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Naši jubilanti v měsíci říjnu
paní Melichová Milada
pan Ardelt Jan
paní Havlová Zdeňka
paní Kašťáková Ivana
paní Pelantová Jindřiška

70 let
70 let
65 let
55 let
45 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Výlet zahrádkářů,
se uskuteční 26.10.2019. Pojedeme do Jiřetína pod Bukovou, kde navštívíme muzeum a
výrobu dřevěných hraček. Zde bude pro děti možnost vyrobit si vlastní hračku v kreativní
dílně. Dále zastávka na oběd ( výběr jídla u přihlášení, hradí si každý sám) a potom
procházka na Bramberk. Délka trasy bude upřesněna dle počasí. Přihlášky od 3.10.2019 na
OÚ, od 22.10.2019 je záloha nevratná. Od 17.10.2019 budou volná místa nabídnuta do
okolních obcí. Odjezd autobusu v 8:00 hod od budovy OÚ. Ceny: dítě 100 Kč, člen ZO ČZS
200 Kč, ostatní 300 Kč.
Divadlo Praha
V neděli 17. 11. 2019 pořádá naše obec zájezd do divadla PALACE Praha na divadelní
představení: DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze
jednoho dlouholetého manželství. Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a
určitě by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije
dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za
podivných okolností hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová,
Luděk Nešleha
Odjezd v 10:30 od OÚ, začátek představení 14:00, délka 120 minut, odjezd z Prahy 18:00.
Cena vstupenky je 499,- Kč, obec přispěje 50% na vstupenku a zaplatí dopravu. Přihlásit se
a zakoupit vstupenky můžete na úřadě od 3. října do 31. října.
Kontejner na železo
Do prostoru návsi bude přistavěn kontejner na železo od pátku 11. 10. do neděle 13. 10.
Pošta Pěnčín
Z důvodu odstávky elektrické energie bude v úterý 8. 10. POŠTA V PĚNČÍNĚ otevřena
pouze od 14:00 do 16:45.
Přerušení dodávky elektřiny
V úterý 22. 10. 2019 nepůjde v celé obci elektrický proud od 7:00 do 17:00.

Kosmetika - přátelské posezení
V sobotu 5. 10. 2019 od 16:00 jste srdečně zváni na obecní úřad do Pěnčína do salonku –
KOSMETIKA JANA na přátelské posezení – KRÁSA ZDRAVÍ, návštěvníkům bude ošetřena
pleť zdarma. Těší se na vás paní Jana Šritrová, tel: 604 231 927.
Lékař Příšovice
MUDr. Trněný oznamuje, že ve čtvrtek 7. 11. a v pátek 8. 11. 2019 bude ordinace uzavřena.
Sestra je přítomna, akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
Povinné čipování psů
Upozorňujeme všechny majitele psů na novelu zákona č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči.
S účinností od 1. 1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinné
očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Označení psů
mikročipem provádí veterinární lékaři.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 10. 11. 2019 od 11:45 – 11:55 hod.
před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, leje 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!
Poděkování
Pan Petr Bernard děkuje všem sponzorům, přátelům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce UKONČENÍ LÉTA S BANÁNEM.
Akce v okolí:
12 .10. Nechálov – závod padesátek od 13:00
12. 10. Sezemice - divadlo CHARLEYOVA TETA od 19:00
12. 10. Pěnčín KD - koncert HARLEJ + Komunál
18. 10. Vlastibořice - od 19:00 divadlo veselohra Blázinec v prvním poschodíDS Pohoda z Hrádku nad Nisou
19. 10. Vlastibořice - od 19:00 divadlo komedie Prázdniny snů - DS Tyl z Bakova nad Jizerou
20. 10. Vlastibořice - od 15:00 pohádka s písničkami Ježiholky z podhradí DS Smajlík z Pecky
20. 10. Pěnčín KD - od 13:00 přednáška Psí psychologie aneb psí řeč v lidské společnosti
26. 10. Pěnčín KD – OLDIES PARTY
Připravujeme:
13. 11. Schůze obecního zastupitelstva v hasičské zbrojnici od 19:00
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu od 17:00
7. 12. Výroční schůze SDH

