NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ČERVENEC A SRPEN 2016
Vážení spoluobčané,
je tu prázdninový čas a s tím spojené školní prázdniny, dovolené. Všem školákům
přeji příjemné prožití a hlavně, aby si je užili se vším, co si již ve škole přáli. Vám
dospělým snad více klidu po tom ustavičném shonu. Prázdninami však život v obci
nekončí a pokračuje se dál. Co se týká akcí, tak na prázdninovou pauzu naváže až
podzimní výstava Svátek jablka. Proto shromažďujte v hlavě své nápady, čím by se dalo
přispět.
Vzhledem k tomu, že nebyla povolena instalace stop semaforu na vjezdu do obce,
tak budou na směru od Čtveřína a Svijanského Újezdu instalovány radary měřící
rychlost. Vím, že toto řešení není 100%, ale snad to pomůže vyřešit alespoň částečně
dopravní situaci. Pokud to nepomůže, bude se to muset řešit jiným způsobem. Vše je
však závislé na nás lidech.
Chtěl bych poděkovat organizátorům Posezení pod lipami na Kamenci. I přes
počasí, které zpočátku nevypadalo vábně, sešlo se dost lidí, kteří mají zájem se setkat.
Co se týká kontejnerového odvozu odpadu, tak byly doplněny kontejnery na PET
ve Střížovicích a Zásadě. Vzhledem k tomu, že ve Střížovicích nebyl obecní pozemek,
který by vyhovoval odvozu, tak po dohodě bylo vše uskutečněno na soukromém
pozemku. Děkuji majitelům pozemku za jejich vstřícnost a pochopení. Místo určitě
nehyzdí okolí a zaplněnost za několik dní používání svědčí o tom, že to bude využíváno.
Teprve ten, kdo odpad separuje, může potvrdit, že do té doby než začal třídit odpad, si
neuvědomoval, kolik toho vlastně jeho rodina vyprodukuje. Děkuji všem, kteří
podporují tuto jedinou cestu jak bojovat s odpadem. Ubývá snad těch
nenapravitelných, kteří dodnes neví, co do kterého kontejneru patří. Opakuji, železo se
shromažďuje v kontejneru, v bývalém areálu JZD.
Cesta od lipky ke Škrétovým je hojně využívána a dovolím si tvrdit, že svůj účel
plní. Na podzim budou dosázeny asi prozatím 3 ks stromů, které se neujaly.
Přeji všem ještě jednou příjemné prožití dovolených a prázdnin.
Karel Bičík, starosta obce
DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ BLANKY A DRAHOMÍRA ŤUKALOVÝCH
Dne 28. července 2016 uplyne šedesát let, kdy si řekli své „ano“ manželé Blanka a
Drahomír Ťukalovi z Pěnčína čp. 76. Přejeme jim ještě mnoho let plného zdraví a
radosti ze života.

NAŠI JUBILANTI
Červenec:

Srpen:

85 let paní Irena Hrubá
75 let paní Hana Glosová
70 let paní Hana Laurinová
65 let pan Milan Mlejnek

90 let pan Miloslav Hovorka
70 let paní Alena Valentová
70 let paní Marie Hanzlová
60 let paní Alena Kozderková
55 let paní Marcela Kurfirstová
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ST 17. – SO 27.8. Taneční klub Koškovi Liberec

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se koná ve čtvrtek 14. 7. od 19.00 hodin v salónku restaurace v Pěnčíně.
Program: Zahájení, schválení programu, zpráva o činnosti OÚ a ZO v době od
posledního veřejného zasedání, projednání probíhající přípravy-okres Turnov,
veřejnoprávní smlouva-Mikroregion Jizera, darovací smlouvy, veřejná zakázka na
dopravní automobil – výběrová komise, informace starosty, různé, diskuse, usnesení.

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD PĚNČÍN
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispívají dětem do naší kasičky drobnými
obnosy. Z vybraných peněz byl již zakoupen nábytek do dětského koutku, dále
omalovánky, balíčky na Mikuláše, společenské hry (pro starší děti). Plánujeme ještě
zakoupit nové pískoviště, plastové hravostí dětí nevydrželo☺.

Důležité sdělení: v období od 29. 7. do 7. 8. bude restaurace z důvodu řádné
dovolené uzavřena. Velmi děkujeme za pochopení.
Připravujeme:
- během letních prázdnin – tématické večery s akcemi na míchané nápoje
- v měsíci září – tradiční posvícení
- v měsíci říjnu koncert v restauraci
Dále bychom chtěli poděkovat všem za přízeň k naší restauraci a budeme se těšit i
nadále.
Na případné informace a přání či jiná sdělení se můžete obrátit na naše stránky
Facebook.com/kdpencin.natrestny, nebo e-mail: natrestny@seznam.cz, či telefonicky
čísla 731 326 777, 605 361 453.

SVOZ K LÉKAŘI O PRÁZDNINÁCH
Kdo bude mít zájem během měsíce července a srpna o dovoz k lékaři vždy v pondělí
nebo ve středu je nutné toto nahlásit osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na číslo
482 725 300 nebo 607 954 407. Děkujeme.

DOVOLENÁ MUDr. TRNĚNÝ
Od 4. 7. do 15. 7. bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu řádné dovolené uzavřena.
Sestra bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

DOVOLENÁ „U KREJCARŮ“
Řeznictví a uzenářství „U Krejcarů“ bude z důvodu řádné dovolené uzavřeno od 25. 7.
do 30.7. Prodej bude opět zahájen 2. 8. Děkujeme za pochopení.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena tyto středy: 13. a 27. července a 10. a 24. srpna vždy od 14 do
17 hodin.

ZPRÁVA TJ SOKOL PĚNČÍN
Zahájení soutěže o kopané v sezóně 2016-2017 je stanoveno na den 21. srpna 2016. Po
rozlosování Vám podáme včas rozpis soutěže. Víme jen, že domácí zápasy budou vždy
v sobotu. Doba začátků bude včas oznámena.
Jak jistě víte, máme na hřišti automatickou závlahu. V poslední době došlo k poškození
trysek. Muselo se vyměnit 6 kusů, což pro nás znamená velkou finanční náhradu.
Žádáme proto rodiče, aby upozornili své děti na skutečnost, že nesmí svévolně zasahovat
do zařízení. V případě zjištění poškození viníkem, budeme nuceni požadovat náhradu.
Děkujeme Vám za pochopení.

PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Na naší ZŠ jsme 30. 6. ukončili další školní rok. Průběh školního roku se nijak zvlášť nelišil
od těch předešlých. Kromě běžné výuky jsme pro děti pořádali různé vzdělávací akce a
výlety.
Nacvičili jsme program na dvě školní besídky s kladnou odezvou. Děti se zapojily i do
nadačních akcí na pomoc nemocným dětem a na podporu léčených aktivit (hiporehabilitace).
Po celý školní rok zde fungovalo 7 zájmových kroužků a od pololetí se nám podařilo pro
zájemce sehnat i výuku hry na klavír. Naši žáci se zúčastnili i různých sportovních akcí. Při
porovnávání atletických výkonů s ostatními školami z Turnova a okolí jsme se ocitli v lepším
průměru. Ani naši absolventi, kteří již jeden rok navštěvují školy v Turnově a Kobylech si
nevedou dle zpráv špatně. Přes všechny klady tento školní rok neskončil pro naši ZŠ příliš
optimisticky.
V dalším školním roce nastanou ve škole určité změny. Paní učitelka Vocelová odchází na
mateřskou dovolenou a místo ní nastoupí paní učitelka Chomoutová. I přes setrvalý stav
žactva, který se i přes naše očekávání nezvýšil, budeme vyučovat žáky z většiny rozděleně ve
3 třídách. K možnosti výuky hry na klavír, přibyde i možnost výuky hry na flétnu.
Od září příštího školního roku budeme poskytovat rodičům službu hlídání dětí do 16:30 hod.
v případě potřeby.
V příštím školním roce určitě překonáme různá rozčarování, která nám závěr tohoto roku
přinesl a i nadále budeme úspěšně připravovat děti pro jejich budoucí život a to vše při
zachování přízně rodičů, obce a široké veřejnosti.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POZVÁNKY
SDH Soběslavice o prázdninách pořádá opět dvě akce, na které zve všechny příznivce
pěkné zábavy a dobrého jídla.
V sobotu 30. 7. se od 18 hodin v Padařovicích pod lipami koná posezení při dechovce
PLECHAŘINKA. Pro všechny návštěvníky bude připraveno, jako vždy, bohaté
občerstvení.
Za týden, to je 6. 8., bude pod lipami k tanci a poslechu hrát od 19 hod. hudba SUN SET
(hrají každým rokem v Soběslavicích na 1. máje). I tentokrát nebude chybět bohaté
občerstvení.

Obě akce se budou konat za každého počasí. Přijďte určitě i za deště, všechna místa
k sezení budou chráněna prostorným zastřešením.

HOSPODAŘENÍ OBCE PĚNČÍN K 30. 6. 2016
Příjmy

rozp.schv.

rozp.upr.

plnění

%

Dań z příjmu

3 555 000

3 215 000

1 796 814,31

55,9

DPH

3 000 000

3 000 000

1 580 469,84

52,7

Poplatky, odvody

51 000

51 000

38 367,14

75,2

Daň z nemovitostí

640 000

640 000

488 234,06

76,3

Neinvestiční transfery

122 700

122 700

61 350

50

Pěstební činnost

50 000

315 000

313 067

99,4

Kultura

270 000

337 000

168 550

50

Tělovýchova
Bydlení, KS, pohřebnictví

15 000
107 000

15 500
111 000

6 820
44 765

44
40,3

Sběr a svoz KO

355 000

355 500

293 968,50

82,7

Ost.služby pro obyvatelé

50 000

50 000

0,00

Požární ochrana

15 000

15 000

0

Činnost místní správy

2 500

5 500

3 966

72,1

Finanční operace

45 000

45 000

328,12

0,7

Ostatní činnosti

2 000

2 000

0

Příjmy celkem

8 280 200

8 280 200

4 796 699,97

57,9

Výdaje

rozp.schv.

rozp.upr.

plnění

%

30 000

42 000

9 452

22,5

5 004 000

5 004 000

0,00

Dopravní obslužnost

60 660

60 660

60 660

100

ZŠ a MŠ, PO

808 000

808 000

480 000

59,4

Kultura

782 000

862 000

208 593,50

24,2

Tělovýchovná a zájmová čin.

475 000

510 000

256 091,10

50,2

Byt. a nebyt.hosp. VO

545 000

545 000

61 615,00

11,3

Pohřebnictví

29 000

29 000

10 137

32,4

Komunální služby a ÚR

941 000

1 141 000

368 892

32,3

Sběr a svoz KO

545 000

545 000

262 950

48,2

Péče o vzhled obce a zeleň

90 000

90 000

4 401

4,9

Ost.služby pro obyvatelstvo

185 000

170 000

51 730,70

30,4

Ochrana obyvatelstva

120 000

120 000

0

Požární ochrana

110 000

114 000

80 491,13

Zastupitelstvo obce

880 000

899 000

404 613

45

Místní správa

891 000

896 000

448 470,76

50,1

Finanční operace

44 540

44 540

7 984,60

17,9

Ostatní činnosti

680 000

340 000

137 008

40,3

12 220 200
3 940 000

12 220 200
3 940 000

2 853 089,79

23,4

Pěstební činnost
Silnice

Výdaje celkem
Financování

70,6
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