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Naši jubilanti v měsíci listopadu
paní Hejduková Jarmila
pan Dvořák Bohuslav
pan Kvapil Michal

75 let
50 let
45 let

paní Kubátová Michaela
pan Tomsa David
pan Procházka Štěpán

35 let
30 let
25 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu 2022
Z důvodu nové odpadové legislativy vyjde v platnost nová vyhláška o odpadech. Záleží na
vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu, ale jak zjistíte po
prostudování tabulek, je jasné, že kdo bude třídit, bude také méně platit.
Je to odpad z VAŠÍ domácnosti a je jen na vás jak se k tomu postavíte. Možností bude více,
nově vývoz jednou za měsíc nebo malé pytle o objemu 60 l.
Změna nastane i v platbách, první možná platba bude v červenci - srpnu za první pololetí a
druhá platba v lednu - únoru za druhé pololetí. Legislativa nám nedovoluje vybírat zálohy.
Velikosti popelnice, popřípadě četnost na příští rok, prosím změňte nejdéle do konce
LISTOPADU. Pokud tak neučiníte další změna bude možná až na konci roku 2022.
CENÍK 2022
velikost
nádoby
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l
110 l
120 l
120 l
110 l
120 l

četnost
odvozu
1x7
1x14
1x7
1x14
1x7
1x14
1x7
1x14
kombi
kombi

cena
2 496,1 248,3 328,1 664,4 576,2 288,4 992,2 496,3 432,3 744,-

CENÍK 2021
cena 1x
měsíc
576,768,1 056,1 152,-

velikost
nádoby
60 l
60 l
80 l
80 l

četnost
odvozu
1x7
1x14
1x7
1x14

cena
2 175,1 525,2 465,1 655,-

110, 120
110, 120

1x7
1x14

2 880,1 950,-

110, 120

kombin.

2 415,-

Kombinovaný svoz odpadů:
Období od 1. 11. do 30. 4. probíhá 1x týdně, období od 1. 5. do 31. 10. probíhá 1x za 14 dní.
Prodej pytlů na komunální odpad 110 l – 90,- Kč, 60 l – 50,- Kč.

Tradiční posvícení
Hospůdka v Chaloupkách Vás zve v pátek 12.11. a v sobotu 13.11. od 11:00 do 23:00,
v neděli od 11.00 do 15:00 a v pondělí 14. listopadu od 11:00 do 22:00 na tradiční
posvícenské pochoutky, v pátek, v sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánek na hřišti u koupaliště
V pátek 12. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 13. 11. a v neděli 14. 11. od 12.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 14. 11. 2021
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!
Změna termínu zastupitelstva a promítaní
Zastupitelstvo obce se bude konat v hasičské zbrojnici 29. 11. od 17:00 a od 18:00 promítání
záznamu z hasičské soutěže z roku 1989, který byl pořízen k výročí založení 100 let SDH.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 26. listopadu od 17:00 rozsvítíme na HŘIŠTI vánoční strom společně s dětmi ze ZŠ
a MŠ, které nás opět potěší svým vystoupením a navodí vánoční atmosféru. Následovat
bude vystoupení skupiny VIKEND ROCK. 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 30. 11.
.
21. 11. Zimní stadion Turnov - bruslení od 13:00 do 14.00
Akce v okolí
20. 11. Nechálov – Vikend Rock
27. 11, Nechálov u ZŠ od 17:00 rozsvícení vánočního stromu
28. 11. Loukovec na návsi od 14:00 divadelní vystoupení Tomáše Vůjtka
„ Vánoční hra aneb O tom slavném narození“
28. 11. Zámek Svijany – rozsvěcení vánočního stromku od 16:30
28. 11. Zámek Svijany – adventní koncert Honzy Vančury od 17:00
4. 12. Zámek Svijany – adventní trhy
Sychrov – adventní trhy 27. – 28. 11. – akce ZRUŠENA

