodkladné případy. Budova je uzamčena, proto prosím volejte na
tel. číslo 482728390 nebo 775322328, nebo zaklepejte na okno ordinace.
Něco na odreagování

