NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

BŘEZEN 2020

Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci jsem se zmiňoval o průběhu počasí v letošním roce. Máme tu další měsíc a do
současné doby nás zatěžují změny, na které jsme nebyli zvyklí. O zimě v naší nadmořské výšce si můžeme
nechat vyprávět a smířit se s tím, jak to je. K tomu se připojují ještě vichřice, které páchají škody na lesních
porostech. Nejinak tomu je v naší obci. Když se projdete po okolí, tak zjistíte, že to není jen kůrovec, ale že
začínají mizet jasany, javory. Oproti jiným obcím na tom nejsme zdaleka tak špatně. K tomu se přidávají
zprávy o zásobách vody ve sněhu. Ty jsou také mizivé. Spojením všech těchto vlivů se dá předpokládat, že
to bude opět rok plný zvratů. Jak jste si jistě všimli, u kulturního domu spadla lípa, na které se podepsaly
dřívější stavební činnosti v okolí, které měly za následek napadení kořenového systému dřevomorem
kořenovým. Na Kamenci bylo přistoupeno k odstranění lípy v minulosti zasažené bleskem. Na základě toho
nedošlo k zavalení poškozených ran kosterních větví a k tomu se připojilo napadení hnilobou. O případném
odstranění celého stromu bude rozhodnuto při ošetření stromů v následujícím čase.
Mimo těchto událostí spojených s počasím pokračuje běžný život v obci. Někomu se zdá, že
v Kulturním domě se nic nepořádá. V každém čísle zpravodaje jste seznámeni s akcemi, které se konají i
v okolních obcích. I u nás budou divadelní představení. Vím, že někteří ochotníky nemusí, ale vše co se
považuje dnes za profesionální, vzešlo z řad těchto amatérských nadšenců.
Nástup jara se blíží, i když kalendářně je čas zimy. O tom svědčí i letos celoročně naplňovaný
kontejner na bioodpad. O odpadech se zmiňovat nebudu, o tom se doslechnete ve sdělovacích prostředcích
každý den. Že se s tím musí něco dělat je víc než jasné. Jak jsem již několikrát vyzýval ke spolupráci, tak se
najdou i z řad mladých ti, kteří mají zájem něco zorganizovat a jsou ochotni pomoci. Při řešení obecních
věcí je vidět jakou roli hraje vedení kroniky. Jen z tohoto pramene se nechá případně získat časová
informace typu co, kdy, kde se událo. V tomto případě mám na mysli záležitosti kolem prostranství u
hřbitova, se kterým jsou nemalé potíže. I proto bych rád přivítal, kdyby se někdo přihlásil k vedení obecní
kroniky. Zastávám názor, že v psané formě se nechá vždy něco dohledat a bůh ví, jak to bude s tou dnešní
technikou za několik desítek let. Kdo, co, jak a kde dohledá.
Přeji vám klidný nástup do jarních prací a těšíme se na vaši spolupráci.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
90 let paní Alena Bažantová
90 let paní Jaroslava Johnová
65 let paní Alena Smrtová
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PÁ 6. 3. koncert HORKÝŽE SLÍŽE
SO 14. 3. divadelní představení -Vojan- Český Dub
NE 17. 3. dětský karneval
PÁ 20. 3. taneční
SO 21. 3. OLDIES PÁRTY
PÁ 27. 3. taneční
NE 29. 3. taneční

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny v obci Pěnčín dne 5. 3. 2020 od 07:00 do 15:00. Přerušení dodávky elektřiny se týká
POUZE čp. 1, 52, 53,54,109 v Pěnčíně.

OZNÁMENÍ
Od úterý 3. 3. 2020 do pátku 6. 3. 2020 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude
přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
Děkujeme za pochopení.
Od 9. 3. do 13. 3. nebude možno zajistit svoz k lékaři z důvodu čerpání jarních prázdnin a opravy auta.
Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní společnost Vojan z. s. Český Dub sehraje divadelní představení „JÁ JSEM TY, MILÁČKU!“, v
sobotu 14. března 2020 v kulturním domě v Pěnčíně od 18 hodin. Vstupné 80,- Kč.

DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH Pěnčín srdečně zve všechny děti na dětský karneval, který se koná v neděli 15. března od 14 hodin
v kulturním domě.
Připraveny jsou soutěže o ceny, bohatá tombola a nebude chybět ani vyhlášení nejlepších masek. Vstupné
dobrovolné.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 19 hodin v salónku restaurace.
Program jednání:
Zahájení a schválení programu, kontrola usnesení, inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019, závěrečný
účet obce, účetní uzávěrka obce, rozpočtové úpravy, darovací smlouva, žádosti o finanční prostředky, žádost
o opravu místní komunikace, různé, diskuse, usnesení.

OZNÁMENÍ
MS Hlubočice pořádá letní pobytový tábor v Pleskotech od 3. 7. do 10. 7. 2020, přihlášky lze podávat od
začátku března. Počet dětí je omezen. Případné informace zodpoví pan Miroslav Tomášek na tel. č.
776 194 394.

POZVÁNKA RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD Pěnčín
V sobotu 7. 3. 2020 se pořádá již tradiční oslava MDŽ v retro stylu. Živá hudba, retro nabídka pokrmů a
nápojů. Kvízování o ceny. Soutěž o nejlepší retro „ohoz“ ☺. Pro všechny dámy malá pozornost.
V sobotu 21. 3. 2020 Vás zveme na OLDIES PÁRTY 60. - 90. léta, těšit se můžete na DJ Michala Tůmu.
Otevřeno od 19:00, začátek od 20:00 do 02:00. Občerstvení a ledově namražený Jägermeister. Vstupné
100,-Kč.

ZPRÁVY ZE ZŠ a MŠ
Letos nám počasí nedává příležitost příliš rozeznávat běžná roční období. Jaro se již delší dobu
projevuje některými kvetoucími rostlinami, i když datum v kalendáři nám říká, že jaro teprve přijde.
Nicméně březen je již opravdu jarní a svědčí o tom i přípravy na velikonoční svátky. Tudíž s dětmi budeme
opět vynášet Moranu a budeme konat i další přípravy na Velikonoce. Čas na tyto přípravy nám zkrátí jarní
prázdniny, které na náš kraj vyšly až od 9. do 13. března.
Se zimními sporty o letošní zimě nic nebylo. Pohybově se vyžít, kromě běžné tělesné výchovy, se
mohou alespoň ty mladší děti, které mají nyní možnost účastnit se plaveckého kurzu. Od tohoto pololetí
zahájil v Pěnčíně svou činnost kroužek atletiky, který nám pomohl zorganizovat AC Turnov. Do tohoto a do
kroužku cvičení s hudbou mají možnost se zapojit všechny děti. Kromě těchto akcí jsou pro děti
organizovány i pohybově zaměřené akce v době školní družiny.
Těšíme se také na některé úpravy ve škole, školce a jejich okolí. Ve škole hlavně na instalaci sítě nad
plot, která zabrání padání míče do ne příliš čistého potoka. Na zpevnění části vjezdu, kde čekají děti v blátě
na odchod na oběd, v MŠ na opravu stávajících houpaček atd.
Z organizačních důvodů ještě před Velikonocemi proběhne zápis do ZŠ. Tento je stanoven na 2. 4. od 14
do 16 hodin. Děti přijdou do školy se svými zákonnými zástupci, kteří nezapomenou přinést s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Na děti, které chtějí navštěvovat naši školu, se již nyní těšíme a máme
pro ně připraveny zajímavé dárečky.
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, poplatek ze psa pro rok 2020, aby zaplatil
dlužnou částku co nejdříve. Poplatky lze uhradit převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo v hotovosti
v pokladně OÚ v úředních hodinách. Děkujeme.

PRODEJ KUŘIC
V sobotu 14. 3. 2020 v 16:15 u obecního úřadu se uskuteční prodej nosných kuřic ve stáří 19 týdnů, cena
165,- Kč. Barva červená a černá.
Možno objednat: 569 489 358, svoboda.lucice@seznam.cz

ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ-JARO 2020
Rozpis
mistrovských
zápasů jaro
2020
Datum a čas

Domácí

14.3.2020 15:30
21.3.2020 14:30
28.3.2020 14:30
4.4.2020 16:00
11.4.2020 16:00
18.4.2020 16:30
26.4.2020 16:30
2.5.2020 17:00
9.5.2020 17:00
13.5.2020 17:00
16.5.2020 14:00
23.5.2020 17:00
30.5.2020 17:00

den
UMT
Turnov
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
středa
sobota
sobota
sobota

6.6.2020 17:00

sobota

Sokol Pěnčín
FK Košťálov - Libštát
SK Jívan Bělá
Sokol Pěnčín
FC Pěnčín
Sokol Pěnčín
Horní Branná
Sokol Pěnčín
FK Rynoltice
Jenišovice
Sokol Pěnčín
FK Hejnice
Sokol Pěnčín
FC Lomnice n.
Popelkou

13.6.2020 17:00

sobota

Sokol Pěnčín

Hosté
Železný Brod
Sokol Pěnčín
Sokol Pěnčín
Krásná Studánka
Sokol Pěnčín
Ruprechtice
Sokol Pěnčín
Jiskra Mimoň
Sokol Pěnčín
Sokol Pěnčín
Jenišovice
Sokol Pěnčín
Doubí
Sokol Pěnčín
Bílý Kostel nad
Nisou

EXKURZE DO SENÁTU
Obecní úřad Čtveřín přijal pozvání pana senátora Michaela Canova a zveme Vás tímto v pátek 27. března
2020 na zájezd do Senátu.
Na programu je prohlídka Kolovratského paláce, prohlídka senátorské kanceláře, beseda s panem Canovem,
občerstvení, prohlídka reprezentačních prostor Valdštejnského paláce s oficiálním průvodcem, ukázka
zasedání, oběd v senátorské restauraci.
Program v Senátu je od cca 9,30 do 14 hodin.
Zájezd je zdarma - vše je v režii pana senátora, dopravu hradí obecní úřad.
Nahlašujte se prosím na obecním úřadě ve Čtveříně do 13. března 2020. Je třeba nahlásit i číslo občanského
průkazu, u dětí bez OP rok narození.
Čas odjezdu bude ještě upřesněn.

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je vždy 25. v měsíci, příspěvky můžete zasílat na email:
obecni.urad@pencin-obec.cz
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