NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ÚNOR 2022
NAŠI JUBILANTI
70 let pan
65 let paní
65 let paní
60 let pan
55 let paní
50 let paní

Josef Mohelský
Milena Lednejová
Lenka Mrázová
Miroslav Toušek
Zdeňka Dundová
Jaroslava Švancarová

Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a
dobrou životní pohodu.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.

SVOZ K LÉKAŘI
V týdnu od 14. 2. do 20. 2. 2022 nepojede svoz k lékaři z technických důvodů.
Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
Oznamujeme vám, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde
k přerušení dodávky pitné vody dne 2. 2. 2022 od 8:00 do 12:00 v části obce Červenice,
Albrechtice, Kamení, Zásada. Z důvodu mytí vodojemu v Radimovicích. Náhradní
zásobování cisternami nebude zajištěno.
Více informací obdržíte na zákaznické lince 601 267 267.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za prvního psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150 Kč,
splatnost poplatku je do 31. května 2022.
Platbu za poplatek za psa na rok 2022 lze provést převodem na účet 984857399/0800 nebo
v hotovosti zaplatit v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Děkujeme.

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

biologické odpady (biologicky odbouratelný odpad rostlinného původu)
papír
plasty
PET lahve
nápojové kartony
sklo
kovy
nebezpečné komunální odpady
textil
objemný odpad
směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i).

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 papír – kontejner - barva modrá
stanoviště: hřiště, hasičská zbrojnice, Vinohrady, Vitanovice, Červenice, Střížovice
 PET lahve – kontejner - barva žlutá
stanoviště: hřiště, hasičská zbrojnice, MŠ, Vinohrady, Vitanovice, Červenice,
Albrechtice, Střížovice, Zásada
 sklo – zvon bílý, zelený – označen nápisem sklo bílé nebo barevné
stanoviště pro sklo barevné: hřiště, hasičská zbrojnice, MŠ, Vinohrady, Vitanovice,
Červenice
stanoviště pro sklo bílé: hřiště, hasičská zbrojnice, MŠ, Vinohrady, Vitanovice,
Červenice
stanoviště pro sklo smíšené: Albrechtice, Střížovice, Zásada
 textil – kontejner barva bílá,
stanoviště: hasičská zbrojnice,
 plasty – ŽLUTÝ PYTEL -pytel k vyzvednutí na obecním úřadě - zdarma
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.
 nápojové kartony – ORANŽOVÝ PYTEL- pytel k vyzvednutí na obecním úřadě –
zdarma
LZE ODKLÁDAT:
- Krabice od džusů, vína, mléčných výrobků (mléko, smetana, kefír)
Před vhozením do pytle obal sešlápněte!!!
STANOVIŠTĚ SBĚRU ŽLUTÝCH A ORANŽOVÝCH PYTLŮ-hasičská zbrojnice v
Pěnčíně-před garáží č. 3. -VŽDY VE STŘEDU.
 sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně,
formou ambulantního sběru,
stanoviště: hřiště,
 sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
kontejnerů k tomuto účelu určených,

 směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob- sběrnými nádobami se
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby jsou popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu,
 sběr kovového odpadu je zajišťován přistaveným kontejnerem v zadní části areálu
dílen - bývalého JZD v Pěnčíně,
 sběr nápojových plechovek a plechovek od potravin- popelnice s šedou nálepkou
stanoviště: hřiště, hasičská zbrojnice, Vinohrady, Vitanovice, Střížovice,
 biologickým odpadem se rozumí takový odpad, který je rostlinného původu a v zemi
rozložitelný jako např. listí, tráva, plevel. Biologický odpad se shromažďuje do
kontejneru na stanovišti na hřišti v Pěnčíně a na dalších stanovištích: 1x hnědá
popelnice u MŠ, kontejnery u hasičské zbrojnice, na Vinohradech a ve Střížovicích.

Do zvláštních sběrných nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

KONTEJNER NA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Opětovně upozorňujeme, že do kontejneru na elektroodpad, který je umístěn v budově OÚ
n e p a t ř í 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.

ROZLOUČENÍ PANÍ DORUČOVATELKY
Po patnácti letech, kdy k vám doručuji, se s vámi musím rozloučit. Vedení České pošty
vymyslelo, že vaše doručovatelky, které k vám jedenáct let jezdí z Hodkovic nad Mohelkou, se
musí k 1. 3. 2022 přestěhovat na Depo Turnov. Jelikož bydlím v Liberci, tak je bohužel pro
mě nepřijatelné na tomto místě setrvat. Bylo mi tu s vámi v tomto kraji dobře.
Všem přeji v této zvláštní covidové době hodně zdraví a pohody.
Petra Mužáková

OZNÁMEMÍ ČESKÉ POŠTY
Otevírací hodiny pro veřejnost:
Pondělí
10:00- 12:00
Úterý
8:00- 12:00
Středa
10:00- 12:00
Čtvrtek
8:00- 12:00
Pátek
8:00- 12:00
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00

13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 16:00

NABÍDKA PRÁCE:
Obec Pěnčín přijme pracovníka na pozici pomocný dělník (pomocná dělnice) s nástupem
ihned.
Náplň práce: údržbářské a udržovací práce v objektech a na pozemcích ve vlastnictví obce,
údržba veřejné zeleně a další práce dle pokynů a potřeb obce.
Požadavky: pečlivost, spolehlivost, manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B.
Bližší informace na Obecním úřadě.

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti
a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o
pomoc.

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na
bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v
Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.
Státní sociální podpora - kontakty
KoP Turnov 950 160 241, 242, 243,

KoP Semily 950 160 502, 251, 505

KoP Jablonec nad Nisou 950 120 566, 521, 554

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích
nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například
se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za
vyúčtované energie.
KoP v TURNOVĚ agenda Hmotné nouze čísla dveří 320/2 a 321/1,
kontakt 950 160 272, 273, 274, 275
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call
centrum ÚP ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na
callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana,
datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit
osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
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