NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

BŘEZEN 2022
Vážení spoluobčané,
s urychleným nástupem jarního počasí jsme se dostali z covidových opatření. V mediích již
pomalu o covidu není slyšet, protože nás postihla další rána, kterou nikdo nečekal. Tou je nečekaná
agrese Ruska na Ukrajinu. Převážná část demokraticky smýšlejícího světa odsoudila tuto agresi a sdílí
soucit s touto zemí napadenou rozkazem jediného člověka. Žijeme si po celou dobu celkem v klidné době
a najednou se vše změní. Nelze než souhlasit s podporou a pomocí Ukrajině. Tento konflikt se týká i nás.
Oproti jiným letům se v naší oblasti projevují nezvykle vysoké teploty a s tím spojený rychlejší
rozvoj vegetace. Měsíc březen je každým rokem měsícem, kdy končí termíny pro podávání dotací. I naše
obec podala několik žádosti o dotace a nyní budeme čekat, jak dopadne jejich vyřízení.
Nepřetržitě se pracuje na rekonstrukci obecního úřadu a nyní se již dostáváme do situace, kdy na
budově skončily bourací práce a začínáme s instalacemi vody, elektriky, podlahy, střecha dospěla
k závěru. Začínáme s podlahami. Časový harmonogram držíme i přes těžkosti, které projektanti
nemohli tušit.
Jak jste všichni zaregistrovali, na hřišti padla lípa, kterou bylo v plánu po prohlídce pokácet.
Ostatní stromy v obci projdou kontrolou a údržbou jejich stavu.
Zpracovatel ÚP zpracovává zadání a rovněž se pracuje na zástavbové studii pařníků. Je toho
v současné době dost rozpracovaného a věřím, že to postupně dokážeme vyřešit i včetně nového
pronájmu restauračního zařízení.
Veškeré důležité informace vám předáváme prostřednictvím zpravodaje, úřední desky a
webových stránek.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
92 let paní Alena Bažantová
70 let paní Iva Trosbergová
60 let pan Miroslav Tomášek
50 let pan Jindřich Donát

92 let paní Jaroslava Johnová
65 let paní Libuše Burešová
55 let paní Radka Marková
50 let pan Rostislav Krátký

V březnu oslaví 55. výročí svatby – smaragdové, t. č. chalupář v osadě Kamení pan Josef Kutman
s manželkou. Tímto vzpomíná na své kamarády z okolí svého rodiště- hostinec u Altmanů-dnes parčík
před sokolovnou, Jaroslavu Tomsovou- Konopkovou, Josefa Thoře, Rudu Brože a Evu KozderkovouŠlézrovou. Pan Kutman oslavil dne 7. února 2022 80 let.
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 10. 3. 2022 od 19 hodin v ZŠ Pěnčín.
Program jednání:
Zahájení a schválení programu, inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021, žádost o finanční příspěvek,
rozpočtové změny, informace starosty, různé, diskuse, usnesení, závěr.

CENÍK ZA ODVOZ POPELNIC OBEC PĚNČÍN U TURNOVA ROK
240 l nádoba
1 x za 2 týdny
4 992,- Kč

2022

110/120 l nádoba 1x za 2 týdny
kombinovaný

2 496,- Kč
3 264,- Kč (pouze do 30. 4. 2022)

80 l nádoba

1x za 2 týdny
kombinovaný

1 664,- Kč
2 176,- Kč (pouze do 30. 4. 2022)

60 l nádoba

1x za 2 týdny
kombinovaný

1 248,- Kč
1 632,- Kč (pouze do 30. 4. 2022)

Pytle na odpad 60 l = 48,-Kč, 110 l = 88,-Kč.
Poplatek pro chalupáře a pro ty, kdo nemají u nemovitosti popelnici, činí za rok 2022
384,- Kč.

Kombinovaný svoz odpadových nádob bude umožněn pouze do 30. 4. 2022.
Od 1. 5. 2022 bude u všech nádob na komunální odpad umožněn pouze vývoz
1x za 14 dní.
Pro upřesnění zaplacení správných částek se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo 602 126 272
v úředních hodinách: pondělí 6:00-11:00 a 13:00-17:00
středa 6:00-11:00 a 13:00-16:00
Poplatek za prvního psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150,- Kč,
splatnost poplatku je do 31. května 2021.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800 jako variabilní symbol uvádějte vždy čp. nebo ev. č.
nemovitosti, za kterou poplatek platíte.

MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO ODPADU OD OBČANŮ V ROCE 2021
Hliník
Plastové obaly
Textil
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Jedlý olej a tuk

0,95 t
7,62 t
2,35 t
7,08 t
0,73 t
0,25 t

Papír a lepenka
Sklo
Biologický odpad
Železo a ocel
Směsný komunální odpad

5,32 t
14,16 t
112,8 t
2,71 t
109,17 t

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL PĚNČÍN
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své příznivce a členy na řádnou valnou hromadu, která se
koná v sobotu dne 19. března 2022 od 19 hodin na hřišti v klubovně TJ Sokol Pěnčín. Občerstvení je
zajištěno.

ZPRÁVY ZE ZŠ a MŠ
Letošní březen slibuje nejen delší dny, lepší počasí, ale také již méně omezení a více volnosti ve
styku dětí mezi sebou a v účasti na kurzech a jiných akcích.
Zdá se, že po dvouleté přestávce budou letos děti moci jezdit na kurz plavání. Začít by tento kurz měl
v dubnu. Dále snad konečně budeme moci navštívit s dětmi divadlo v Praze. Představení nám OÚ
objednal ještě v „době předkovidové“. Určitě se budeme snažit zpestřit dětem výuku různými dalšími
drobnějšími akcemi ve škole i v přírodě.
Již v předstihu oznamujeme, že se blíží termín zápisu do první třídy v ZŠ.
Zápis do první třídy ZŠ se bude konat 7. dubna, pravděpodobně mezi 14. a 16. hodinou. Jestliže
nenastanou žádná omezení, tak by k zápisu přišli rodiče i s dětmi. Rodiče s sebou budou potřebovat
občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad bude třeba doložit doporučení od
dětského lékaře a posudek pedagogicko psychologické poradny.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

.PRODEJ

SLEPIC

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 12. března 2022 v 16.15 hodin u OÚ v Pěnčíně nosné
kuřice, stáří 18 týdnů, cena 190,- Kč/ kus, barva červená a černá
Objednání je možné na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/







 16,30 Pěnčín /na návsi – před Benzínkou/

Výdej objednané drůbeže 28. 3. 2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří: 15-18týd.
15-18týd.
2-3týd.
2-3týd.
6-10týd.
1-7dní
1-3týd.

cena: 140-230,-Kč
140-230,-Kč
90-110,-Kč
160-190,-Kč
320-400,-Kč
30,-Kč
100-120,-Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Záměr pronájmu obecního bytu
Na úřední desce OU Radimovice je zveřejněn záměr pronájmu obecního bytu. Byt se v současné době
rekonstruuje, předpokládaný termín pronájmu je od 1. 4. 2022. Žádosti o pronájem zasílejte na OU s
označením "Pronájem bytu Radimovice" do 14. 3. 2022.
Komise nominovaná zastupitelstvem obce rozhodne o nájemci do 28. 3. 2022.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Pěnčín zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

Restaurace a ubytovna Pěnčín čp. 123
Předmět pronájmu:

Restaurace:

plocha
Restaurace
94,40 m²
Salónek u restaurace
24,71
Výčep
6,46
Kuchyně
54,74
Vinárna
50,80
Sklady, manipulační a ost.plochy 247,58

Ubytovna:
4 x pokoj dvoulůžkový vč. soc.zařízení
5 x pokoj šestilůžkový
1 x pokoj imobilní
recepce, kancelář, chodba, mandlovna prádla, sklad, sociální zařízení.
Vybavení restaurace, salónku, turistické ubytovny a kuchyně je majetkem obce (mimo drobného
kuchyňského nádobí a skla).
Nájemce hradí mimo vlastní nájem spotřebu el.energie, plynu, vody a dále odvoz a likvidaci
odpadů a drobné opravy a revize. Restaurace a ubytovna mají samostatnou plynovou kotelnu.

Doba pronájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
Na restauraci a ubytovnu stavebně navazuje budova malého a velkého sálu kulturního domu
s kapacitou 500 míst. Tyto prostory jsou v majetku obce, která je pronajímá zájemcům na jednotlivé
akce. V bezprostřední blízkosti jsou parkovací plochy s dostatečnou kapacitou.

Zájemci mohou zasílat písemné přihlášky do výběrového řízení do 31. 3. 2022 do 14.00
hod., k rukám starosty, Obecní úřad, 463 45 Pěnčín 62.
Obálku označte heslem „Restaurace a ubytovna“.
Požadovaný obsah přihlášky:
a) Představení svých dosavadních podnikatelských aktivit
b) Stručný popis podnikatelského záměru na využití pronajímaných objektů
c) Návrh na výši nájemného a formě úhrady
d) Platný živnostenský list, registraci firmy a doklad o bezúhonnosti
e) Možný termín začátku provozu pronajatých prostor
Hodnotící kritéria:
- Nabídková cena pronájmu
- Popis způsobu poskytování požadovaných služeb
- Reference o již poskytovaných službách.
Zájemci si mohou objekt prohlédnout po předchozí dohodě, tel. č. 482 725 300, 607 954 407, e-mail:
obecni.urad@pencin-obec.cz.
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je vždy 25. v měsíci, příspěvky můžete zasílat na email:
obecni.urad@pencin-obec.cz.
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