NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ČERVEN 2020
Vážení spoluobčané, máme před sebou poslední měsíc před ukončením tohoto
školního roku. Vše co se doposud událo, bylo spojeno s koronavirem. To vše pomalu
odeznívá a nyní se hodnotí, co bylo a nebylo provedeno tak, jak by se předpokládalo.
Nikdo to však přesně neví, neboť jsme to zažili poprvé. V době koronaviru jsme na obci
pokračovali v tom, co bylo započato a o čem jste již byli informováni. Tedy v letošním
roce o projektování předpokládaných prací.
Co se týká školy, byla podána žádost o dotaci na rekuperaci vzduchu. Na budovu
obecního úřadu jsme obdrželi projektovou dokumentaci k úpravě přízemí a
nevyhovujících prostor nad tím. Peníze na to budou potřeba nemalé a nyní bude záležet
na tom, v jaké částce se podaří celou zakázku vysoutěžit. K cestě na Kamení čekáme na
stavební povolení. Co se týká tůní, či zádržných retenčních nádrží v Janůvkách, tak nyní
po geologickém prozkoumání nezbývá než zaměřit a projektovat. Na projekt chodníku
ke hřbitovu jsme obdrželi další část – projekci osvětlení. V současné době, kdy lidé
využívají k trávení odpočinku více domácí lokality, se toto projevuje na počtech cyklistů
kolem naší obce. A tak si říkám, jak by to vypadalo, kdyby podél cesty ke Škrétovým od
lipky byla alej. Když se totiž vydáte kolem vsi, tak třeba od Svijan je nádherně vidět alej
na „evropské“ ve Střížovicích. Ty stromy tam již dávají tolik potřebné zastínění a je to
pár let od realizace. Je vidět, že když se chce, tak se na sousedních pozemcích nechá i
hospodařit.
Tento měsíc by měla být hotova i oprava hasičské Tatry. Na dotace není právní
nárok, tak uvidíme, kolik nám bude přispěno.
Pokračujeme v obci na odstraňování nedostatků v rámci evidence katastrů
nemovitostí.
Abych neopomenul odpady, které nás zatěžují neustále, tak ve Střížovicích jsme
přes vegetační období do listopadu zajistili kontejner na bio. Ten bude vyvážen jako
ostatní v obci, tedy každé úterý. Doufám, že bude využíván na to, k čemu je určen a
zmizí tím sypání odpadu do rokle.
Ve škole a ve školce byly osazeny slibované nové houpačky. Postupně se snažíme
realizovat naplánované věci. Někdo si možná myslí, že se to vleče, ale snažíme se o to,
aby to šlo co nejrychleji. Některé termíny nejsou však jen v naší moci.
Doba, klima kolem nás se mění a s tím se mění i po léta praktikované názory.
K tomu musíme přizpůsobit i naši oblast. Jakékoliv nápady se nechají prodiskutovat a
případně realizovat.
Přeji příjemné prožití posledního předprázdninového měsíce vám všem.

Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
93 let paní
65 let paní
60 let paní
55 let pan
55 let paní
50 let pan
50 let paní

Zdenka Vinšová
Stanislava Vrzalová
Eva Hauzrová
Luboš Retr
Jindra Volfová
Zdeněk Prokorát
Markéta Skramuská

Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a dobrou životní pohodu.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PÁ 12. 6. taneční
NE 14. 6. taneční
ÚT 16. 6. taneční
PÁ 19. 6. taneční- prodloužená
PÁ 26. 6. taneční
ÚT 30. 6. taneční

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 11. 6. 2020 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program:
zahájení, schválení programu, rozpočtové úpravy, vyhláška č. 2/2020 o místním
poplatku z pobytu, účetní závěrka příspěvkové organizace, zpráva o přezkumu
hospodaření za rok 2019, záměr- prodej a koupě pozemku, informace starosty, různé,
diskuse, závěr.

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 14 do 16 hodin.
DEN ODPOČINKU- NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTEK
U většiny obyvatel naší obce je samozřejmostí, že v neděli a ve svátek neobtěžují své
sousedy hlukem. Najde se však pár jedinců, u kterých není tento zvyk pevně ukotven, a
proto věříme, že jim bude stačit toto upozornění. Jsou mezi námi i tací, kteří si pouštějí
u svých domů neúměrně nahlas reprodukovanou hudbu.
Věříme, že všichni pochopíte, že i Vaši sousedé a okolí si chtějí užít klidné dny.

Děkujeme

OZNÁMENÍ TJ SOKOL PĚNČÍN
Vážení sportovní přátelé, chtěl bych Vás informovat, že jsme nechali ve
sportovním areálu upravit tenisový kurt tak, aby to nebyla jen asfaltová plocha
potažená nějakou umělotinou. Došlo ke strojovému vyčištění a za pískování. Další
drobnější opravy v nejbližších dnech ještě proběhnou (oprava boulí a nový plot).
Od tenisového oddílu ve Svijanském Újezdě jsme dostali nabídku k uspořádání
tenisového klání „Davis cupu“ mezi oběma obcemi. Protože ta správná rivalita mezi
Pěnčínem a Svijanským Újezdem je a vždycky byla, tuto hozenou rukavici jsme přijali a
domluvili jsme se, že v sobotu dne 27. 6. 2020 od 10 hodin ve Svijanském Újezdě
odehrajeme čtyři dvouhry a dvě čtyřhry (vše na jeden set). Proto prosím zájemce, kteří
by Pěnčín měli chuť reprezentovat, ať se mi přihlásí. Širší nominaci již mám, ale může
být mezi námi i někdo o kom nevím, že umí hrát dobře tenis a je to pěnčíňák, zejména
pak mladší ročníky. Nominace na jednotlivé zápasy bude pak určena podle aktuální
formy, protože chceme jet do Újezda jednoznačně vyhrát. Kdo nebude hrát, tak nás
může přijet při tenisovém klání podpořit. To, že to naši sousedé berou vážně je důkazem
i to, že jim obec zajistila tenisového trenéra. Tak prosím trénujte a tenisový kurt hojně
využívejte.

Za TJ Sokol Pěnčín Pavel Mizera
PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Je již vlastně konec školního roku. Roku, jaký nikdo neočekával. Nastala
takzvaně doba koronavirová a veškeré zaběhnuté záležitosti najednou neplatily. Děti ze
školy byly od 11. 3. doma a na základě podkladů ze školy se učily s rodiči. Za toto
rodičům děkujeme. Všichni k výuce svých dětí přistoupili velmi zodpovědně a nenašel se
nikdo, kdo by výuku zanedbával. Všichni rodiče si tudíž zaslouží velikou pochvalu.
V pondělí 25. 5. se v ZŠ obnovila výuka. Jen 5 dětí se z různých důvodů výuky do
konce školního roku nezúčastní. Další 4 budou, opět z rozličných důvodů, docházet do
školy nepravidelně. Většina dětí odjede ze školy hned po vyučování, protože zajistit
jejich pobyt v družině je velmi složité s ohledem na dodržování nynějších předpisů.
Složitost předpisů a nepravidelnost docházky a odjezdů ze školy je příčinou nevyužívání
školní jídelny.
MŠ je v provozu již od 11. 5., tento provoz byl omezený. Od 25. 5. by měl být
provoz MŠ v běžném režimu i se stravou a teplými obědy, nepřijde-li nějaké další
omezení ze strany státu.
Provoz obou školských zařízení v červnu bude v rámci různých doporučení a nařízení
probíhat v běžném režimu.
Školní výlety jsou zatím zakázané a obnoví se pravděpodobně až v září. Při snaze
dodržet veškerá nařízení, bude složité zorganizovat jakékoliv mimoškolní aktivity pro
děti i ve škole. Červen tudíž strávíme hlavně ve třídách a na školní zahradě při učení.
Vysvědčení školní děti obdrží 26. 6. Pak děti nastoupí na letní prázdniny.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice a poplatek ze psa pro rok
2020, aby zaplatil částku. Poplatky lze uhradit převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo
v hotovosti v pokladně OÚ.
Pro upřesnění zaplacení správných částek se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo
602 126 272 v úředních hodinách.

Děkujeme

JARNÍ SLEVY UHLÍ
Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou
zdarma končí v pondělí 15. června.
Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka
záznam. Domluvíte se na telefonu 602 489 489. Volejte po-pá 7:30-16:00 nebo pište na
email: havelka@havelka.cz.

OZNÁMENÍ ORDINACE PRO DĚTI A DOROST V PŘÍŠOVICÍCH
Od 1. 7. 2020 přebírám dětskou ordinaci v Příšovicích od MUDr. Marie Mattauchové.
Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od tohoto data registruji nové
pacienty.
V případě zájmu mě můžete kontaktovat na tel.: 724 923472, email:
detske.prisovice@seznam.cz
Pacienti z alergologické ambulance zůstávají dále registrováni u MUDr. Mattauchové
v alergologické ambulanci v Jablonci n. N.
Těším se na Vás! MUDr. Jitka Košková

NABÍDKA PRÁCE
Starostka Obecního úřadu Sychrov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa“ ÚČETNÍ OBCE SYCHROV“. Bližší informace na www.obecsychrov.cz .
Případné dotazy zodpoví Jaroslava Kvapilová ne telefonu 485 146 081, mobilu
724 178 343 nebo emailu: ou@obecsychrov.cz.

NABÍDKA VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE VLASTIBOŘICÍCH
Obec Vlastibořice nabízí pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále jen
„DPS“) ve Vlastibořicích.
Jedná se o byt ve 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 37,76 m², sestávající se
z jednoho pokoje s kuchyňskou linkou, předsíně, koupelny a WC. Výše nájemného
včetně záloh na vodu a topení i se službami činí 3 291 Kč/ měsíčně.
Bližší informace Vám poskytne pracovnice DPS Vlastibořice paní Menclová na tel.
485 146 033 nebo starostka Jana Hartlová na tel. 485 146 025.
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