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Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Prokorát Jiří
80 let
paní Hajduková Jindřiška
70 let
pan Šimek Josef
65 let
paní Špringerová Renáta
55 let

paní Odcházelová Marcela
paní Klojdová Veronika
pan Trnka Roman
pan Holan Pavel

35 let
35 let
30 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Ples společenských organizací a OÚ
byl pořádán v sobotu 16. února na sále Hospůdky v Chaloupkách, k tanci a poslechu
hrála skupina LOGR. Děkujeme těm, kteří přišli a zároveň patří velký dík všem, kteří
přispěli do tomboly. V neděli 17. února pořádali naši hasiči tradiční dětský karneval. V
průběhu karnevalu vystoupila taneční skupina Rebelky pod vedením paní učitelky
Jany Černé. Celý karneval byl v režii učitelek Ivy Koťátkové, Jany Černé a skvělého
DJ Jirky Jonáše, kteří připravili krásné odpoledne pro více než 50 dětí.
Moc Vám děkujeme!!!
Veřejná schůze zastupitelstva obce
se bude konat ve středu 27. března od 19:00 v hasičské zbrojnici. Na programu je
schválení rozpočtu 2019 a další záležitosti obecního zastupitelstva.
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019-2020
proběhne na naší škole ve čtvrtek 16. dubna 2019 od 13:30 do 17:00 hod. Rodiče
s sebou potřebují rodný list dítěte a OP.
Mateřinka
Děti z mateřské školy se 13. března od 15:00 v Městském divadle Turnov zúčastní
již po osmé Turnovské mateřinky, v letošním roce s vystoupením Sluneční svit nad
pavoučí sítí.
Rekonstrukce silnice II/610 ze Svijan do Ohrazenic
Od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 proběhne plánovaná rekonstrukce silnice II/610 ze
Svijan do Ohrazenic. V rámci rekonstrukce budou uzavřeny tyto úseky: svijanský
most - k odbočce nájezdu na dálnici D10, silnice Přepeře - Příšovice, silnice od
„Benešů“ směr Ohrazenice, most Přepeřská/Nádražní.
Po dobu vyznačení uzavírky značkami je ze zákona vyjmut úsek z povinnosti platit
dálniční poplatky. Autobusová zastávka ve Svijanech „obec“ (u Kolářů) bude po dobu
uzavírky přesunuta pod dálniční most. Zastávky autobusu „na nájezdu“ a nahoře na
„hor. Rozcestí“ budou normálně v provozu.

Český zahrádkářský svaz
připravuje prvomájový výlet, bližší informace v dubnovém zpravodaji.
Pozvánka:
Na jarní divadelní víkend od 16. do 17. 3. 2019 v KD ve Vlastibořicích.
V sobotu 16. 3. 2019 od 15:00 se u nás poprvé představí divadelní soubor Smajlík
Pecka s pohádkou Kašpárkovy čertoviny. V pohádce vystoupí 15 malých herců a
představení bude i s přestávkou trvat necelé dvě hodiny. Pozvěte své přátele s
dětmi, jistě to bude pro děti hezký zážitek. Večer téhož dne od 19:00 přivítáme
divadelní sdružení Pohoda z Hrádku nad Nisou s detektivní komedií Ani za milion.
Autoři originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jen jeden muž a jedna žena,
nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. Divadelní víkend ukončí v
neděli od 17:00 DS Vojan z Hrádku nad Nisou, představení nese název Tři ženy.
Jedná se o dramatický text, který obsahuje jak lehký humor, tak i situace k
zamyšlení. Před představeními, během přestávek i po představení bude otevřen
divadelní bar.
V pátek 29. 3. 2019 od 18:00 zve obec Vlastibořice co nejsrdečněji na multimediální
projekci a přednášku Pavly Bičíkové o Českém ráji, která se uskuteční na sále
Kulturního domu ve Vlastibořicích. Prostřednictvím velkoplošných fotografií společně
navštívíme známá i méně známá místa Českého ráje. (www.bicikova.cz)
V sobotu 30. 3. 2019 od 16:00 proběhne setkání s dechovkou, které se odehraje v
restauraci U Zvonice ve Vlastibořicích, k tanci a poslechu zahraje JIVIŇANKA.
Sokolovna Nechálov - v sobotu 30. 3. hraje hudební skupina ADAPTACE
Pozvánka na fotbal - TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své příznivce a
fanoušky na jarní část fotbalové sezóny. Přijďte fandit našim fotbalistům a podívat se
na atraktivní útočný fotbal, který se snažíme předvádět. Po podzimní části jsou naši
hráči ve vyrovnané soutěži na 1. místě, kdy na domácím hřišti neztratili žádný bod.
Dále bych Vás chtěl informovat, že letos tomu bude 100 let od založení Sokola v
Pěnčíně a místní TJ pro všechny své příznivce chystá oslavy hodné tomuto výročí.
Jako předběžnou informaci Vám oznamujeme, že ve spolupráci s místními hasiči
proběhne dne 15. 6. 2019 ve sportovním areálu oslava, jejíž součástí bude mimo jiné
i přátelské fotbalové utkání, k němuž přislíbil účast tým hokejových Bílých tygrů
Liberec. Jak jistě víte, místní fotbalisté i liberečtí hokejisté v současné době vévodí
svým tabulkám a všichni doufáme, že v Pěnčíně budou k vidění i dva poháry pro
vítěze z rozdílných soutěží i sportů.
Za TJ Sokol Pěnčín Pavel Mizera

