NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ČERVENEC A SRPEN 2021
Vážení spoluobčané,
nastává čas, který jsme všichni očekávali. Čas dovolených a dětských prázdnin. Letošní rok
pokračuje opět ve své výjimečnosti. Není to jen situace kolem covidu-19, ale nyní k tomu ještě
přispěla živelnou pohromou zasažená Morava. Co nás ještě čeká, nedokáže snad nikdo odhadnout.
Musíme jen věřit tomu, že ze všeho se dostaneme. Při rozvolněných opatřeních bych chtěl apelovat na
všechny, kteří ještě váhají s očkováním, aby vzali v úvahu to, že s dovolenými, hlavně po návratu z
nich se dá předpokládat opětovné navýšení výskytu nových mutací covidu-19. Pravda, je na každém,
jak se rozhodne, ale vyšší proočkovanosti se určitě sníží následky nemoci. Ochrání vás a ulehčí tím
zatížení našich zdravotnických zařízení.
Naše kniha, vydaná v loňském roce, zvítězila v jedné z vyhlášených kategorií soutěže o knihu
Libereckého kraje. Děkuji všem, kteří přispěli svými příspěvky k jejímu vydání.
Vám všem přeji příjemné strávení těchto dvou prázdninových měsíců.

Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
Červenec:
90 let paní Helena Grygarová
80 let paní Hana Glosová
75 let paní Hana Laurinová

Srpen:
75 let paní Alena Valentová
75 let paní Marie Hanzlová
65 let paní Alena Kozderková
60 let paní Marcela Kurfirstová

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.

SVOZ K LÉKAŘI O PRÁZDNINÁCH
Kdo bude mít zájem během měsíce července a srpna o dovoz k lékaři vždy pouze v pondělí je nutné
toto nahlásit osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na číslo 482 725 300-301 nebo 607 954 407.
Děkujeme.

DOVOLENÁ MUDr. TRNĚNÝ
Od 23. srpna do 3. září 2021 bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu řádné dovolené uzavřena.
Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

DOVOLENÁ „U KREJCARŮ“
Řeznictví a uzenářství „U Krejcarů“ bude z důvodu řádné dovolené uzavřeno od 16. 8. do 30. 8.
Prodej bude opět zahájen 31. 8. 2021. Děkujeme za pochopení.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena o prázdninách pouze tyto středy: 7. a 21. července a 4. a 18. srpna vždy od
15:00 do 18:00 hodin.

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Úřední hodiny na OÚ během měsíce července a srpna budou v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA FOTBAL
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své příznivce a fanoušky na prázdninový fotbal do
sportovního areálu v Pěnčíně. Přijďte fandit našim fotbalistům a podívat se opět na atraktivní útočný
fotbal, který se snažíme předvádět. Novinkou pro nadcházející sezónu bude přítomnost nového
trenéra Lukáše Hodana, který bude jistě přínosem pro celý Sokol. Na vlastní žádost ukončil činnost u
mužstva Radoslav Kotrman a za celou dobu působení v Pěnčíně mu děkujeme. Tým pod novým
vedením začíná přípravu 1. 7. a jsou domluveny 3 přátelská utkání, jejichž začátky se mohou mírně
lišit. Vše bude případně upřesněno obecním rozhlasem.
Přátelská utkání:
10.7.2021 17:00 hodin: Pěnčín – Hodkovice nad Mohelkou
17.7.2021 17:00 hodin: Pěnčín – Sedmihorky
31.7.2021 17:00 hodin: Pěnčín – Jenišovice
Mistrovská utkání:
7.8.2021 17:00 hodin: Pěnčín – Jívan Bělá
14.8.2021 17:00 hodin: LOKO Česká Lípa – Pěnčín
21.8.2021 17:00 hodin: Pěnčín – Mimoň
28.8.2021 17:00 hodin: Rynoltice – Pěnčín

Za TJ Sokol Pěnčín Pavel Mizera

Usnesení z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 10. 6. 2021 v KD Pěnčín
usneseni č. 17/21/2
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 18/21/2
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101-komunikace- trvá
19/19/1- územní plán- trvá-po seznámení zastupitelů obce s vyhodnocením žádostí starosta obce svolá mimořádné
zasedání zastupitelstva pouze k tomuto tématu
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4- prodej akcií- trvá
61/20/4- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby-splněno- vypustit
3/21/1, 4/21/1, 5/21/1, 7/21/1, 10/21/1, 11/21/1, 12/21/1, 14/21/1, 15/21/1, 16/21/1- splněno-vypustit
6/21/1,8/21/1, 9/21/1 smlouvy o služebnosti- vypustit
13/21/1- záměr odkoupení pozemků-trvá
usnesení č. 19/21/2
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČ : 00263095 za rok 2020, čj. LK-0147/20bro ze dne 28.1.2021s výsledkem
přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky-bez výhrad

usnesení č. 20/21/2
ZO po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2020 s výsledkem
hospodaření +748 516,53 Kč a souhlasí s převedením do rezervního fondu organizace ve výši 748 516,53 Kč.
usnesení č. 21/21/2
ZO po předložení výkazů rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, přílohy ÚSC, inventarizační zprávy a zprávy o přezkoumání
hospodaření auditorem k 31. 12. 2020 a jejich projednání schvaluje účetní závěrku obce 31. 12. 2020.
usnesení č. 22/21/2
ZO po předložení výkazů Rozvahy PO, Zisků a ztrát, přílohy PO k 31. 12. 2020 a po jejich projednání schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín k 31. 12. 2020.
usnesení č. 23/21/2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/21 ve výši 833 508,39 Kč v příjmech a výdajích.
usnesení č. 24/21/2
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Pěnčín, z. s. se sídlem Pěnčín 122,463 45 Pěnčín, IČO: 65650786,
zastoupen Čestmírem Škrétou, předsedou ve výši 90 000 Kč na neinvestiční výdaje spojené se sportovní činností
organizace a údržbou sportovního areálu a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy,
jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 25/21/2
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Spokojený domov, o. p. s. se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo
Hradiště- veselá, IČO: 29043913, zastoupený Bc. Kamilou Sedlákovou, ředitelkou ve výši 10 000 Kč na zabezpečení
sociálních služeb v domácím prostředí obyvatelů v obci Pěnčín a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu
rámcové smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 26/21/2
ZO bere na vědomí memorandum o společném postupu při prodeji akcií FinReal Liberec, a.s.
usnesení č. 27/21/2
ZO souhlasí s nabídkou na zpracování dokumentace a inženýrské činnosti včetně zajištění stavebního povolení na
akci: Vodní nádrž na pozemcích p. č. 2110,2111 a 2107 v k. ú. Pěnčín.
usnesení č. 28/21/2
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IP-124012290/SOBS002, název stavby LB-Střížovice-ppč. 674/4, vNN, svod + kNN uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupena na základě plné
moci DEHES, spol. s.r.o., IČ 46506284, DIČ CZ46506284 se sídlem Palackého 190, 511 01 Turnov 1, zastoupena
Luďkem Stejskalem jednatelem společnosti a Obcí Pěnčín, IČ 00263095, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín,
zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 29/21/2
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí, z. s. se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198,
DIČ CZ61383198, zastoupená Soňou Petráškovou, ředitelkou ve výši 1 000 Kč na provoz Linky bezpečí a pověřuje
starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu darovací smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 30/21/2
ZO schvaluje smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru mezi REMA Systém, a. s. se sídlem Budějovická
1667/64, 140 00 Praha 4, IČ 64510263, DIČ CZ64510263 a obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČ
00263095.
usnesení č. 31/21/2
ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku 808/23 a části pozemku 808/17 v k. ú. Střížovice u Pěnčína.
usnesení č. 32/21/2
ZO s odvoláním na usnesení č. 19/19/1 se seznámilo se souhrnem žádostí 1-59 a jejich posouzením Odboru rozvoje
města MěÚ Turnov a rozhodlo o jejich zařazení do zpracování zadání ÚP obce Pěnčín.
usnesení č. 33/21/2
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy budovy obecního úřadu Pěnčín.
Vítězným uchazečem se stala firma Stavby Nohýnek, s.r.o., se sídlem Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště
s nabídkou ve výši 4 991 213,26 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
usnesení č. 34/21/2
ZO vzalo na vědomí závěřečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2020.
usnesení č. 35/21/2
ZO bere na vědomí žádost o projednání bezúplatného převodu pozemků parc. č. 970/2 a 123/2 v k. ú. Pěnčín do
vlastnictví obce Pěnčín.
Informace starosty:
Nabídka na provedení regulace toku- u Vrzalových
Návrh na odkup pozemku - bývalé pařníky

PROGRAM SEDMIHORSKÉHO LÉTA 2021
1. 7. – BENÁTKY POD SNĚHEM – divadelní přestavení (Troskovice)
6. 7. – ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU – divadelní představení (Troskovice)
15. 7. – JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN & HANA A PETR ULRYCHOVI A JAVORYBEAT(Troskovice)
17. – 18. 7. – JÓGA KEMP V ČESKÉM RÁJI (Troskovice)
23. – 25. 7. – SPOLUFEST KEMP
3. 8. – NO NAME (Sedmihorky)
5. 8. – S PYDLOU V ZÁDECH (Troskovice)
6. 8. – OLDIES PARTY (Sedmihorky)
12. 8. – HRDINOVÉ (Troskovice)
19. 8. – ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ (Troskovice)
24. 8. – SATURNIN (Troskovice)
26. 8. – SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ (Troskovice)
31. 8. – BEN & MATEO (Sedmihorky)
2. 9. – LOLLIPOPZ (Sedmihorky)

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín pořádá soutěž k výročí 130-ti let založení sboru
která se koná ve Čtveříně na hřišti u kulturáčku dne 10. 7. 2021 od 12,00 hod.
„Věříme, že naše pozvání přijmete a soutěže se zúčastníte.“
Místo: Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín, 50.5986367N, 15.0993950E
Kategorie: ženy; muži; stará garda
Startovné: ženy, muži, stará garda 300,-Kč/družstvo
Pořadí startu: losování po prezentaci
Časový program soutěže:
12,00 – 12,45 proběhne slavnostní průvod od hasičské zbrojnice ve Čtveříně do místa konání soutěže ( účast
dobrovolná)
13,00 – 13,45 prezence družstev, losování pořadí
14,00 – zahájení soutěže

S pozdravem Milan Hnatajko
POZVÁNKA
SDH Havlovice Vás srdečně zve, na hasičskou soutěž, k výročí 120 let, od založení Sboru Dobrovolných
Hasičů Havlovice. Soutěž se uskuteční v sobotu 7. 8., v Havlovicích u nádrže.
od 13:00 dětská soutěž
od 15:00 soutěž pro dospělé
Bohaté občerstvení, od 19:00 kapela Adaptace

S pozdravem Pepa Kovář
NABÍDKA SLUŽEB
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění
komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 18. 7. 2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
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