NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
PROSINEC 2020
Vážení spoluobčané,
dostáváme se do posledního měsíce roku, který od samého počátku je
výjimečným pro celý svět. Covid 19 nás neustále provází se svými opatřeními. Každý,
má možnost si vybrat z dat, která jsou shromažďována. V současnosti je pro mnohé
otázkou, jak to bude s průběhem Vánoc, které dle posledních statistik za posledních 10
let byly bílé jen jednou. V našem libereckém kraji by měla být pravděpodobnost sněhu
na Vánoce vyšší. Snad i to přispěje k uklidnění současné nálady obyvatelstva. Přes
veškerá opatření nebylo možné uspořádat oslavu křtu na počest vydání knihy o Pěnčíně.
Ti, kdo z vás si ji do Vánoc zakoupí, na obecním úřadě si budou moci tuto napjatou
atmosféru odlehčit listováním v této knize. Doufám, že si přijdou na své všichni bez
ohledu na svůj věk. Máte možnost dát na vědomí svým známým, rodákům, kteří zde již
nežijí, že mají možnost si knihu zakoupit na obecním úřadě. Počítáme s tím, že bude
uvedena i na knižním trhu. Knihou to nekončí, budeme pátrat po dalších dosud
neobjasněných událostech a dokumentovat prožité pro další generace.
Z obvyklých akcí v obci konaných v době adventu se vše ruší. Snad se doba
uklidní a s virem, který nezmizí, dokážeme žít v budoucnu bez větších potíží zatěžujících
všechny, zejména zdravotnictví. Doufejme, že ubude i ztrát na lidských životech.
Nastavená opatření nás snad dovedou k lepším výsledkům a vymýtí názory některých
oponentů. S ohledem na nastávající vánoční dobu bych vás chtěl všechny vyzvat
k omezení pohybu a návštěv v rámci rozšířených příbuzenstev. Určitě i tím zamezíte
rozšíření nákazy jejímu nárůstu po vánočním období v jiných oblastech.
Po suchém létě nás zastihl deštivý podzim, kdy vláhový deficit byl částečně
snížen. Průběh počasí ovlivnil průběh podzimních prací na polích obhospodařovaných
v našem katastru. Když se zahledím do historie, kolik kolem naší obce bylo ovocných
stromů, kdy jablko se dostalo do heraldiky obce, tak si někdy říkám, kam spějeme. Na
jednu stranu chceme jakousi soběstačnost ve výrobě potravin, nemít takovou závislost
na okolním světě, tím přispět ke snížení dopravy, sázet na regionální potraviny a na
druhou stranu likvidujeme zavedené sady. Když slyším, že do dvou let veškerá ovocná
výsadba zmizí, tak si pokládám otázku, co na té naší orné půdě budeme nadále pěstovat,
co tedy zde bude regionální. Jako včelař, na co budou ty včely létat? Pronajmeme vše na
haly, budeme produkovat kukuřici do bioplynek, zvýšíme plochy rakytníku apod.? Ten
pořád preferovaný selský rozum nadále mizí kdesi v ústraní této uspěchané doby.
Do nadcházejících dnů vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních a
pouze vzájemnou spoluprací, dodržováním základních opatření ten Covid musíme
zvládnout a do Nového roku vstoupíme v jiné náladě.
Karel Bičík, starosta

NAŠI JUBILANTI
93 let paní Běla Hobelantová
75 let paní Hana Brožová
65 let pan Miroslav Beran
60 let paní Věra Jelínková
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 19:00 hodin
v KD. Na programu bude kontrola usnesení ZO a zpráva o činnosti OÚ a ZO, prodej
pozemku, rozpočtové změny, návrh rozpočtu na r. 2021, plán investičních akcí na r.
2021, projednání a schválení Vyhlášky č. 6/2020 o poplatcích za sběr komunálního
odpadu, různé, diskuse, usnesení.

PŘÍSPĚVEK ZŠ A MŠ
A opět je tu konec kalendářního roku. Pro nás ve škole byl toto rok opravdu
velmi nezvyklý. Pro některé žáky by se dal přirovnat k téměř ročním prázdninám.
Naštěstí takové děti v naší škole nemáme.
Všichni dobře víte, že již na jaře byly děti doma a musely se učit s rodiči. Všechny
rodiče chválíme, protože se tohoto úkolu zhostili velmi dobře. My ve škole jsme jim
posílali materiály, konzultovali jejich potřeby a opravovali zadané a vypracované práce.
Kromě dalších povinností vyplývajících ze situace jsme se začali seznamovat s výukou
na dálku s pomocí PC techniky. Na konci školního roku děti přece jenom do školy na
pár týdnů přišly a my jsme mohli posoudit, jak splnily požadavky ročníku, který v té
době navštěvovaly.
Po návratu z prázdnin jsme s napětím čekali, jak se bude pandemická situace vyvíjet a
co nás nadále čeká. Nečekali jsme dlouho a děti zůstaly doma opět. Tentokrát to bylo
horší, protože veškerá nová látka na děti teprve čekala. Především pro prvňáky a jejich
rodiče to nebylo jednoduché. Tentokrát byla technika ze strany učitelů využita v plné
výši, přesto se děti těšily do školy, protože jim chyběl kontakt s kamarády a rodiče
potvrdili, že přístup dětí k učení je u mnohých o poznání chabější než ve škole.
Znovu musím většinu rodičů velmi pochválit, jak tuto nezvyklou situaci zvládli.
Děti v naší škole nezaostaly v učivu a nemusí nějak intenzivně látku dohánět. Velké
poděkování přísluší všem učitelkám, které nad učením na dálku strávily téměř
dvojnásobek času než při běžné výuce. Tento čas samozřejmě ukrajovaly ze svého času
osobního. Ve škole to však nebylo vidět, zdálo se, že je zcela opuštěná, protože většina
vyučujících pracovalo z domova.
Kromě těchto těžkostí, se díky obecnímu zastupitelstvu potkalo i mnohé pozitivní.
Především nám ve škole byla nainstalována rekuperace vzduchu. Musím přiznat, že mé
původní nadšení nebylo velké. Ale časem se ukázalo, že to není marná věc. Především
v této „virové“ době. Rekuperace nezajišťuje jenom výměnu vzduchu, ale také filtruje
vzduch od prachu i od virů, plísňových spor a bakterií. Také byla upravena počítačová
třída a škola byla doplněna některým novým nábytkem, přenosnou PC technikou a bylo
zakoupeno nářadí k dětským ponkům z dotace od Preciózy.
Za vše zřizovateli a různým dotačním programům děkujeme.
Určitě nezapomínáme na školku. I zde nebyla situace v tomto roce jen růžová. I
zde na jaře byla výluka z denní docházky. Teď na podzim chodily děti do MŠ a
zaměstnanci zde plnili své povinnosti i přes hrozbu nakažením všude skloňovaným
koronavirem. I tady se hodí poděkovat zaměstnancům za jejich práci, ale i rodičům za
pochopení a trpělivost jak při výluce, tak při vyšších nárocích na zdravotní stav dětí
navštěvujících MŠ a potažmo na vyšší absence rodičů v zaměstnání.
Ať se tato situace jeví veřejnosti různě, určitě nebyla příjemná pro nikoho ze
zúčastněných. Proto ještě chci všem velmi poděkovat a popřát krásný a spokojený konec
starého roku a naději na ten lepší nový 2021.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

PRODEJ KNIHY
Od 23. listopadu probíhá prodej knihy
„PĚNČÍN-ŽIVOT MEZI JEŠTĚDEM A
JIZEROU“.
K zakoupení je na obecním úřadu do 18.
prosince za zvýhodněnou cenu 390 Kč.
Publikace obsahuje kompletní informace o
minulosti i současnosti Pěnčína. Vznikla
plnohodnotná publikace velkého formátu
s rozsahem 286 stran, na křídovém papíře s
pevnými deskami. Kniha je doplněna o
fotografie, které zapůjčili mnozí současní i
bývalí obyvatelé obce.

PYTLE NA ODPAD
Žluté a oranžové pytle, které jsou k dispozici ZDARMA na obecním úřadě, jsou pouze
na odpad, který je na nich uveden
ORANŽOVÝ PYTEL – nápojové kartony – LZE ODKLÁDAT:

- Krabice od džusů, vína, mléčných výrobků (mléko, smetana, kefír)
Před vhozením do pytle obal sešlápněte!!!
ŽLUTÝ PYTEL – plasty – LZE ODKLÁDAT:

Kelímky od jogurtů, smetany
Plastové obaly od potravin všeho druhu
Igelitky, jemné sáčky z hypermarketů, fólie bublinková
Fólie, v které jsou zabalené láhve s nápoji
Plastové obaly od běžných čistících a kosmetických přípravků (tekutá mýdla,
šampony, různé saponáty, přípravky na praní)
- Plastové obaly od sypkých potravin nebo od bonbónů
- Plastové kbelíky, nádoby
NELZE ODKLÁDAT:
PET lahve, podlahové krytiny, novodurové trubky, obaly od olejů, obaly silně znečištěné,
obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií, plastové kbelíky znečištěné barvou, maltou,
poklice od aut.
-

STANOVIŠTĚ SBĚRU PYTLŮ-hasičská zbrojnice-před garáží č. 3. VŽDY VE
STŘEDU.

Návrh rozpočtu Obce Pěnčín na rok 2021
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň z nemovitostí
Poplatky
Neinvestiční transfery
Pěstební činnost
Kultura
Sportovní zařízení
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní služby obyvatelstvu
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
Příjmy celkem

tis.Kč
8 210
700
98
164
150
485
14
323
135
570
20
20
30
52
1
10 972

Příjmy
tř.1 Daňové příjmy
tř.2 Nedaňové příjmy
tř.3 Kapitálové příjmy
tř.4 Přijaté transfery
Celkem

tis.Kč
8 910
1 815
83
164
10 972

VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice, doprava
ZŠ a MŠ, PO
Kultura
Sportovní zařízení
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Ostatní služby obyvatelstvu
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem

tis.Kč
140
4 562
1 730
611
485
7 360
1 169
645
165
183
200
176
1 224
1 286
4
40
151
20 131

Výdaje
tř.5 Běžné výdaje
tř 6 Kapitálové výdaje
Celkem

tis.Kč
9 336
10 795
20 131

FINANCOVÁNÍ

9 159
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