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Jubilanti v měsíci červnu
paní Hauftová Jaroslava
70 let
paní Felgrová Alena
pan Král Jan
55 let
paní Najmanová Aneta
paní Novotná Lenka
45 let
pan Dvořák Daniel
pan Štěpánek Josef
45 let
pan Pacovský Pavel
pan Novák Břetislav
40 let
slečna Maršíková Tereza
Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

40 let
30 let
25 let
20 let
20 let

Okénko ze školy
Vážení rodiče, milé děti ze školy i školky a přátelé naší školy.
Všichni, kteří se podílí na chodu naší školy, jsou rádi, že jsme opět mohli otevřít
dveře školky i školy pro Vaše děti. Podle prvotních reakcí dětí si troufáme tvrdit, že
jim školka i škola chyběly. Provoz jsme museli přizpůsobit vydaným doporučením a
nařízením, ale věřím, že to ani děti ani Vás příliš nezatěžuje. Děkuji Vám, že
respektujete pokyny a spolupracujete s námi.
MŠ se otevřela v pondělí 11. května s menšími omezeními z hygienických důvodů.
Prázdninový provoz MŠ do 10.7. v provozu
13.7. - 16. 8. uzavřena
od 19. 8. v provozu
V pondělí 25. května nastoupili žáci do ZŠ. Výuka probíhá ve dvou skupinách za
zvýšených hygienických opatření. Po týdnu myslím, že si děti na veškerá opatření
zvykly a vše zvládají bezvadně. Za to jim moc děkujeme.
Vám rodičům bychom – my paní učitelky - rády poděkovaly za přístup k distanční
výuce. Velmi zodpovědně jste hlídali plnění zadávaných úkolů a jejich vysvětlování.
Píšeme Vám do pomyslné žákovské knížky jedničku s hvězdičkou. Přes všechny
těžkosti doufám, že pro Vás byl čas strávený s Vašimi dětmi také velmi přínosný a
naplňující.
Moc děkuji všem svým kolegyním a zaměstnankyním školy za jejich práci i ve
ztížených podmínkách. Paní starostce a zaměstnancům OÚ bych ráda poděkovala
za pomoc při znovuotevření naší školy.
Věřím, že současná epidemiologická situace se vyvíjí dobře a další taková opatření
nebudou nutná.
Přeji Vám všem klidné a slunečné léto!

Iva Koťátková

PS: Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne na zámku Svijany. Termín bude
upřesněn.
Ve škole se s našimi páťáky rozloučíme po dohodě s jejich rodiči.

Provoz koupaliště
Z důvodu nevyhnutelné a rozsáhlé opravy bazénu se koupaliště otevře začátkem
července. Další informace v příštím zpravodaji.
Nově Vás zve stánek na koupališti na TOČENOU ZMRZLINU !
Sběr nebezpečného odpadu
Od pátku 12.6. do středy 17.6. můžete přivézt na rampu k obecního úřadu
elektrospotřebiče, které nepatří do kontejneru na elektroodpad např.: lednice,
mrazáky, el. sporáky, televizory, monitory od PC, pračky.
Zdravotní linka
Do odvolání je zdravotní linka zrušena, v akutních případech nás informujte na
tel: 605 881 451, pokusíme se odvoz zařídit.
Ordinace pro děti a dorost v Příšovicích
Od 1.7.2020 přebírám dětskou ordinaci v Příšovicích od MUDr. Marie Mattauchové.
Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od tohoto data registruji nové
pacienty. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na tel. : 724923472,
email: detske.prisovice@seznam.cz
Pacienti z alergologické ambulance zůstávají dále registrováni u MUDr. Mattauchové
v alergologické ambulanci v Jablonci nad Nisou.
Těším se na Vás! MUDr. Jitka Košková
Challenge cup
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá 27.6. od 10:00 tenisový turnaj mezi
Svijanským Újezdem a Pěnčínem. Těšíme se, že nás přijdete podpořit.
Bohaté občerstvení zajištěno!
S ohledem na současnou situaci Tenisový klub Svijanský Újezd oznamuje, že pro
letošní rok ruší Dětské sportovní a zábavní odpoledne. Děkujeme za pochopení.
Slavnosti Svijanského piva
S ohledem na současnou situaci týkající se koronaviru, nařízení vlády a
nepředvídatelného vývoje situace, jsme nuceni zrušit Slavnosti Svijanského piva.
Věřím, že příští rok 17. 7. 2021 budou pro nás slavnosti o to větším přínosem.
OPEN AIR FESTIVAL
SOPKA 2007 z. s. pořádá ve dnech 3. - 4. července Open air festival na
Radvánicích. V pátek 3. července proběhne od 18 hodin diskotéka, hraje DJ Sodber.
V sobotu 4. července se od 18 hodin uskuteční 19. ročník Antrax Party, na které
vystoupí 5 kapel. Občerstvení a areál pro návštěvníky bude v sobotu připraven od 12
hodin.

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ZAČÁTEK LÉTA

