Naši jubilanti:
60 let
35 let
35 let

paní Blanka Holoubková
paní Ladislava Fidlerová
paní Radka Žďárská

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let

Zprávy ze ZŠ a MŠ
14. září jsme společně – školáci i školkáčci jeli vlakem do Jičína na akci „Jičín město
pohádky“. Tančili jsme na náměstí, potkávali pohádkové bytosti, skákali ve skákacím hradu a
tvořili práce ve výtvarných dílnách. Využili jsme i Dne otevřených dveří u jičínských hasičů a
seznámili se s hasičskou technikou.
25. 9. byla MŠ na dopravním hřišti, kde jsme se učili pravidla silničního provozu.
V přelomovém týdnu říjen/listopad jsme si ve školce hráli na strašidla a duchy. Školka se nám
proměnila ve strašidelný hrad, kde jsme budovali jednotlivé komnaty, hledali děti zakleté
v dýně, poznávali se po hlase, běhali za tajemnými světýlky a nakonec jsme jako již téměř
vysvobození vyrazili do části vesnice, kde jsme některé pořádně vystrašili a ještě si za to
zasloužili sladkou odměnu.
Ani ve škole nezahálíme. Školní rok jsme zahájili s nadšením, všichni jsme dobří kamarádi a
již jsme stihli spoustu akcí.
Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili „Přeboru vesnických škol“ na ZŠ Skálova, kde získali krásné
4. místo a Eliška S. dokonce 2. místo v jednotlivcích.
Jeden krásný čtvrtek jsme se vydali do ekocentra Střevlík v Oldřichově v Hájích na program o
stromech. Krásně jsme se prošli podzimní přírodou a odnesli si spoustu poznatků o stromech.
Již tradičně jsme strávili halloweenský večer a noc ve škole. Vydlabali jsme si krásná
strašidla, prošli se tmou - všichni byli odvážní a moc jsme si tento svátek užili.

Sběr nebezpečného odpadu
SKS Jablonec. n. N. uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 11.
listopadu 2012 od 11,45 hod. do 11,55 hod. Přijímány budou následující druhy odpadu: léky,
chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, chemické přípravky na hubení plevelů a škůdců – vše
řádně označené!), zbytky a obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy
akumulátorů, baterie a články, motorové oleje (v nádobách do 30 l), olejové filtry a další zaolejovaný
materiál. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! Pro občany, kteří platí
poplatek za popelnici, je sběr bezplatný. Všichni občané musí před předáním odpadu předložit OP.
Další informace na tel.: 483 312 403.

Svoz komunálního odpadu v týdnu Vánočních svátků a Nového roku
Poznamenejte si do kalendáře
v 52. týdnu – čtvrteční svoz 27.12, proběhne v pátek 28.12.
a v 53. týdnu Nového roku (31.12.-6.1.2013) – středeční svoz 2.1.2012 proběhne ve čtvrtek
3.1.2013

Požadujete-li od nového roku změny v odvozu popelnic – četnost, zrušení, velikost
popelnice, nahlaste tuto skutečnost do 14. 12. 2012 na obecní úřad.

Nezaplacené popelnice na rok 2012
V nejbližší dnech najdete složenky ve svých schránkách – pochopitelně se jedná o ty, kteří
ještě nemají zaplacené na rok 2012.

Sbírka použitého ošacení
se uskuteční v týdnu od 3.12.2012 – 7.12.2012 na obecním úřadě. Věci prosíme zabalte do
igelitových pytlů či krabic. Diakonie Bromouv děkuje za Vaši pomoc. Kromě oblečení a
lůžkovin můžete přinést - přikrývky včetně péřových, nepoškozenou obuv a hračky.

Slavnostní rozsvícení stromku
se již stalo v naší obcí krásnou předvánoční tradicí a koná se v pátek 30. listopadu od
17,30 hod. na návsi. Děti z MŠ a ZŠ nás opět potěší svým vystoupením a navodí vánoční
atmosféru. Občerstvení zajištěno za příznivé ceny.

Mudr. Trněný
ordinuje ve středu 7.11. do 10 hod. a 8.-9.11. NEORDINUJE (konference). Sestra bude
přítomna. Akutní případy MUDr. Koucký. Připomínáme, že se stále můžete nechat očkovat
proti chřipce.

Zrušeno setkání s JUST,
které se mělo konat ve středu 14.11. pro nemoc (úraz) Jitky Knejpové. Možná ještě stihne
udělat schůzku v prosinci?! Jinak mám od ní letáky s novinkami z kosmetiky např. Vital
JUST omlazující denní a noční krémy na obličej + dárek, jablečný punč bez alkoholu,
voňavou luxusní kolekci pro péči o tělo „Santalové dřevo“. V případě, že budete mít zájem se
podívat na novinky a nebo si objednat tradiční výrobky, můžete objednat přes H. Bursovou.

Na tradiční posvícení jste srdečně zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách
Od soboty 10. 11. do pondělí 12. listopadu. Na jídelním lístku najdete tradiční posvícenské
pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 9. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 10.11. a v neděli 11.11. od 12.00 hod. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

V prosinci připravujeme:
8.12. – výroční schůze hasičů od 18.00 hodin

