Vážení občané,
na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, jednání s řediteli a
vedoucími příspěvkových organizací města Jilemnice a dnešní mimořádné schůze rady
města přinášíme aktuální informace:
Základní a střední školy jsou až do odvolání uzavřeny.
Mateřská škola Jilemnice je v omezeném provozu! Apelujeme na rodiče, aby zvážili
nezbytnost docházky svých dětí, a to z důvodu celonárodní epidemiologické situace a
s tím související absenci zaměstnanců pečující o děti mladší 10 let.
Základní umělecká škola Jilemnice ruší výuku ve stejném rozsahu jako ZŠ a SŠ, včetně
Koncertu učitelů a žáku (26. 3.).
Školní restaurace Scolarest, s. r. o. i nadále poskytuje stravování pro dospělé strávníky
a důchodce. Výdejní doba jídel 11:00 – 13:00 hod. Žákům a studentům SŠ je
v souvislosti s opatřením ministerstva zdravotnictví vstup do odvolání zakázán.
Provoz bazénu, sauny, solné jeskyně a sportovní haly bude v následujících dnech
fungovat bez omezení.
Společenský dům Jilm ruší do odvolání všechna divadelní, hudební a společenské akce.
Zakoupené vstupenky zůstávají prozatím v platnosti. O náhradních termínech se bude
jednat.
Kino 70 ruší bez náhrady všechna promítání do 16. 3. Vstupenky je možné vrátit v
Informačním centru Jilemnice. Jednání o provozu se sníženou kapacitou sálu proběhne
v pondělí.
Městská knihovna funguje v běžném provozu, kromě jarního Kurzu trénování
paměti, který se ruší.
Krkonošské muzeum Jilemnice (Správa KRNAP) zůstává pro veřejnost otevřené ve
standartních hodinách.
Pečovatelská služba Jilemnice a Senior Klub ruší akci Filmové odpoledne pro seniory
(30. 3.).
Úsek matrik upozorňuje snoubence, že ani při sňatečném obřadu nesmí být v době
platnosti mimořádných opatření přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícího
a matrikářky.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. O aktuálním vývoji
Vás budeme nadále informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města
Jilemnice.
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