Naši jubilanti:
65 let
40 let
35 let
20 let

paní Jarmila Hejduková
pan Bohuslav Dvořák
paní Ivana Bucková
pan David Tomsa

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let

Sběr nebezpečného odpadu
SKS Jablonec. n. N. uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 13.
listopadu 2011 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.

Ministerstvo vnitra – Informace pro občany
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu s biometrickými
prvky lze požádat o vydání stávajícího typu OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do
30.listopadu 2011 na obecním úřadě v Příšovicích. Žádost o nový občanský průkaz bude
možné od 1.12.2011 podávat pouze na úřadech s rozšířenou působností tj. v našem případě
v Turnově. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Zimní údržba silnic
I když dosavadní průběh podzimu a rychle se blížícího zimního období prozatím nenapovídá,
že nám napadne sníh, ale musíme se připravit na tuto chvíli. Žádám majitele vozidel, kteří
parkují na místních komunikacích, aby si zajistili parkování na svých pozemcích. Automobily
parkující na komunikacích ztěžují a mnohdy znemožňují úklid sněhu. Pracovník AGRO
Rubín v těchto případech nebude při úklidu sněhu riskovat poškození Vašeho vozu a traktoru,
a tak tato místa zůstanou prostě neuklizena. Věřím, že k těmto případům nedojde a všichni
budeme mít zájem, aby komunikace byly uklizené.

Kontejner na železo
bude přistaven na obvyklém místě v prostoru návse ve dnech 18. – 20. listopadu

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.

V prosinci připravujeme:
3.12. – rozsvěcení vánočního stromu na návsi
10.12. – výroční schůze hasičů

