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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LISTOPAD 2017
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně plyne a máme tu poslední měsíce roku. To, ale v žádném případě
neznamená, že končíme. Naopak, je třeba dokončit to, co se musí profinancovat. Není to
z důvodu nečinnosti obce, ale stále stoupajícího počtu úkonů administrace jednotlivých
dotací. Dne 12. 11. 2017 v 9.00 hod. počítám s tím, že se vás pár dostaví na výsadbu keřů
kolem silnice od Kubínových (Nejedlových) ve směru na Čičavy. Účast občanů, dětí při
výsadbě je podmínkou přidělení finančního příspěvku od nadace ČEZ. Vezměte s sebou
rýč nebo lopatu, bude se jednat o výsadbu z kontejnerů, tedy nic velkého. Spon bude 2
metry, tak vzdálenost bude ubíhat. Dle podmínek smlouvy jsem nucen toto ohlásit na
nadaci dopředu, s tím, že někdo by měl přijet na kontrolu. Termín jsem zvolil s ohledem
na ostatní akce, dušičky o tomto víkendu, divadlo apod. Počasí se také zajisté umoudří a
dle zahradníka pana Halamy z Diké je to lepší na podzim, než na jaře a potom sucho.
Pro utlumení pocitu chladu bude zajištěno teplé pití. Věřím, že to v krátkém čase
zvládneme společnými silami a bude zase kolem obce další část příjemnějšího prostředí.
Cesta z Kamení do Radimovic byla dokončena, předána Pozemkovému úřadu
jako investorovi a ten ji následně po zkolaudování předá nám a obci Radimovice jako
druhému vlastníkovi na radimovickém katastru. Až počasí dovolí, tak budou provedeny
ještě úpravy kolem. Mnozí z vás se tam již prošli a cyklisté si cestu našli sami.
Na konci měsíce byla provedena údržba – prořezávka stromů ve Střížovicích.
Zbývá opravit plánované komunikace, snad to počasí dovolí a stihne se to dle plánu.
Pozdní termín není vinou obce, ale opět dlouhodobé administrace, která neustále
přibývá.
Fotbalová utkání skončila, tak jen zbývá dokončit na hřišti vnitřní práce,
parkety, malování, nábytek, úklid. Předpokládám, že po doplnění budou splněny
požadavky a vše bude nadále sloužit svému účelu a energetické náklady se sníží.
Závěrem bych chtěl vás všechny požádat o dodržování vyhlašovaných výstrah ze
strany ČHMÚ. Předejdete zbytečným zraněním, či ztrátám na životě. Buďte na pozoru
při vstupu do lesních porostů, kde se nacházejí polomy, či zavěšené vývraty z posledního
víkendu. Nebyla prozatím vydána žádná vyhláška o zakázaném vstupu do lesních
porostů, ale neberte to na lehkou váhu. DO LESŮ RADĚJI NEVSTUPUJTE.
Karel Bičík, starosta obce

AKCE V KD
18. 11. taneční

Informace o odjezdu do Prahy na divadelní představení „IAGO“
Účastníkům zájezdu do Prahy do divadla Hybernia na muzikál „IAGO“ sdělujeme, že
odjezd je v sobotu 11. 11. 2017 v 11:30 hodin z návsi. Ihned po skončení představení je
odjezd zpět do Pěnčína.

Vítání občánků
Sdělujeme, že slavnostní vítání nových občánků se uskuteční na Státním zámku Sychrov
v sobotu 16. prosince 2017 v 10:00 hodin. Přivítáni budou Ellen Bitmanová, Štěpán
Paldus, Sofie Ejemová, Tomáš Haken, Michal Vrba, Tomáš Červa a Rozálie Horáková.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně tímto zveme všechny občany na mikulášskou nadílku, kterou letos pořádáme
první adventní neděli 3. prosince 2017 od 16:30 hodin v kulturním domě v Pěnčíně.
Nejprve děti přivítá Mikuláš, anděl a čerti s tradiční mikulášskou nadílkou. Poté se
přesuneme před kulturní dům, kde slavnostně rozsvítíme vánoční strom a společně
zahájíme adventní svátky. Na zahřátí Vám nabídneme svařené víno. Nebude chybět ani
ohňostroj a vánoční koledy. V případě zájmu o mikulášskou nadílku se nahlaste a
objednejte si pro Vaše děti balíček v hodnotě 100,00 Kč do 30. listopadu 2017 na čerpací
stanici MT Oil s.r.o. u paní Zuzany Tomášové.
Těšíme se na Vás Mikuláš, anděl a čerti
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
SDH Pěnčín sděluje, že v prosinci 2017 bude opět probíhat u hasičské zbrojnice v
Pěnčíně prodej vánočních stromků (smrčků a boroviček) za přijatelné ceny. O přesném
termínu prodeje Vás budeme včas informovat v prosincovém zpravodaji a
prostřednictvím obecního rozhlasu.

Předvánoční setkání seniorů
Sdělujeme, že předvánoční setkání seniorů se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 od
17:00 hodin na malém sále Kulturního domu v Pěnčíně. Bližší informace o konání
besídky uvedeme v prosincovém zpravodaji.

Informace sboru dobrovolných hasičů
Dne 9. 12. 2017 proběhne výroční valná hromada SDH Pěnčín. Bližší informace
uvedeme v prosincovém zpravodaji.

ZPRÁVY ZŠ A MŠ
Čas dlouhých nocí a krátkých dní je opět zde. My ve škole jej zahájíme již tradičním
dnem duchů s průvodem, který dne 2. 11. 2017 v 17 hodin vyrazí od MŠ na místní
hřbitov, kde děti třeba i se svými rodiči, budou moci zapálit svíčku na hrobě svých
předků. Potom se všichni vrátí k MŠ a děti z MŠ domů. Školáci půjdou zpět do školy,
kde stráví zbytek dne a budou zde i spát. Na průvod zveme nejen děti a jejich rodiče, ale
i širokou veřejnost.
Na listopad je připraveno pro děti obou zařízení plno dalších aktivit. Jednou z nich je i
přednáška mykologa pana Malého z Mělníka o houbách a i v tomto pozdním podzimu
bude určovat houby, které někdo přinese. Přednáška proběhne 24. 11. od půl jedenácté
a také tato akce bude přístupná všem zájemcům.
Jinak listopad se ponese v duchu nácviku vánoční besídky, která se uskuteční někdy
kolem poloviny prosince a na kterou vás všechny zveme již nyní. Na závěr všem přejeme
pěkný podzim a na akcích školou pořádaných se budeme těšit na shledanou.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

CVIČENÍ JÓGY pokračuje 10. a 24. 11. v MŠ od 16.30 hodin.
KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
Zprávy ze Střížovic:
V sobotu 11. 11. 2017 se koná Střížovický "BRAŇÁK" pro děti všech kategorií (0-5 let).
Jedná se o druhý ročník akce pro děti, které nemají pro strach uděláno a nebojí se jít do
akce naplno.
Prezentace je od 10:00 a start v 11:00 ze dvora statku ve Střížovicích č.p. 11.
Děti budou vyrážet na cca 3 kilometrový okruh ve tří členných týmech – dětských
hlídkách, za doprovodu nejméně jedné dospělé osoby.
Na trati bude rozmístěno několik stanovišť:
Vědomostní testík, HOD GRANÁTEM, Střelba, dětský rambodrom, BLUDIŠTĚ.
Každá hlídka obdrží mapku trati a vydá se po fáborkách na cestu. Délka závodu cca 2
hodiny.
Startovné 150,-/tým.
Na programu jsou také další atrakce (skákací hrad pro nejmenší, malování na obličej,
edukativní vložka od BESIPu)
Přihlásit se můžete dopředu na tel.: +420 732 756 519 - Petr Laššo.
Nebojte se VLKA NIC a vyražte se svými ratolestmi za dobrodružstvím.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás.
Více na www.1strizovicka.cz
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 5. listopadu 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.
Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. JE
ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY!!!
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve
dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování za územní celky – obec Pěnčín
Voliči v
Vydané
Volební
Odevzdané
seznamu
obálky
účast v %
obálky
536
431
80,41%
431

1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

název
ODS
Řád národa – Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ČSSD
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KSČM
Strana zelených
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci – Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské Unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Rupubl. str. Čsl. M.Sládka
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. str. sociální spravedl.
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Platné hlasy
430

celkem
45
1
1
28
54
31
7
2
14
0
0
34
0
26
118
2
0
6
0
2
1
4
52
3

% platných
hlasů
100,00
v%
10,44
0,23
0,23
6,49
12,52
7,19
1,62
0,46
3,24
0,00
0,00
7,88
0,00
6,03
27,37
0,46
0,00
1,39
0,00
0,46
0,23
0,92
12,06
0,69

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s
ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. (týkajícím se účastníků trhu s elektřinou) a
písm. d), bod 6. (týkajícím se výroben), zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající
se:
dne: 23. 11. 2017
od: 07:30 hod
do: 15:00 hod.
v lokalitě:
Pěnčín - Kamení
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny
k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a
následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Vydává OÚ Pěnčín, tel. 482 725 300 - 301, e-mail: obecni.urad@pencin-obec.cz ; www.pencin-obec.cz Reg. č.: MK ČR E
11794

