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Naši jubilanti v měsíci říjnu
pan Jiránek Jaromír
paní Buriánková Květa
paní Wambachová Martina
pan Žebrák Radim

80 let
65 let
45 let
25 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Oslava 100 let republiky
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho
příležitosti k vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří
neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude
v říjnu 2018 přesně 100 let, proto jsme se i my rozhodli toto výročí oslavit. V pátek,
26.10. 2018 od 17:00 v prostorách návsi, vystoupí nejprve děti z naší ZŠ, poté
zasadíme lípu k výročí republiky a následovat bude volná zábava s živou hudbou a
bohatým občerstvením. Jste srdečně zváni!

Výlet zahrádkářů 27.10. 2018
Trasa výletu: Bozkovské jeskyně – oběd Bozkov – výrobna mačkaných vánočních
ozdob Poniklá – Krkonošské muzeum Poniklá. Výběr oběda je z 5 jídel, každý si
vybere při přihlášení. Odjezd v 8:30 od budovy OÚ. Cena výletu dle tabulky u
přihlašování na OÚ. Termín přihlášek do 22.10.2018. Po tomto termínu bude záloha
nevratná, případnou náhradu si zajistí každý za sebe sám.
Úplná uzavírka silnice
Z důvodu opravy silnice II/279 Svijanský Újezd směr Havlovice, bude úplná uzavírka
ve dnech 15. 10. – 30. 10.

Divadlo Praha
V sobotu 17.11. 2018 pořádá naše obec zájezd do Divadla Bez zábradlí na komedii
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE - Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Simona
Stašová a Kamil Halbich v hlavních rolích slavné americké komedie. Čtrnácté patro,
výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima,
sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě vykradli na co přišli... Ne každý
se však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně
vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, třech sester a jednoho
bratra. Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se
svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné.
Odjezd ve 13:00 od OÚ, začátek představení 17:00, návrat cca 20:00.
Cena vstupenky je 490,- Kč, obec přispěje 50% na vstupenku a zaplatí dopravu.
Přihlásit se a zakoupit vstupenky můžete na úřadě od 8. října do 31. října.
Svátek jablka
Výstava se bude konat od 25. 10. do 28. 10. 2018 v kulturním domě v Pěnčíně vždy
od 9.00 do 18.00 hodin.
SDH Havlovice
pořádá v sobotu 10. listopadu zájezd do pražského divadla Hybernia, na zcela nový
muzikál „Doktor Ox“. Jedná se o premiérovou muzikálovou komedii, ve které se Vám
představí např. Jiří Korn, Kateřina Brožová, Anna Slováčková a mnoho dalších.
Povedlo se nám zarezervovat 9. a 10. řadu v hledišti, takže bude skvělý výhled!!!
Odjezd autobusu v 14.00 z Nechálova, Havlovic a dále Svijanský Újezd. Před
představením budou cca 2 hodiny na volný program. Cena zájezdu: Kč 650,-.
Prodej vstupenek a bližší informace: Marcela Bínová, Havlovice, tel: 606 525 153.
Připravujeme:
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
8. 12. Vítání občánků
2.12., 8. 12., 15. 12. bruslení na zimním stadionu v Turnově
7. 12. SDH výroční schůze
Akce v okolí
13. 10. Sokolovna Nechálov – VÍKEND ROCK
27. 10. Sokolovna Nechálov - ADAPTACE

