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Naši jubilanti v měsíci květnu
paní Adamová Marie
paní Žáková Jaroslava
paní Eichlerová Eva
paní Zbořilová Pavlína
pan Podzemský Michal

70 let
55 let
50 let
45 let
40 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Výlet pro seniory
Společně s Obecním úřadem v Kobylech jsme připravili tradiční výlet pro naše
seniory. Na programu je prohlídka Letiště Václava Havla a dále návštěva hradu
Křivoklát. Termín: úterý 12. června, odjezd autobusu v 7:30 hodin z Nechálova a
Havlovic, cena výletu je 350,- Kč (zahrnuje vstupné a oběd). Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě do 8. června. Při přihlášení je nutné nahlásit číslo občanského
průkazu včetně data narození a zaplacení výletu.
Výlet do Mirakula
Obec připravuje pro děti výlet do Mirakula do Milovic, který se uskuteční v sobotu 9.6.
2018, odjezd bude od OÚ v 9:00, návrat cca v 18:00. Přihlásit se můžete na OÚ od
15.5. do 4.6. 2018. Při přihlášení žádáme zaplatit 100,- Kč za osobu.
Děti pouze s doprovodem.
Poplatek ze psů a za odpady
Jsou mezi námi ještě tací, kteří zapomněli zaplatit poplatek ze psů nebo za
odpady. Žádáme je, aby tak učinili co nejdříve !!! DĚKUJEME
Audit účetnictví na OÚ
V dubnu byla provedena kontrola hospodaření naší obce za rok 2017, paní auditorka
shledala vše v pořádku.
Uzavření prodejny
Prodejna v obci byla uzavřena 9.5. 2018. Nový nájemce by měl prodejnu znovu
otevřít začátkem června.

Nová ředitelka ZŠ a MŠ
Vzhledem k tomu, že paní ředitelka Mgr. Zdeňka Piflová odchází do důchodu, bylo
nutné vyhlásit konkurz na ředitele naší ZŠ a MŠ. Konkurz proběhl v dubnu za účasti
zástupce z Krajského úřadu Libereckého kraje, České školní inspekce, ZŠ Kobyly odborník v oblasti státní správy, zástupce pedagogických pracovníků školy, zástupce
školské rady a zástupců zastupitelstva obce. Novou ředitelkou byla jmenována
Mgr. Iva Koťátková od školního roku 2018/2019.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní ředitelce Piflové za krásných šestnáct let
poctivé a svědomité práce, která nebyla vždy jednoduchá. Přejeme ji pevné zdraví,
hodně elánu a optimismu. Doufáme, že jako paní učitelka zůstane v naší škole i
nadále.
Přistavění kontejneru na bio odpad
Vzhledem k tomu, že se nám mnohonásobně zvýšil počet zájemců, kteří potřebují
odvézt odpad ze zahrad, ale bohužel časově to již není možné. Z toho důvodu
umístíme kontejner ve středu 16.5. od 15:00 ke staré hasičské zbrojnici a 19. a 20. 5.
na Habřinu do nové ulice. Zde můžete umístit odpad ze zahrad, upozorňujeme pouze
BIO! Pokud bude zájem, budeme kontejner přistavovat častěji a na další místa
v obci.
Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
v tyto dny odpočívat své motorové stroje (sekačky, křovinořezy, apod.).
Děkujeme
Akce v okolí:
Svijany – 26. května od 13:00 – hasičská soutěž
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 26. 5.
2018 od 19.00 hodin ve sportovním areálu. Občerstvení zajištěno – víno, pivo, limo,
buřty z udírny. Živá hudba – skupina ADAPTACE. Vstupné dobrovolné.

