NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ČERVENEC A SRPEN 2020
Vážení spoluobčané,
máme před sebou letní měsíce, čas dovolených a prázdnin. V letošním roce výjimečně s tím, že
je třeba sledovat do kterých zemí je možno se dostat a hlavně za jakých podmínek. Až na výjimky se
situace s Covidem -19 alespoň u nás uklidnila. Nyní budou již následovat pouze jednání ohledně toho,
jak se ekonomicky dostat z této situace. Patrně to bude trvat dosti dlouho, ale jiné východisko v danou
dobu nebylo. I v naší obci se to projevilo na příjmech finančních prostředků od státu.
Čekali jsme na sucho, to se zatím neprojevuje, ale dle průzkumů se na hloubkovém deficitu
vodních zásob mnoho nezměnilo. V povrchových vrstvách je sice v současnosti vody dostatek, ale
přesto nepřestává platit, že s vodou musíme šetřit. Je pravdou, že tráva roste, ale také bychom měli
brát ohledy na přírodu. Na jedné straně u velkých luk jsou prováděny výzkumy na výskyt živočichů
a obnovu květeny lučních porostů a na druhé straně sekáme kolem domů nesmyslně golfová hřiště na
plochách, u kterých to zapotřebí není. Příroda se nemá čas ani vzpamatovat, vysemenit, vykvést,
protože to hned zase posekáme. Někdo namítne, co se zničilo orné půdy nenávratně, to je pravda, ale
měli bychom i svým přičiněním pomoci. Při této činnosti někteří jedinci dosud nepochopili, že alespoň
v neděli by mohli dodržovat klid.
Pořád dokola se řeší situace s odpady. Místa pro třídění odpadu se snažíme udržovat v čistotě.
Jsou ale pořád jedinci, kteří nepochopili, že krabici od sekačky, postelí, sprchových koutů apod. lze
rozebrat, složit, ne pouze odložit. Obec se přece postará. Od příštího roku se zase zpřísní třídění
odpadů, které mnozí neprovádějí. To je vidět na přeplněných popelnicích v den odvozu. Ani nemáte
tušení, kolik se týdně vydá žlutých pytlů na plasty. Ty pytle samotné jsou také odpadem a ne malým.
Proto byste měli také přemýšlet a neodevzdávat je poloprázdné. Nejsme město, kde mají Technické
služby. Jsme závislí na odvozu Komunálními službami a ty vývozy zadarmo nejsou. V hasičárně
skladujeme žluté pytle a elektro, protože týdenní odvoz by se nevyplatil. Odváží se tedy až po naplnění
– pytle odkládejte vždy ve středu – zamezíte poškození pytlů a roznášení odpadu po okolí.
Kůrovec pokračuje v likvidaci porostů. Letošní výsadbě dubů a buků prospěly současné deště.
Snad to do budoucna přežijí.
Po opravě se vrátila do hasičské zbrojnice Tatra po kompletní výměně nádrže. Nyní o 600 litrů
více. Byly zprovozněny obě strany ovládání všech ventilů, děl, sání, nové podběhy náprav a zadní čelo.
Až budete číst tento příspěvek, bude potvrzeno, zda jsme dotaci od kraje dostali, či ne. Po této opravě
je zase100 % provozuschopná.
Jinak na obecním úřadě pokračujeme s plánovanými akcemi - projektováním. Není to
jednoduché. Zejména, když se má jednat o dotaci.
Přeji všem příjemné prožití dovolených a dětem hezké prázdniny.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
Červenec:
90 let paní Jindřiška Fibrichová
65 let paní Marcela Brechlerová
50 let pan René Kábele

Srpen:
75 let pan Josef Hanzl
70 let paní Jarmila Fantová

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
Červenec:
Po 6. 7. taneční
Čt 9. 7. taneční
Po 13. 7. taneční
Pá 17. 7. taneční-věneček

Srpen:
So 15. 8. valná hromada AGRO-RUBÍN a. s.
Čt 20. 8. – Čt 27. 8. TK Koškovi Liberec

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 2. 7. 2020 od 07:30 do 10:00
v lokalitě Střížovice č. p. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22
v lokalitě Vitanovice č. p. 10,12,16,21,22
Dne 2. 7. 2020 od 10:00 do 12:30
v lokalitě Vitanovice č. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, E1
Dne 2. 7. 2020 od 12:30 do 15:00
v lokalitě Pěnčín č. p. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 58, 62, 63, 65,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 109, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 145, 146, 147, 154
Dne 3. 7. 2020 od 07:30 do 10:00
v lokalitě Pěnčín č. p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 38, 50, 59, 94, 95, 108, 134, 156
Dne 3. 7. 2020 od 10:00 do 12:30
v lokalitě Pěnčín č. p. 1,19, 20,21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,31, 32, 34,37, 41, 42, 44, 46, 47, 55, 60, 67, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 92, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 129, 130, 131, 132, 144, 149, 157, E5
Dne 3. 7. 2020 od 12. 30 do 15:00
v lokalitě Pěnčín č. p. 36, 49, 51, 52, 113, 150, 155
Dne 7. 7. 2020 od 10:00 do 12:30
v lokalitě Pěnčín č. p. 4, 13, 56, 57, 64, 66, 111, 112, 122, 123, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143
Děkujeme za pochopení.

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 482 725 300-301 nebo
607 954 407. Děkujeme.

DOVOLENÁ MUDr. TRNĚNÝ
Od 23. do 30. 7. 2020 bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu řádné dovolené uzavřena. Akutní
případy ošetří MUDr. Koucký.

DOVOLENÁ „U KREJCARŮ“
Řeznictví a uzenářství „U Krejcarů“ bude z důvodu řádné dovolené uzavřeno od 18. 8. do 29. 8.
Prodej bude opět zahájen 1. 9. 2020. Děkujeme za pochopení.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena o prázdninách pouze tyto středy: 1., 8., 22. července a 5., 19., 26. srpna vždy
od 14:00 do 16:00 hodin.

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD PĚNČÍN
Dne 4. – 6. 7. čerpání řádné dovolené- zavřeno
Dne 7. 7. odstávka elektrické energie- zavřeno
V období od 18. 7. - 27. 7. 2020 bude restaurace z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘENA.
Dne 10. 7. 2020 - vás Restaurace Na TRESTNÝ zve na koncert skupiny LESSYHO WOHEŇ
rock´n´roll-Liberec (v hospodě), start v 19:30, vstupné 100,- Kč, k zakousnutí TATARÁK ☺
Rezervace v restauraci nebo na tel. 605 361 453, 731 326 777.

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 27. 7. do 31. 7. 2020 s ohledem na výměnu elektrického vedení, budou provedeny změny
přechodné úpravy provozu při částečné uzavírce silnice na návsi – v prostoru školy.

PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
A je tu konec školního roku a prázdniny. Uplynulý školní rok byl poněkud podivný, především
jeho druhá polovina. Děti se učily dle návodu učitelů doma. Díky rodičům, kteří se velmi snažili.
Musím uznat, že některým dětem s potřebou individuální péče toto dokonce prospělo. Všechny děti
látku ročníku zvládly a tak v příštím školním roce budeme moci ve výuce pokračovat jako každý rok.
Za rodiče dětí i za školská zařízení děkujeme obecnímu úřadu za svoz dětí ze vzdálenějších
míst i za pomoc škole a školce, kdykoliv to bylo potřeba.
Za spolupráci děkujeme také všem občanům, kteří naše školská zařízení podporují.
Na další spolupráci se těšíme v novém školním roce, ve kterém do ZŠ nastoupí
7 prvňáčků a do MŠ šest nově přijatých dětí.
Všem čtenářům zpravodaje přeji i s kolektivem mnoho krásných chvil o prázdninách i
dovolené a hodně sil a trpělivosti s dětmi, vnoučaty i jejich kamarády.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Úřední hodiny na OÚ během měsíce července a srpna budou v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2020

07. 07. • HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
16. 07. • DALIBOR JANDA – 40 LET NA PROFI SCÉNĚ
18.–19. 07. • JÓGA KEMP V ČESKÉM RÁJI
21. 07. • BRATŘI EBENOVÉ
28. 07. • TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA
30. 07. • PRAGUE CELLO QUARTET

04. 08. • EVA URBANOVÁ & BAROCK – DRUHÁ TVÁŘ
06. 08. • LOTRANDO A ZUBEJDA – pohádkový muzikál
20. 08. • HONZA NEDVĚD – 50 let NA SCÉNĚ
23. 08. • BENÁTKY POD SNĚHEM - divadelní před
25.08.• LOLLIPOPZ
27. 08. • 4TET – VERZE V.

Letos v létě se máte rozhodně nač těšit! Vstupenek je omezené množství, proto neváhejte. Veškeré
informace najdete na www.sedmihorskeleto.cz

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 11. 6. 2020 v KD Pěnčín
usnesení č. 20/20/2
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 21/20/2
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3 - obecní úřad, PD zpracována, zahájit stavební řízení- trvá
16/19/1 - kolaudace na stavbu SO 101-komunikace- trvá
19/19/1 - územní plán- trvá
21/19/1 - chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1 - náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4 - prodej akcií- trvá
13/20/1 záměr směny pozemku viz usnesení 26/20/2-vypustit
14/20/1 záměr koupě pozemku viz usnesení 27/20/2- vypustit
16/20/1 větrací jednotky do školy- trvá
17/20/1 oprava nádrže hasičského auta Tatra- trvá
usnesení č. 22/20/2
ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěnčín u Liberce, IČ00263095 za rok 2019,
čj. LK-0147/19/Vav ze dne 23. 3. 2020 s výsledkem přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky - bez
výhrad.
usnesení č. 23/20/2
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/2020 ve výši 59 534,- Kč v příjmech i výdajích.
usnesení č. 24/20/2
ZO po předložení výkazů Rozvahy, Zisků a ztráty, Přílohy PO a inventarizační zprávy k 31. 12. 2019 a po
jejich projednání schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín k 31. 12. 2019.
usnesení č. 25/20/2
ZO po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2019 s výsledkem
hospodaření + 9063,65Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu organizace.
usnesení č. 26/20/2
ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 112/12 o výměře 45 m² za 112/11 o výměře 49 m² v k. ú. Pěnčín a po
projednání schvaluje směnnou smlouvu mezi Jaroslavem a Ivetou Jírovými, bytem Pěnčín 52, 463 45 Pěnčín
a obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem,
starostou. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 27/20/2
ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 112/10 o výměře 54 m² v k. ú. Pěnčín a po projednání schvaluje kupní
smlouvu mezi Zdeňkem a Magdou Hendrichovými, bytem Školní 866, 294 01 Bakov nad Jizerou a obcí
Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karel Bičíkem, starostou. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
usnesení č. 28/20/2
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 7. 2020.
usnesení č. 29/20/2
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 808/5 v k. ú. Střížovice u Pěnčína
usnesení č. 30/20/2
ZO souhlasí se zveřejněním záměru koupě části pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Pěnčín dle předběžného
geometrického plánu.
usnesení č. 31/20/2
ZO bylo seznámeno se žádostí manželů Doležalových o odkoupení předběžně odměřených částí obecních
pozemků, které dlouhodobě užívají. ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p. č. 2483,
p. č. 499/13, p. č. 2175, p. č. 2186 v k. ú. Pěnčín dle předběžného zaměření z 1. 6. 2020.
usnesení č. 32/20/2
ZO nesouhlasí se žádostí o podporu Linky bezpečí z.s.
Diskuse:
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