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ŘÍJEN 2017
Vážení spoluobčané,
měsíc je za námi, a tak tu mám pro vás zase pár zpráv z dění v obci. Teplé počasí
přeje, tak se nám snad podaří dokončit akce nasmlouvané do tohoto roku. Jak jste již
mnozí zjistili, tak v minulém týdnu byl dokončen povrch na komunikaci Kamení –
Radimovice. Ve spolupráci s obecním úřadem v Radimovicích bude toto dílo financováno
ze strany Pozemkového úřadu pobočky Liberec, dokončeno a osazeno dopravními
značkami. Již v této fázi byl zaznamenám výskyt cyklistů, kteří čekali na povrch a jako
první si zkrátili cestu a kochali se výhledem do okolí. Za nastupujícího podzimu a škály
barev stromů je na co se dívat. V tomto klidném prostředí je to kolem upraveného
prostranství rybníka pěkná projížďka i procházka. S výsadbou a úpravami kolem cesty to
bude vypadat ještě lépe. Při svých cestách po krásách Moravy mi jeden turista řekl, že se
praotec Čech měl při své cestě zastavit dříve. Tím měl na mysli moře, ale i bez toho zde
máme krajinu, kterou nám mnozí závidějí. Jen si ji při svých toulkách nesmíme ničit
odpadky.
Zvyšuje se počet sebraných pytlů s domácími plasty, ale i přesto se v kontejnerech
objevují věci, které by se daly vytřídit. Alespoň, že se k třídění přiklání více lidí.
V souvislosti s bioodpadem je možno říci, že funguje i tento systém služby. Chtěl bych
některým připomenout jen to, že majetek v osobním vlastnictví se týká i lesů. Je pravdou,
že do lesa je volný přístup pro všechny, ale to neznamená, že je povoleno vozit někomu
cizímu do jeho lesa odpad (trávu a větve). Vím, že je to jednoduché – shodit a odjet. Zkuste
se vžít do toho, že něco podobného vám přivezu na pozemek k domu. Asi byste radost
neměli.
Co se týká volného pobíhání psů, tak k tomu bych chtěl některé z vás upozornit
(nechci jmenovat), že byste se měli zamyslet nad tím, co je ještě únosné. Někde se jedná o
pár metrů plotu, instalace vrat (ty je ovšem nutné otevírat a zavírat). Pro někoho dosud
nepochopitelné věci. Chování některých psů je dosti nebezpečné a za psa zodpovídá
majitel. Když se něco stane, tak je již pozdě.
Užívejte krás podzimu a přijďte s návrhem, nad čím v obci přemýšlet a co vylepšit.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
75 let pan Čestmír Mach
70 let paní Naděžda Nováková
55 let pan Jiří Tilšer
50 let Iveta Jírová
50 let Miroslava Skrbková
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou životní
pohodu.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO
PÁ
SO

7. 10. koncert skupiny HARLEJ
13. 10. koncert skupiny DYMYTRY
21. 10. taneční

Poděkování
V sobotu 23. 9. 2017 se konala v ubytovně u Kulturního domu v Pěnčíně brigáda.
Pěnčínské ženy umyly okna, uklidily pokoje včetně sociálního zázemí. Za bezvadně

odvedenou práci děkujeme.
POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice a poplatek ze psa pro rok
2017, aby zaplatil dlužnou částku nejpozději do 16. 10. 2017. Poplatky lze uhradit
převodem: č. ú. 984857399/0800 nebo v hotovosti v pokladně OÚ.
Děkujeme.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta obce Pěnčín podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do poslanecké sněmovny
parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
1. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního
úřadu v Pěnčíně čp. 62 (1. poschodí) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v Albrechticích, Červenici, Kamení, Pěnčíně, Střížovicích,
Vitanovicích a Zásadě.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (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 voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Výbor Českého svazu žen v Pěnčíně srdečně zve na členskou schůzi, která se koná ve
čtvrtek 19. října od 18.00 hodin v salónku restaurace v Pěnčíně.
Občerstvení zajištěno.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů bude provedeno dne 11. 10. 2017 MVDr. E. Dvořákem.
Začátek od 15.30 hod. ve Vitanovicích – náves, 15.35 hod. v Pěnčíně – náves, 15.40. hod.
Pěnčín – pod Kamencem, 15.45. hod. Albrechtice, 15.50. hod. Kamení

ZPRÁVY ZE SOKOLOVNY
Pravidelné cvičení pro ženy a dívky pokračuje každou středu od 18.30hod.-19.45hod.
S sebou nezapomeňte pití a vhodnou obuv.
Iveta Šulcová

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
CVIČENÍ JÓGY pokračuje 13. a 27. října v MŠ. Od 16.30 hodin.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Úvodem bych chtěla poděkovat všem účastníkům a přispěvatelům akce „Běh
naděje“. Bylo zapsáno celkem 128 účastníků a posláno na konto nadace „Skutky naděje“
3723 Kč. Tato částka bude využita při výzkumu léčby rakoviny.
I na říjen plánujeme s dětmi několik akcí. Když nám bude přát počasí, uspořádáme
drakiádu. V prostorách školy si uspořádáme výstavku ovoce a zeleniny. Uvítáme exponáty
i ze zahrádek a polí všech občanů, kterým se podařilo vypěstovat nějakou tu raritu, nebo
neobvyklou plodinu a jsou ochotni nám ji do školy darovat, nebo alespoň zapůjčit.
Od začátku října budou zprovozněny školní kroužky. Letos nově otvíráme kroužek
šití a ručních prací i deskových her. V rámci těchto aktivit bychom také uvítali pomoc.
Možná, že u někoho doma leží nevyužité hry, třeba opotřebované, ale kompletní a jen
překážejí. Ve škole bychom je určitě využili. Stejně tak bychom využili různé zbytky látek,
vlny, bavlnek a dalších materiálů využitelných v kroužku šití a pracovních činnostech.
Zbytky a přebytky, které můžete škole darovat, nebo zapůjčit přijímá ve škole paní
Marešová, popřípadě další zaměstnanci. Předem děkujeme.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

Pozvánka na muzikál Janka Ledeckého „IAGO“ do divadla Hybernia v Praze
V sobotu 11. 11. 2017 pořádáme zájezd do Prahy do divadla Hybernia na muzikál
„IAGO“ – příběh Shakespearova díla Othella. Autorem hudby a textů je Janek Ledecký,
který v alternaci s Petrem Vondráčkem hraje hlavní roli zištného, vypočítavého zloducha
Iaga, pobočníka Othella. Muzikál je odvyprávěn současným jazykem a nese se v rockovém
duchu, doprovázený arabskou melodikou. Více o představení najdete na webových
stránkách http://www.iagomusical.cz/. Vstupenky budou k dispozici od 15. 10. 2017 na
Obecním úřadě v Pěnčíně u paní Lenky Glosové, která od vás vybere částku odpovídající
počtu vámi kupovaných vstupenek. Cena jedné vstupenky činí 250,-- Kč. Za občany
s trvalým pobytem v Obci Pěnčín hradí dopravu obec, přespolní občané za dopravu uhradí
100,-- Kč. Při prodeji vstupenek mají výhradní přednost občané s trvalým pobytem v Obci
Pěnčín (jeden občan Pěnčína obdrží jednu vstupenku). Přespolní zájemci budou zapsáni
jako náhradníci (paní Glosové nechají na sebe telefonní kontakt). Začátek představení je ve
14:00 hodin. Termín odjezdu předběžně plánujeme ve 12:00 hodin z návsi. Přesnou hodinu
odjezdu ještě upřesníme v listopadovém zpravodaji a v místním rozhlase.

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 14. 09. 20176 v KD Pěnčín
Usnesení č. 33/17/3
7/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
Usnesení č. 34/17/3
7/0/0
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Slunce Všem, zapsaný spolek,
Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ: 26671468 zastoupený Marcelou Kurfirstovou, statutární
zástupce, ve výši 20 000,- Kč na odlehčovací službu a pověřuje starostu Ing. Karla Bičíka
k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou zápisu.
Usnesení č. 35/17/3
7/0/0
ZO po projednání schvaluje prodej pozemku – zastavěná plocha a nádvoří stp. č. 113 za
dohodnutou cenu 7 084,- Kč, hasičské zbrojnice na pozemku stp.č. 113 za dohodnutou cenu
5 857,- Kč a pozemku – zahrada č. parc. 690/1 za dohodnutou cenu 306 251,- Kč, vše
nacházející se v obci Pěnčín a k.ú. Střížovice u Pěnčína, vše za celkovou dohodnutou cenu
319 192,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení č. 36/17/3
7/0/0
ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku č. parc. 708/2 v obci Pěnčín a k.ú. Kamení.
Usnesení č. 37/17/3
7/0/0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 3/17 ve výši 327 350,- Kč v příjmech i výdajích.
Usnesení č. 38/17/3
7/0/0
ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období let 2018 – 2021.
Usnesení č. 39/17/3
7/0/0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti, číslo stavby: DSO-IP-124007093 So VB 002, název stavby: LB, Kamení, p.č. 561/1, p. Veselý-kNN uzavřenou mezi
ČEZ distribuce, a.s. a Obcí Pěnčín.
Usnesení č. 40/17/3
7/0/0
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Mikroregionu Jizera, zastoupený
Ing. Václavem Sodomkou, předsedou, IČO: 70226342 na projekt „Oprava místních komunikací
v MR Jizera“ ve výši 208 302,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy,
jejíž vzor je přílohou zápisu.
Usnesení č. 41/17/3
7/0/0
ZO schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku - zahrada parc. č. 161/2 o výměře 24m²
v obci a k.ú. Pěnčín od České republiky – Státního pozemkového úřadu na Obec Pěnčín.
Usnesení č. 42/17/3
7/0/0
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1021/11 o výměře 306 m2 odděleného
z pozemku 1021/2 v obci a kú. Pěnčín.
Usnesení č. 43/17/3
7/0/0
ZO schvaluje inventarizační komisi a plán inventur na rok 2017.
Členové inventarizační komise: Marcela Bradáčová, Anna Laššová, Jiří Plíva
Předseda inventarizační komise: Miroslav Laurin
Usnesení č. 44/17/3
7/0/0
ZO schvaluje s účinností od 1. 10. 2017 ceny za pronájem prostor Kulturního domu v Pěnčíně, a
to v letní sezóně 800,- Kč za 1 hodinu pronájmu a v topné sezóně 1 400,- Kč
za 1 hodinu pronájmu.
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