NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

DUBEN 2022

Vážení spoluobčané,
současný vývoj počasí dává za pravdu pranostikám. Přesto se dá očekávat, že velikonoční
svátky proběhnou za lepšího počasí a děti tak budou moci opět za koledou, jak bývalo zvykem.
Každý je již připraven na jarní práce. V posledních dnech přibyla i tolik potřebná
vláha. Vše se zazelená a hned je na přírodu jiný pohled. Vegetace schová to, co někteří odložili
do přírody přes zimní období. Dík patří jedincům, kteří jsou ochotni sbírat odpad po druhých
a přispět tak celkovému vzhledu našeho okolí. I když se snažíme informovat o tom, co a kam
patří, tak přesto se to některým těžko vysvětluje.
Pro stavební práce příznivé počasí nám pomáhá s pracemi při rekonstrukci OÚ. Vše
zatím jde dle plánu. Situace se otáčí a práce uvnitř přibývají. Při tomto stavu si dost dobře
nedokáži představit to, jak mohou přežívat lidé na Ukrajině v městech a vesnicích
likvidovaných zcela záměrně za účelem vyhlazení. Jak se tam vše dlouho bude dávat do
pořádku, když konec je v nedohlednu.
V souvislosti s úklidy na jarní svátky, bych chtěl požádat především rodiče žáků
docházejících do naší školy, zda by se nemohli podělit o ošacení, které se skladuje ihned za
školními dveřmi. To co tam je, jsou věci posbírané jen za období od začátku školního roku. Je
to obraz toho, jaký zájem o své děti máte, jak je máte pod kontrolou, že jim nechybí něco
z jejich ošacení.
V tomto měsíci přeji především dětem bohatou pomlázku a více slunečních dnů.

Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
75 let paní Božena Pilařová
70 let paní Jarmila Marešová
65 let paní Hana Pirohová
60 let pan Lubomír Mohelský
60 let paní Zdeňka Tchelidze
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.

OZNÁMENÍ
Kadeřnictví bude po rekonstrukci opět otevřeno od středy 13. 4. 2022.

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice, poplatek ze psa pro rok 2022, aby
zaplatil dlužnou částku co nejdříve. Poplatky lze uhradit převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo
v hotovosti v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Pro upřesnění zaplacení správných částek při úhradě na účet se informujte na tel. č.
482 725 301 nebo 602 126 272 v úředních hodinách. Děkujeme.

ZPRÁVA ZE ZŠ A MŠ
Nejdříve bych chtěla poděkovat všem účastníkům aukce keramických výrobků žáků
školy. Díky štědrosti účastníků dobročinné akce jsme vybrali částku
6 500 Kč, které jsme odeslali na konto „Člověk v tísni“ na pomoc Ukrajině.
Čas ubíhá stále rychleji. Již je tu duben a to znamená, že kromě jiného je čas zápisů do
ZŠ a v květnu do MŠ. Zápis do ZŠ proběhne 7. 4. od 14 do 16 hodin.
Po dvouleté odmlce je v letošním roce opět zápis za účasti dětí, které za doprovodu rodičů
přijdou v daném čase do školy a vyzkouší si práci školáků. Rodiče mezi tím vyplní patřičné
dokumenty, k čemuž budou potřebovat občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis do MŠ bude probíhat 5. 5. od 9:00 do 15:00. Opět děti do MŠ mohou s rodiči
dorazit také a podívat se na prostředí, ve kterém budou případně trávit čas v budoucích letech.
Podrobnosti k oběma zápisům najdou rodiče na webových stránkách školy, popřípadě na
veřejných vývěskách, nebo přímo ve škole a školce.
V mateřské škole v Pěnčíně probíhá celoroční sběr hliníkových plechovek od nápojů.
Sběrné místo je u plotu mateřské školy….
Nastalý jarní čas budeme využívat, kromě běžné výuky, také k venkovním aktivitám a
k seznámení se s jarními lidovými zvyky. Děti pojedou i do divadel a v neposlední řadě pro
některé ročníky ZŠ začne kurz plavání.
Těšíme se na rodiče s dětmi, které se přijdou zapsat jak do školy, tak i do školky.
Za celé školské zařízení přeji všem čtenářům zpravodaje krásné a veselé velikonoční svátky.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ
NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ AGRA ČESKÝ RÁJ a.s.
Nabízíme obědy pro jednotlivce i skupiny:
- výběr ze 3 jídel
- výdej obědů ve všední den 11:00-12:00 hodin jídelna Všeň 124
- možný rozvoz k vám domů nebo do firmy
- jídlo zatavené v jednorázových obalech
- nutná objednávka jeden den předem
- cena oběda 115,- Kč
Podrobnější informace a objednávky:
Tel. 601 380 968, email: kuchyn@agraceskyraj.cz
www.agraceskyraj.cz

PŘIPRAVUJEME
V neděli 8. 5. 2022 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

POZVÁNKA
Hospůdka v Chaloupkách, Svijanský Újezd vás srdečně zve od 15. 4. do 17. 4. 2022 na
„VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ“.
Připravíme pro Vás sváteční menu na celý víkend.
Na jídelním lístku najdete tradiční velikonoční jídla např.: jehněčí, kachny, hovězí líčka,
svíčkovou, bramborový salát od naší babičky…. a další.
Páteční večer Vám zpříjemní country kapela „Bodlák“. Začátek v 18 hodin.
Přijďte posedět, těšíme se na Vás.

PŘIPRAVUJEME
Vítání nových občánků se uskuteční v sobotu 7. 5. 2022 na Státním zámku Sychrov v 11:00
hodin. Rodiče obdrží včas na slavnost pozvánku. Noví občánci dostanou věcný dárek a na
památku fotografie, které hradí obecní úřad. V roce 2022 budou přivítání Prokop Štěpán,
Kolomazník Patrik, Hendrichová Eva, Šulc Adam, Kozderka Vojtěch, Lysická Zora, Laššo
Armin.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZO Pěnčín
konaného dne 10. 3. 2022 v ZŠ Pěnčín
usneseni č. 1/22/1
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 2/22/1
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101-komunikace - trvá
19/19/1- územní plán- trvá- po seznámení zastupitelů obce s vyhodnocením žádostí, starosta obce,
svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, pouze k tomuto tématu- vypustit , viz usnesení č. 64/21/4
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
13/21/1- záměr odkoupení pozemků-trvá
31/21/2- záměr prodeje pozemku-trvá
33/21/2- rekonstrukce OÚ- trvá
45/21/3- trvá
50/21/3-trvá
51/21/3- trvá
52/21/4, 53/21/4, 54/21/4, 55/21/4,56/21/4,57/21/4- vypustit
58/21/4- trvá
59/21/4, 60/21/4, 61/21/4, 62/21/4, 63/21/4, 65/21/4- vypustit
64/21/4- trvá
usnesení č. 3/22/1
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2021
usnesení č. 4/22/1
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2022 ve výši 379 039,- Kč v příjmech i výdajích
usnesení č. 5/22/1
ZO schvaluje komisi pro vyřazení majetku obce ve složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Šáral
členové: Jindřich Fanta, Lenka Glosová, Jiří Plíva
usnesení č. 6/22/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Spolek zahrádkářů, Pěnčín 12, 463 45 Pěnčín, zastoupený
Josefem Zoubkem, předsedou spolku, IČ: 26649811, ve výši 15 000,- Kč na neinvestiční výdaje
spolku a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je

přílohou.
usnesení č. 7/22/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Mysliveckého spolku Hlubočice, Vlastibořice 76, 463 44
Sychrov, zastoupený Jaroslavem Kobrle, předsedou spolku, IČO: 46745858, ve výši
25 000,-Kč na neinvestiční výdaje spolku (krytí nákladů na ochranu přírody a zvěře, zazvěřování,
práce s dětmi a ostatní činnosti spolku) a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu
veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
usnesení č. 8/22/1
ZO schvaluje změnu č. 1 v Programu rozvoje obce Pěnčín na období 2022-2028. Bude doplněn ve
specifickém cíli 3. „Rozvinutá občanská vybavenost a kultura“, aktivita 3.1.1. rozšířena o osvětlení, a
přidána aktivita 3.1.2. „Modernizace a digitalizace ZŠ a MŠ“.
usnesení č. 9/22/1
ZO bere na vědomí žádost Mgr. Jany Seiwaldové, ředitelky ZŠ a MŠ Pěnčín na rekonstrukci
sociálních zařízení u třídy starších dětí v MŠ.
usnesení č. 10/22/1
ZO schvaluje podání žádosti dotace ve výši až 300 000,- Kč z POV LBC kraje na opravu
komunikace p. p. č. 988/2.
usnesení č. 11/22/1
ZO schvaluje inventarizační komisi pro předání pronajatého majetku restaurace a ubytovny
s přilehlými prostorami v tomto složení:
Předseda: Bc. Eva Trosbergová
členové: Ing. Karel Bičík, Jiří Plíva
Termíny předávacích inventur: 28. 3. 2022- restaurace + kuchyň
27. 4. 2022- ubytovna
usnesení č. 12/22/1
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. st. 143 o výměře 255 m² - zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Pěnčín , jehož součástí je budova bez č.p./č.e.- zemědělská stavba v obci Pěnčín
mezi firmou AGRO-RUBÍN a.s. se sídlem Svijanský Újezd čp. 55, 463 45 Pěnčín, IČ: 48292486
zastoupena členem představenstva Ing. Františkem Patočkou a Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 62, 463
45 Pěnčín, IČ: 00263095, zastoupena Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. Za cenu 25 500,- Kč
(slovy: dvacet pět tisíc pět set korun). ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 13/22/1
ZO schvaluje smlouvu o dílo s projekční kanceláří Ing. Eduarda Žaludy na projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost na stavbu „ Pěnčín, lokalita pařníky, dopravní a technická infrastruktura“.
usnesení č. 14/22/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Pěnčín, z. s. se sídlem Pěnčín 122,463 45 Pěnčín,
IČO: 65650786, zastoupen Čestmírem Škrétou, předsedou ve výši 90 000 Kč na neinvestiční výdaje
spojené se sportovní činností organizace a údržbou sportovního areálu a pověřuje starostu obce Ing.
Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou.
Diskuze:
Anna Laššová
- informuje o konané schůzce školské rady ZŠ - MŠ a s jejími body nás seznámila.
- prosba o provedení odstranění naplavenin na „evropské„ cestě ve Střížovicích
- upozornila na termíny zveřejňování veřejného zasedání ZO.
Jaroslav Jíra
- vznesl návrh na možnost rozšíření parkoviště u MŠ s ohledem na bezpečnost provozu.
Místostarosta Ing. Jaroslav Šáral
- upozornil na blížící se termín konání komunálních voleb a tím nutnost sestavení kandidátní listiny
nového zastupitelstva obce. Hledáme nové kandidáty a s návrhy se obracejte na Obecní úřad.
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