
  

  

DDééppllaacceemmeenntt  àà  MMuullhhoouussee  
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à 
Mulhouse le mercredi 08 février sont invitées à se 
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37). 
 

IINNSSEEEE  ––  RReecceennsseemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

LLee  cchhiiffffrree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  nnoottrree  vviillllaaggee  

aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22001177  eesstt  ddee  998822  hhaabbiittaannttss..  
  

DDéélliibbéérraattiioonnss  ddee  llaa  MM22aa    

LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  eett  lleess  ccoommpptteess  rreenndduuss  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aagggglloomméérraattiioonn  ssoonntt  ccoonnssuullttaabblleess  àà  llaa  MMaaiirriiee..  
  

RRééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    

  LLaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  eesstt  ffiixxééee  aauu  jjeeuuddii  1166  fféévvrriieerr,,  àà  

2200hh..  
  

AAuuttoorriissaattiioonn  ssoorrttiiee  ddee  tteerrrriittooiirree  ((AASSTT))  

PPoouurr  vvooyyaaggeerr  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  uunn  mmiinneeuurr  nnoonn  aaccccoommppaaggnnéé  

ddee  sseess  ppaarreennttss  ddooiitt,,  ddeeppuuiiss  llee  1155  jjaannvviieerr  22001177,,  êêttrree  

mmuunnii  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssoorrttiiee  ddee  tteerrrriittooiirree..  

LLee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ll’’AASSTT  eesstt  aacccceessssiibbllee  ssuurr  llee  ssiittee  

wwwwww..sseerrvviiccee--ppuubblliicc..ffrr  oouu  àà  llaa  mmaaiirriiee..  

LLee  mmiinneeuurr,,  nnoonn  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ll’’uunn  ddee  sseess  ppaarreennttss  eett  

qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssaa  nnaattiioonnaalliittéé,,  ddooiitt  pprréésseenntteerr  àà  cchhaaqquuee  

ssoorrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss    lleess  ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

--ssaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  oouu  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt  

--ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssoorrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  

--uunnee  ccooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  dduu  ppaarreenntt  

ssiiggnnaattaaiirree  ddee  ll’’AASSTT..  
  

TTrraavvaauuxx  aauuxx  ggaalleettss  

LLeess  ttrraavvaauuxx  dd’’ééttaanncchhééiittéé  ddee  llaa  ttooiittuurree  ddeess  ssaalllleess  vvoonntt  

ddéémmaarrrreerr  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt  eett  vvoonntt  dduurreerr  22  mmooiiss..  

LL’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ssaalllleess  ppoouurrrraa  ssee  ffeerraa  nnoorrmmaalleemmeenntt,,  

sseeuull  llee  ppaarrkkiinngg  ccôôttéé  NNoorrdd  ééttaanntt  uuttiilliisséé  ppoouurr  llee  cchhaannttiieerr  

sseerraa  ppaarrttiieelllleemmeenntt  aacccceessssiibbllee..  MMeerrccii  ppoouurr  vvoottrree  

ccoommpprrééhheennssiioonn..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

MMaaiirriiee  ddee  CChhaallaammppéé  0033  8899  2266  0044  3377  wwwwww..cchhaallaammppee..ffrr  
  

  

  
••llaa  jjoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee    

••llaa  ffêêttee  ddeess  vvooiissiinnss  

••llaa  ccaammppaaggnnee  ««  fflleeuurriirr  mmoonn  vviillllaaggee  »»  

••ll’’aappéérriittiiff  rrééppuubblliiccaaiinn  

••llaa  ccoolllleeccttee  bbaannqquuee  aalliimmeennttaaiirree  

  

  

OOrrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  

PPaarr  mmeessuurree  dd’’hhyyggiièènnee,,  iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  ddee  

ppllaacceerr  lleess  oorrdduurreess  ddaannss  uunn  ssaacc  ffeerrmméé  aavvaanntt  ddee  

lleess  ddééppoosseerr  ddaannss  llee  bbaacc..  PPoouurr  ll’’ooccttrrooii  dd’’uunn  bbaacc  

ppoouubbeellllee,,  ddee  ppiièècceess  ddee  rreecchhaannggee,,  oouu  ttoouuttee  qquueessttiioonn  eett  

rrééccllaammaattiioonn  rreellaattiivveess  àà  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  oorrdduurreess  

mméénnaaggèèrreess,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ccoommppoosseerr  llee  nnuumméérroo  vveerrtt  

ssuuiivvaanntt  00880000  331188  112222  ((aappppeell  ggrraattuuiitt))..  
  

DDéécchheetttteerriiee  

NNoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  lleess  ddéécchheettss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  

rreeccyyccllaabblleess  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  eenn  ddéécchheetttteerriiee  ::  

--ppaappiieerrss,,  eemmbbaallllaaggeess  eett  bbrriiqquueess  eenn  ccaarrttoonn    

--eemmbbaallllaaggeess  eenn  mmééttaall  ((bbooîîtteess  ddee  ccoonnsseerrvvee,,  ccaanneetttteess  eett  

bbaarrqquueetttteess  aalluummiinniiuumm,,  aaéérroossoollss  --ssaannss  lleess  bboouucchhoonnss--eett  

lleess  bbiiddoonnss  

--ttoouuss  lleess  eemmbbaallllaaggeess  eenn  ppllaassttiiqquuee  ((bboouutteeiilllleess,,  ffllaaccoonnss  eett  

bbiiddoonnss,,  ssaaccss,,  ssaacchheettss  eett  ffiillmmss  ppllaassttiiqquuee,,  ppoottss,,  bbooîîtteess  eett  

bbaarrqquueetttteess))..  
  

CCaarrttee  ppiisscciinnee  AAQQUUAARRHHIINN  

DDeeppuuiiss  jjaannvviieerr,,  llaa  ccaarrttee  ppiisscciinnee  aanncciieennnneemmeenntt  ddéélliivvrrééee  

ppaarr  lleess  mmaaiirriieess  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  ttaarriiff  rréédduuiitt,,  eesstt  

ssuupppprriimmééee..  IIll  ssuuffffiirraa  ddééssoorrmmaaiiss  ddee  pprréésseenntteerr  àà  llaa  ccaaiissssee  

ddee  llaa  ppiisscciinnee,,  uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff  ddee  ddoommiicciillee  eett  uunnee  ppiièèccee  

dd’’iiddeennttiittéé..  
  

CCaarrttee  ««  PPaassss  ‘‘TTeemmppss  sséénniioorrss  »»  

LLaa  MM22aa  pprrooppoossee  aauuxx  sséénniioorrss  ddoommiicciilliiééss  ddaannss  lleess  

ccoommmmuunneess  ddee  ll’’aagggglloomméérraattiioonn  ddee  mmuullttiipplleess  ooffffrreess  ddee  

llooiissiirrss  aaddaappttééeess  àà  cchhaaccuunn..  

CC’’eesstt  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  ssee  

rreennccoonnttrreerr,,  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  lliieennss,,  dd’’oouuvvrriirr  uunn  eessppaaccee  

dd’’eexxpprreessssiioonn  eett  dd’’éécchhaannggee  ppoouurr  rroommpprree  ll’’iissoolleemmeenntt  eett  

vviivvrree  ddaannss  ddee  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  

--qquuii  ppeeuutt  eenn  bbéénnééffiicciieerr  ??    

LLeess  sséénniioorrss  ddee  6655  aannss  eett  pplluuss  ::  eellllee  eesstt  ggrraattuuiittee  eett  

ppeerrssoonnnneellllee,,  dd’’uunnee  vvaalliiddiittéé  ddee  11  aann..  

--ooùù  rreettiirreerr  vvoottrree  ccaarrttee  ??    

SSee  pprréésseenntteerr  àà  llaa  MMaaiirriiee  aavveecc  11  pphhoottoo  dd’’iiddeennttiittéé..  

  

OOffffrree  dd’’eemmppllooii  

LLaa  CCoommmmuunnee  rreeccrruuttee  ::  11  aaggeenntt  tteecchhnniiqquuee  ppoollyyvvaalleenntt  

ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  eett    llaa  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  bbââttiimmeennttss  

ppuubblliiccss  eett  eessppaacceess  vveerrttss..  

PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  ::  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  sseennss  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  

TTiittuullaaiirree  dduu  ppeerrmmiiss  BB..  

RRéémmuunnéérraattiioonn  ssttaattuuttaaiirree,,  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  eett  pprriimmee  

ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  

CCaannddiiddaattuurree  àà  aaddrreesssseerr  lleettttrree  mmaannuussccrriittee,,  CCVV  aavveecc  pphhoottoo  

  àà  MMmmee  MMaarrttiinnee  LLaaeemmlliinn,,  MMaaiirree,,  MMAAIIRRIIEE    

aavvaanntt  llee  1177  fféévvrriieerr..  

  

http://www.service-public.fr/
http://www.chalampe.fr/


  

TThhééââttrree  aallssaacciieenn  

««  RRuuttsscchh  iinnss  BBeetttt  »»  ccoommééddiiee  eenn  22  aacctteess  ddee  AArrmmaanndd  

LLaauurreenntt,,  ppaarr  llee  cceerrccllee  tthhééââttrraall  ddee  RRiixxhheeiimm..  

PPrriixx  dd’’eennttrrééee  99€€  

ddiimmaanncchhee  0055  fféévvrriieerr  àà  1155hh,,  aauuxx  GGaalleettss..  

RRéésseerrvvaattiioonnss  ::  CCllaauuddiinnee  SSttuuddeerr  aauu  0066  5566  7722  4400  7733..  
  

PPhhiillaattéélliiee  

ddiimmaanncchhee  1122  fféévvrriieerr,,  ddee  1100hh  àà  1122hh1155..  MMaaiissoonn  ppoouurr  

TToouuss  àà  BBaannttzzeennhheeiimm..  

++  dd’’iinnffooss  JJeeaann--MMaarriiee  LLeennttzz,,  0033  8899  2266  1100  9988..  
  

EEvveeiill  mmuussiiccaall  ppaarr  llee  RReellaaiiss  PPaarreennttss--AAssssiissttaanntteess  

MMaatteerrnneelllleess,,  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  33  mmooiiss  àà  44  aannss  

mmaarrddii  2288  fféévvrriieerr    ddee  99hh3300  àà  1100hh3300  

aauu  PPéérriissccoollaaiirree  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm  3311  rruuee  ddeess  vveerrggeerrss..  

LLeess  eennffaannttss  ppoouurrrroonntt  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  iinnssttrruummeennttss,,  ccrrééeerr  

ddeess  mmaarraaccaass  aavvaanntt  ddee  ddaannsseerr  aauu  bbaall  ccoossttuumméé..  

((aadduulltteess  eett  eennffaannttss,,  vveenneezz  ddéégguuiissééss  ssii  vvoouuss  llee  

ssoouuhhaaiitteezz))..  

IInnssccrriippttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmaarrddii  2211  fféévvrriieerr  

aauu  RRAAMM  0033  8899  2288  0077  9999  oouu  mmaaiill  rraamm@@sspplleeaa6688..ffrr  

sseeccrrééttaarriiaatt  ddeess  mmuullttii  aaccccuueeiillss  0033  8899  2288  0077  5566..  
  

FFooyyeerr  PPaarrooiissssiiaall  

LL’’aasssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  aauurraa  lliieeuu  llee  ddiimmaanncchhee  2266  fféévvrriieerr  

àà  1111hh,,  aauu  ffooyyeerr  rruuee  ddee  ll’’éégglliissee..  

TToouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssoonntt  iinnvviittééss  eett  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  

ssoouuhhaaiitteenntt  ppaarrttiicciippeerr  aauu  rreeppaass,,  mmeerrccii  ddee  rreennvvooyyeerr  

vvoottrree  ttaalloonn  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

EEtt  nn’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  ««  rréésseerrvveerr  »»  vvoottrree  ddiimmaanncchhee,,  1199  

mmaarrss  ppoouurr  llee  rreeppaass  mmoouulleess--ffrriitteess  àà  vvoolloonnttéé,,  aauuxx  ggaalleettss..  
  

BBoouurrssee  aauuxx  ccoouuttuurriièèrreess  eett  llooiissiirrss  ccrrééaattiiffss  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ««  lleess  RReennaarrddss  »»  pprrooppoossee  llee  ddiimmaanncchhee  2266  

mmaarrss,,  ssaa  11èèrree  bboouurrssee  aauuxx  ccoouuttuurriièèrreess,,  aauuxx  GGaalleettss,,  ddee  99hh  

àà  1188hh..  CCee  nnoouuvveeaauu  rreennddeezz--vvoouuss  ss’’aaddrreessssee  aauuxx  

ppaassssiioonnnnééss    ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’aaiigguuiilllleess  eett  ddee  llooiissiirrss  ccrrééaattiiffss  ::  

bbrrooddeerriiee,,  ttiissssuu,,  llaaiinnee,,  mmeerrcceerriiee..  VVoouuss  ppoouurrrreezz  vveennddrree,,  

aacchheetteerr,,  ddiissccuutteerr  oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  vveenniirr  ddééccoouuvvrriirr……  

PPrriixx  ddee  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ppoouurr  lleess  eexxppoossaannttss  ::  1100€€  llaa  ttaabbllee  

UUnnee  ppeettiittee  rreessttaauurraattiioonn  sseerraa  aassssuurrééee..  

++dd’’iinnffooss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss  

  0033  6688  4477  7722  5588  oouu  0066  1188  2255  2288  6622..  
  

FFeessttiivvaall  ««  bbrrooddeerriiee  eett  llooiissiirrss  ccrrééaattiiffss  »»  

MMaanniiffeessttaattiioonn  oorrggaanniissééee  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm  ppaarr  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  TThhéérrèèssee  ddee  DDiillllmmoonntt  »»  eett  lleess  DDoonnnneeuurrss  

ddee  ssaanngg  dd’’OOttttmmaarrsshheeiimm  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  eennffaannttss  aatttteeiinnttss  

ddee  lleeuuccéémmiiee,,    ssaammeeddii  0088  aavvrriill  ddee  1133hh  àà  1199hh,,  eett  

ddiimmaanncchhee  99  aavvrriill  ddee  0099hh  àà  1188hh  àà  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  

rruuee  ddee  llaa  ppiisscciinnee,,  eennttrrééee  lliibbrree..  

AAuu  rreennddeezz--vvoouuss  ::  llooiissiirrss  ccrrééaattiiffss,,  bbrrooddeerriiee,,  ppaattcchhwwoorrkk,,  

vveennttee  ddee  ttiissssuuss,,  mmeerrcceerriiee,,  llaaiinnee,,  aavveecc  ddéémmoonnssttrraattiioonnss..  

PPoouurr  eexxppoosseerr  oouu  vveennddrree,,  vveeuuiilllleezz  vvoouuss  iinnssccrriirree  aauu  

0033  8899  2266  0044  5544  oouu  0066  2255  9922  7744  1188..  

CCllôôttuurree  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  llee  2288  fféévvrriieerr..  

  

  

EEttaatt--CCiivviill  ::      NNaaiissssaannccee  ddee  LLééoo  CCllaaddeenn,,          

llee  1144  jjaannvviieerr..  FFéélliicciittaattiioonnss  aauuxx  hheeuurreeuuxx  ppaarreennttss  !!  

AAnnnniivveerrssaaiirree  ddee  MM..  JJoosseepphh  KKéénniioo  

qquuii  ffêêtteerraa    sseess  8855  aannss,,  llee  2255  fféévvrriieerr..  

  TToouutteess  nnooss  fféélliicciittaattiioonnss    

eett  nnooss  mmeeiilllleeuurrss  ssoouuhhaaiittss  ddee  bboonnnnee  ssaannttéé  !!  
  

  

IInnssccrriippttiioonnss  àà  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  ::  ppeettiittee  sseeccttiioonn  

LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ddeess  eennffaannttss  nnééss  eenn  22001144  ssee  ffeerroonntt  àà  llaa  

MMAAIIRRIIEE  dduu  11eerr  aauu  2244  mmaarrss,,  aauuxx  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  

sseeccrrééttaarriiaatt  ::    

••  vveeuuiilllleezz  vvoouuss  pprréésseenntteerr  àà  llaa  mmaaiirriiee,,  mmuunniiss  ddeess  

jjuussttiiffiiccaattiiffss  ssuuiivvaannttss  ::  --lliivvrreett  ddee  ffaammiillllee  

--ppiièèccee  dd’’iiddeennttiittéé  oouu  ccooppiiee  aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  

--uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff  ddee  ddoommiicciillee  ((ffaaccttuurree  rréécceennttee))  

--eett  uunn  ddooccuummeenntt  aatttteessttaanntt  qquuee  ll’’eennffaanntt  aa  ssuubbii  lleess  

vvaacccciinnaattiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  ppoouurr  ssoonn  ââggee  

((aannttiiddiipphhttéérriiqquuee,,  aannttiittééttaanniiqquuee,,  aannttiippoolliioommyyéélliittiiqquuee))..  

••  LLaa  mmaaiirriiee  ddéélliivvrreerraa  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  

ddééppoosseerr  àà  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  ppoouurr  ffaaiirree  eennrreeggiissttrreerr  

ll''iinnssccrriippttiioonn  ddee  vvoottrree  eennffaanntt..  
  

CCoonncciilliiaatteeuurr    

PPeerrmmaanneennccee  àà  llaa  mmaaiirriiee  dd’’OOttttmmaarrsshheeiimm,,  vveennddrreeddii    

2244  fféévvrriieerr,,  ddee  1133hh3300  àà  1166hh3300..  

SSuurr  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  0033  8899  2266  0066  4422..  
  

AA  vveenniirr,,    àà  rreetteenniirr  

••lluunnddii  0066  mmaarrss  ::  ccoolllleeccttee  ddee  ssaanngg  

••ddiimmaanncchhee  1199  mmaarrss  ::  rreeppaass  mmoouulleess  ffrriitteess  

••ssaammeeddii  2255  mmaarrss,,  àà  BBaannttzzeennhheeiimm,,  ddiimmaanncchhee  2266  mmaarrss  

  àà  BBllooddeellsshheeiimm  ::  ssppeeccttaaccllee  ddee  ddaannssee  uukkrraaiinniieennnnee..  

GGAARRDDEESS  MMEEDDIICCAALLEESS  

0044,,  0055  fféévvrriieerr  

DDrr  LLaavvaall  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm      0033  8899  2266  0055  1100  

1111,,  1122  fféévvrriieerr  

DDrr  VVoonnaarrbb  àà  CChhaallaammppéé    0033  8899  2266  2222  3333  

1188,,  1199  fféévvrriieerr  

DDrr  LLaavvaall  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm      0033  8899  2266  0055  1100  

2255,,  2266  fféévvrriieerr  

DDrr  VVoonnaarrbb  àà  CChhaallaammppéé    0033  8899  2266  2222  3333  

PPhhaarrmmaacciiee  ddee  ggaarrddee  ::  ccoommppoosseezz  llee  33223377  

oouu  wwwwww..pphhaarrmmaa6688..ffrr  
  

CCUULLTTEE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  ––  MMEESSSSEE  

--ddiimmaanncchhee  0055  fféévvrriieerr  àà  1100hh0000  mmeessssee  ddeess  ffaammiilllleess  

--ddiimmaanncchhee  1199  fféévvrriieerr  àà  1100hh4455  

TToouuss  lleess  vveennddrreeddiiss  àà  1188hh3300  mmeessssee  àà  CChhaallaammppéé  

mailto:ram@splea68.fr

