Naši jubilanti v měsíci listopadu
paní Hejduková Jarmila
70 let
pan Čermák Josef
55 let
pan Dvořák Bohuslav
45 let
paní Bucková Ivana
40 let

paní Kubátová Michaela
pan Tomsa David
pan Procházka Štěpán

30 let
25 let
20 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v neděli 13. 11. 2016 od 11:45 – 11:55
hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.).
Vše řádně označené!
− zbytky starých barev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
− odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně Zákaz odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběrny! Nezapomeňte občanský průkaz.
Přerušení elektrického proudu
Ve čtvrtek 10. 11. od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny
v celé obci včetně Močítek
Kontejner na železo
bude přistavěn do prostoru návse ve dnech 4. - 6. listopadu.
Brigáda v sobotu 5. 11.
V sobotu 5.11. od 8:30 hod. se uskuteční brigáda - úprava stráně směr Soběslavice
a úprava parku. Kdo máte chuť a čas přijďte nám prosím pomoci. Sebou si vezměte
rukavice, hrábě a nůžky. Občerstvení zajištěno.
Policie Hodkovice
oznámila změnu telefonního čísla: 735 788 735.
Vážení spoluobčané,
jelikož jsme zjistili, že se nám tvoří černá skládka v prostoru nad norou, plánujeme
zde umístit sklopnou závoru. Pokud budete mít zájem vyvézt odpad ze svých zahrad,
klíč vám zapůjčíme na OÚ.
Revize kotlů na tuhá paliva
Pokud plánujete revizi kotle na tuhá paliva, kontakt podáme na OÚ dle konkrétního
typu kotle.
Na tradiční posvícení jste srdečně zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách

Od soboty 12. 11. do pondělí 14. listopadu. Na jídelním lístku najdete tradiční
posvícenské pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 11. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 12. 11. a v neděli 13. 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 25. listopadu
od 18:00 hod. na návsi. Děti z MŠ a ZŠ nás opět potěší svým vystoupením a navodí
vánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno za příznivé ceny.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
se koná ve středu 16. listopadu 2016 od 19.00 hod v hasičské zbrojnici.
Pozvánka na Nechálov:
- 12. listopadu taneční zábava – hraje skupina VIKEND ROCK
- 26. listopadu – rozsvícení vánočního stromu u ZŠ od 17 hodin
Adventní trhy na Státním zámku Sychrov se konají 26 a 27. listopadu.
V prosinci se uskuteční:
3. 12. výroční schůze SDH v Hospůdce v Chaloupkách
3. 12. vítání občánků od 15.00 hod na Státním zámku Sychrov
Vývoz komunálního odpadu
Severočeské komunální služby posílily vývoz o noční směnu, proto je možné, že
popelnice budou vyváženy v brzkých ranních hodinách. Doporučujeme připravit
popelnici večere před vývozem.
Tenisový klub Svijanský Újezd připravuje 20. ledna 2017 ples.

