NAŠE VESNICE
ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ZÁŘÍ 2020

Vážení spoluobčané,
uplynuly dětské prázdniny, čas dovolených. Letošní rok je od jarních měsíců specifický
díky Covidu 19, který nás od tohoto období provází na každém kroku. Každý z nás si myslel,
že je všemu konec, že z nejhoršího jsme venku. Těžko se v tuto dobu něco plánuje dopředu a
sami vidíte, jak se ruší jednotlivé akce v sousedních obcích. Nejinak je tomu i u nás. Na měsíc
září v souvislosti s výročím narození Václava Laurina jsme plánovali vydání knihy o Pěnčíně.
Kniha, dá se říci je zkompletována, ale vše uvázlo na zdravotním stavu sazeče, který má na
starost samotný tisk. Vše se v tomto roce stihne, ale nebude to v září. O samotném posunu
termínu budete včas informováni. S ohledem na současný stav rušíme pouť a letošní ročník
výstavy. Možná, že se někomu toto rozhodnutí zdá předčasné, ale rozhodl jsem se k tomu po
vyhodnocení situace, kterou nedokáže nikdo s určitostí vyhodnotit. Za rok snad bude celá
situace stabilizována a pod větší kontrolou. Názory jsou na to různé, ale pro letošní rok tomu
dáváme stop.
Jako všechny vlastníky lesů, tak i nás provází kůrovcová kalamita, kdy není týdne, aby
nebyl, zaznamenám další výskyt napadených stromů. Zájem o dřevo není, těžaři nejsou a o
ceně se snad nedá ani mluvit. Snad to opravdu neskončí s posledním smrkem v oblasti.
S projektanty pokračujeme na obnově návse. Neustále se naráží na další požadavky,
jako přesné zaměření sítí. V současné době zejména kanalizace, kterou je třeba zaměřit a
zkontrolovat v jakém je stavu a zda odpovídá budoucím požadavkům. To samé se týká
vodovodu z roku 1927, který je třeba vyměnit. Ten sice slouží bez větších poruch, oproti tomu
plastovému ze 70. let, kdy naposledy na rozmáčeném poli „utopili“ Škrétovi kombajn. Tento
úsek přivaděče do obce si žádá o výměnu jako první.
Co se týká vašich požadavků na zmírnění rychlosti v různých úsecích obce, tak to nelze
řešit příčnými prahy, nadměrným počtem dopravních značek, ale především ukázněností nás
všech. To, co nás všechny tíží, je stav komunikací. Ty krajské budou dle sdělení v brzké době
opraveny záplatami. Ty naše obecní necháme zase nejhorší úseky vyspravit a na další
zpracovat plán jejich oprav.
Co se týká začátku nového školního roku, tak do něj škola vstupuje s novou rekuperací
vzduchu, která se stihla nainstalovat v poslední srpnový den a od 1. září bude v provozu.
Doufám, že i když se mírně zmenšil prostor, tak se tato investice za více než 1.000 000,- Kč
projeví na zlepšení prostředí v učebnách. Pokud dojde na předpokládané schválení dotace,
tak budou náklady pro obec přijatelné. Zkušební provoz a doladění nastavení samotných
jednotek ukáže účinnost tohoto systému.
To je v kostce o dění v obci vše. Dětem do nového školního roku a vám všem do dalšího
období přeji hodně trpělivosti.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
75 let pan Václav Polák
70 let paní Jitka Andělová
70 let paní Ludmila Kudrnáčová
65 let pan Jiří Černý
55 let pan Petr Košek
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, spokojenost
a pevné zdraví.

POZVÁNKA
Dne 5. 9. 2020 dopoledne přibližně v 10 hodin, projede částí obce Kamení (kolem domu
Václava Laurina), sedmý ročník veteránské akce „ŠKODA CLASSIC TOUR“. Vyjížďky se
zúčastní zhruba 130 historických vozů všech značek, včetně přibližně 15 exponátů ze ŠKODA
MUZEA.
Pro zpestření posádek i diváků se zde bude plnit test přesnosti. Start bude u domu Václava
Laurina, cíl na nedaleké točně u kapličky- v Zásadě. Jedná se o předem určený úsek, který má
daná posádka se svým vozem projet co nejpřesněji podle určeného času, přičemž se jí
přesnost tohoto průjezdu měří na setiny sekundy přesně a za každou odchylku dostává
posádka trestný bod. Nejedná se tedy o rychlostní zkoušku, ale o zkoušku přesnosti.
Všichni příznivci veteránů jsou srdečně zváni.

ZRUŠENÍ VÝSTAVY
S ohledem na aktuální stav a vývoj epidemiologické situace a po zralé úvaze rozhodl Obecní
úřad v Pěnčíně o zrušení 18. ročníku regionální výstavy „Svátek jablka“.
Děkujeme všem za pochopení.

POUŤ A POSVÍCENÍ
Pouť připadá na neděli 20. září, ale vzhledem k současné situaci se letos ruší. Posvícení bude
v pondělí 21. září.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program: zahájení,
schválení programu, rozpočtový výhled 2021-2024, rozpočtové úpravy, nové vyhlášky o
místním poplatků ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o místním
poplatku ze vstupného, různé, usnesení, diskuse, závěr.
KNIHOVNA bude v září otevřena každou středu od 15:00 do 18:00 hodin.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
Power jóga - každé úterý a čtvrtek 19 - 20 hod. v ZŠ Svijanský Újezd.
Bližší info: katerina.tetivova@gmail.com

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny v Pěnčíně, ve
Vitanovicích a také ve Střížovicích dne 17. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v sekci
„odstávky“.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

NOVÝ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE PĚNČÍN
Od 1. 9. 2020 vstoupí v platnost nový „Řád veřejného pohřebiště obce Pěnčín“. Stávající
smlouvy o nájmu hrobového místa zůstávají v platnosti.
Doporučujeme se podrobně seznámit s novým řádem, který bude během měsíce září vyvěšen
na vývěsce na hřbitově, na webových stránkách obce nebo bude k nahlédnutí na obecním
úřadě v Pěnčíně v úředních hodinách.

OZNÁMENÍ restaurace „ Na Trestný“
V sobotu 12. 9. zavřeno-uzavřená společnost
Restaurace Na TRESTNÝ si vás dovoluje pozvat na tradiční Pěnčínské posvícení, které se
koná
v sobotu
19. 9. 11:00-15:00 17:30-22:30
v neděli
20. 9. 11:00-15:00 17:00-20:30
v pondělí
21. 9. 11:00-22:00
Připravíme pro vás poctivou domácí kuchyni - skopové, jehněčí, kachny, zvěřinu a další
dobroty. Na programu nebude chybět hudební doprovod v sobotu a v pondělí. Z důvodu
současného stavu, bude během posvícení brán zvýšený zřetel na hygienická opatření.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Tým restaurace Na TRESTNÝ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní rok opět začíná. Tentokrát s menšími omezeními z důvodu možné nákazy
koronavirem. Máme ale výhodu. V takto malém kolektivu je malá i pravděpodobnost nákazy.
Proto prozatím nebudeme zavádět žádná striktní nařízení. Děti ve všech prostorách školy i
školky budou moci být prozatím bez roušek.
Určitá omezení se dají očekávat v případě výletů a návštěv divadelních představení.
Jediné nařízení, které ministerstvo zdravotnictví vydalo, se týká zdravotního stavu
osob přicházejících do školy, včetně dětí.
Budeme se snažit pokračovat intenzivně ve výuce dětí, od státu dostaneme necelých
70 000,- Kč na další vybavení PC technikou. Nicméně myslím, že naprostá většina žáků bude
schopna pokračovat ve výuce a v našem případě nebude nutné se příliš vracet k látce
z minulého roku. Díky pomoci rodičů děti naprostou většinu probírané látky zvládly dle svých
schopností.
Ve škole byla také naistalována technika k čištění a výměně vzduchu ve třídách. I toto
by mělo přispět k větší bezpečnosti před potenciální nákazou. Toto zařízení nám však ubralo
pro nás tak důležité úložné prostory a proto musíme nyní hledat alternativy a zakoupit takové
vybavení, které nám umožní uložit pomůcky a hračky z družiny jinak.
V případě příprav na nový školní rok děkujeme zaměstnancům OÚ, kteří se snažili
škole pomoci v úklidu po provedených stavebních pracích, aby bylo možné zahájit školní rok
v běžném termínu a v důstojných podmínkách.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POZVÁNKA
Myslivecký spolek Hlubočice a obec Vlastibořice zvou na 16. ročník dětské soutěže
„VLASTIBOŘICKOU TENISKOU O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ“, v sobotu 5. 9. 2020
v 10:00 u hájenky Kateřinka.
Co vás čeká?
- trasa dlouhá cca 1,5 km se soutěžemi
- ukázky sokolníků a loveckých psů
- občerstvení

OZNÁMEMÍ ČESKÉ POŠTY
Od 1. 10. 2020 se zavádí nový systém otevíracích hodin pro veřejnost:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00- 12:00
8:00- 12:00
10:00- 12:00
8:00- 12:00
8:00- 12:00
zavřeno
zavřeno

přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00
přestávka 12:00-13:00

13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 16:00

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Pěnčín podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě
obvyklým
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb- volební okrsek č. 1
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Albrechticích, Červenici,
Kamení, Pěnčíně, Střížovicích, Vitanovicích a Zásadě je volební místnost v budově Obecního
úřadu v Pěnčíně čp. 62 (1. poschodí).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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