NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
PROSINEC 2021
Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední měsíc tohoto roku. Čas adventu nastal, ale v souvislosti se současnou
zdravotní situací v celém světě to není čas takový, jaký bychom si všichni představovali, či k němu
vztahovali vzpomínky na své mládí. Doba covidová naprosto změnila životní styl nejenom u nás. Před
rokem jsme si mysleli, že jsme ze všeho venku, ale opak je pravdou. Silně rozpolcená společnost toho je
důkazem. Nemá cenu rozvádět danou problematiku. To nechám povolaným, kteří v tomto oboru
zdravotnictví mají své zkušenosti.
Máme před sebou čas vánoční, kdy alespoň děti si žijí ve svých představách oproštěni od starostí
nás dospělých. Odvolal jsem všechna vánoční setkání z důvodu uvedené situace a věřím, že se vše v lepší
obrátí. Očkování, či přeočkování je jediným řešením, jak tomuto čelit a alespoň odlehčit zdravotnickým
zařízením. Jen tak umožníme vykonávat zdravotní úkony nejenom spojené s covidem. Čeká nás zima,
dopravní nehody, běžné úrazy a k tomu všemu jsou zdravotníci v současné době na konci sil. Zabraňme
tak větším ztrátám na lidských životech. Buďme ohleduplní k druhým. Poděkování patří všem
zdravotníkům, kteří již tak dlouhou dobu čelí pandemii a mají jako všichni z nás i své rodinné starosti.
I posledním měsíci jsme nuceni pokračovat v započatých pracích, které budou dle plánu
dokončeny v roce příštím. Jedná se o budovu obecního úřadu, kde pokračují práce, i když v současné
době provedené práce připomínají spíše demolici. Až se dostaneme z těch zemních, podlahových prací,
tak se karta obrátí a bude se pracovat na interiérech. Práce jdou dle časového harmonogramu, i když
některé subdodavatele covid zpomalil, lidé na práci nejsou, ceny stoupají.
Na hřišti bylo položeno betonové hrazení, které zvětší plochu dětského hřiště a zlepší podmínky
údržby. Na jaře, až si vše sedne, bude dokončeno planýrování, osetí travou a dokončení zpevněné plochy
pro mladé hasiče. Během na dlouhou trať se stává územní plán. Na tomto se pokračuje, stejně tak tomu
je v případě úprav návse – jednání pro vydání územního rozhodnutí. Jediné, co je stavebně po všech
stránkách připraveno, je stavební povolení pro realizaci tolik potřebného chodníku ke hřbitovu. Všechna
povolení, smlouvy, přeložky sítí jsou pravomocná. Jediné co je brzdou, je žaloba podaná na obec ve věci
pozemku, který je v držení obce přes sto let. Věřím, že v této věci dojde ke spravedlivému rozsudku.
Nezbývá nic jiného než pokračovat vpřed s novými věcmi a postupným odstraňováním nedostatků
minulého století. V oblasti geodezie – pozemků je to nekonečně dlouhé.
Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků, pro děti s dostatkem sněhu, vysněných dárků
a pro ty starší, to tolik potřebné zdraví. Těším se na vaše shledání v novém měsíci roku, s pořadovým
číslem 2022.
Karel Bičík, starosta

NAŠI JUBILANTI
94 let paní Běla Hobelantová
60 let pan Jiří Zahrádka
55 let pan Pavel Dunda

70 let paní Ilona Tomášová
55 let pan Pavel Sýkora
50 let paní Romana Bártová

Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.

KNIHOVNA bude v prosinci otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Z důvodu mimořádného opatření souvisejícího se šířením koronaviru se akce ruší.
Celá akce bude přesunuta na jarní měsíce. O termínu budete včas informováni ve zpravodaji.

ZMĚNY VE SVOZU KOMUÁLNÍHO ODPADU OD 1. 1. 2022
Přehled sběrných míst pro umístění sběrných nádob s komunálním odpadem z objektů s č.p. a
č.e. - nových, kterých se změna týká:
1) Červenice u sochy sv. Barbory (nové sběrné místo pro nádoby na komunální odpad):
Kamení č. p. 18, 19 a 21, Červenice č. p. 7, 28 a 30.
2) Albrechtice na křižovatce u č. p. 3 (nové sběrné místo pro nádoby na komunální odpad):
Albrechtice č. p. 9,10,19,20,5e.
3) Pěnčín – Kamenec pod lípou před č. p. 60 (nové sběrné místo pro nádoby na komunální
odpad): Pěnčín č. p. 114,115,116,117,118,119,132,47,21.
O č. p. (24,152,23,34,41,32,28,29,6E,55,67,42,133,135,136,137,138,139,140,141,142,143 se
stále vede jednání se svozovou firmou).
4) Pěnčín-před MŠ-u kontejnerů na tříděný odpad (nové sběrné místo pro nádoby na
komunální odpad): Pěnčín č. p. 52,53,162.
5) Pěnčín-u hlavní silnice před č. p. 151 (nové sběrné místo pro nádoby na komunální
odpad): Pěnčín 124,125,126,127,128,151.
6) Vitanovice-u kontejnerů na tříděný odpad (nové sběrné místo pro nádoby na komunální
odpad): Vitanovice č. p. 1,2,3,13,15,18,24,27,28.
7) Střížovice-na křižovatce před č. p. 22 (nové sběrné místo pro nádoby na komunální
odpad):Vitanovice č. p. 10,29, Střížovice 1,3,7,8,10,11,15,21,22- o tomto novém sběrném místě
se stále jedná se svozovou firmou.
8) Zásada-na otočce u kontejnerů na tříděný odpad: Zásada 2,5,6,11,13,14,18,20.
9) Kamení-u hlavní silnice nad č. p. 3:Kamení 1,2,3,5,9,11.
Četnost vývozu popelnic od 1. 1. 2022 je stanovena na jednou za 14 dní nebo kombinovaný svoz. Kdo si
nezmění četnost vývozu z týdenního, bude mu automaticky nastaven vývoz kombinovaný. Do 10. 12.
2021 máte ještě možnost změnu vývozu nahlásit v úředních hodinách na Obecním úřadě, buď osobně,
nebo telefonicky 482 725 301 a 602 126 272.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 9. 12. 2021 a v pátek 10. 12. 2021 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra bude
v ordinačních hodinách přítomna.
Ordinační doba MUDr. Trněného v závěru roku:
27. 12. 7:30-11:00
28. 12. 7:30-11:00
29. 12. 7:30- 10:30
30. 12. 13:00-15:30
31. 12. dovolená

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 19:00 hodin v KD. Na
programu bude kontrola usnesení ZO a zpráva o činnosti OÚ a ZO, rozpočtové změny, návrh rozpočtu
na r. 2022, plán investičních akcí na r. 2022, projednání a schválení Vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, projednání a schválení nového programu
rozvoje obce Pěnčín na období let 2022-2028, různé, diskuse, usnesení.

PŘÍSPĚVEK ZŠ A MŠ
Konec dalšího kalendářního roku není opět nejklidnější a je poněkud nejistý, co se týká provozu
našich školských zařízení.
Plánujeme sice obvyklé předvánoční akce, ale naše plány díky pandemii se mohou změnit den ze dne.
Doufáme, že děti obdrží běžné balíčky od Mikuláše, i když bez fyzické přítomnosti čertů, andělů a
Mikuláše. Nepřijde zkontrolovat úklid dětí ani svatá Lucie.
Děti by měly jet konečně do divadla v Praze. Již dvakrát jsme představení odložili. Letos jsou divadla
v provozu, a jestliže nepojedeme opět, lístky již propadnou. Rozloučení se starým rokem chceme prožít
v přírodě a dětem připravit program v lese. Uvidíme, zda se nám to podaří.

Určitě však uskutečníme minijarmark, který jsme byli nuceni odložit. Koná se v pátek 3. prosince
před školou. Budete si zde moci zakoupit různé vánoční dekorace a jiné drobnosti vyrobené dětmi.
Budeme se těšit na vaši návštěvu minijarmarku a doufat v uskutečnění všech našich plánů.
Přejeme krásné Vánoční svátky a pokud možno klidný konec roku 2021.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
SDH Pěnčín sděluje, že v sobotu 11. prosince 2021 bude od 12:00 hodin probíhat u hasičské zbrojnice v
Pěnčíně prodej vánočních stromků (smrčků a boroviček) za přijatelné ceny.

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.
Plechovky od nápojů lze dávat do šedivých popelnic-stanoviště u hasičárny a na hřišti.
NABÍDKA PRÁCE:
Obec Pěnčín přijme pracovníka na pozici pomocný dělník (pomocná dělnice) s nástupem od 1. 1. 2022.
Náplň práce: údržbářské a udržovací práce v objektech a na pozemcích ve vlastnictví obce, řízení a
údržba osobního automobilu a traktoru, údržba veřejné zeleně a další práce dle pokynů a potřeb obce.
Požadavky: pečlivost, spolehlivost, manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B a T.
Bližší informace na Obecním úřadě.
NABÍDKA PRÁCE:
Pro pobočku pošty Pěnčín u Liberce hledáme kolegyni-kolegu na místo pracovníka přepážky.
Pracovní poměr: doba určitá
Nástup: 1. 1. 2022
Předpoklady: úplné střední vzdělání s maturitou
Požadavky: flexibilita, bezúhonnost, práce na PC, příjemné vystupování
Nabídka: mzda dle odpracované doby, kariérní růst, 5 týdnů dovolené, stravenky
Písemné přihlášky s životopisem zasílejte na adresu:
Česká pošta, s. p., Pěnčín 107, 463 45 Pěnčín nebo email: Zahradkova.Jana@cpost.cz

PŘIPRAVUJE SE:
Svaz dobrovolných hasičů v Pěnčíně bude pořádat výroční valnou hromadu, dne 8. 1. 2022 v klubovně
TJ Sokol. Bližší informace se dozvíte v lednovém zpravodaji.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2022

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
9570
720
98
165
150
515
15
321
175
581
20
20
31
52
1
12 434

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

tis.Kč
10 290
1 879
100
165
12 434

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
120
4312
1712
669
415
7 242
1 152
880
165
183
200
181
1 235
1 424
4
40
154
20 088

Výdaje
tř.5 Běžné výdaje
tř 6 Kapitálové výdaje
Celkem

tis.Kč
12 288
7 800
20 088

FINANCOVÁNÍ

7 654

Vydává OÚ Pěnčín, tel. 482 725 300 - 301, e-mail: obecni.urad@pencin-obec.cz ; www.pencin-obec.cz Reg. č.: MK ČR E 11794

