Naši jubilanti v měsíci listopadu:
65 let
60 let
45 let
40 let

paní Jiřina Pelantová
paní Věra Ardeltová
pan Michal Mareš
pan René Štota

40 let
25 let
20 let

pan Aleš Chvátal
paní Lenka Eichlerová
pan Vít Richtr

Přejeme všem jubilantům mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva
se koná ve středu 18. listopadu 2015 od 19.00 hod v hasičské zbrojnici.

Vítání občánků
se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 od 16.00 hod na Státním zámku Sychrov.

Pozvání na setkání s firmou JUST
zveme Vás na voňavé posezení s bylinkami firmy JUST dne 11. 11. 2015 od 18 hod
v salónku Hospůdky v Chaloupkách, kde poznáte pomocníky na zimu – eucasol,
tymiánový krém, dále vánoční kolekce – krémová radost
Během sezení je možnost vše vyzkoušet, namazat, ochutnat produkty.

Sběr nebezpečného odpadu
SKS Jablonec. n. N. uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v
neděli 15. listopadu 2015 od 11,45 hod. do 11,55 hod před OÚ. 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.

Nezaplacené popelnice na rok 2015
V nejbližších dnech najdete složenky ve svých schránkách – pochopitelně se jedná o
ty, kteří ještě nemají zaplacené na rok 2015.

Na tradiční posvícení jste srdečně zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách
Od soboty 14. 11. do pondělí 16. 11. Na jídelním lístku najdete tradiční posvícenské
pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 13. 11. od 17.00 hod, v sobotu 14.11. a v neděli 15.11. od 12.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Slavnostní rozsvícení stromku
se již stalo v naší obci krásnou předvánoční tradicí a koná se v pátek 27.
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.

Pracovní doba stavebního úřadu v Příšovicích
Pondělí a středa 7.00 - 11.00 hod, 12.00 – 17.00 hod
Úterý a pátek 7.00 – 11.00 hod, 12.00 – 15.00 hod
Čtvrtek 7.00 – 11.00 hod, 12.00 – 13.30 hod

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Vyhlášení programu: předpokládané datum prosinec 2015 až leden 2016
Oprávněný žadatel: FO – vlastník „rodinného domu“ (netýká se rekreačních objektů)
Předmět podpory: výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
tepelné čerpadlo, kotle na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, + instalace
solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV, + realizace „mikro“
energetických opatření. Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.
Výše dotace je 70 – 80% způsobilých výdajů projektu z maximální částky 150 tis. Kč,
podle typu kotle ze seznamu podporovaných zařízení, schválených SFŽP.
Kontaktní informace:
sdělí na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653, email: kotliky@kraj-lbc.cz
Více info na: http://regionalni-rozvoj.krajlbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
Seminář pro žadatele: v Turnově 7.12., 14-17hod na MÚ zasedací místnost, dv.č.215
V Liberci 14.12., 16-18 hod, Krajský úřad, multimediální sál, vstup z budovy C

Akce v okolí:
Nechálov – taneční zábava 14.11. v sokolovně, hraje VÍKEND ROCK
Nechálov – rozsvícení vánočního stromu v sobotu 28.11. od 17 hod (v altánu u ZŠ)

V prosinci připravujeme:
11.12. – výroční schůze SDH v Hospůdce v Chaloupkách

