NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LISTOPAD 2022

AKCE V KD
PÁ
SO

11. 11. koncert „VISACÍ ZÁMEK“ od 20:00
19. 11. taneční Mnichovo Hradiště-prodloužená

KNIHOVNA bude v listopadu otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme všechny pěnčínské seniory na tradiční předvánoční setkání, které se uskuteční
v pátek 2. prosince od 17:00 hodin na malém sále Kulturního domu v Pěnčíně. Hudba k tanci a
poslechu zajištěna. Bohaté pohoštění. Vánoční nadílka.
Svoz a rozvoz je zajištěn obecním mikrobusem, který vyjede z Červenice v 16:15 hodin,
postupně zastaví v Kamení, Zásadě a Albrechticích. Poté zajede do Střížovic a Vitanovic.
Kdo bude mít zájem o svoz a rozvoz, prosíme nahlásit na telefonní číslo 607 954 407,
482 725 300,602 126 272, 482 725 301.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně tímto zveme všechny občany na mikulášskou nadílku, kterou letos pořádáme v neděli
4. prosince 2022, a to 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 a teplý mošt. Nebude
chybět ohňostroj, vánoční koledy a pro děti prskavky. V případě zájmu o mikulášskou
nadílku se nahlaste a objednejte si pro Vaše děti balíček v hodnotě 100,- Kč do 14. listopadu
2022 na čerpací stanici MT Oil s.r.o. u paní Zuzany Tomášové.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Nejdříve bych se chtěla zmínit, že učitelky z MŠ a ZŠ byly s dětmi na sběru jablek pro
moštování. Jablečný mošt tak budeme moci nabídnout dětem jak ve školní jídelně, tak ke
svačinám v ZŠ. Děkujeme tímto Agru Rubín za možnost si jablka s dětmi zdarma natrhat a
zaměstnanci OÚ panu Laurinovi, který nám pomohl s dopravou jablek ze sadu i do moštárny.
Listopad bývá každoročně jedním z nejvytíženějších měsíců roku, co se týká
mimoškolních akcí. Vypadá to tak i letos. Hned z počátku měsíce budeme s dětmi spát ve škole.
Děti se budou učit v běžném režimu. Odpoledne pro ně je připraven program včetně

dušičkového průvodu, který vyrazí 31. 10. v 17 hodin od MŠ. Děti si s rodiči prohlédnou
vyzdobený dušičkový hřbitov a po návratu školáky čeká další program zajištěný až do
večerních hodin. Následující den školní děti po vyučování a družině odejdou domů.
Kromě dalších kulturních akcí budeme v průběhu listopadu pořádat drakiádu. Děti
z MŠ jezdí každé úterý na bruslení. V listopadu tento kurz ukončí a začnou jezdit na bruslení
děti z 1. a 4. ročníku ZŠ.
Již nyní se děti se svými učitelkami pilně připravují na minijarmark, který uspořádáme
před základní školou na začátku prosince. Na tuto akci již v předstihu zveme příznivce našich
školských zařízení.
Mimo jiné již také budeme muset začít nacvičovat program na školní besídku, kterou
jsme se po dvouleté přestávce rozhodli opět uskutečnit. Na naši besídku máme zajištěný termín
v KD na 15. 12. 2022.
Všichni se těšíme na setkání s vámi na našich akcích.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

VÝSLEDKY VOLEB- II. kolo senátních voleb
Ve dnech 30. 9. a 1. 10. se konalo II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Z celkového počtu voličů 560, přišlo k volbám 117 voličů, volební účast 20%.
Ing. Michael Canov
89 hlasů
Ing. Radka Loučková Kotasová
28 hlasů

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO OBČANY OBCE PĚNČÍN
Obecní úřad v Pěnčíně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 13. listopadu od
11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olej filtrů
 oleje a tuky obsahující zbytky nebezpečných látek
 absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 barvy, lepidla a pryskyřice
 rozpouštědla
 kyseliny
 zásady (hydroxid)
 nepoužitá léčiva (léky)
 pesticidy (hnojiva)
 akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:
 elektro
 stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY!!!

Před předáním odpadu předloží občan občanský průkaz, ke zjištění jeho adresy.
NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

SBĚR ELEKTROODPADU
K 13. 11. 2022 si rovněž rozmyslete, které elektro spotřebiče chcete vyřadit a dovezte je v tento
den od 11:30 hod. do 11:50 hod. k hasičské zbrojnici v Pěnčíně. Neodkládejte elektroodpad
před hasičskou zbrojnici, vyčkejte příchodu zástupce obecního úřadu, který určí kam se
vyřazený elektro spotřebič umístí. Umožní nám to objednat odvoz již nahromaděného
elektroodpadu. Elektro spotřebič se vyznačuje elektrickým pohonem – šnůra nebo baterie a
nejedná se o plastová příslušenství elektrických robotů-nástavců a podobných věcí.
Děkujeme.

INFORMACE K TVORBĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán je jedním ze zásadních dokumentů každé obce, který formuje a zajišťuje
harmonický a udržitelný rozvoj obce v krajině. Jeho cílem je najít vyvážený stav mezi další
výstavbou, životním prostředím, hospodářstvím a obecnými společenskými zájmy. Zároveň by
měl územní plán obec posouvat tak, aby životní úroveň budoucích generací byla stejná nebo
vyšší a naplnil potřeby společnosti v dalších letech. V naší obci vznikl aktuální územní plán již
v roce 2003 se změnami v letech 2004, 2006 a 2011. Od poslední změny uplynulo tedy již více
než 11 let a nadešla doba na tvorbu zcela nového územního plánu. Na něm se začalo pracovat
již před více než rokem a půl, kdy se začal připravovat návrh zadání. Ten byl v prosinci 2021
schválen a byly předány všechny požadavky vlastníků pozemků pořizovateli územního plánu.
Nyní zpracovatel (projekční kancelář Ing. Žaludy) upravuje zatím neveřejný návrh územního
plánu pro společné jednání dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Jako obec aktivně
spolupracujeme se zpracovatelem a snažíme se, aby byly po vzájemné dohodě zapracovány
naše připomínky a návrhy, kterých bylo v této fázi téměř sedmdesát. Obec nechce rozhodovat
o tom, který z nových požadavků vlastníků pozemků se do konečného návrhu dostane a který
ne. Rozhodnutí přísluší zejména dotčeným orgánům státní správy, které se k návrhu budou
vyjadřovat na společném jednání. To by mohlo proběhnout snad v prvních měsících příštího
roku. Následně bude provedena úprava návrhu pro veřejné projednání, kde každý občan může
vznést připomínku a vlastníci pozemku námitku. V zájmu každého občana je sledovat
přípravu tohoto dokumentu, který ovlivní rozvoj obce na následující roky. Mým cílem jako
určeného zastupitele pro pořizování územního plánu je otevřená a transparentní komunikace s
občany, abychom nový územní plán brali jako společný projekt.
Ing. Stanislav Šéfr, zastupitel obce

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE
UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a
spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý

klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v
celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je
nutné postupovat dle obdržených pokynů. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů,
uvedené v PNE 33 0000-6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,
ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo
zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy .

ZPRÁVY ZE STŘÍŽOVIC:
V sobotu 12. 11. 2022 se koná Střížovický "BRAŇÁK" pro děti všech kategorií (1-15 let). Akce je
pro děti, které nemají pro strach uděláno a nebojí se jít do akce naplno. Prezentace je od 9:00 a start v
10:00 ze dvora statku ve Střížovicích č. p. 11.
Děti budou vyrážet na cca 3 kilometrový okruh ve tří členných týmech - dětských hlídkách, za
doprovodu alespoň jedné dospělé osoby. Na trati bude rozmístěno několik stanovišť:
Vědomostní testík, HOD GRANÁTEM, Střelba ze vzduchovky, zdravověda, dětský rambodrom,
BLUDIŠTĚ a další.
Každá hlídka obdrží mapu trati a vydá se po fáborkách na cestu. Délka závodu cca 2 hodiny.
Startovné 200,-/tým.
Přihlásit se můžete dopředu na tel.: +420 732 756 519 - Petr Laššo.
Rodiče, nebojte se VLKA NIC a vyrazte se svými ratolestmi za dobrodružstvím.
Občerstvení a další zajímavý program zajištěn.
Těšíme se na Vás.
Více na www.1strizovicka.cz

NABÍDKA
„Spolek amatérských volejbalistů“ by Vás rád oslovil, kdyby mezi Vámi našel nové členy, kteří
by měli chuť a zájem si přijít jednou týdně zahrát do místní tělocvičny v Pěnčíně. Termín byla
středa od 19.30hod (můžeme případně pozměnit). Nyní nás je asi 6, neboť naše řady opustily
dlouholeté hráčky. Prosíme tedy, kdo by měl zájem, neváhejte nás kontaktovat, budeme se
těšit. Kontakt maca.bradacova@seznam.cz, 604 215 172.

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 17. 10. 2022 v 11:00 hodin se uskuteční vítání nových občánků na Státním zámku
Sychrov. Rodiče obdrží včas na slavnost pozvánku. Přivítáni budou Zdvihalová Emílie,
Králová Monika, Najmanová Natally, Antušová Barbora a Švecová Nina.
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