NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
KVĚTEN 2017
Vážení spoluobčané,
nevím, jestli se nechá hovořit o májovém počasí, ale ta zima dává letos zabrat. I přes
nepřízeň, vše pokračuje dál a pořád je co vylepšovat. V poslední době konečně ožívá
sportovní areál co do návštěvnosti dětí a nejenom těch malých s doprovodem. Lze si jen
přát, aby tomu tak bylo po celý rok a počítače zůstaly vypnuté. Na hřišti byly instalovány
lavičky, ty budou zkompletovány, jakmile dorazí objednaná prkna. Pod hřbitovem jsme
vyčistili přístupovou část, která to již vyžadovala a byly tím odstraněny i hřbitovní odpady
z doby minulé. Liberecký kraj potvrdil, že bude komunikace z Pěnčína na Příšovice
zahrnuta do projektu obnovy a potom možnost jejího předání obci s tím, že by se jednalo do
budoucna o účelovou komunikaci.
O minulém víkendu proběhl svoz kontejnerů, tak jste si mnozí zase odlehčili a snad
zase budou kontejnery na tříděný odpad zase po nějakou dobu plněny tím, k čemu jsou
určeny. Pořád jsou jedinci, kteří si to pletou. Naposled byl kontejner na hřbitově do
poloviny naplněn cihlami. Kolem vesnice věřím tomu, že ne vámi, jsou odhazovány odpady
typu mikrovlnná trouba, rádio, gauč s křesly apod. Je k nevíře, že toho jsou ještě v dnešní
době lidé schopni.
Ze strany správy silnic byly přislíbeny opravy výtluků, ale všichni víme, jak to chodí.
Já osobně s tím nic neudělám, a pokud tento stát bude hospodařit způsobem ve stylu
odstraňování nepoškozených svodidel po celé trase u silnice na Liberec, tak nebudeme mít
silnice v pořádku nikdy.
Jak jsem již informoval, pokračuje se na projektu obnovy návsi a s tím spojeným
zklidněním provozu, který se stává neúnosným. Na tomto uvolněném prostoru vybudovat
podélná parkovací místa pro návštěvníky obchodu a rodiče vykládající děti, které
„docházejí“ do školy autem.
Přeji vám všem lepší počasí a jste všichni srdečně zváni na akce pořádané v tomto
měsíci. Vaše návštěva a účast bude odměnou pro ty, kteří s přípravami tráví tolik času.
Počasí ovlivnit nelze.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
90 let paní Libuše Mizerová
65 let paní Hana Trosbergová
70 let paní Věra Šubrtová
60 let paní Dagmar Škrétová
65 let pan Jaroslav Šáral
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

POZVÁNKA:
Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín zve všechny příznivce na dětskou
hasičskou soutěž, která se koná 13. května od 9:00 hodin ve sportovním areálu.
Přijďte fandit naším nejmenším hasičům. Občerstvení zajištěno.
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO
6. 5. taneční
PO
8. 5. taneční
NE
14. 5. taneční
ST
17. 5. besídka ZŠ a MŠ Pěnčín
ČT
18. 5. školení MAS Achát
PÁ
19. 5. taneční – věneček

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Připravuje na sobotu 24. června 2017 zájezd do Veltrus na „slavnost růží“ a prohlídku
zámku a do Mělníka na exkurzi do areálu zahradnické školy. Zájemci se mohou přihlásit do
pátku 2. června 2017 na obecním úřadě v Pěnčíně se zálohou 100,-Kč. Bližší informace
uveřejníme v červnovém zpravodaji.

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
CVIČENÍ JÓGY pokračuje v pátek 12. května v MŠ v 16.30 hodin
ZPRÁVY ZE STŘÍŽOVIC:
V sobotu 13. 5. 2017 se koná UPOCENEC, tradiční cyklistický závod "Střížovice – Ještěd a
zpět". Start ve 14:00 ze dvora statku ve Střížovicích č. p. 11.
Zároveň se od 19:00 večer 13. 5. 2017 bude tančit ve stodole – jarní SHD aneb Střížovické
hudební dostaveníčko. Představí se kapely "Krásné nové stroje" a "KRAKATIT".
Občerstvení zajištěno.
Více na www.1strizovicka.cz

AKCE „POJĎTE SI HRÁT“
Mikroregion Jizera pořádá v pátek 26. 5. 2017 od 9.00 hodin ve sportovním
areálu v Pěnčíně pro děti mateřských škol v regionu společnou akci „Pojďte si
hrát“. Tato akce se koná pouze za příznivého počasí.
KÁCENÍ MÁJE
Obecní úřad v Pěnčíně, Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně a Sokol Pěnčín
Vás srdečně zvou na každoroční KÁCENÍ MÁJE, které se bude konat v sobotu
27. 5. 2017 od 19.00 hodin ve sportovním areálu. Občerstvení zajištěno – víno,
pivo, limo, buřty z udírny.
Živá hudba – skupina ADAPTACE.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Finanční úřad pro Liberecký kraj jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákon č.
280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 28. 4. 2017 do dne 29. 5. 2017
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí a středa
od 8.00 do 16.00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.
789972/17/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité
věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního
finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních
úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.
1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz .

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Předposlední měsíc školního roku nadešel. Je plný akcí ale i učení. Děti se připravují na
vystoupení na besídce, která se koná 17. 5. od 16 hodin v KD v Pěnčíně. Všechny vás srdečně
zveme a těšíme se na vás. Snad se nám vystoupení povede. Součástí této akce je i
minijarmark, na kterém vám děti z MŠ i ZŠ nabídnou k zakoupení drobnosti vlastní
výroby.
Jako odměnu za celoroční píli dostaly děti ze ZŠ a starší děti z MŠ od obecního úřadu
v Pěnčíně vstupenky do divadla Hybernia v Praze na muzikál „Alenka v kraji zázraků“.
Děti se pojedou podívat i na historický pořad s názvem „Císař Karel IV. přijíždí na hrad.“
Protože květnové počasí bývá již více nakloněno i ke sportovním akcím čekají na žáky ZŠ
různá atletická klání, ale i zábavná sportování.
Děti z MŠ jsou v pohybu skoro každý den na zahradě, ale 26. 5. se společně s dětmi celého
Turnovska sejdou ve sportovním areálu naší obce, kde stráví při hrách a soutěžích celé
dopoledne.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na shledanou na besídce.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ:
CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE Z EU V ROCE 2017?
MAS Achát oznamuje, že SCLLD MAS Achát pro období 2014-2020 byla schválena.
První výzvy už v červnu 2017:
- Op Z – prorodinná opatření, kvalitní a dostupné sociální služby
- IROP – dopravní infrastruktura, celoživotní vzdělávání, zaměstnanost
- PRV – investice do zemědělských podniků, podpora drobného podnikání v obcích
Bližší informace naleznete na stránkách www.mas-achat.cz, nebo na telefonu 776 695 828.
Školení pro žadatele proběhne dne 18. 5. 2017 od 10 hodin v KD Pěnčín u Liberce.

NABÍDKA:
Prodej chovné drůbeže dne 16. 5. 2017 v 16,30 hod. na návsi před benzínkou.
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18týd.
cena: 120-180,-Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
stáří: 12-18týd.
cena: 120-180,-Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)
stáří: 12-18týd.
cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci
stáří: 12-18týd.
cena: 120-180,-Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
stáří: 1-3týd.
cena: 80-90,-Kč
Moularden (kříženec pižmové a peking. kachny) stáří: 1-3týd.
cena: 80-90,-Kč
Kačeny barbarie (francouz. hybrid piž. kačeny)
stáří: 1-3týd.
cena: 120-130,-Kč
Husy bílé
stáří: 1-3týd.
cena: 150-160,-Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
stáří: 6-8týd.
cena: 260-300,-Kč
Holokrčky
stáří: 1-3týd.
cena: 60-80,-Kč
Kalimera (selské brojlerové kuře)
stáří: 1-3týd.
cena: 60-80,-Kč
Brojlerová kuřata
stáří: 1-7dní
cena: 20,-Kč
Perličky
stáří: 1-6týd.
cena: 90-140,-Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,588 05 Dušejov,
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po-pá 15hod,
gallusextra@centrum.cz
Další akce na jednotlivé prodeje a novinky sledujte též na www.prodej-drubeze.cz

PŘIPRAVUJEME:
NE 11. června sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 3. 2017
tř. 1 Daňové příjmy
tř. 2 Nedaňové příjmy
tř. 3 Kapitálové příjmy
tř. 4 Přijaté transfery
Příjmy celkem
tř. 5 Běžné výdaje
tř. 6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování

schválený
rozpočet
6 886 000
911 000
5 000
123 000
7 925 000
8 335 000
4 709 990
13 045 000
5 120 000

úprava
rozpočtu
6 886 000
911 000
5 000
123 000
7 925 000
8 335 000
4 709 990
13 045 000
5 120 0000

plnění
1 958 122,17
375 327,38
0
378 833
2 712 282,55
1 674 835,36
145 200
1 820 035,36
892 247,19
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