11/22

Naši jubilanti v měsíci listopadu
paní Fidlerová Ladislava
pan Nitsche Jan

45 let
40 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 13. 11. 2022
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 objemu popelnice
Pokud máte zájem změnit velikost popelnice nebo četnost vývozu, prosím informujte
nás do konce LISTOPADU. Děkujeme
Kontejner na železo
Kontejner na železo bude přistaven na náves od 16. 11. do 21. 11.
Knihobudka
Do parku byla umístěna knihobudka. Kdo máte zájem, můžete si knihu vypůjčit,
vyměnit, ponechat nebo knihu do knihobudky věnovat.

Knihovna
Zve stávající a nové čtenáře na návštěvu, čekají na Vás nové knihy z Krajské
knihovny v Liberci, od 18:00 do 20:00 každé úterý.
Powerjóga
Cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení ásan s cílem
uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Každé úterý a čtvrtek od 19:00 v tělocvičně Základní školy ve Svijanském
Újezdě. Cvičení vede Mgr. Kateřina Tetivová, kontakt: katerina.tetivova@gmail.com
nebo mob. 728 270 615.
Tradiční posvícení
Hospůdka v Chaloupkách Vás zve v pátek 11.11. a v sobotu 12.11. 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 bude posezení s
živou hudbou.
Stánek 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.
Divadlo Praha
Připomínáme účastníkům zájezdu do pražského divadla Palace, že odjezd je v neděli
13. 11. v 11:30 od obecního úřadu.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 25. 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.
Dále vystoupí taneční skupina TASK IMPULS z Mnichova Hradiště s vystoupením
Zimní příběh, následovat bude vystoupení skupiny Plán B trio & Zuzana H.
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.
.

SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, kde se můžete
(doporučujeme) zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí,
registrace není složitá.
Pokud se Vám nedaří SMS službu aktivovat, přijďte na obecní úřad, rády Vám
pomůžeme. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak Vám předat důležité
informace.

