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Naši jubilanti v měsíci květnu
paní Mohelská Hana
paní Čermáková Marie
pan Kvasnica Tomáš
pan Rympler Tomáš
paní Kopecká Andrea
pan Šifta Zdeněk
pan Maršík Lukáš

70 let
65 let
40 let
40 let
35 let
25 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Sčítání lidu
Sčítání lidu končí 11. 5., pokud si nevíte rady, po telefonické domluvě na tel: 605 881 451
nebo 482 720 070 Vám pomůžeme (je nutné znát m² obytné plochy, stačí odhad).
Za nesečtení hrozí vysoká pokuta.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 9. 5. 2021
od 11:45 – 11:55 hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční
činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny,
zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a
zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte si přinést občanský průkaz!
Sběr elektrospotřebičů
Od pondělí 17.5. do středy 19.5. můžete přivézt na rampu k obecního úřadu
elektrospotřebiče, které nepatří do kontejneru na elektroodpad např.: lednice, mrazáky, el.
sporáky, televizory, monitory od PC, pračky.
Pojízdná prodejna
V pátek 7. 5. od 16:30 do 17:30 přijede před obecní úřad pojízdná prodejna.
Nabízí sortiment: kuřecí, vepřové, hovězí maso (vše balené), zabíjačkové produkty, uzeniny,
chlebíčky, zákusky. Chlebíčky a zákusky k nákupu zdarma.

Jaro v MŠ a ZŠ
Jarní období je ve škole i školce ve znamení zápisů.
Do ZŠ již zápis proběhl a na základě přijatých žádostí a rozhodnutí by mělo do 1. ročníku ve
školním roce 2021/2022 nastoupit 6 nových prvňáčků. V červnu se rozloučíme s našimi šesti
„páťáky“, a tak snad zůstane škola zcela naplněna.
Do MŠ je zápis v plném proudu. Pro školní rok 2021/2022 máme 9 volných míst a ta
naplníme podle přijatých žádostí na základě kritérií, která vydala ředitelka školy. Kritéria
najdete na webu školy –
www. skola-svijanskyujezd.cz. Žádosti přijímáme v období od 10.5. do 14.5.2021.
Věřte nám, že nás mrzí, že nemůžeme do MŠ přijmout všechny děti, které nám doručí
žádost. Nicméně musíme postupovat podle školského zákona, vydaných kritérií a
respektovat kapacitu školky.
Po náročném období distanční výuky se nám 12.4. do školy vrátili naši žáci, i když za
podmínky povinného testování a nošení roušek. Musíme všem poděkovat za respektování
těchto pravidel. Pochvalu mají děti za plnění školních úkolů v době uzavření školy. Někdo
pracoval opravdu na 100%, někdo na „půl plynu“, ale v konečném součtu se děti vrátily bez
větších výpadků ve školní látce. Za to děkujeme i rodičům.
MŠ byla uzavřena od 1.3. Každý den zasílaly paní učitelky dětem úkoly k jejich
všestrannému rozvoji. Děti s povinným předškolním vzděláváním dostávaly pracovní listy k
daným tématům. V období Velikonoc byla v areálu MŠ připravena stezka, při které děti
hledaly vajíčka s úkoly. U školky mohly děti zavěsit svoji nazdobenou krasličku na strom
Vajíčkovník. Stezku navštívily téměř všechny děti z MŠ. Jsme za to moc rády.
MŠ je plně otevřena pro všechny děti od pondělí 3.5. bez podmínek. Věříme, že si děti ve
školce pobyt vesele užijí a rychle si zase zvyknou na režim MŠ.
Již jsme si užili svátek čarodějnic a věříme, že situace se bude nadále zlepšovat a budeme
moci vyrazit na zajímavé výlety.

Užívejte sluníčka a těšíme se na setkání s Vámi.
Za všechny zaměstnance školy Iva Koťátková

