NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL
PĚNČÍNA

LISTOPAD 2018
Vážení spoluobčané,
máte před sebou listopadový zpravodaj, ale považuji za nutnost se
vrátit ještě jednou k průběhu měsíce října. Chtěl bych především
poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu příprav a potom samotného
průběhu 17. ročníku výstavy Svátek jablka. Díky jejich úsilí se výstava
podařila. Byl by to dlouhý výčet jmen žen, které napekly a každý den byly
k dispozici vždy čerstvé vzorky ochutnávky. Nerad bych na některou
zapomněl, proto tedy ještě jednou děkuji všem. Konec měsíce byl nesen
v duchu oslav 100. výročí založení Československa. I tyto oslavy se odrazily
v počtu návštěvníků výstavy - počet 1736 a k tomu velké množství dětí
přispělo k celkové atmosféře. Pěnčín, i když nemá výraznou památku ve
svém katastru, se zviditelnil prostřednictvím vyšlechtěné odrůdy jabloně
pod názvem Opál z Ústavu experimentální botaniky ve Střížovicích. Toto
jablko vynesené americkými kosmonauty na oběžnou dráhu zanechalo
českou stopu vedle našeho krtečka. Jsme malý stát, ale takové události nás
mohou jenom zviditelnit v očích těch velkých, kteří ještě mnohdy dnes
váhají nad tím, kde se náš stát nachází. Konec výstavy byl i přes nepřízeň
počasí ukončen vysazením naší lípy k 100. výročí dne 28. října. Všem, kteří
se tohoto zúčastnili, děkuji. Mnozí z nás tady již za několik let nebudou, ale
tato lípa bude odkazem pro další generace.
Měsíc listopad začal svými teplotními rekordy, které mají neblahý vliv
na vývoj v přírodě. Stromy kvetou, keře raší, jako kdyby bylo jaro.
Doufejme, že se to zlepší a přibude srážek pro snížení stále se zvyšujícího
deficitu. Obec čeká plánování rozpočtu na rok 2019 a s tím spojené
plánované akce, o kterých budete průběžně informováni. V novém volební
období přivítáme rádi vaše podněty pro realizování akcí. Ještě jednou
děkuji všem, kteří dokážou pomoci při konání akcí, a přeji klidný listopad.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
75 let pan Fanta Josef
70 let pan Louda Otto
60 let paní Retrová Miluše
55 let paní Kozderková Jana
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou
životní pohodu.

AKCE V KD
SO 10. 11. koncert CHINASKI
SO 17. 11. taneční - prodloužená
PÁ 30. 11. setkání seniorů

OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek 8. 11. a v pátek 9. 11. 2018 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELETŘINY
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Pěnčín dne
8. 11. 2018 od 7:00 do 15:00. Odstávka se týká pouze těchto čísel popisných: 10, 108, 11,
12, 134, 156, 25, 38, 5, 50, 59, 6, 7, 8, 9, 94, 95 a parc. č. 2081/1, parc. č. 2018/2.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Připomíná pro přihlášené na zájezd do Městského divadla do Jablonce nad Nisou na
úspěšnou londýnskou komedii „ Kočka v oregánu“, že se jede v pondělí 19. listopadu
2018 v 18:00 hodin z pěnčínské návse.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sdělujeme, že slavnostní vítání nových občánků se uskuteční na Státním zámku Sychrov
v sobotu 8. prosince 2018 v 10:00 hodin. Rodiče obdrží včas na slavnost pozvánku. Noví
občánci dostanou věcný dárek a na památku fotografie, které hradí obecní úřad. V roce
2018 budou přivítání Cerhová Anna, Šulcová Ema, Kozderka Matěj, Prokop Lukáš,
Bláhová Julie, Louda Ondřej.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme všechny pěnčínské seniory na tradiční předvánoční setkání, které se
uskuteční v pátek 30. listopadu od 17:00 hodin na malém sále Kulturního domu
v Pěnčíně. Hudba k tanci a poslechu zajištěna. Bohaté pohoštění. Vánoční nadílka. Svoz
a rozvoz je zajištěn obecním mikrobusem, který vyjede z Červenice v 16:15 hodin,
postupně zastaví v Kamení, Zásadě a Albrechticích. Poté zajede do Střížovic a
Vitanovic. Rozvoz zpět zajištěn.

PLATBA POPLATKŮ V LETOŠNÍM ROCE
Upozorňujeme na platbu za odvoz popelnice a zároveň žádáme poslední dlužníky o
úhradu nejpozději do 15. listopadu. Číslo účtu obce: 984857399/0800. Při neuhrazení
v tomto termínu budeme účtovat pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně tímto zveme všechny občany na mikulášskou nadílku, kterou letos pořádáme
v sobotu 1. prosince 2018, a to od 16:30 hodin v kulturním domě v Pěnčíně. Nejprve děti
přivítá Mikuláš, anděl a čerti s tradiční mikulášskou nadílkou. Poté se přesuneme před
kulturní dům, kde slavnostně rozsvítíme vánoční strom a společně zahájíme adventní
svátky. Na zahřátí Vám nabídneme svařené víno. Nebude chybět ohňostroj, vánoční
koledy a pro děti prskavky. V případě zájmu o mikulášskou nadílku se nahlaste a
objednejte si pro Vaše děti balíček v hodnotě 100,00 Kč do 28. listopadu 2018 na čerpací
stanici MT Oil s.r.o. u paní Zuzany Tomášové. Na letošní mikulášskou nadílku jsme
pozvali pouze hodné čerty, protože pěnčínské děti jsou jistě po celý rok poslušné.
Mikuláš s andělem se těší na nové básničky.
Těšíme se na Vás Mikuláš, anděl a čerti

CVIČENÍ JÓGY pokračuje ve čtvrtek 8. 11. v MŠ od 16.30 hodin.
KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
ZPRÁVY ZŠ A MŠ
Říjen byl pro naši práci ve škole trochu klidnějším měsícem. Nastává nyní
listopad a tento měsíc již tradičně bývá plný různých akcí. V letošním roce pojedeme
dokonce na dvě divadelní představení a to hned dva dny za sebou.
Jeden den se vydáme do Prahy do divadla Hybernia na představení Královna Kapeska.
V Praze také navštívíme Pražský hrad s komentovanou prohlídkou. Hned druhý den
vyrazíme na hudební představení Hradeckého hudebního divadla v Turnově Malý
princ. Kromě toho žáky čekají dvě sportovní akce, cestopisná přednáška, seznámení se
s prací sklářů.
Hned v úvodu měsíce si pro děti v MŠ paní učitelky připravily dílničky a ve škole
se žáci i vyspí a zúčastní se bohatého programu, který si pro ně vyučující připravili.
V rámci této akce proběhne i „Dušičkový průvod“ od budovy MŠ na místní hřbitov a
zpět. Děti se svými rodiči a prarodiči zde mohou zavzpomínat na své blízké, kteří již
nejsou mezi námi a mohou jim i zapálit svíčku. Akce se koná 1. 11. od 17 hodin, kdy
průvod vyrazí od MŠ. Při této akci se těšíme i na vaši účast.
V průběhu listopadu budeme muset také připravit program na besídku a
výrobky na minijarmark. Tyto dvě akce se budou konat 11. 12. I na ně jste již
v předstihu srdečně zváni.
Děkujeme všem příznivcům za jejich podporu a spolupráci, ale i za jejich podnětné
připomínky.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

ZPRÁVY ZE STŘÍŽOVIC
V sobotu 10. 11. 2018 se koná Střížovický "BRAŇÁK" pro děti všech kategorií (1-15
let).
Jedná se o třetí ročník akce pro děti, které nemají pro strach uděláno a nebojí se jít do
akce naplno.
Prezentace je od 9:00 a start v 10:00 ze dvora statku ve Střížovicích č. p. 11.
Děti budou vyrážet na cca 3 kilometrový okruh ve tří členných týmech - dětských
hlídkách, za doprovodu nejméně jedné dospělé osoby.
Na trati bude rozmístěno několik stanovišť: Vědomostní testík, HOD GRANÁTEM,
Střelba, dětský rambodrom, BLUDIŠTĚ.
Každá hlídka obdrží mapu trati a vydá se po fáborkách na cestu. Délka závodu cca 2
hodiny.
Startovné 150,-/tým.
Přihlásit se můžete dopředu na tel.: +420 732 756 519 - Petr Laššo.
Rodiče, nebojte se VLKA NIC a vyrazte se svými ratolestmi za dobrodružstvím.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás.
Více na www.1strizovicka.cz

UPOZORNĚNÍ
Svaz dobrovolných hasičů zve na členskou schůzi dne 14. 12. 2018 od 18:00 hodin na
hřišti v klubovně Sokola.
Bližší informace budou zveřejněny v příštím zpravodaji.

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 11. listopadu od 11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olej 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
Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. JE
ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY!!!
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Pěnčín
Voleb se zúčastnilo 61% voličů.
Celkový počet zapsaných voličů: 538
Celkový počet odevzdaných obálek: 318
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Karel Bičík
Ing. Pavel Král
Marcela Bradáčová
Eva Trosbergová
Jiří Plíva
Anna Laššová
Ing. Jaroslav Šáral
Jindřich Fanta
Marcela Beranová

244 hlasů
231 hlasů
205 hlasů
201 hlasů
197 hlasů
183 hlasů
182 hlasů
177 hlasů
168 hlasů

Pozvání
Hospůdka v Chaloupkách ve Svijanském Újezdě Vás srdečně zve na tradiční posvícení
ve dnech 10. -12. 11. 2018.
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