NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ČERVEN 2016
Vážení spoluobčané,
s ohledem na současný vývoj a nejbližší předpovědi o počasí bych vás chtěl
požádat o dodržování bezpečnosti z hlediska vzniku požáru. Sucho zejména v lesích je
markantní. Zdrojů vody ubývá a deficit spodní vody narůstá každým rokem.
Kolem obce se snažím vytvořit ucelenou síť cest a propojit tak jednotlivé osady.
Přibývá počet lidí, kteří těchto cest využívají ke každodenní procházce, učení dětí jízdě
na kolech nebo cyklistické projížďce. Jsou zde rozmístěny lavičky s odpadkovými koši,
které však díky některým funkci neplní. Např. Na Zadlouži před lavičkou je plno vajglů
a koš je vedle. V dohledné době zde přibyde ještě stůl jako na cestě z Vitanovic na
Dubina. Posezení s výhledem na obec při pohledu na větrem rozvlněné travní porosty
s kvetoucími kopretinami a poslechu odbíjejících hodin uklidní snad každého v této
uspěchané době.
Chtěl bych poděkovat těm, kteří zareagovali na výzvu shromažďování
historických materiálů k připravované publikaci. Je to jen začátek a sběr materiálů trvá
nadále. Po oskenování vám budou materiály vráceny.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
55 let pan Milan Ješke
50 let paní Marcela Mohelská
50 let pan Petr Šulc
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a dobrou životní pohodu.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PA 3. 6. – taneční – věneček
SO 25. 6. AGRO RUBÍN, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada

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 12. června od 11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí

-

domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na hubení plevelů a škůdců atd.) VŠE ŘÁDNĚ
OZNAČENÉ!!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny ledničky, drobné elektrozařízení,
zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- odpad stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla,
směsi atd.
1. Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. JE
ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ
SBĚRNY!!!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ
PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

POZVÁNKA NA KAMENECKÉ LETNÍ SLAVNOSTI „POD LÍPAMI“
Všechny Vás srdečně zveme na již šestý ročník letních slavností na KAMENCI, které se
konají v sobotu 2. 7. 2016 od 15,00 hod.
Milí a drazí sousedé přijďte si s námi posedět, popovídat a společně si zavzpomínat.
…. nebojte se jídla a pití bude dosti, přivítají Vás tu známí hosti : ctihodní pánové pan
Pivo Svijanský, pan Buřt Pečený možná i Špíz Rožněný a sestry Běla a Červeňa Vínové.
Těšíme se na Vás.

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
Objednávky přijímá Martina Šindlerová (Primásková) na adrese Pěnčín čp. 101, tel.č.
604 527 666. Cena 200 Kč.

PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Na úvod velmi děkujeme všem, kteří podpořili děti obou našich školských zařízení svou
návštěvou školní besídky. Děti se snažily a předvedly pěkné výkony. Váš zájem a odměna
potleskem je vždy nadchnou a dodají chuť do další práce. Děkujeme také za podporu našeho
školního jarmarku.
V letošním roce nepojedou děti ze ZŠ na školu v přírodě, ale v posledním neúplném týdnu
budou podnikat jednotlivé výlety do blízkého, či vzdálenějšího okolí školy.
Návštěva zábavného parku Mirákulum se stala již tradicí našich školských zařízení. Tento
zábavný park je rozšířen o tzv. „Vodní svět“ a tak se dětem bude jistě líbit ještě více, než
v minulých letech. Červnový program našich žáků zpestří i různé sportovní akce.

Žáci 4. ročníku opět uspěli na zkouškách mladého cyklisty bez ztráty bodů. I v dosud
absolvovaných atletických závodech se naši žáci nemusí za své výsledky stydět.
Program naší školy se snažíme ve výuce i v mimoškolních akcích připravit co nejpestřejší a
snad se nám to i daří. Podle odezvy našich bývalých žáků, kteří odešli do 6. tříd do škol
v Turnově, jsou naši žáci připraveni dobře a v nových školách neměli žádné větší problémy se
zvládáním učiva. Když se naši „absolventi“ přijdou do školy pochlubit svými novými úspěchy
nebo si naopak postěžovat na případný nezdar, rádi toto uvítáme. Je to pro nás zpětná vazba a
výzva ke zlepšení naší práce.
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 19.5.
Usnesení č. 31/16/3
ZO schvaluje program jednání dle návrhu.
Usnesení č. 32/16/3
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s poskytnutím dotace na dopravní automobil pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Pěnčíně a schvaluje jeho plné dofinancování
z rozpočtu obce na jeho koupi.
Usnesení č. 33/16/3
ZO souhlasí se zveřejněním záměru koupě p.p.č. 173/2, o výměře 554 m2 v k.ú. Kamení.
Usnesení č. 34/16/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané nabídky na realizaci dětského hřiště na základě
poptávky a schvaluje pro realizaci dětského hřiště nabídku uchazeče:
Obchodní jméno
: Bonita Group Service s.r.o.
Sídlo
: Koráb 131, 666 01 Tišnov
Právní forma
: Společnost s ručením omezeným
IČ
: 27738795
Nabídková cena
: 199.152,00 Kč bez DPH (240.974,00 Kč včetně DPH)
Usnesení č. 35/16/3
ZO po projednání schvaluje koupi části p.p.č. 2116, trvalý travní porost o výměře 74 m² v k.ú.
Pěnčín, obec Pěnčín za dohodnutou cenu 1.480,00 Kč. Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 36/16/3
ZO schvaluje jako energetického poradce obce pana Karla Dufka zástupce firmy Optima
Energy.
JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Po většině států Evropy lze cestovat pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30. dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník,
není nutné přikládat fotografii, úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní pas, lze tento

předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2.000 Kč.

INZERÁT
Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR, v.v.i. hledá externí
spolupracovníky s výbornými komunikačními dovednostmi. Náplní práce je oslovování lidí
v místě bydliště a dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním
účelům. Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek k penzi, studiu,
mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se pohybuje kolem 600 Kč měsíčně. Jedná se asi o 5
rozhovorů v délce 30 minut měsíčně s finančním ohodnocením 160 – 180 Kč za jeden
rozhovor.
Nabízíme
- Smlouvu na dohodu o provedení práce
- Odborná školení
- Rozvoj Vašich komunikačních dovedností
- Dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností
- Zajímavou práci v pravidelných nekomerčních výzkumech
- Smysluplnou činnost, při které se můžete dozvědět více o české společnosti
Požadujeme:
- Věk alespoň 18 let
- Výborné komunikační dovednosti
- Pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup
- Zkušenost s tazatelskou činností výhodou.
V případě zájmu se prosím registrujte na webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás
kontaktujte na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či na tel.č. 210 310 585.
Více informací o naší práci najdete na webové stránce cvvm.soc.cas.cz

PROGRAM - SEDMIHORSKÉ LÉTO 2016:
18.6. SMOKIE – britská legendární kapela
30.6. Velká zebra anebo Jakže se to jmenujete? – Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava,
Kateřina Hrachovcová a další – divadelní představení
5. 7. Ondřej Havelka § jeho Melody Makers
8. 7. Duo Jamaha
12.7. JELEN
14.7. Poslední recitál Marty Kubišové
21.7. Aneta Langerová – Na Radosti 2016
28.7. Rodina je základ státu- Miroslav Etzler, Sabina Laurinová, Robert Trsťan a dalšídivadelní představení
4. 8. Honza Nedvěd – Návrat – 50 let na scéně
18.8. VYSAVAČ – Bohumil Klepl – One man show
28.8. Veselá Trojka
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