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Naši jubilanti v měsíci říjnu
paní Karhanová Eva
pan Střihavka Miloslav
pan Pavlů Petr
pan Prskavec Václav
pan Sus Pavel
paní Maršíková Blanka

75 let
70 let
70 let
60 let
50 let
45 let

pan Jonáš Jiří
pan Nosek Oto
slečna Eichlerová Jitka
pan Novotný Ondřej
pan Pelant Radek

40 let
25 let
25 let
25 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Ve dnech 2. a 3. října se konaly volby do krajského zastupitelstva. Z celkového počtu
voličů 344 přišlo k volbám 186 voličů tj. volební účast 54,07%.
2 hlasy
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Str. pro otevřenou společ.
2 hlasy
SPD
6 hlasů
Česká pirátská strana
35 hlasů
Starostové pro Liberecký kraj
79 hlasů
ODS
6 hlasů
Dělnická str. sociální spravedlnost 1 hlas
ČSSD
2 hlasy

ANO 2011
Soukromníci a Svobodní
Společně pro LK
KSČM
Trikolóra hnutí občanů
Pro KRAJinu

29 hlasů
1 hlas
8 hlasů
7 hlasů
4 hlasy
4 hlasy

Výlet zahrádkářů
Podzimní výlet se uskuteční 28.10.2020. Výlet bude přizpůsoben aktuální
epidemické situaci v ČR a nařízením vlády k danému datu. Trasa výletu: v 8:45
odchod od OÚ na vlakovou stanici do Příšovic, odjezd do Dolánek. Zde podle počasí
máme možnost jít trasu cca 6 km nebo cca 11 km směr Malá Skála, kde na nás
bude v 15:30hod čekat autobus, s kterým odjedeme na jídlo do Vlastibořic. Odtud je
možnost jít pěšky nebo jet autobusem do Svijanského Újezdu. Jednotná cena výletu
činí 100,-Kč, jídlo si hradí každý sám. Ukončení termínu přihlášek je 23.10. 2020.
Kontejner na železo
Do prostoru návsi bude přistaven kontejner na železo od pátku 23. 10. do
neděle 25. 10.

Divadelní představení Charleova teta
Mikroregion Jizera pořádá v sobotu 31. října od 17:00 v kulturním domě v Pěnčíně
divadelní představení CHARLEOVA TETA v podání divadelního souboru Jizeran
z Rakous. Vstupné je zdarma, kdo máte zájem hlaste se na obecním úřadě do 15.10.
Konání akce bude upřesněno dle současné epidemiologické situace.
Divadlo Praha
V neděli 6. 12. 2020 pořádá naše obec zájezd do divadla PALACE Praha na
divadelní představení od 19:00: MANŽELSKÝ POKER - Poker je naprosto geniální
hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí
skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker
považován za karetní hru, jedná se spíše o střet...
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou
rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal
slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem
autor jedné z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví.
Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, K. Pindejová, A. Gondíková a další, délka
představení je 130 minut.
Odjezd od OÚ ve 14:00, cena lístku je 300,- Kč, hlásit se můžete na OÚ
do 10. 11.
SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, zde se můžete
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.
Poplatky
Prosíme občany kteří ještě nezaplatili poplatek za hrobové místo nebo poplatek za
popelnice, aby tak učinili.

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ PODZIM ! ! !

