NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ŘÍJEN 2022

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Upozornění na odstávku elektřiny dne 3. 10. 2022 od 9:00 do 18:30 hodin v lokalitě PĚNČÍN:
část obce Pěnčín
č. p. 1-48, 50-55, 57, 60, 62- 79, 81, 83-147, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 162
č. ev. 1, 5, 7
část obce Střížovice
č. p. 1-5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22
část obce Vitanovice
č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 13-18, 20, 21, 23, 24, 26, 27,28
č. ev. 1, 4
kat. území Pěnčín
parcelní č.: 99/1, 120/31, 120/32, 137/1, 140, 206/1, 758/2, 759/1, 759/3, 759/4, 759/5, 1021/2,
1058/1, 2025, 2081/1, 2081/2, 2489.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Upozornění na odstávku elektřiny dne 5. 10. 2022 od 7:30 do 17:00 hodin v lokalitě PĚNČÍN:
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 : parc. č. 101/1,109/4,109/06,362/5,561/1,592/1,592/10,611/6,705
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

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 8. 10.
SO 15. 10.
PÁ 21. 10.
ST 26. 10.

taneční prodloužená- Klub Mnichovo Hradiště
Hubertská zábava od 20 hodin, MS Hlubočice
divadelní představení od 19 hodin, DS Vojan z. s. Český Dub
ÚSP Kurovodice

NAŠI JUBILANTI
91 let paní Zdeňka Piflová
80 let pan Čestmír Mach
75 let paní Naděžda Nováková
60 let pan Jiří Tilšer
55 let paní Iveta Jírová
55 let paní Miroslava Skrbková
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou životní
pohodu.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ POŠTY V PĚNČÍNĚ
Dne 3. 10. 2022 bude pobočka České pošty v Pěnčíně uzavřena z důvodu plánovaného
přerušení dodávky elektřiny.

KNIHOVNA bude v říjnu otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.
POZVÁNKA NA ZÁBAVU
Myslivecký spolek Hlubočice vás zve na HUBERTSKOU ZÁBAVU dne 15. října od 20:00
hodin v KD Pěnčín. K tanci a poslechu hraje kapela LEVOU RUKOU BAND. Těšit se můžete
na dobré pivo, vytříbenou mysliveckou kuchyni, lidové ceny na baru a mysliveckou tombolu.
Vstupné 150,- Kč- vstupenky na místě.
Těšíme se na Vás

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní společnost Vojan z.s. Český Dub sehraje v pátek 21. 10. 2022 od 19:00 hodin
v kulturním domě Pěnčín bombovou akční komedii o téměř dokonalém zločinu „S hlavou
v oblacích“.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Jeden školní měsíc máme za sebou, ani nevíme jak. ZŠ k dnešnímu dni navštěvuje 45
dětí a MŠ 40 dětí. Všichni se snažíme jim pobyt v našich školských zařízeních co nejvíce
zpříjemnit.
Od října budou v provozu opět všechny kroužky, je jich sedm. V letošním roce jsme
opět uvedli do provozu i kroužek vaření. Další kroužek začne fungovat i pro předškoláky, kteří
budou chodit každou středu odpoledne do ZŠ. Vedoucí všech kroužků jsou z řad zaměstnanců
školy.
V loňském roce jsme tradiční turnaj v minikopané uspořádali v říjnu na hřišti.
Osvědčilo se nám to, a proto budeme letošní ročník pořádat také již v říjnu. Sjedou se u nás
zástupci škol z Radostína, Kobyl a Svijanského Újezda. Snad nám bude přát počasí.
Ve škole jako každý rok uspořádáme výstavku ovoce a zeleniny. Rádi bychom přivítali i
plody ze zahrad a polí všech, kteří by nám mohli něčím přispět k získání nových poznatků
v tomto oboru. Zároveň budeme rádi, když se na naši výstavku přijde kdokoliv z veřejnosti
podívat.
Úplný závěr měsíce a přechod do listopadu strávíme s dětmi ve škole i přes noc. Na tuto
akci bude pro děti připraven bohatý program.
V MŠ si také paní učitelky pro děti připravují různá rozptýlení. Jednou z četných akcí
bývá „Dýňobraní“. Často budou děti čas trávit venku v přírodě a společně poznávat houby a
podzimní plody. K ozvláštnění pobytu v MŠ přispějí i divadelní představení a jiné akce.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

PLATBA POPLATKŮ V LETOŠNÍM ROCE
Upozorňujeme na platbu za svoz komunálního odpadu a zároveň žádáme poslední dlužníky o
úhradu nejpozději do 14. října. Číslo účtu obce: 984857399/0800. Při neuhrazení v tomto
termínu budeme účtovat pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Voleb se zúčastnilo
Celkový počet zapsaných voličů
Celkový počet odevzdaných obálek

69%
560
387

Volební strana č. 1-Pro Pěnčín
1. Eliška Glosová
2. Pavel Kozderka
3. Kateřina Švancarová

Volební strana č. 2- Pěnčín 2022
1. Karel Bičík
2. Stanislav Šilhán
3. Lenka Horáková
4. Stanislav Šéfr
5. Jiří Plíva
6. Ivo Kozderka

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Voleb se zúčastnilo
Celkový počet zapsaných voličů
Celkový počet odevzdaných obálek
Michael Canov
Radka Loučková Kotasová
Martina Motshagen
Svatopluk Holata

60%
560
338

175 hlasů
77 hlasů
44 hlasů
32 hlasů

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast, květinové
dary i za slova upřímné soustrasti, na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým, panem
Zdeňkem Kozderkou.
Manželka Jitka s rodinou
Pěnčín čp. 8

SDĚLENÍ HOSPŮDKY V CHALOUPKÁCH VE SVIJANSKÉM ÚJEZDĚ
Vážení zákazníci, od 1. 10. 2022 jsme nuceni z provozních důvodů omezit otevírací dobu naší
restaurace. Pondělí 11 - 15hod, Úterý 11 - 21hod, Středa 11 - 15hod, Čtvrtek 11 - 15hod, Pátek
11 - 21 hod, Sobota 11 - 21 hod.
Tato otevírací doba bude, dokud se situace nevyřeší. Děkujeme za pochopení.
Tým Hospůdky v Chaloupkách

Usnesení z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 8. 9. 2022 v KD Pěnčín
usnesení č. 32/22/3
7/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 33/22/3
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení:
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101- komunikace – trvá
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
31/21/2- záměr prodeje pozemku, žadatel bude seznámen s prodejní cenou dle znaleckého
posudku č. 3550-15/2022, po ní bude rozhodnuto o případném prodeji; žadatel po seznámení
s prodejní cenou od žádosti o koupi obecního pozemku odstupuje- vypustit

33/21/2- rekonstrukce OÚ, termín ukončení posunut k 31. 8. 2022; rekonstrukce budovy OÚ
je dokončena a převzata; 15. 9. 2022 v 9:30 hodin proběhne kolaudační řízení- trvá
45/21/3- v návaznost na usnesení č. 58/21/4 budou žadatelé vyzváni, aby svoje požadavky
zkonkretizovali; po projednání žadatelé od žádosti odkoupení obecních pozemků odstupujívypustit
50/21/3-trvá
51/21/3- trvá
58/21/4- souvisí s usnesením č. 45/21/3; žadatel po projednání od žádost o koupi obecního
pozemku odstupuje- vypustit
64/21/4- dne 14. 9. 2022 ve 13:00 hodin zpracovatel předloží k projednání výchozí variantu
ÚP, ze které vyplyne další postup- trvá
13/22/1- trvá- projekt na zasíťování pařníků
15/22/2, 16/22/2,17/22/, 18/22/2, 19/22/2, 20/22/2, 21/22/2, 22/22/2, 23/22/2, 24/22/2,
28/22/2, 30/22/2, 31/22/2- vypustit
25/22/2- vypustit
26/22/2- prodej pozemku- trvá
27/22/2- prodej pozemku – trvá
29/22/2- trvá
usnesení č. 34/22/3
7/0/0
ZO schvaluje v návaznosti na usnesení č. 10/22/1(dotace na opravu komunikace p.p.č. 988/2), výběr
firmy STREET s.r.o., se sídlem Žďárek č. ev. 10, 463 44 Sychrov, zastoupená Ondřejem Pleslem a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
usnesení č. 35/22/3
7/0/0
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Slunce Všem, z. s., zastoupený Marcelou
Kurfirstovou, předsedkyní organizace, IČ 266 71 468, ve výši 20 000,- Kč, na vnitřní dovybavení
Odlehčovací služby a Centra denních služeb a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu
veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 36/22/3
7/0/0
ZO se seznámilo se žádostí manželů Mohelských Jitky a Lubomíra, bytem Vitanovice 14 o odkup
části pozemku p. č.1021/6 v k. ú. Pěnčín a souhlasí s vyhlášením záměru prodeje.
usnesení č. 37/22/3
7/0/0
ZO bere na vědomí žádost Michala Fryse, bytem Na Šumavě 4, Jablonec nad Nisou o směnu 43 m ²
části pozemku p. č. 26/2 za 43 m² části pozemku 162/1; odkup části pozemku p. č. 965/14; odkup
části pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Pěnčín a souhlasí s vyhlášením záměru prodeje a směny.
usnesení č. 38/22/3
7/0/0
ZO se seznámilo se žádostí o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s. a žádost neschvaluje.
usnesení č. 39/22/3
7/0/0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 3/2022 ve výši 377 370,- Kč v příjmech i výdajích.
usnesení č. 40/22/3
6/1/0
ZO schvaluje odměnu ve výši 15 000,- Kč místostarostovi obce panu Ing. Jaroslavu Šáralovi za
provedené práce pro Obec.
Diskuze:
- pan Fanta vznesl podnět na zatrubnění potoka v místě na výtoku Janůvky z obce
-pan starosta otevřel diskuzi ohledně nutnosti budoucího řešení kanalizace v obci
- paní Laššová nás seznámila s konáním a informacemi ze školské rady
- paní Švancarová vznesla dotaz k důvodů zrušení svozu dětí – na dotaz pan starosta
zdůvodnil zrušení svozu a s tímto, rozhodnutím seznámil starosty dotčených obcí.
- paní Laššová vznesla dotaz ke stádiu budoucí realizace knihovny v budově KD – pan Šáral
nás seznámil s předběžným návrhem.
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