NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
KVĚTEN 2021
Vážení spoluobčané,
dostali jsme se k měsíci květnu, který však oproti minulým letům není s teplotami tak příznivý.
Rok 2021 opět trhá teplotní rekordy. Tentokrát v počasí. Přesto se již zazelenaly plochy, které přispějí
spolu s nastupující květenou, alespoň k pozvednutí optimistické nálady, tolik potřebné v této době.
Začnou práce na zahrádkách. Vše se již díky vývoji situace s pandemií přiblíží k normálu.
Díky všem opatřením, která byla vládou přijata, je zvýšený nárůst online nákupů. Toto přináší
větší zátěž v odpadovém hospodářství – zejména v oblasti papíru. Krabic přibývá. Proto vás žádám,
udělat při jejich odložení to nejmenší. Rozložit je na placku, a ne je nechat i s výplní bublinkových
folií uvnitř. On se o to někdo postará, přece odpady platím a není v tom zahrnuto, že bych měl ještě
účelně využívat objem kontejneru. Zbytky nedojedené pizzy, také obec nesbírá. Vím, že to je problém
celorepublikový, tak alespoň u nás mějte zájem o pořádek. Co se týká odpadu, tak jsme pro vás
připravili klasické černé popelnice se samolepkou na sběr plechovek. V současné době je možno dávat
kovový odpad do kontejneru v areálu firmy MT Oil, ale mimo to budou tyto popelnice na stanovišti u
sport. areálu a potom u hasičárny. Pokud se to osvědčí, bude je možnost přidat i na jiná místa.
Chtěl bych požádat, zejména starší generaci o spolupráci. V knize o Pěnčíně je na straně 182
křížek Kobosilových, v části bývalých pařníků. Tento není kompletní a nejsou k dispozici doklady o
tom, jak vypadal. Zda byl kovový nebo z pískovce. V rámci zástavbové studie vypracované k novému
územnímu plánu bychom chtěli tuto dominantu z roku 1843 obnovit. Proto kdo máte nějakou
fotografii, jaké byl podoby, budu rád za její zapůjčení. Mohl se objevit na jakékoliv fotografii z doby
JZD a provozu zelinářské činnosti v pařnících.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
93 let pan Vochvest Bohumír
91 let paní Oluše Beranová
50 let pan Petr Bradáč
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

KNIHOVNA bude v květnu otevřena každou středu od 15 do 18 hodin za dodržení bezpečnostních
a hygienických podmínek. Vstup pouze s respirátorem. O případných změnách bude veřejnost včas
informována.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Konečně naše ZŠ obnovila výuku ve škole. Některé děti se do školy těšily, jiným, především
těm, které byly doma skoro celý rok, se moc zpět do lavic nechtělo. Všichni si na současné podmínky
rychle zvykly a do školy chodí téměř všichni. I v MŠ obnovili docházku alespoň předškoláci. I oni jsou
spokojeni s tím, že jsou opět mezi svými kamarády. Doufáme, že se situace natolik zklidní, že do MŠ
nastoupí i zbytek dětí.
Dovolili jsme si naplánovat i několik akcí, které se uskuteční venku. Za dodržení všech
nařízených opatření. Již v dubnu, na čarodějnice zavítalo za dětmi panoramatické kino. Děti
v jednotlivých skupinách budou mít opět alespoň nějaké méně obvyklé zážitky.
13. 5. před školou bude stánek s výrobky dětí, kde si kolemjdoucí, a všichni, kdo budou mít zájem,
budou moci zakoupit nějaké drobnosti, sazenice rostlin, nebo keramiku. Tímto podpoří rukodělnou
tvorbu na naší škole, protože výtěžek z této akce bude investován do nákupu nových materiálů a
nástrojů.

Další akce bude oslava dne dětí, kterou plánujeme na 1. června. Snad již bude počasí natolik
přijatelné, že budeme moci tuto akci uskutečnit venku v přírodě.
Díky projekčním zařízením mohou děti sledovat i divadelní představení, která vysílá Naivní divadlo
v Liberci.
V MŠ děti tráví většinu času venku a na delších vycházkách v okolí Pěnčína, na kterých hrají
také různé hry a provozují rozličné zábavné činnosti.
Na začátku měsíce proběhl zápis do ZŠ na rok 2021/2022 máme zapsáno osm dětí.
Zápis do MŠ se bude konat 4. května a bližší informace jsou na našich webových stránkách.
Přejeme všem krásné jaro a zklidnění současné situace.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO ODPADU OD OBČANŮ V ROCE 2020
Papír a lepenka
4,54 t
Plastové obaly
Sklo
15,22 t
Textil
Biologický odpad
7,51 t
Objemný odpad
Železo
0,57 t
Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad
111,69 t
Jedlý olej a tuk

7,67 t
1,99 t
7,08 t
0,46 t
0,46 t

PYTLE NA ODPAD
Žluté a oranžové pytle, které jsou k dispozici ZDARMA na obecním úřadě, jsou pouze na odpad,
který je na nich uveden.
ORANŽOVÝ PYTEL – nápojové kartony – LZE ODKLÁDAT:
- Krabice od džusů, vína, mléčných výrobků (mléko, smetana, kefír)

Před vhozením do pytle obal sešlápněte!!!
ŽLUTÝ PYTEL – plasty – LZE ODKLÁDAT:

Kelímky od jogurtů, smetany
Plastové obaly od potravin všeho druhu
Igelitky, jemné sáčky z hypermarketů, fólie bublinková
Fólie, v které jsou zabalené láhve s nápoji
Plastové obaly od běžných čistících a kosmetických přípravků (tekutá mýdla, šampony, různé
saponáty, přípravky na praní)
- Plastové obaly od sypkých potravin nebo od bonbónů
- Plastové kbelíky, nádoby
NELZE ODKLÁDAT:
PET lahve, podlahové krytiny, novodurové trubky, obaly od olejů, obaly silně znečištěné, obaly od
nebezpečných látek, barev, chemikálií, plastové kbelíky znečištěné barvou, maltou, poklice od aut.
STANOVIŠTĚ SBĚRU PYTLŮ-hasičská zbrojnice-před garáží č. 3. -VŽDY VE STŘEDU.
-

KONTEJNER NA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Opětovně upozorňujeme, že do kontejneru na elektroodpad, který je umístěn v budově OÚ NEPATŘÍ
žárovky, tonery, CD ani velké el. spotřebiče. Tento odpad je zasílán v krabicích, které jsou menší než
kontejner.
Velké elektrospotřebiče je možné POUZE po předchozí domluvě na Obecním úřadě, přivést před
hasičárnu. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ O POŘÁDÁNÍ LETNÍHO POBYTOVÉHO TÁBORA
MS Hlubočice pořádá letní pobytový tábor od 2. 7. do 9. 7. 2021, přihlášky lze podávat od 3. 5. 2021.
Případné informace zodpoví pan Miroslav Tomášek na tel. č. 776 194 394.

POČET DĚTÍ JE OMEZEN!!!

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad v Pěnčíně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční
v neděli 9. května od 11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- oleje 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
POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.

NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:
1.
2.
3.

elektro
stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
Odpady budou předány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.

KONTEJNERY NA ODPAD
V pátek 14. května budou do jednotlivých částí obce přistaveny kontejnery SČKS. Do nich můžete
odkládat tento odpad: papírovou lepenku, nábytek, matrace, koberce.

tráva, větve, noviny, časopisy, televizory, chladničky,
pneumatiky, kovový odpad ani nebezpečný odpad.
Do kontejnerů NEPATŘÍ:

Kontejnery budou přistaveny v Pěnčíně na Vinohradech, na návsi, ve sportovním areálu, na Kamenci,
dále ve Vitanovicích, Albrechticích a Zásadě.
Odpad neodkládejte mimo přistavené kontejnery. Děkujeme.

Připomínáme, že 11. května končí Sčítání 2021. Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný
formulář. Sčítací komisaři je roznášejí od 17. dubna. Druhé kolo pokusů o jejich doručení zahájí
v pátek 30. dubna. Vyplněný listinný sčítací formulář lze do 11. května odeslat zdarma poštou
v odpovědní zásilce.

NA TURNOVSKÉM ZIMNÍM STADIONU ZAČALO OD ČTVRTKA 22. 4. 2021
FUNGOVAT ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM
Několikatýdenní jednání přinesla výsledky! Po získání řady povolení je od čtvrtka 22. 4. 2021 zahájen
provoz antigenního odběrového centra na zimním stadionu v Turnově.
Provozní doba bude zatím pondělí až čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin. Kapacita 120 testů/den.
Zájemci se mohou registrovat v rezervačním systému na www.medila.cz v části „Rezervační systém
COVID-19“ (červené pole na úvodní straně). Pozn.: V tuto chvíli se pod Turnovem registrační formulář s
kalendářem připravují.

Společnost MeDiLa, která bude centrum v Turnově provozovat, je česká síť klinických laboratoří
poskytujících komplexní laboratorní diagnostiku. V České republice působí od roku 1995, funguje v
osmnácti městech. V současné době provozuje 26 odběrových míst a 8 laboratoří.

MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
 pozvánky na kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
 mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.
Bližší informace a přesný postup naleznete na webových stránkách obce.

NABÍDKA PRÁCE
Obec Sychrov hledá pracovníky-pracovnice na obsluhu parkoviště před zámkem Sychrov.
Vhodné i pro důchodce. Jedná se o vybírání poplatků za parkovné, organizace na ploše při svatebních
obřadech, trzích apod. Nástup možný ihned. Zaučíme. Není vhodné pro pracovníky s těžší pohybovou
vadou. Práce na dohodu. V zimním období se pracovní doba krátí dle otevírací doby zámku. Jedná se o
práci: každý pátek v měsíci, 1x za 14 dní sobota a neděle. Přijmout můžeme i 2 pracovníky, kteří by se
střídali. Informace na tel. 724 178 343 nebo email ou@obecsychrov.cz.
OBNOVENÍ ROZSAHU REGIONÁLNÍ AUTOBOSOVÉ DOPRAVY
Připravuje se obnovení rozsahu regionální autobusové dopravy podle "základních" (= školních) jízdních
řádů v návaznosti na připravované rozvolnění Vládních opatření a otevření dalších škol (tříd). Přestože t.č.
není znám přesný rozsah a termín obnovení výuky dalších tříd v Libereckém kraji, bude převážná část
spojů obnovena k datu od 1., resp. 3. května. I nadále však zůstanou omezeny vybrané posilové spoje,
které mají převážně charakter posílení dopravy na SŠ/VŠ.
Seznam omezených spojů naleznete na našem webu:
https://www.iidol.cz/aktuality/10951:obnoveni-rozsahu-spojeni-v-linkove-doprave-od-15.html
Novinky z oblasti veřejné dopravy (vč. této) zveřejňujeme také na našem Facebooku.
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