NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ČERVENEC A SRPEN 2017
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou číslo zpravodaje na období dětských prázdnin a pro
řadu z vás čas dovolených. V prvé řadě vám přeji pěkné počasí, a abyste si
čas volna užili podle svých představ.
Nevím, jestli se dá u obce počítat s dovolenou. Neustále se něco děje a
řeší. V poslední době jsou to hlavně pozemky, které v dřívějších dobách
stály zcela mimo. Vše bylo ve vlastnictví státu, nikdo neřešil přístup, když
se něco vybudovalo v akci Z, tak se to nikdy nedotáhlo do konce, protože
režim to nevyžadoval. Tak je to v současné době s cestou k Najmanovým
(sice asfaltová, ale do současnosti zahrada), asfaltová plocha před školkou
(do současnosti zahrada), cesta kolem Zahrádkových (v soukromém
vlastnictví, další část obecní) apod. To vše je jenom o papírování,
geometrických plánech a zdlouhavém řešení na úřadech. Každá doba něco
nese. S tím se ale musíme vyrovnat.
Žádosti o dotace včetně jejich administrování vychází tak, že se to vše
musí stihnout na konci roku. To se budou částečně opravovat místní
komunikace z dotace podané na LK ze strany Mikroregionu Jizera.
V současné době se začalo se stavbou polní cesty z Kamení do
Radimovic kolem rybníka. Toto je financováno z evropských peněz přes
Pozemkový fond ČR, který je investorem. Mnohému se to zdá zbytečné, ale
cesta tam byla. A to, že bude široká, je dáno šíří pozemku, který je obecní a
mechanizace v současné době si to také vyžaduje. Jaký režim bude na cestě
je vyloženě záležitost nás lidí, jak budeme dodržovat stanovené dopravní
značení a rychlosti. Cesta kolem Škrétových se také zažila a myslím, že ji
řada z vás využívá nejenom jako zkratku autem.
Nejvíce tíží asi rychlost v obci, to je však, jak jsem řekl věcí nás lidí.
Možná, že někdo řekne dost se západem, ale ve směru kolem dodržování
rychlosti a chování na cestách dle mého máme co dohánět.
V současné době docházejí na úřad vyplněné dotazníky v rámci
zpracování dalšího rozvoje obce. Možná, že sousedské vztahy by bylo
možno vylepšit nějakou společnou akcí, která by byla určitým poutem pro

lidi. Nejenom kulturní a sportovní akce lidi spojují. Napadá mne třeba
výsadba aleje, kde by byl u každého stromu umístěn štítek jeho investora a
lidé by si toho třeba více vážili, než když to jenom realizuje někdo druhý.
Jde mi o přírodu a aleje vždy tvořili krajinu. Je pravdou, že doba, kdy se
jimi vozkové řídili je pryč a stávají se všude dominantou. V severských
zemích třeba lidé realizují osvětlené trasy pro lyžaře a každý sloup má své
jméno – svého investora.
Společným dílem a nápady se nechá vždy něco vytvořit. I vaše případné
příspěvky z hlediska historie nebo zážitky mohou být publikovány ve
zpravodaji. Nechce se mi jen psát, ale opravdu lidi stmelit dohromady, aby
se v obci cítili dobře. Ještě jednou přeji příjemné prožití těchto
následujících dvou měsíců a přemýšlejte o dalších nápadech.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
Červenec:
Srpen:
70 let pan Vladimír Šubrt
55 let paní Dana Žďárská

91 let pan Miloslav Hovorka
80 let pan Jiří Glos
75 let pan Josef Thoř
65 let paní Ivana Končinská
60 let paní Zdeňka Bičíková
50 let Libor Stejskal
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ST 16. – SO 26.8. Taneční klub Koškovi Liberec

OZNÁMENÍ:
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne: 12. 7. 2017 od 7:00 do 11:00 v lokalitě
Pěnčín – část obce na těchto odběrných místech: č. p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 38, 50,
59, 94, 95, 108, 134, 156.
Děkujeme za pochopení.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena pouze tyto středy: 12. a 26. července a 10. a 24. srpna vždy od
14 pouze do 16 hodin.

NEDĚLE – DEN ODPOČINKU
Konečně je víkend a všichni se těšíme, jak si odpočineme a načerpáme síly po
pětidenním pracovním „maratonu“. Okolo domu na nás však čeká spousta práce –
posekat trávník, připravit dříví na zimu, nařezat a ohoblovat prkna na novou pergolu,
…atd. Ještě že máme travní sekačky, drtiče větví, křovinořezy, mulčovače, elektrické
pily, motorové pily, elektrické hoblíky, elektrické rozbrušovačky a mnoho dalších
pomocníků, kteří nám sice práci usnadní, ale zároveň svým zvukem obtěžují sousedy.
V sobotu večer, kdy si chceme v klidu s přáteli posedět venku, v neděli ráno v sedm
hodin, kdy si chceme pospat alespoň do půl deváté a poté si v klidu vychutnat nedělní
oběd. Inspirací k napsání tohoto článku byl následující text – čtvrté přikázání z Bible:
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu
svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou
práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj
host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno,
co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil
jej jako svatý.“ /Z Bible svaté – čtvrté přikázání/.
Nad výše uvedeným textem bychom se proto měli všichni zamyslet a vzít si z něj
ponaučení. Neděle je odnepaměti dnem odpočinku a v současné „uspěchané“ době
bychom se měli vrátit k tradicím a vyhradit si čas na odpočinek. Zkusme posekat,
nařezat, ohoblovat, … v průběhu soboty případně práci dodělat v neděli dopoledne a
nedělní odpoledne nerušeně relaxovat. Dopřejme tak sobě i svým sousedům klidné
prožití nedělního odpoledne a ostatních svátečních dní.

ZAPOJENÍ OBČANŮ DO DĚNÍ OBCE – vyhlášení brigády v ubytovně u KD
v Pěnčíně
V září tohoto roku plánujeme provést opravu podlahových krytin na pokojích
v ubytovně Kulturního domu v Pěnčíně, včetně výmalby a obnovení zastaralého a
rozbitého inventáře. S ohledem na rozsah prací jsme se rozhodli, že nábytek a koberce
vystěhujeme z pokojů ubytovny svépomocí. Obracíme se proto na občany Pěnčína
se žádostí o pomoc. Termín brigády oznámíme s dostatečným časovým předstihem
v místním rozhlase. Mnoho občanů v dotaznících osobní pomoc při dění v obci aktivně
nabízí. Věříme proto, že se nás sejde co nejvíce, aby nám šla práce dobře od ruky.
Předem děkujeme za účast.
BAZÉN VE SPORTOVNÍM AREÁLU V PĚNČÍNĚ JE V PROVOZU – koupání na
vlastní nebezpečí.
Akumulační nádrž–„bazén“ ve sportovním areálu byl vyčištěn a napuštěn čistou vodou.
Na náklady obce bude prováděna pravidelná údržba vodní plochy i bezprostředního
okolí bazénu tak, aby mohl sloužit všem občanům k osvěžení v teplých letních měsících.
Koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí, proto žádáme rodiče, aby nepouštěli k bazénu
zejména malé děti bez doprovodu dospělé osoby. Zároveň žádáme všechny občany, kteří
bazén navštěvují, aby úmyslně neznečišťovali okolí bazénu a vodní plochu /do bazénu

nepatří písek, hlína, tráva ani jiné předměty/. Pro majitele psů platí přísný zákaz
koupání psích miláčků v bazénu. Je to bezohledné jednání jak vůči ostatním občanům,
tak i vůči psům. Voda v bazénu je ošetřena chlorem, což nesvědčí psí srsti. Zároveň
žádáme o zavírání vstupní branky do areálu bazénu. Všem našim občanům přejeme
hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání, dospělým pohodovou
dovolenou.

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

DOVOLENÁ MUDr. TRNĚNÝ
Od 16. 8. do 25. 8. bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu řádné dovolené uzavřena.
Sestra bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

DOVOLENÁ „U KREJCARŮ“
Řeznictví a uzenářství „U Krejcarů“ bude z důvodu řádné dovolené uzavřeno od 31. 7.
do 6.8. Prodej bude opět zahájen 8. 8. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD PĚNČÍN
v období od 28. 7. do 2. 8. bude restaurace z důvodu řádné dovolené
uzavřena. Velmi děkujeme za pochopení.
PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Další konec školního roku je tu. Od 1. 7. do 31. 8. mají děti letní prázdniny. 4. 9. se opět
všichni sejdeme v novém školním roce 2017/2018. To však až za dva měsíce.
Nyní bych chtěla poděkovat všem příznivcům našich školských zařízení za přízeň a
podporu, popřát všem krásné léto a spokojenou a klidnou dovolenou.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů v Soběslavicích zve všechny příznivce dobré zábavy na již
tradiční posezení pod lipami v Padařovicích, které se koná v pátek 28. července, kde od
18 hod. bude hrát k tanci a poslechu dechová hudba „Plechařinka“.
Další posezení a tanec s hudbou „Countrystock“ se koná v sobotu 29. července opět
v Padařovicích. Obě akce se opravdu budou konat v jednom víkendu.
Bohaté občerstvení na obě tyto akce bude zajištěno a v případě nepříznivého počasí
budou moci všichni návštěvníci obou akcí posedět v suchu pod postavenými stany.
Všechny příznivce ještě jednou srdečně zveme a předem za návštěvu děkujeme.
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Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 15. 06. 2017 v KD Pěnčín
Usnesení č. 23/17/2
8/0/0
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
Usnesení č. 24/17/2
8/0/0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/17 ve výši 49 028,- Kč v příjmech i výdajích.
Usnesení č. 25/17/2
8/0/0
ZO schvaluje protokol o provedení veřejnosprávní kontroly ze dne 16. 5. 2017
provedené v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pěnčín, okres Liberec, se sídlem Pěnčín čp.
17,
IČ: 72743689 a ukládá ředitelce Mgr. Janě Seiwaldové odstranit uvedené nedostatky do
30. 09. 2017.
Usnesení č. 26/17/2
8/0/0
ZO pověřuje starostu Ing. Karla Bičíka podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemek p. č. 12 v k. ú. Pěnčín ve vlastnictví Ondřeje Salaby a manželů Salabových
přes pozemek p. č. 2212 v k.ú. Pěnčín dle geometrického plánu.
Usnesení č. 27/17/2
8/0/0
ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 46345 s firmou
DIMATEX CS spol. s r.o.
Usnesení č. 28/17/2
8/0/0
ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o grant Nadace ČEZ týkající se liniové
výsadby podél komunikace Pěnčín - Čičavy prostřednictvím firmy ARBOPLAN s.r.o.
Usnesení č. 29/17/2
8/0/0
ZO schvaluje žádost Sboru dobrovolných hasičů Pěnčín, Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČ:
49111981 zastoupeného Jakubem Hruškou, ve výši 5 000,- Kč na neinvestiční výdaje při
pořádání dětského tábora ve dnech 25. 8. až 27. 08. 2017 v Rekreačním středisku
v Srbsku a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy,
jejíž vzor je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/17/2
8/0/0
ZO navrhuje tříčlennou komisi pro vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
„Pěnčín, obslužný objekt sportovního klubu – zlepšení tepelně-technických parametrů
obvodových konstrukcí“ v tomto složení: Ing. Pavel Král, Jiří Plíva, Ing. Karel Bičík,
Marcela Beranová (náhradník).
Usnesení 31/17/2
8/0/0
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku č.p. 113, pozemkové
parcely č. 690/1 a hasičské zbrojnice vše v k.ú. Střížovice u Pěnčína.
Usnesení č. 32/17/2
8/0/0
ZO schvaluje nabytí stavby technického vybavení (stavba vodního díla) na pozemku
st.p.č. 142 o výměře 137 m2 v k.ú. Pěnčín za částku 1,- Kč/1m2 od Severočeské
vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice, IČ: 49099469.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o stávající spolupráci mezi
Obcí Pěnčín a společností Dimatex. Spolupracujeme již od roku 2014.
Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních
materiálů s pozitivním vlivem na životní prostředí. Třídění textilu je jednou z cest jak
dosáhnout požadovanou úroveň 50% recyklace komunálního odpadu v roce 2020.
Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Svoz nádob na textil optimalizuje
inteligentní informační systém a NFC chipy. Tím šetříme životní prostředí a náklady
společnosti. Zároveň máme přehled o situaci v terénu a vyhodnocení zaplněnosti
kontejnerů.
Rádi bychom Vám představili video: Cesta textilního odpadu.
www.youtube.com/Cesta textilního odpadu
Ve Stráži nad Nisou provozujeme novou třídící linku.
Dimatex pomáhá neziskovým organizacím, a to nejen materiálně ale také finančně. V
sídle firmy ve Stráži nad Nisou provozuje mimo jiné vlastní charitativní šatník, díky
němuž můžeme kdykoliv poskytnout ošacení lidem v nouzi. Společnost Dimatex
podpořila v roce 2016 neziskové organizace v rámci oboustranné spolupráce částkou
přesahující 1.750.000 Kč. Spolupracujeme mimo jiné s Oblastní charitou Liberec.
Co patří do sběrného kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále
také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.
Co nepatří do sběrného kontejneru:
Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Kontakt a profil společnosti:www.recyklace-textilu.cz.,Facebook - Recyklace textilu.
Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner pro ekologické
zpracování nepotřebných oděvů. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

