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Vážení spoluobčané,
tento měsíc nezačínáme aprílem, jak to bývalo běžné, ale skutečností s koronavirem,
která nás všechny zastihla. O ničem jiném se asi dlouho mluvit nebude. Nikdo to nezažil,
nikdo neví, jak z toho co nejrychleji ven. Po boji je plno generálů, kteří by to řešili jinak. Za
velkých finančních ztrát zjišťujeme, že se nechá žít pomaleji.
V dané situaci bych chtěl v prvé řadě poděkovat všem ženám, které se rozhodly šít
roušky. Jsou k dispozici na obecním úřadě. Ještě jednou děkuji všem, kteří nabídli
jakoukoliv pomoc.
Nebudu opakovat to, co slyšíte každodenně několikrát dokola z opakovaných zpráv
médií. Jedno je však jisté, je třeba se tomu postavit a společnými silami čelit zejména
pomocí dodržování vydaných nařízení. Možná, že někomu přijde divné, když se odvolám na
pořekadlo „Lež má krátké nohy“. V této době to platí dvojnásob. Lež a různé vytáčky v této
době přináší pouze vyšší ztráty a prodlužování tohoto nouzového stavu. Nasazení
zdravotnického personálu, kterého není dostatek a mohl by vykonávat i další potřebnou
zdravotnickou činnost. Všechny složky IZS nás stojí finanční prostředky. Chci proto
apelovat na všechny ty, kteří mají dodržovat karanténu, či přišli do styku s lidmi, kteří
navštívili území zasažené koronavirem, aby nelhali a řekli v případě potřeby veškeré
kontakty. Po jejich zalhání, kdy pracovníci zabývající se koronavirem musí následně složitě
trasovat styky těchto pozitivních osob. Mnohdy dojde, k časové prodlevě a k nákaze dalších
osob. V případě zdravotního personálu se jedná o personální přetížení celých oddělení. Ta
musí zajistit péči i ve sníženém stavu díky takovému trestuhodnému zalhání jedince. V době,
kdy už veškeré složky IZS doslova melou z posledního by měla mít pravda v této věci
prioritu. Každý den se řeší něco kolem koronaviru, proto vás žádám o dodržování všech
nařízení. Jen společně se to dá zvládnout. Jedinec nezmůže nic.
Do dalších dnů přeji všem klidný průběh, nezbývá než vytrvat.
Karel Bičík, starosta obce
S ohledem na vzniklou situaci, tak v případě doručování důchodu, listovní zásilky nebo
balíku Českou poštou do bydliště při předávání používejte VŽDY ROUŠKU a SVOJI
PROPISOVACÍ TUŽKU.
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V souladu s opatřeními a doporučeními ministerstva bude provoz pro veřejnost pouze
v úřední den PONDĚLÍ od 8:00 do 11:00 a to pouze v nezbytných případech.
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky obecni.urad@pencin-obec.cz nebo
telefonicky 607 954 407- starosta obce, 602 126 272- účetní.
Děkujeme za pochopení.

NAŠI JUBILANTI
80 let paní Bártová Marie
75 let pan Jaroslav Zoubek
70 let pan Josef Retr
65 let pan Josef Pelda
55 let paní Zdeňka Havlínová
50 let pan Jiří Žďárský
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
Je tu další měsíc, ale tentokrát jsme ve velmi nečekané situaci. Postupně se učíme
pomáhat učit a navigovat v učení rodiče, kteří tak musí s dětmi doma pracovat. Situaci jsme
si my takto nevymysleli a věřte, že nám by se také lépe pracovalo přímo s dětmi. Často jsme
na děti hartusili, ale již nyní po 14 dnech nám ve škole chybí a jsme rádi, když je vidíme
alespoň na fotkách, nebo na videích. Musíme to nějak přežít, a jak děti zvládnou konec
tohoto roku, tentokrát bude skutečně záležet především na rodičích, kteří se s dětmi učí. Moc
jim za to děkujeme a budeme se snažit být jim nápomocní alespoň na dálku.
Stejně tak s předškoláky spolupracují na dálku i učitelky z MŠ a na žádost rodičů
vyhotoví pracovní listy i pro další školáčky, kteří se tak doma spíše zabaví. Znovuotevření
školky zvažujeme s dostatečným zájmem o tuto službu.
Nejraději bychom ještě alespoň týden vytrvali v bezpečnostních opatřeních.
Další záležitostí, kterou současná situace komplikuje je zápis. Již jsem slyšela, že
budoucí prvňáci litují toho, že na zápis do školy nemohou. S žádostí o zapsání do školy
přijdou rodiče, ve čtvrtek 2. 4. od 14:00 do 16:00 hodin, kteří s sebou přinesou i
občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu musí přijít i rodiče dětí, kteří chtějí
požádat o odklad zahájení školní docházky.
Ještě něco veselejšího. Mnohokrát děkujeme místním zahrádkářům za peněžní
podporu ke květinové výzdobě školy i školky, kterou jsme provedli i navzdory současné
„koronovirální“ nepříjemnosti.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ
INFORMACE TJ SOKOL PĚNČÍN
Vážení fanoušci týmu pěnčínských fotbalistů, chceme Vás informovat o začátku jarní části
soutěže. V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 jsou soutěže
Libereckého krajského fotbalového svazu do dalšího rozhodnutí státních orgánů odloženy.
Moc nás to mrzí, ale nic s tím neuděláme. O začátku soutěže a dohrávkách již odložených
utkání Vás budeme neprodleně informovat, tak abyste o nic nepřišli.
Pavel Mizera

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 12. 3. 2020 v KD Pěnčín
usnesení č. 1/20/1
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 2/20/1
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3- obecní úřad-trvá
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101-komunikace- trvá
56/19/4- prodej pozemku Střížovice-vypustit
19/19/1- územní plán- trvá
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4-prodej akcií- trvá
61/19/4- viz návrh usnesení 11/20/1- vypustit
usnesení č. 3/20/1
ZO po projednání schvaluje inventarizační zprávu Obce Pěnčín za rok 2019
usnesení č. 4/20/1
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2020 ve výši 256 875,- Kč v příjmech i výdajích
usnesení č. 5/20/1
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
usnesení č. 6/20/1
ZO volí komisi pro vyřazení majetku obce ve složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Šáral
členové: Marcela Bradáčová, Jindřich Fanta, Lenka Glosová
usnesení č. 7/20/1
ZO schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Rekuperem Sychrov s.r.o. se sídlem
Husa 28, 463 44 Paceřice, IČO: 482 91 331, zastoupeným Ing. Josefem Mohelským,
jednatelem a Obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO: 00263095, zastoupenou
Ing. Karlem Bičíkem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
usnesení č. 8/20/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Spolku zahrádkářů se sídlem Pěnčín 12, 463
45 Pěnčín, zastoupený Josefem Zoubkem, IČO: 26649811 ve výši 30 000,- Kč na
vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Pěnčín 2017 a na provoz organizace a pověřuje starostu Ing.
Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou
usnesení č. 9/20/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Pěnčín, z. s., se sídlem Pěnčín 122,
463 45 Pěnčín, IČO: 65650786, zastoupen Čestmírem Škrétou, předsedou ve výši 90 000,Kč na činnost organizace a na údržbu sportovního areálu a pověřuje starostu Ing. Karla
Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou
usnesení č. 10/20/1
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek Mysliveckého spolku Hlubočice,
Vlastibořice 76, 46344 Sychrov, zastoupenou Miroslavem Tomáškem, IČO: 46745858, ve
výši 25 000,-Kč na neinvestiční výdaje (krytí nákladů spojených s dopravou dětí a vstupné
na akce v rámci programu tábora) a pověřuje starostu obce ing. Karla Bičíka k podpisu

veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přílohou
usnesení č. 11/20/1
ZO schvaluje změny v programu rozvoje obce Pěnčín dle předloženého návrhu
usnesení č. 12/20/1
ZO bere na vědomí smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka, podpisem smlouvy
usnesení č. 13/20/1
ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků p. č. 112/12 o výměře 45 m² za
112/11
o výměře m²v k. ú. Pěnčín
usnesení č. 14/20/1
ZO souhlasí se zveřejněním záměru koupě pozemku p. č. 112/10 o výměře 54m² v k.
ú. Pěnčín
usnesení č. 15/20/1
ZO bere na vědomí smlouvu s firmou LESOPRÁCE s.r.o. o prodeji napadeného dříví
kůrovcem a vývratového dřeva za cenu 250,- Kč/m³
usnesení č. 16/20/1
ZO souhlasí s pořízením a instalací větracích jednotek s rekuperací dle předložené
nabídky v Základní škole. Financování akce, která dle návrhu činí celkem 920 000,-Kč
včetně DPH, bude za využití dotace SFŽP ČR/MŽP.
ZO pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu smlouvy s organizací pro zajištění
dotace
usnesení č. 17/20/1
ZO souhlasí s opravou nádrže u hasičského auta TATRA firmou Komet Pečky za
předpokládanou cenu cca 500 000,- Kč včetně DPH. Oprava bude realizována s podporou
dotace Libereckého kraje.
usnesení č. 18/20/1
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Pěnčín do územní
působnosti MAS Achát
usnesení č. 19/20/1
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením do přípravy Strategie MAS Achát 20212027
Diskuse:
Informace starosty:
žádost o opravu komunikace
zvonění – automat
kniha
plocha pro čekárnu na Červenici
kůlna pro sekačku na hřišti
zpevnění plochy u hasičské nádrže
Paní Laššová:
Dotaz na průjezdnost komunikace z Loužku do Střížovic nákladního automobilu o hmotnosti
cca 20 t. Starosta obce projedná s panem Laššem
Paní Laššová:
Informace o průběhu konání školské rady za dne 19. 2. 2020
Paní Laššová přepošle na Obec zápis z usnášejícího jednání
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