NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

BŘEZEN 2017

Vážení spoluobčané,
dá se říci, že máme za sebou jednu z těch opravdových zim. Nejen co
se týká teplotních rekordů, množství sněhu a z toho zadržených srážek. Po
odtávajícím sněhu je vidět pouze množství myších chodbiček a krtičin.
Měsíc březen je za dveřmi a s prvními paprsky slunce začnou některé jarní
práce. Ještě je však dost času, zima se jen tak nevzdá. V tom jarním
plánování nechte taky kousek obnově přírody - výsadbě stromů, keřů a
květin. U některých je listnatý strom zdrojem nepořádku, trochu vyšší
tráva je již nežádoucí. Zapomínáme, že je možné také nechat květiny
vykvést a potom posekat. Je z toho více užitku – jednak je na co koukat,
květy obsypané včelami, či jiným hmyzem stojí přece za to. Stojí to méně
peněz za benzín do sekaček a je z toho méně hluku. Do jarních prací
vstupte s obezřetností k přírodě, kterou tolik zatěžujeme.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
65 let paní Iva Trosbergová
60 let paní Libuše Burešová
55 let pan Miroslav Tomášek
50 let paní Radka Marková
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti.
PODĚKOVÁNÍ:
Děkuji panu starostovi Karlu Bičíkovi, že mi pomohl se zajištěním opravy
invalidního vozíku a sedátka pro mého manžela.
Libenská Soňa, Pěnčín

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TJ Sokol Pěnčín svolává valnou hromadu na sobotu 11. 3. 2017 v 18.00 hod. v klubovně
na hřišti.
S OHLEDEM NA DŮLEŽITOST JEDNÁNÍ ŽÁDÁME O MAXIMÁLNÍ POČET
ČLENŮ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve středu 15. 3. 2017 od 19 hodin v salónku
restaurace.
Program jednání:
Zahájení a schválení programu, smlouva o zřízení věcného břemene, odměny ZO,
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016, závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2016, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok
2016, účetní uzávěrky obce a příspěvkové organizace, různé, diskuse, usnesení.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
připravuje na čtvrtek 20. dubna 2017 zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci na
legendární shakespearovskou komedii „VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ“.
Přihlásit se můžete na obecním úřadě u p. Lenky Glosové se zálohou 100,-Kč na osobu
do 31.3.2017. Odjezd je naplánován na 18:00 hodin z návsi.

ČESKÝ SVAZ ŽEN
výbor Českého svazu žen v Pěnčíně srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se
koná ve čtvrtek 23.března od 18.00 hodin v salónku restaurace v Pěnčíně. Občerstvení
bude zajištěno.

POZVÁNKA
Restaurace „Na TRESTNÝ“ si vás dovoluje pozvat na ,,Retro MDŽ večírek“, který se
koná 10. 3. 2017 od 19 hod. Akce bude v duchu oslav MDŽ předlistopadové éry. K jídlu
a pití budou dřívější pecky - (jako např. Katův šleh, Kuřecí prsa s broskví, Jizerský
drak, …), avšak za současné ceny.
Celý večer bude živý kytarový doprovod. Civilní retro oblečení vítáno. Na ženy čeká
malé překvapení. Těšíme se na vás.
Info: 731 326 777
Dále přicházíme s nabídkou obědů.
Od 1.4.2017 máte možnost odvozu nebo odnosu, popřípadě rozvozu (pouze Pěnčín a
velmi blízké okolí) obědu do vlastních nádob.
Poctivá, kvalitní, česká jídla a polévky za 75 Kč (jídlo +polévka).
Dotazy nebo informace - natrestny@seznam.cz nebo na tel. 731 326 777. Děkujeme

CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 10. března v 16.30 hodin v mateřské škole.
ZPRÁVA Z KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
ROZPIS ZÁPASŮ TJ SOKOL PĚNČÍN NA JARO 2017
25.3.2017 15:00
SO Pěnčín
Rozstání
1.4.2017 14:00
SO Frýdlant B
Pěnčín (LI)
8.4.2017 16:30
SO Pěnčín (LI)
Mimoň
16.4.2017 17:00
NE Doksy B
Pěnčín (LI)
22.4.2017 17:00
SO Pěnčín (LI)
Jenišovice
30.4.2017 11:00
NE Holany
Pěnčín (LI)
6.5.2017 17:00
SO Pěnčín (LI)
Mšeno B
13.5.2017 17:00
SO Hodkovice n. M.
Pěnčín (LI)
20.5.2017 17:00
SO Pěnčín (LI)
Jablonné

Od 27. 5. 2017 do 24. 6. 2017 ještě Sokol odehraje 5 nadstavbových
zápasů o konečné umístění buď o 1-6 místo nebo o 7-12 místo. Vše
bude dané po posledním zápase 20. 5. 2017 a budeme Vás včas
informovat.
ZPRÁVY ZE ZŠ a MŠ
V úvodu bych chtěla poděkovat všem přispěvatelům ke školnímu
plesu. Přes úsilí jeho příznivců nebyl letošní ročník školního plesu příliš
úspěšný. Doufáme, že to bylo způsobeno vysokou nemocností jeho
případných návštěvníků, a ne nezájmem o podporu našich školských
zařízení. Takováto slabá účast a chabý výdělek bere chuť tuto akci nadále
pořádat.
Výdělek sice byl, ale pouhých 350 Kč na žáka, či dítě z MŠ. Tato suma
nestačí na financování ani jednoho výletu. Doufejme, že jestliže budeme
další ročník pořádat, bude jeho výsledek optimističtější.
Letošní pravá zima je již u konce a březen přinese určitě jarní náladu.
Děti 1. – 3. ročníku začaly letos mimořádně již v únoru jezdit plavat. Na
plavání budou jezdit každé úterý celý březen a duben. Určitě děti shlédnou
i nějaká divadelní představení, zasportují si a budoucí školáci si přijdou na
jeden den vyzkoušet, jaké je to být školákem.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU:

Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově
MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

27. 3. 2017 od 8.00 - 17.00
28. 3. 2017 od 8.00 - 17.00
29. 3. 2017 od 8.00 - 17.00
30. 3. 2017 od 8.00 - 17.00
31. 3. 2017 od 8.00 - 17.00
3. 4. 2017 od 8.00 - 18.00

NABÍDKA DOVOLENÉ:
Co zkusit vysněnou a dostupnou dovolenou na plachetnice?
ČESKÁ SPOLEČNOST
MS BELLA YACHT
Vám nabízí:
Plavbu na 7 dní plachetnicí kolem pobřeží Elby. Ubytování je zajištěno ve
dvou-až třílůžkových kajutách se sociálním zařízením. Plná penze zajištěná
lodním kuchařem a o Vaše pohodlí se postará česká posádka lodi. Doprava
z ČR vlastní, odplouváme z přístavu PIOMBINO IT.
Prožijete dovolenou plnou zážitků:
S možností: rybaření, potápění, prohlídky zajímavých míst na pobřeží a dle
zájmu i v podmořských jeskyních, máte možnost zkusit si být plavčíkem na
širém moři, nebo jenom relaxovat.
Pro skupinu (10-16 osob) nabízíme dovolenou dle vlastních představ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL: 607 566 515

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je vždy 25. v měsíci, příspěvky můžete
zasílat na email: obecni-urad@pencin-obec.cz
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