Naši jubilanti v měsíci listopadu:
65 let
65 let
18 let

paní Jiřina Civínová
pan Vladimír Pelant Ing.
pan Vít Richter

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let

Volby do Poslanecké sněmovny
Jak se volilo u nás v obci : volební účast 60%
ANO 2011
18,27 %
KSČM
16,12 %
ČSSD
15,05 %
TOP 09
13,90 %
ÚSVIT ..
10,21 %

(34 hlasů)
(30 hlasů)
(28 hlasů)
(24 hlasů)
(19 hlasů)

Sběr nebezpečného odpadu
SKS Jablonec. n. N. uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 10.
listopadu 2013 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.

Na tradiční posvícení jste srdečně zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách
Od soboty 9. 11. do pondělí 11. listopadu. Na jídelním lístku najdete tradiční posvícenské
pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.

Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 8. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 9.11. a v neděli 10.11. od 12.00 hod. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Slavnostní rozsvícení stromku
se již stalo v naší obcí krásnou předvánoční tradicí a koná se v pátek 29. 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.

ČEZ oznamuje
Z důvodu údržby na el. vedení bude přerušena dodávka el. proudu ve středu obce ve čtvrtek
14. 11. 2013 v době od 8.00 – 15:00 hod. Týká se těchto objektů: Obecní úřad, Ing. Jebavý,
Karadžos, Kratochvíl, Brož, Bursa.

Muzeum Českého ráje v Turnově
připravilo výstavu Ze dřeva a kamene. Záměrem projektu je dokumentace všech typů
tradičních staveb – usedlostí, hospodářských a technických staveb ve vybraných oblastech
Libereckého kraje. Velký prostor výstava poskytla modelům lidových staveb a přinesla
ukázky nejen modelů, které vznikly na konci 19. století, ale i v době zcela nedávné, např.
modely pana Václava Jisla ze Svijanského Újezdu. Výstava probíhá od 17. října do 31.ledna
2014. Otevíraní hodiny: otevřeno denně, kromě pondělí, od 9:00 – 16:00 hod.

Nezaplacené popelnice na rok 2013
V nejbližší dnech najdete složenky ve svých schránkách – pochopitelně se jedná o ty, kteří
ještě nemají zaplacené na rok 2013.

Obnova parkové úpravy na hřbitově
Obecní zastupitelstvo rozhodlo provést zásadní změnu na hřbitově – vykácení tújí ve druhé
části za křížem. Túje jsou již přerostlé, nevzhledné a některé se začínají vylamovat a v zimě
budou pod tíhou sněhu nebezpečné. Proto dojde v průběhu měsíce listopadu a prosince
k jejich vykácení. Na jaře ještě celý prostor upravíme, zasejeme trávník a provedeme výsadbu
dřevin dle projektu zahradního architekta. Cílem projektu je prosvícení celého prostoru a
vytvoření nových hrobových míst. Věřím, že se celá úprava podaří a bude to ku prospěchu
celého pietního místa.

ZD Březina
prodává živé vykrmené krůty a to vždy v pátek od 12-16 hod. a o sobotách 9-11 hod. do
konce měsíce listopadu a nebo do vyprodání zásob. Cena 62 Kč/kg.

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

