Obecné správy zo dňa 13.01.2021
Vyzývame občanov, aby obmedzili svoj pohyb na verejnosti iba na nevyhnutnú mieru
v súlade s aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a dodržiavali
nosenie ochranných prostriedkov na verejnosti a v nákupných centrách. Aby
nekonzumovali pokrmy a nápoje na verejnosti, ľudia, ktorí majú nariadenú karanténu,
aby ju dodržiavali. Ďalej vyzývame občanov, aby návštevu lekárne, obchodov, pošty alebo
lekárov obmedzili na nevyhnutne potrebný čas.
Oznamujeme občanom, že lístky na vývoz TKO sa budú predávať každý pondelok
a stredu od 8.00 – 10.00 hod a poobede od 13.00 do 16.00 hod, až do odvolania.
ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude v prevádzke od 18.1.
naďalej len pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju
nemôžu vykonávať z domu. Preto žiadame rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby
prípadný záujem o prevádzku MŠ oznámili prostredníctvom mailu na
ms@zspalarikovo.edu.sk alebo prostredníctvom sms na tel. čísle 0907 309 642 najneskôr
do 15.1.2021. Pri nástupe do MŠ musia zákonní zástupcovia priniesť vyhlásenie o
bezinfekčnosti.
Školský klub detí bude od 18. januára 2021 do 22.januára 2021 v prevádzke len pre
kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu
vykonávať z domu. Všetci žiaci, ktorí budú prihlásení do ŠKD budú prihlásení aj na
obedy. Prípadné odhlásenie z obedov vykonajú zákonní zástupcovia detí. Preto žiadame
rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby prípadný záujem o prevádzku ŠKD
oznámili prostredníctvom Edupage, e-mailu na skola@zspalarikovo.edu.sk alebo
prostredníctvom sms na tel. číslo 0911 044 099 alebo 0902 340 010 najneskôr do 15.01.2021
do 12:00 hod. Činnosť ŠKD bude v čase 6:30 hod.-15:30 hod. Pri nástupe do ŠKD musia
zákonní zástupcovia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tieto podmienky sú predbežné
a závisieť budú od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR a
ÚVZ.
Reštaurácia u nás na móle vám oznamuje že varí huspeninu. K odberu bude od štvrtku
11:00. Objednávky môžete hlásiť na tel. čísle 0908 104 258. Ďalej vám oznamuje že počas
víkendu bude pripravovať sushi a vybrané ázijské špeciality.

Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa 12.1.2021 odprevadili
na poslednej ceste zosnulého Michala Hurbana, za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka so zosnulou Alžbetou Borkovou, rod.
Lelovskou bude dňa 14.1.2021 o 14.00 hod na cintoríne.

