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ÚNOR 2016
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží, zima se mnohým líbila, ale uvidíme, co s námi to
nevyzpytatelné počasí udělá dále. Bez technického sněhu to na horách dnes
již pomalu nejde. Bruslařské období na pěnčínském kale trvalo 3 dny.
Skončí období výročních schůzí spolků a běžný rok je tu zase s plánováním
akcí co dělat. Vzhledem k tomu, že nikdo neprojevuje zájem s něčím
přispět, či sdělit do obecního zpravodaje, tak to spočívá na obci.
Někomu se zdá, že neustále se zmiňuji o odpadech. Ty k tomu
neodmyslitelně patří. Neustále jsou ještě jedinci, kteří využívají i příznivé
počasí (v tomto případě přístupnosti za mrazu) a dovezou odpad pod
bývalou „Liščinu“. Zde již skládkování před několika lety skončilo dle
zákona. Domnívám se, že je v obci dostatečný počet míst a kontejnerů na
odpad kde se nechá dle zákona vše odložit a zlikvidovat. Na upřesnění máte
uvedenou tabulku, ve které je uvedeno celkové množství jednotlivých
komodit za loňský rok. Podívejte se, kolik toho vytřídíme tun. Kam byste to
chtěli dávat, jak by vypadal les a okolí. Jenom těch hadrů co se nechá
využít. Nemluvím o množství pytlů se směsným plastem, které se odváží
nárazově. Stačí mi udržovat pořádek, nekontroluji jako v Jihlavě obsah
popelnic, ale i u nás by se jistě našli jedinci, kteří by mohli třídění vylepšit.
Zarážející je to, že ti, kteří bydlí mimo střed obce na samotách třídí a ti
uvnitř, co to mají nejblíže, tak pro ně jsou kontejnery daleko.
Zima dává dosti času na přemýšlení, venku není co dělat, tak
přispějte alespoň někdo svým nápadem k tomu co v obci vylepšit.
Karel Bičík, starosta obce
MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO ODPADU OD OBČANŮ V ROCE 2015
Papír
3,52 t
Plastové obaly
3,73 t
Sklo
7,22 t
Textil
5,75 t
Biologický odpad
6,42 t
Objemný odpad
5,28 t
Železo
2,56 t
Nebezpečný odpad
0,35 t
Směsný komunální odpad 109,58 t

CENÍK SLUŽEB ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Cena za odvoz komunálního odpadu zůstává stejná jako v loňském roce, též
cena pytlů na komunální odpad se nezměnila. Pytle na plasty a nápojové
kartony jsou k vyzvednutí na obecním úřadě zdarma.
POPELNICE 110 a 120 l
PRONAJATÁ POPELNICE
l x týdně
2.500 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.700 Kč/rok
Kombinovaný
2.100 Kč/rok

VLASTNÍ POPELNICE
2.370 Kč/rok
1.570 Kč/rok
1.970 Kč/rok

PRONAJATÁ 80 l
1 x týdně
2.140 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.445 Kč/rok
Kombinovaný
1.790 Kč/rok
Platbu za odvoz popelnice můžete uhradit do 15. března na 1. pololetí 2016.
Lze zaplatit i celý rok najednou.
Poplatek ze psa činí 100 Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2016.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800 nebo zaplatit
v hotovosti v pokladně OÚ. Děkujeme.

NAŠI JUBILANTI
80 let paní Blanka Ťukalová
80 let paní Jaruška Košková
Jubilantkám upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a dobrou životní pohodu.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 13. 2. Ples Pivovaru Svijany
SO 20. 2. Rodičovský ples – ZŠ a MŠ Pěnčín
NE 21. 2. dětský karneval
PÁ 26. 2. spolek zahrádkářů
SO 5. 3. slavnostní schůze - Sokol

DĚTSKÝ KARNEVAL
Svaz žen srdečně zve všechny děti na dětský karneval, který se koná
v neděli 21. února od 14 hodin v kulturním domě. Připraveny jsou soutěže o
ceny, bohatá tombola a nebude chybět ani vyhlášení nejlepších masek.
Vstupné dobrovolné.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Vás srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 26. února
od 18 hodin na malém sále kulturního domu v Pěnčíně. Na programu
schůze bude zpráva o činnosti za rok 2015, zpráva pokladní a revizní,
Kvetoucí Pěnčín 2015 - zhodnocení kvetoucích zahrádek, předzahrádek a
balkonů, občerstvení a cestopisná přednáška „ETIOPIE“.

ODDÍL KOPANÉ V PĚNČÍNĚ
V sobotu 5. března 2016 se koná slavnostní schůze ke 40. výročí založení
oddílu kopané v Pěnčíně. Společně se sejdeme a zavzpomínáme na uplynulá
léta v kulturním domě v Pěnčíně na malém sále od 17 hodin. Srdečně zveme
všechny své členy a příznivce.

CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 12. 2. a 26. 2. v mateřské škole od 16.30
hodin.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna je otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
Děti z mateřské školy pojedou 4. 2. bruslit do Liberce jako v měsíci lednu.
V případě, že napadne nový sníh, čekají děti radovánky na sněhu i
slibované přebory v bobování.
29.2. - 4. 3. pojedou přihlášené děti na lyžařský výcvik v Bedřichově.
Ve škole i ve školce si děti s učitelkami připraví malý maškarní bál.
Hlavní akcí obou školských zařízení bude rodičovský ples. Ten se uskuteční
v sobotu 20. 2. od 20 hodin v KD v Pěnčíně. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Krakatit. Zábavu pozvedne tanečnice břišních tanců.
Vstupenky za 120 Kč si můžete zakoupit v předprodeji nebo zamluvit v MŠ
u p. Hobelantové, tel.: 485 177 273
Příspěvky do tomboly a drobného občerstvení budou vítány.
Na tento ples srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ CETIN
Vyžádejte si ZDARMA „vyjádření o existenci nadzemních nebo
podzemních sítí“.
Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete výkopové
nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských
pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné
síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti. Dovolujeme si proto
upozornit, že podle § 101 zák.č. 127/2005 Sb. Jsou stavebníci, kteří budou
provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření,
aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění
hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních
úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací
vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.
Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na
internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO
NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006. Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a
to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a
informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o
svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a
na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů. Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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