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Naši jubilanti v měsíci říjnu
paní Odcházelová Jana
pan Žák Jan
paní Šelemberková Vlasta
pan Prokorát Jiří
pan Mařas Tomáš
pan Najman Tomáš
pan Pelant Radek

65 let
60 let
60 let
60 let
55 let
35 let
20 let

Přejeme oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstva obce. V naší obci přišlo
k volbám 196 voličů, tj. 56% z celkového počtu 349 voličů. Do nového obecního
zastupitelstva byli zvoleni : Petra Bursová, Blahoslav Kratochvíl, Jindřich Picek, Aleš
Drahoňovský, Martin Volný, Pavel Odcházel, Ilona Kuderová.
Ustavující zastupitelstvo se uskuteční 18. 10. od 18:00 v hasičské zbrojnici.
Český zahrádkářský svaz informuje:
ČZS Svijanský Újezd pořádá tradiční drakiádu na louce u Močítek dne 8. 10. 2022
od 14:00. Akce se bude konat za hezkého počasí, v případě nejasného počasí
(mrholení, bezvětří) bude akce zrušena místním rozhlasem.
Podzimní výlet se uskuteční 28. 10. 2022. Pojedeme do Frýdlantu, kde navštívíme
zámek, betlém a výlet zakončíme exkurzí do pivovaru s ochutnávkou piva . Přihlášky
od 5. 10. 2022 na OÚ. Od 26. 10. 2022 je záloha nevratná, protože všude musíme
nahlásit počet účastníků. Odjezd autobusu v 8:30hod od budovy OÚ. Autobus a část
vstupného hradí zahrádkáři. Po prohlídce zámku bude oběd, který si každý zajistí
sám (v okolí náměstí je několik restaurací).
Ceny členů ČZS: dítě do 5ti let zdarma, dítě 6-17let 100Kč, 18-64let 300Kč, 65+
250Kč, ostatní: dítě 6-17let 150Kč, 18-64let 350Kč, 65+ 300Kč.
Těšíme se na Vaši účast.

Změna otevírací doby v Hospůdce v Chaloupkách
Vážení zákazníci, od 1. 10. 2022 jsme bohužel nuceni z provozních důvodů změnit
otevírací dobu, a to do odvolání:
Pondělí 11:00 - 15:00
Úterý
11:00 - 21:00
Středa 11:00 - 15:00
čtvrtek 11:00 - 15:00
Pátek
11:00 - 21:00
Sobota 11:00 - 21:00
Neděle
ZAVŘENO
Děkujeme za pochopení, tým Hospůdky v Chaloupkách.
Divadelní představení pro seniory
Mikroregion Jizera pořádá v pátek 21. října od 19:00 v kulturním domě v Pěnčíně
divadelní představení S HLAVOU V OBLACÍCH v podání divadelního souboru Vojan
z Českého Dubu. Vstupné je zdarma, kdo máte zájem hlaste se na obecním úřadě.
Divadlo Praha
V neděli 13. 11. 2022 pořádá naše obec zájezd do divadla PALACE Praha na
divadelní představení od 15:00: PRACHY - Jean připravuje večeři na oslavu narozenin
svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík
nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé
peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic
a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných
zvratů, v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu
peníze udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém světě a o jejím
autorovi napsal recenzent londýnského Daily Telegraphu: "Ray Cooney je často lepší
než Feydeau... je to národní poklad."
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný a další,
délka představení je 120 minut.
Odjezd od OÚ v 11:30, cena lístku je 350,- Kč, hlásit se můžete od 10. 10. na
OÚ.
Akce v okolí
15. 10. Sychrov - Zámecká oranžerie - Herci doby první republiky - beseda od 17:00
29. 10. Sokolovna Nechálov – ADAPTACE

