NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
KVĚTEN 2022
NAŠI JUBILANTI
94 let pan Vochvest Bohumír
70 let pan Jaroslav Šáral
70 let paní Hana Trosbergová
65 let paní Dagmar Škrétová
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

KNIHOVNA bude v květnu otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků se uskuteční v sobotu 7. 5. 2022 na Státním zámku Sychrov v 11:00 hodin.
Rodiče obdrží včas na slavnost pozvánku. Noví občánci dostanou věcný dárek a na památku
fotografie, které hradí obecní úřad. V roce 2022 budou přivítání Prokop Štěpán, Kolomazník Patrik,
Hendrichová Eva, Šulc Adam, Kozderka Vojtěch, Lysická Zora, Laššo Armin.

VÝLET ZAHRÁDKÁŘI
Spolek zahrádkářů v Pěnčíně pořádá v pátek 27. 5. 2022 zájezd do východních Čech.
Plán výletu: Úpice- návštěva Musea Venkova
Broumov- prohlídka Broumovského kláštera
Česká Skalice- návštěva zahradnictví Hrabík
Milovice- Motorest, zastávka na večeři (asi v 17: 30 hod.)
Odjezd v 7:00 hodin z pěnčínské návsi.
Zájemci se mohou přihlásit do pátku 13. května 2022 na OÚ v Pěnčíně u paní Lenky Glosové se
zálohou 200,- Kč.

POZVÁNKA
SDH Soběslavice zve všechny přátele dobré zábavy na posezení při pěkné hudbě a bohatém
občerstvení do Soběslavic. Akce se koná 1. 5. od 14 hodin. Účastníci se mohou projít i v průvodu,
který vychází ve 13:30 od výrobny plastů.
K tanci i poslechu bude hrát skupina SUNSET COUNTRY FOLK.
Těšíme se na vaši návštěvu.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Čas kvapí a je tu opět květen. V dubnu proběhl zápis do ZŠ. Bylo přijato 14 dětí, ale několik
rodičů žádá pro své dítě o odklad školní docházky. Konečný počet budoucích prvňáčků ještě
neznáme. Děti z našich školských zařízení se zapojily do úklidu okolí školy, školky i obce. Žáci ZŠ
využili některých aktivit pořádaných školou a např. při výletech turistického kroužku, nebo při
návratu ze sportování v Radimovicích cestou sbírali odpadky poházené po příkopech. Těmito svými
počiny oslavily den Země.
V květnu budou obě školská zařízení pilně pokračovat ve své práci, kterou učitelky dětem
zpříjemní pobyty v přírodě, popřípadě návštěvami některých kulturních akcí. Žáci ZŠ budou i
v tomto měsíci jezdit na kurz plavání. Pojedou do Turnova poměřit své síly s jinými školami v atletice.
Čtvrťáci pojedou na dopravní hřiště v Turnově, kde se pokusí složit své první řidičské zkoušky a to
na jízdní kolo.
V neposlední řadě zveme všechny čtenáře zpravodaje na minijarmark, který se bude před
školou konat ve čtvrtek 19. 5. od 10:00 do 15:00. Zde si budete moci zakoupit drobnosti i nějaké
sazeničky. Svým nákupem podpoříte další aktivity školy.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023
Ředitelka Základní a mateřské školy Pěnčín, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pěnčín, okres Liberec,
příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s §34 zákona č. 561/2005 Sb., zákon o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanovila termín a místo konání
Zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pěnčín pro školní rok 2022/2023 takto:
Termín: 5. května 2022 (čtvrtek) v době od 9:00 – 15:00 hod
Místo: Mateřská škola Pěnčín 109, 463 45 Pěnčín
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- je možné si vytisknout z webových stránek školy
- je možné si vyzvednout v mateřské škole, vyplněnou pak odevzdat v den termínu zápisu
- vyplnit v den termínu zápisu v Mateřské škole, potvrzení o očkování dodat
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií:
- děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
- děti narozené do 31. 8. 2019 (dle data narození od věkově starších), které mají trvalý pobyt ve
školském obvodu spádové mateřské školy obce Pěnčín (včetně jeho přilehlých částí: Albrechtice,
Červenice, Kamení, Střížovice, Vitanovice, Zásada) a obec Čtveřín - Doubí a Vlastibořice
- děti narozené do 31. 8. 2019 (dle data narození od věkově starších), které nemají trvalý pobyt ve
školském obvodu spádové mateřské školy obce Pěnčín (včetně jeho přilehlých částí: Albrechtice,
Červenice, Kamení, Střížovice, Vitanovice, Zásada) a obec Čtveřín - Doubí a Vlastibořice
- děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (emočně zralé), které mají trvalý pobyt ve školském
obvodu spádové mateřské školy v Pěnčíně (včetně jeho přilehlých částí: Albrechtice, Červenice,
Kamení, Střížovice, Vitanovice, Zásada) a obec Čtveřín – Doubí a Vlastibořice
- děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (emočně zralé), které nemají trvalý pobyt ve školském
obvodu spádové mateřské školy v Pěnčíně (včetně jeho přilehlých částí: Albrechtice, Červenice,
Kamení, Střížovice, Vitanovice, Zásada) a obec Čtveřín - Doubí a Vlastibořice
Upozornění: O přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod
přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy, na veřejné desce před mateřskou školou a na
nástěnce v MŠ a to po dobu nejméně 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 20. 5. 2022

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.
-

OZNÁMENÍ O POŘÁDÁNÍ LETNÍHO POBYTOVÉHO TÁBORA
MS Hlubočice pořádá letní pobytový tábor od 1. 7. do 8. 7. 2022, přihlášky lze podávat od 2. 5. 2022.
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 8. 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:
-

elektro
stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
3. NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.

KONTEJNERY NA ODPAD
V pátek 13. 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.
POZVÁNKA NA KÁCENÍ MÁJE
Sbor dobrovolných hasičů a obec Pěnčín Vás srdečně zvou na tradiční kácení
máje, které se uskuteční v sobotu dne 28. 05. 2022 od 20:00 hodin ve sportovním areálu.
Bohaté občerstvení zajištěno – víno, pivo, limo, vuřty z udírny atd.
K tanci a poslechu nám zahraje kapela Adaptace.
Těšíme se na Vás.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 3. 5. 2022
OD 7:00 DO 17:00
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Pěnčín (okres Liberec)
 část obce Albrechtice
č. p. 1-6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29
č. ev. 3, 7
 část obce Červenice
č. p. 1, 2, 7, 9, 11
č. ev. 3, 5, 6, 8
 část obce Kamení
č. p. 1-6, 8-12, 14, 16, 19, 20, 22, 24
kat. území Kamení (kód 719161): parcelní č. 101/1, 109/4, 561/1, 592/1, 592/10, 705
 část obce Pěnčín
č. p. 64
 část obce Vitanovice
č. p. 25
 část obce Zásada
č. p. 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20
č. ev. 2, 4

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 10. 5. 2022
OD 7:00 DO 18:00
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Pěnčín (okres Liberec)
 část obce Červenice
č. p. 12, 13, 14, 16-26, 29,31
č. ev. 9
 část obce Kamení
č. p. 13
kat. území Kamení(kód719161): parcelní č. 39/6

POZVÁNKA
Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o „KOTLÍKOVÉ
DOTACE“ v Turnově dne 25. 5. 2022 od 15 hodin na Městském úřadě, A. Dvořáka 335, zasedací
místnost č. 215.
Dozvíte se:
 Jak o dotaci požádat
 Jaké přílohy doložit
 Informace k realizaci projektu
 Informace k podání vyúčtování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Finanční úřad pro Liberecký kraj jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zák.č. 280/2009 Sb.,
daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26. 4. 2022 do dne 26. 5. 2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 611604/22/2600-11460-507374, 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 2022.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního
ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech, jejich územních
pracovištích, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy
http://www.financnisprava.cz
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