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Naše jubilantky v měsíci listopadu
paní Wagnerová Lucie
50 let
paní Dvořáková Jana
45 let
Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Tradiční posvícení
Hospůdka v Chaloupkách Vás zve od soboty 9. 11. do pondělí 11. listopadu na
tradiční posvícenské pochoutky, v sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánek 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.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 10. 11. 2019 od 11:45 –
11:55 hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky,
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice,
rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva),
akumulátory, baterie, články a zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte si přinést občanský průkaz!
Popelnice na rok 2019
Připomínáme, kdo nezaplatil dosud popelnice - termín byl nejpozději do 31.10.2019!
Pro bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu.
Zájezd do divadla
Připomínáme účastníkům zájezdu do divadla Palace Praha v neděli 17. 11., že
odjezd je v 10:30 od OÚ návrat cca ve 20:00.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 29. listopadu od 17:00 rozsvítíme na návsi vánoční strom společně s dětmi
ze ZŠ a MŠ, které nás opět potěší svým vystoupením a navodí vánoční atmosféru,
následovat bude vystoupení skupiny Rocker`s Stars.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vás!
Čerti se blíží
Zkontaktoval nás Lucifer s Mikulášem, abychom požádali rodiče dětí, kteří mají
zájem o jejich návštěvu, aby se nahlásili na obecním úřadě do 29. 11.
.
130. výroční schůze SDH – volební
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 7.12. v Hospůdce v Chaloupkách
130. výroční schůzi. Tato schůze bude zároveň volební, z tohoto důvodu je začátek
již od 17:00. U příležitosti 130. výročí založení sboru SDH budou oceněni zasloužilí
členové. K tanci a poslechu zahraje skupina GRADACE.
Bruslení na zimním stadionu v Turnově
Obecní úřad ve spolupráci s SDH připravují bruslení pro naše občany na zimním
stadionu v Turnově v měsících prosinci a lednu. Bližší informace upřesníme
v prosincovém zpravodaji.
Akce v okolí
23. 11. Nechálov - taneční zábava - hraje skupina VÍKEND ROCK
1. 12. Zámek Svijany - koncert Elišky Mervartové v zámecké kapli od 17:15
30. 11. - 1. 12. Statní zámek Sychrov – adventní trhy
6. 12 - 7. 12. Turnov - Muzeum Českého ráje - vánoční řemeslnické trhy
7. 12. Mnichovo Hradiště - vánoční jarmark

…………VAŽME SI JÍ

