NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ČERVEN 2021

Vážení spoluobčané,
s nastupujícím měsícem jsme se konečně dočkali tolik očekávaného teplého počasí
a s tím i postupného rozvolňování kolem covidové pandemie. Doufejme, že tento stav
nebude krátkodobý a za stanovených podmínek dodržování opatření s přispěním větší
proočkovanosti se podaří stav udržet. Nepříznivé počasí přispělo alespoň ke snížení
deficitu vody v půdě. Příroda vše dožene a vyrovná se po svém.
Těžko se však vyrovná s požadavky žadatelů o změnu v zpracovávaném územním
plánu. Nedovedu si dost dobře představit, že by se realizovala výstavba u všech
podaných žádostí. Dopadlo by to asi jako s halami kolem našich měst. Některými
požadavky by se zcela zablokovaly lokality dosud využívané pro zemědělství. Je třeba
brát ohled na infrastrukturu, a služby zajišťované obcí. Územní plán se zpracovává a
nyní bude na dotčených orgánech, které se budou vyjadřovat k jednotlivým
požadavkům. Hlavním problémem však po celou dobu zůstává to, že zastavitelné plochy
dosud platného ÚP nebyly zastavěny a to je dosti velké %.
Ze stavebních akcí se v nejbližší době začne s přestavbou OÚ – plánované
ukončení červen 2022. O prázdninách rekonstrukce soc. zařízení základní školy a
oprava podlahy v mateřské škole. Žádost o dotaci na autobusovou zastávku na
Červenici, podaná u Mas Achát nebyla kladně vyřízena, odvolali jsme se, pokusíme se
zažádat v příštím roce znovu. V běhu jsou další akce stavební povahy jako na hřišti
opěrná zeď, či studie nové knihovny v areálu KD. Chodník a projekt bezpečné návse
spolu se studií zastavění tzv. Pařníků, tak na tom se dále pracuje. Rovněž tak po
vyhodnoceném geologickém průzkumu pokračují projektové práce na vodní ploše
v Janůvkách. Možná se to někomu nezdá, ale řadu věcí zpozdil Covid ,tak se snažíme vše
dohnat. Papírování je kolem toho dost. Snad se postupně věci podaří a budeme moci
říci, že jsme opět přispěli něčím viditelným ku prospěchu zlepšení života v obci.
Po deštích s nástupem bujné vegetace budeme sekat, tak jako v roce minulém.
Proto mějte strpení, na všechna místa se dostane.
Chtěl bych opětovně požádat o redukci všech váz, svíček, starých zaschlých
květináčů kolem hrobů na hřbitově. Ztěžuje to práci při údržbě, nehledě na to, že
nechceme ničit váš majetek.
Čekáme na vaše příspěvky a návrhy k celkovému zlepšení čehokoliv.

Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
55 let paní Marcela Mohelská
55 let pan Petr Šulc
50 let pan Miroslav Pašek
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a dobrou životní pohodu.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 10. 6. 2021 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program:
zahájení, schválení programu, rozpočtové úpravy, žádosti o finanční příspěvky,
závěrečný účet obce a zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020, hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za rok 2020, smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, informace starosty, různé, diskuse, závěr.

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 15 do 18 hodin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sdělujeme, že slavnostní vítání nových občánků se uskuteční na Státním zámku Sychrov
v sobotu 19. června 2021 v 11:00 hodin. Rodiče obdrží na slavnost pozvánku. Noví
občánci dostanou věcný dárek a na památku fotografie, které hradí obecní úřad. V roce
2021 budou přivítání Najmanová Nikol, Doleček Jakub, Laššo Armin, Cerhová Eliška,
Sedlmajer Kryštof, Hauzr Jakub, Kozderka Šimon, Kušnír Denis, Havle Theodor,
Stoklasová Adéla, Studničková Eliška, Bláha Jan, Mareš Karel, Trosberg Adam,
Prokop Štěpán.

NABÍDKA OČKOVÁNÍ NA COVID 19
V ordinaci MUDr. Trněného nabízí zájemcům očkování na covid- 19 vakcínou Johnson.
Zájemci se mohou telefonicky objednat u sestry Vodrážkové.

INFORMACE TJ SOKOL PĚNČÍN
Vážení spoluobčané, přátelé a sportovci, chtěli bychom Vás informovat o
současném dění v Sokole. Vzhledem k ukončení nouzového stavu se začíná život v oddíle
vracet k normálu. Bohužel jsme nemohli dohrát fotbalovou sezonu, kde naši muži
v neúplné tabulce obsadili v krajské A třídě 6. místo. Plánujeme v měsíci červnu i
červenci odehrát nějaké zápasy a o jich konání Vás budeme informovat prostřednictvím
obecního rozhlasu. Nová sezóna začne již 7. srpna!
Velkou radost nám dělají naše děti, kteří pod vedením trenérů Jana Škréty a
Aleše Röslera výkonnostně přehrávají své vrstevníky z celého našeho regionu.

V současné době jich na tréninky chodí přes 20 a s trénováním občas vypomáhají i
někteří rodiče. Pokud by někdo měl zájem děti trénovat nastálo, ať se prosím ozve.
Dlouhou dobu jsme v Pěnčíně mládež neměli a kvalitní práce našich trenérů děti i jejich
rodiče láká.
V době, kdy jsme nemohli sportovat, jsme se zaměřili na podávání různých
dotací. V loňském roce jsme byli v tomto směru hodně úspěšní, kdy jsme za získané
prostředky jak od obce a od Libereckého kraje, tak i od našich sponzorů zakoupily
dvoje dresy pro naše děti, tréninkové pomůcky (ty musíme neustále doplňovat, jak děti
přibývají), nové bezpečné hliníkové brány a další vybavení. Když vezmeme například
jen míče pro děti, kdy jeden stojí cca 500,- Kč, tak jsme na částce přes 10.000,- Kč jen za
to, aby děti měli do čeho kopnout. Takže v tomto směru máme práce dost.
Jakmile to také situace dovolí, plánujeme uspořádat výroční členskou schůzi,
která se ze zjištných důvodů nemohla konat.
V sobotu 26. 6. 2021 se uskuteční odvetné tenisové klání mezi naší obcí a
Svijanským Újezdem. Tentokrát se bude hrát u nás. Tenisový kurt je relativně
v pořádku, jen se čeká na opravu pár boulí, které se tam udělaly.
Sportu zdar
Pavel Mizera

PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Ve škole i školce jsou již konečně přítomny všechny děti. Prezenční výuka již
funguje zcela v běžném režimu. Děti, až na jednu výjimku, opět navštěvují školu denně a
velmi rychle si zvykly na denní docházku. Doma se již učit nechtějí.
Jediným omezením pro ně je nošení roušek a každotýdenní testování.
Na červen máme pro žáky i děti z MŠ připraveno hodně aktivit. Většina jich je se
vzdělávacím zaměřením. Pro děti je to především změna, kdy při výuce nemusejí sedět
v lavicích. Většina akcí bude probíhat v místě školských zařízení a v blízkém okolí
Pěnčína. Děti z MŠ pojedou na jednodenní výlet do Botanicusu v Ostré nad Labem.
Ve škole se mimo jiné také sejdou budoucí prvňáčci, kterých podle posledních
informací by mělo být 7.
Zápis do MŠ již také proběhl. Stejně jako v okolních obcích, i u nás byl násobně
větší zájem o umístění dětí, než bylo možné přijmout. Je nám toho velmi líto, ale
nemůžeme v této záležitosti nic učinit. Přejeme rodičům, aby v příštím roce byla situace
lepší. Množství předškoláků tomu nasvědčuje. Pevně v to doufáme.
Dne 14. 6. na školní zahradě uspořádáme malou besídku, kde děti rodičům a
dalším příznivcům ukáží, že ani při distanční výuce nezahálely a mají spoustu
dovedností, se kterými se mohou pochlubit.
Školní rok 2020/2021 bude ukončen vydáním vysvědčení 30. 6.
Od 1. 7. nastoupí stavební firma, která nám zrenovuje naše sociální zařízení, za
což děkujeme obecnímu úřadu, který na tyto úpravy sehnal dotaci.
V MŠ bude zachován provoz do 16. 7. Od 19. 7. by měla probíhat oprava
vyboulené podlahy v jídelně MŠ.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

DEN ODPOČINKU- NEDĚLE
U většiny obyvatel naší obce je samozřejmostí, že v neděli neobtěžují své sousedy
hlukem. Najde se však pár jedinců, u kterých není tento zvyk pevně ukotven, a proto
věříme, že jim bude stačit toto upozornění.
Věříme, že všichni pochopíte, že i Vaši sousedé a okolí si chtějí užít klidné dny.

Děkujeme

POZVÁNKA MYSLIVECKÉHO SPOLKU HLUBOČICE
POJĎTE SE S NÁMI PODÍVAT, JAK ŽIJÍ VAŠI SOUSEDÉ
Již více než šedesát let je měsíc červen vyhlášený měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Právě toto období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího
růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě. Myslivost nikdy nebyla a
není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř
a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
Za vašimi zahradami jsou místa plná života a členové Mysliveckého spolku
Hlubočice by vám je rádi pomohli objevovat. Rádi vám ukážeme, jak žijí srnky, jak vodí
svá mláďata, co jim chutná. Co je nutné dělat před senosečí, aby sekačky neublížily nově
narozeným srnčatům. Kudy chodí liška, která pak nakukuje do vašich kurníků, jak
věrní jsou si jezevci a jak rychlí jsou zajíci. Někteří z vás mají své zkušenosti s kunou,
pojďte se s námi podívat, jak na ní.
Nabízíme vám možnost společné čekané, po dohodě na termínu bychom se sešli a
podívali se na večerní svět za vaší zahradou pohledem dalekohledu. Oblast Pěnčín,
Jivina, Vlastibořice, Střížovice, Stráňov, Padařovice.
SMS na telefonu 737 279 777 Pavel Černík nebo 776 194 394 Míra Tomášek,
Facebook: Myslivecký ples Pěnčín
Myslivosti zdar!
Členové Mysliveckého spolku Hlubočice

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadlo DVA V JEDNOM sehraje představení v pátek 11. 6. 2021 v 19 hodin na hřišti
v Korytech.
Letní škola IT pro dívky v Liberci | 15. - 20. 8. 2021
Zveme všechny dívky od 15 let (především středoškolačky), které mají chuť poznat svět
moderních technologií naživo. Letos v Liberci zahajujeme již druhý ročník, který se uskuteční
15. - 20. 8. 2021 v Liberci. Letní škola IT je týdenní tábor s pevným programem od 7:30 do
20:00, během kterého je zajištěna strava a ubytování. Dívky se naučí základy tvorby webu,
programování a grafiky. Navrhnou si týmový projekt, vyzkouší prezentování a zažijí
výbornou grilovačku. Program je doplněn o sportovní aktivity, jako je jóga, běh nebo
celotáborová hra.
Přihlášky naleznete na www.czechitas.cz/LSvLiberci
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

