NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

DUBEN 2016
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zase jednou opravdu jarní velikonoce. Jaro je tu a s tím začnou i
jarní práce spojené s úklidem. Jak jsem již upozorňoval v minulém zpravodaji, tak od
tohoto měsíce bude na hřišti umístěn dle zákona o odpadech kontejner na biologický
odpad a k tomu jedna bio popelnice hnědé barvy, tak jako v minulém roce. Tato bude
pravidelně vyvážena Severočeskými komunálními službami. Dále zde bude přistaven
velkokapacitní kontejner Čestmíra Škréty, který bude rovněž na bioodpad. Tento bude
vyvážen dle jeho naplnění. Oba druhy nádob slouží pouze na „BIOODPAD“. To, co do
těchto nádob patří či nepatří, je uvedeno na samolepkách. O třídění odpadu toho bylo
již napsáno dost a je to opravdu jediná cesta, jak se odpadu zbavit způsobem pro
přírodu přijatelným.
Nechci nikoho strašit, ale proti těm, kteří se tomuto trendu nechtějí přizpůsobit, není
jiné cesty, než sankce. Domnívám se, že cesta do lesa s odpadem i biologickým je stejně
dlouhá, tak jako ke kontejneru.
Jakmile se velkokapacitní kontejner zvrhne z bioodpadu na snůšku odpadu všeho
druhu, tak bude znepřístupněn. Někteří si neustále pletou, co do odpadu patří a co se
třídí. Každý druhý čtvrtek je vývoz – např. na hřbitově tam je všechno možné, přitom
rozmrzlé sklenice a jím podobné vázy apod. se dají dát do skla, kdy kontejnery jsou na
Vinohradech pod vrbou. O tom každý ví, a když ne, tak si to může ze hřbitova odnést a
odložit na místě příslušném. Těch kontejnerů je po obci dostatek, jen se musí chtít třídit.
S bioodpadem je spojen jarní úklid - pálení. K tomu bych chtěl říci, že pokud chce
někdo něco pálit ve větším množství, tak na HZS v Liberci, na jejich webových
stránkách je odkaz pod heslem Pálení. Tímto nahlášením předejte tomu, že někdo
kolemjdoucí nahlásí založení ohně a HZS vyjede na planý výjezd, který potom majitel
pozemku zaplatí. Jsou mezi námi jedinci, kteří dokáží založit oheň a bez dozoru jej
nechat hořet, přestože ohrožují majetky ostatních. Pálené věci přitom patří do
recyklovatelného odpadu.
Přeji všem hodně úspěchů při nástupu do jarních prací.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
70 let paní Jana Horáčková
55 let pan Vlastislav Nedvěd
50 let paní Marcela Najmanová
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 2.4. taneční
PÁ 8.4. taneční – prodloužená
NE 10.4. divadlo DS Vojan z.s. Český Dub
PÁ 15.4. taneční
PÁ 29.4. Taneční

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KULTURNÍM DOMĚ
Divadelní společnost Vojan z.s. Český Dub sehraje v neděli 10. dubna od 18
hodin v kulturním domě v Pěnčíně „Každému jeho psychoterapeuta“.
Vstupné 60 Kč.
Hrají: Ondřej Kukla, Jiří John, Jiří Lucius, Radomír Starý, Lenka Fryaufová, Petra
Ikerová a Šárka Jodasová.
Psychoterapie je stále vyhledávanějším oborem. I u nás stoupá počet lidí, kteří trpí
poruchami nejrůznějších duševního života a vzhledem k tomuto stavu vzrůstá i počet
psychoterapeutických ordinací a také počet léčebných praktik a teorií. Žádný div, že se
na trhu, vedle seriózních psychoterapeutů především z řad psychiatrů a psychologů,
objevuje i nemálo šarlatánů.
A právě do tohoto prostředí zabloudí Felix Bollmann, zlodějíček "pracující" v
obchodních domech. Muž, který se ve svém pohnutém životě může prokázat i studiem
několika semestrů zvěrolékařství. Bollmann - podvodníček s otevřeným srdcem a s
nesmírnou pohotovostí. On je tím, koho člověk potkává jen zřídka kdy: počestný
podvodník...
Co se všechno může stát, když takovýto typ zabloudí do psychoterapeutické praxe a
když je "vpuštěn" na pacienty? Něco, co se stává i v životě: cosi docela pozoruhodného v psychodžungli se najednou rozjasní a Bollmann slaví terapeutické triumfy! Jak
podivné se zdají být jeho metody, tak obdivuhodné jsou výsledky. Laik žasne, odborník
se diví! A tak se Bollmann stává "kavalírem neurotiků", který připomíná starou
medicinskou moudrost: existenci uzdravující síly člověčenství. Že si při tom i Bollmann
"přijde na své", to je věcí cti - ale vlastně je to vedlejší. Na své si ale rozhodně přijde
především publikum.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 14. dubna
od 19.00 hodin v salónku restaurace. Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení ZO a zpráva o činnosti OÚ a ZO
4. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
5. Obecně závazná vyhláška „Požární řád obce“
6. Věcné břemeno
7. Finanční dar
8. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015
9. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2015
10. Účetní závěrky obce a příspěvkové organizace
11. Hospodářská činnost obce
12. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v roce 2016
13. Různé, diskuse, usnesení

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN MUDr. TRNĚNÉHO
Ve čtvrtek 7. 4. a ve čtvrtek 14. 4. bude MUDr. Trněný ordinovat pouze
dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin.
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obecní úřad v Pěnčíně a Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na každoroční
STAVĚNÍ MÁJE, které se bude konat v sobotu 30. 4. od 18.00 hodin ve sportovním
areálu. Občerstvení zajištěno – víno (svařené), pivo, limo, buřty z udírny. K tanci a
poslechu zahraje hudební skupina DLK („DUO LÁĎA A KAREL). Pro děti chystají
místní čarodějnice soutěže o ceny, malování na obličej. Ve 20:00 hodin bude taneční rej
malých čarodějnic pod vedením Martiny Vocelové ze ZŠ Pěnčín. Po setmění nebude
chybět lampionový průvod (lampiony děti dostanou na místě). V případě nepříznivého
počasí plánujeme akci přesunout do kulturního domu. Těšíme se na Vás!

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
připomíná pro přihlášené do divadla F. X. Šaldy v Liberci na hudební komedii
„Mamzelle Nitouche“, že se jede v sobotu 16. dubna v 18.00 hodin z pěnčínské návse.
Spolek zahrádkářů v Pěnčíně připravuje na sobotu 14. května zájezd na zámek –
Hospital Kuks a do ZOO – safari ve Dvoře Králové. Zájemci se mohou přihlásit do
pátku 29. dubna na Obecním úřadě v Pěnčíně se zálohou 100 Kč. Bližší informace
uveřejníme v květnovém zpravodaji.

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

CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v pátek 8., 15., 22. dubna v 16.30 hodin v mateřské škole.

STŘÍŽOVICKÝ PROGRAM
Dobrý den,
sezóna na statku ve Střížovicích se opět probouzí ze zimního spánku a chtěli
bychom vás všechny pozvat na budoucí události, které jsme naplánovali. Doufám, že si
každý vybere ze svého soudku zábavy.

Akce pro HOBBY sportovce, kulturní labužníky i fanoušky dobré muziky:
SOBOTA 2. 4. 2016 – 1. Jarní XC
START ve 12:00, závod proběhne na XC okruhu cca 3 km dlouhém, počet kol na
dohodě na místě, 100,- Kč - startovné, před i po závodě občerstvení zajištěno.

SOBOTA 16. 4. 2016
Blešák – 14:00 – 17:00 na dvoře či ve stodole za každého počasí, nebojte se přijít
s čímkoli, co se vám už nehodí. Jinému to třeba udělá radost a službu (oblečení, drobný
nábytek (na foto), věci z dílny, z půdy, z garáže, kuchyně, …) rezervace prodejního
místa možné na tel. 774 720 764 – Anna Laššová
Poté večer od 19:00 ve stodole DIVADLO – NAŠI FURIANTI - ochotníci
z Přepeř sehrají divadelní drama z venkovského prostředí o čtyřech dějstvích od
Ladislava Stroupežnického. Deky pro jistotu s sebou.

PÁTEK 22. 4. 2016 – NOČNÍ MTB 3HODINOVKA

start v 19:00, stejná trať, 3 hodiny určí počet kol, část závodu za tmy – nutné osvětlení,
startovné – 100,- Kč, před i po závodě občerstvení zajištěno.

SOBOTA 14. 5. 2016
Jarní SHD NEBOLI STŘÍŽOVICKÉ HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO
Zahrají nám kapely: Už jsme doma – UJD, Punčocháče a Šoumen

UPOCENEC (POHODOVÝ CYKLOZÁVOD NA JEŠTĚD A ZPĚT)
závod pro celou rodinu, prostě si jen pojďte užít příjemný sportovní den.
Více se dočtěte na www.1strizovicka.cz
Dále připravujeme:
18. 6. 2016 – Fotbalový turnaj v Pěnčíně, přihlášky Petr Laššo: 732 756 519

13. 8. 2016 – Letní SHD NEBOLI STŘÍŽOVICKÉ HUDEBNÍ
DOSTAVENÍČKO
Snad bude počasí na akce přát a přijdete v hojném počtu.
O to ostatní se už postaráme my. Přejeme krásné dny všem a těšíme se na viděnou ve
Střížovicích!!! Anna a Petr Laššovi

KOPANÁ TJ SOKOL PĚNČÍN
NE 3.4. Frýdlant B
SO 9.4. Pěnčín
NE 17.4. Bulovka
NE 24.4. Hrádek B
NE 1.5. Doksy B

- Pěnčín
- Rozstání
- Pěnčín
- Pěnčín
- Pěnčín

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30

VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA
Loňské suché a teplé počasí přálo kalamitním škůdcům v lesích, zejména šíření kůrovců.
Ve většině se jedná o napadení smrkového dřeva lýkožroutem smrkovým a z malé části
lýkožroutem lesklým, který napadá mladší porosty. Zvýšený stav kůrovce upozorňuje
na možnost, že v r. 2016 může dojít k plošné kalamitě v místech smrkových porostů.
Zabránit šíření kůrovce lze pouze pečlivou prevencí, která spočívá ve včasném a
důsledně pravidelném vyhledávání a asanaci napadených stromů, polomů či na zbytcích
po těžbě. Asanace se provádí pokácením napadených stromů a jejich vyvezením od
smrkových porostů na vzdálenost minimálně 500 m, nebo odkornatěním či chemickou
asanaci. Dále je nutné realizovat ochranné opatření spočívající v položení smrkových
lapáků či instalací feromonových lapačů na kůrovce. Rojení kůrovců probíhá v několika
cyklech, a proto je potřebné ochranné opatření proti kůrovcům provádět během roku
průběžně.

Z uvedených důvodů Městský úřad Turnov, státní správa lesů, vyzývá
vlastníky smrkových porostů, aby co nejdříve provedli kontrolu ve svém
lese a tuto kontrolu po 10 až 14 dnech opakovali.
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