NAŠE VESNICE
ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ZÁŘÍ 2022
Vážení spoluobčané,
máme za sebou prázdninové měsíce a čas dovolených. Počasí se vydařilo a slunce bylo víc než dostatek. Dá se
říci, že všichni by mohli být spokojeni.
Největší celostátní akcí, která souvisí s vysušenou přírodou, bylo hašení lesního požáru v Českém Švýcarsku.
Jeho průběh asi nenechal nikoho klidným. Stačilo však málo a něco podobného jsme mohli zažít i v těsné blízkosti
naší obce, kdy nezodpovědností několika mladíků začalo hořet obilní strniště. Opět se ale ukázalo, že spolky
dobrovolných hasičů jsou pro každou obec potřebné a že spolupráce s profesionálními sbory je organizována na
vysoké úrovni.
I v čase dovolených jsme pokračovali na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Přestože se někdy mohlo
někomu zdát, že se nic moc neděje, tak to bylo způsobeno především situací na trhu stavebních materiálů, kdy i přes
včasné objednávky byly jejich dodací doby neúměrně dlouhé. Přesto se podařilo celé dílo v termínu daném dotačním
titulem zdárně ukončit. Kolaudační řízení pak proběhne ve čtvrtek 15. 9., čímž budou zrekonstruované prostory
předány do trvalého užívání. Zde je na místě vyjádřit velké poděkování dodavatelské firmě Stavby Nohynek z Mn.
Hradiště za vynikající spolupráci a i přes bouřlivou a nejednoduchou situaci v dodávkách a cenách stavebních
materiálů se jí podařilo stavbu v termínu dokončit a předat. Po vybavení objednaným nábytkem pak již volby do
zastupitelstva obce proběhnou v novém důstojném prostředí s moderním sociálním zázemím a s bezbariérovým
přístupem. Po „zabydlení“ nových prostor archivu v patře se rovněž výrazně zlepší i zázemí administrativy obecního
úřadu. Mimo tuto hlavní stavební akci se dále podařilo „jen tak bokem“ souběžně i zrekonstruovat prostory
kadeřnictví s novým zařízením. Rovněž tak došlo i k úpravám v prostorách, kde pí. Jana Šrytrová zkrášluje naše ženy.
Z ostatních akcí, které probíhají nebo se připravují, si dovoluji připomenout opravu komunikace kolem
Kozderkových, kde je již vysoutěžena dodavatelská firma, smlouva o dílo je před podpisem a rekonstrukce by měla
být dokončena do konce října t. r. Dále v následujících dnech proběhne plánované ošetření stromů. Obě tyto akce jsou
financovány z finančních dotací Libereckého kraje. Za přispění Mikroregionu Jizera jsme rovněž získali nové stany,
které budou sloužit na akce jak obce, tak po dohodě s obecním úřadem i na akce našich občanů. Rovněž probíhá
územní a stavební řízení na realizaci „bezpečné návse“, prostor před prodejnou a vstupu do zástavbového území
„pařníky“. Toto řízení se přes vyřešené připomínky majitelů dotčených pozemků již konečně blíží ke konci a v
nejbližších dnech očekáváme vydání územního a stavebního souhlasu. Dále se dendrologickým průzkumem a
zaměřením významných stromů „rozjíždí“ i projektová příprava na zástavbu rodinných domů v lokalitě „pařníky“.
Jak jsem již uvedl v minulém Zpravodaji, tak stavba chodníku ke hřbitovu je stále pozastavena a to z důvodu
probíhajícího soudního řízení s majitelem jednoho ze sousedních pozemků. Řízení bude pokračovat 10. 10. t. r.,
ovšem, jako u všech soudních řízení, s neznámým výsledkem. Ke zpracovávanému Územnímu plánu obce mohu
sdělit, že 14. 9. proběhne na OÚ jednání nad již zpracovaným návrhem ÚP a z něho bude vycházet další postup. O
něm Vás budeme opět samozřejmě informovat.
Na tomto místě chci říci, že snahou obecního úřadu je co nejvíce využívat možnosti vyhlášených dotačních
titulů a tím „ulehčit“ obecnímu rozpočtu. Z těch posledních bych chtěl připomenout zejména rekonstrukci sociálů v
ZŠ, vybavení tříd větracími jednotkami v ZŠ, rekonstrukce budovy OÚ, již zmíněná rekonstrukce komunikace kolem
Kozderkových. Ne vždy se však podaří na dotaci „dosáhnout“. Někdy to je pro nesplnění nějakého bodového limitu
nebo i z časových důvodů. V každém případě je však nutné být na každou akci projekčně připraven, někdy i se
stavebním povolením, aby bylo možné o jakoukoliv dotaci žádat. A toto bylo jedním z hlavních cílů tohoto
zastupitelstva obce a domnívám se, že by bylo škoda této již hotové zafinancované přípravy v budoucnu nevyužít.
V tomto měsíci nás čekají volby do zastupitelstva obce a do senátu, o kterých jste níže v tomto Zpravodaji
zvlášť informováni. Do zastupitelstva obce se v naší obci podařilo sestavit dvě kandidátky s občany, kteří mají zájem
o rozvoj a žití v naší obci. Za to jim patří náš dík. O které občany se jedná, se můžete seznámit v příloze tohoto
Zpravodaje, kde je uvedena i jejich krátká charakteristika s vizí, proč se o funkci člena zastupitelstva obce uchází.
Vás voliče pak chci zvláště upozornit na správné vyplnění volebního lístku a mít na paměti, že počet Vámi volených
kandidátů nesmí být vyšší než 9 (slovy devět) – viz i krátké poučení níže! Tento počet je dán schváleným počtem
zastupitelů v budoucím zastupitelstvu obce. Porušením tohoto limitu by byl Váš volební hlas neplatný, což by bylo
samozřejmě škoda.
Jelikož v tomto měsíci začíná i nový školní rok, tak přeji všem školákům do jeho vykročení hodně úspěchů a chuti
k poznávání všeho nového. Učitelkám a rodičům pak hodně trpělivosti.
Karel Bičík, starosta obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD.
Program: zahájení, schválení programu, rozpočtové úpravy, žádost o finanční příspěvek, různé, usnesení,
diskuse, závěr.

NAŠI JUBILANTI
75 let paní Zuzana Charouzová
75 let pan Josef Karásek
75 let pan David Uherek
60 let paní Milena Tomášková
50 let paní Lenka Plívová
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, spokojenost a pevné zdraví.

POZVÁNKA NA TANEČNÍ ZÁBAVU
Sbor dobrovolných hasičů a obec Pěnčín Vás srdečně zvou na taneční zábavu, která se uskuteční v sobotu dne
10. 09. 2022 od 20:00 hodin v KD PĚNČÍN.
K tanci a poslechu nám zahraje kapela ADAPTACE, vstup do sálu od 19:00 hodin.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás

KNIHOVNA bude v září otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.
POUŤ
Pouť připadá na neděli 18. září. Atrakce zajištěny.

SVOZ K LÉKAŘI
Od 1. září 2022 bude svoz k lékaři jezdit pouze ve středu. Děkujeme za pochopení.

SVOZ DĚTÍ DO ZŠ A MŠ
Od 1. 9. 2022 se svoz provozovat nebude. Vše je zatím v jednání.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ani jsme se nenadáli a je tu opět nový školní rok 2022/2023.V první třídě přivítáme 14 prvňáčků. Celkem by
naši školu mělo navštěvovat 45 dětí. Přáli bychom si, aby již v tomto školním roce nenastávaly žádné mimořádné
situace s výukou z domova. Bohužel se v současnosti nedá nic vyloučit.
Nic méně prvního září zahájíme výuku a budeme se snažit pracovat, ale i bavit se minimálně jako každý
školní rok.
O letošních prázdninách byl v obou školních budovách klid. Nic se neopravovalo, nebouralo ani nestavělo.
Na školní rok jsme se pilně připravili a zaměstnanci obecního úřadu nám s přípravou pomohli posekáním
zahrad a drobnými úpravami interiéru budov.
Zahájení školního roku proběhne v obou našich školských zařízeních určitě bez problémů a přáli bychom si
všichni, aby bez větších problémů proběhl i celý školní rok.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Někteří ještě stále nemají zaplacený poplatek za odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU pro rok 2022 a poplatek
ze psa za rok 2022. Žádáme o provedení úhrady nejpozději do konce měsíce září. Poplatky lze uhradit
převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo v hotovosti v pokladně OÚ v úředních hodinách.

JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Dne 10. září 2022 se bude konat akce I. VETERÁN TOUR 2022. Centrem akce bude areál Pivovaru Rohozec.
Akce bude připravena jako orientační jízda historických vozidel. Celková délka trasy bude zhruba 90 km vedená
regionem Turnovska, Hruboskalska a okolí. Na trase budou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní
body pro pobavení a určení výsledného pořadí.
V Pěnčíně bude zastávka v prostoru na parkovišti před KD, kde budou účastníci plnit předepsaný úkol a dále
pokračovat směrem na Turnov. Předpokládaný příjezd prvního vozidla je kolem 11:00 hodin.
Více informací na www.veterantour.cz.

POZVÁNKA NA KONCERT

Dne 30. 9. 2022 v KD Pěnčín.
Textař a frontman metalové kapely Dymytry vydává svoje první sólové album „Závislosti“ a vyráží na
stejnojmenné turné. Celkem dvanáct exkluzivních koncertů po celé ČR, které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek
rockové muziky. Protheus na své první desce vsadil na melodie, chytlavé refrény a texty. Kdo by čekal, že se jeho
tvorba bude podobat té od Dymytry, bude velmi překvapen. Protheus postavil kapelu z muzikantů velmi zvučných
jmen, sám svoji kapelu označuje jako all stars team. Celou show doplní prvotřídní audiovizuální technika, na které se
rozhodně nešetřilo.
S ohledem na nabité diáře všech muzikantů, je sólový projekt Protheus skutečně exkluzivní a rozhodně
doporučujeme nenechat si ujít příležitost ho vidět. Kdo ví, kdy se zase bude opakovat.
Celé turné bude jako host provázet kapela Loco Loco.
Podpisovka, focení a setkání s kapelou před každým koncertem, po koncertě afterparty se Strejdou Prothem.
Předprodej vstupenek v síti TICKESTREAM a v obvyklých místních předprodejích.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek dne 23. září od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.
září od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Pěnčíně č.p. 62 (v
přízemí) pro voliče s trvalým pobytem v Albrechticích, Červenice, Kamení, Pěnčíně, Vitanovicích, Střížovicích a
Zásadě.
Pro volby do zastupitelstva obce bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den
konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 34-Liberec se uskuteční v pátek dne 23. září
od 14.00hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Pěnčíně č.p. 62 (v
přízemí) pro voliče s trvalým pobytem v Albrechticích, Červenici, Kamení, Pěnčíně, Vitanovicích, Střížovicích a
Zásadě.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 30. září od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 1. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro druhé kolo voleb ve dnech voleb ve volební místnosti (hlasovací lístky se předem
voličům pro druhé kolo voleb do Senátu NEDORUČUJÍ).

Jak volit v komunálních volbách 2022

pátek 23. září

sobota 24. září

od 14.00 do 22.00 hodin

od 8.00 do 14.00 hodin

3 možnosti, jak správně vyplnit volební lístek

kandidáty ani strany nekroužkujte, ale označujte

1

nebo

můžete označit
křížkem celou stranu

2

KŘÍŽKEM

nebo

můžete označit
křížky jednotlivé
kandidáty v rámci
jedné strany

3

můžete označit
křížky více
kandidátů z
různých stran

!!! Pozor na časté chyby!!!
počet křížků nesmí být vyšší než počet míst v zastupitelstvu dané obce
Můžete volit jen v obci, kde máte trvalý pobyt.
Voličský průkaz při komunálních volbách nelze použít.

Pro nové ZO Pěnčín byly podány 2 kandidátky. Do nového zastupitelstva obce se
volí pouze 9 členů. Jelikož se v letošních volbách do ZO vybraní členové
zastupitelstva obce křížkují, nesmí celkový počet kandidátů přesáhnout 9, jinak
bude volební lístek NEPLATNÝ.
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