NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ČERVEN 2017
Vážení spoluobčané,
tak konečně je tu počasí, na které mnozí z vás čekali. Bylo nakloněno i akcím, které byly
pořádány v minulém měsíci. Ať již to byla dětská okresní soutěž malých hasičů, či minulý
víkend kácení máje. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se podíleli na organizaci a průběhu
těchto akcí.
K častým dotazům, které jsou kladeny na téma územní plán obce, mohu sdělit jen to, že
současný plán se všemi změnami do současné doby má platnost do začátku roku 2020. O
počátku sbírání dat na nový územní plán budete včas informováni. Zhruba po dohodě s MÚ
Turnov – odbor územního plánování bude započato v průběhu 1. pololetí roku 2018. S územním
plánem má spojitost i následný směr rozvoje obce. Z důvodu možnosti případně žádat o
evropské finanční prostředky je pro obec nutné mít vypracovaný strategický plán rozvoje. Za
tímto účelem dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a podle zkušeností ze sousedních obcí
je přílohou tohoto čísla zpravodaje dotazník s otázkami, jejichž obsah je zajisté věcí názoru.
Podnikatelské subjekty v obci a zájmové spolky dostanou dotazník pro ně samostatně. Věřím, že
se vrátí maximum dotazníků.
Součástí zpravodaje je i informace o sběru nebezpečného odpadu. Tomu to termínu věnujte
pozornost a hlavně jde o dochvilnost. Vím, jak to chodí, auta přijedou včas, ale mnozí z vás je
pomalu honí na odjezdu. Nemají jenom Pěnčín na starost. Vývoz je potom až na podzim.

Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
90 let paní Zdenka Vinšová
55 let pan Pavel Bernat
55 let pan Pavel Glos
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a dobrou životní pohodu.
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 24. 6. AGRO RUBÍN, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
OZNÁMENÍ:
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve dnech: 15. a 16. 6. 2017 od 7:00 do 17:00
v lokalitě Pěnčín, Střížovice a Vitanovice.
Dne: 12. 7. 2017 od 7:00 do 11:00 v lokalitě Pěnčín- část obce na těchto odběrných
místech: č. p. 5,6,7,8,9,10,11,12,25,38,50,59,94,95,108,134,156.
Děkujeme za pochopení.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad v Pěnčíně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o.,
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční
v neděli 11. června od 11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na hubení plevelů a škůdců atd.) VŠE ŘÁDNĚ
OZNAČENÉ!!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení,
zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- odpad stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla,
směsi atd.
1. Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. JE
ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ
SBĚRNY!!!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ
PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
CVIČENÍ JÓGY pokračuje v pátek 9. června v MŠ v 16.30 hodin
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program:
zahájení, schválení programu, rozpočtové úpravy, finanční dotace, informace starosty,
různé, diskuse, závěr.

OZNÁMENÍ
Spolek zahrádkářů oznamuje přihlášeným a těm, co se ještě přihlásí (stále jsou volná
místa) na zájezd v sobotu 24. června, že odjezd je v 8:00 hodin z pěnčínské návsi.
Plánovaný program: nejdříve navštívíme areál zahradnické školy v Mělníku. Dále pak
přejedeme na zámek Veltrusy, kde tento den probíhá“ Slavnost růží“ a veltruský zámek
si také prohlédneme. Svačinu si vezměte s sebou. Zastávka na jídlo a posezení bude
v 16:00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Marešovi z Albrechtic děkují panu starostovi a Ondřejovi Novákovi za zimní údržbu
příjezdových komunikací k jejich domu.

INFORMACE K VÝVOZU POPELNIC
Kombinovaný svoz odpadů v zimním období od 1. 11. do 30. 4. probíhá 1x týdně, v letním
období od 1. 5. do 31. 10. probíhá 1x za 14 dní – VŽDY SUDÝ TÝDEN.
Taktéž, kdo má vývoz popelnice 1x za 14 dní vývoz probíhá – SUDÝ TÝDEN.

Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Pěnčín – nadstavbová část o 1. -6.
místo
NEDĚLE 04. 06. 2017
NEDĚLE 11. 06. 2017
SOBOTA 17. 06. 2017
NEDĚLE 25. 06. 2017

17:00 Pěnčín – Holany
17:00 Mšeno B. – Pěnčín
17:00 Pěnčín – Jenišovice
17:00 Mimoň – Pěnčín

Tabulka po základní části:
1 Jenišovice 22 15 4 3 66:25 49
MŠENO
2
22 15 0 7 75:38 45
B.
3 Pěnčín
22 14 1 7 73:35 43
4 Rozstání 22 11 4 7 36:42 37
5 Mimoň
22 9 5 8 37:37 32
6 Holany
22 9 5 8 37:44 32
PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Ani jsme se nenadáli a už je tu skoro závěr školního roku. V květnu byla hlavní
akcí našich školských zařízení školní besídka. Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli
podpořit děti z MŠ i žáky ze ZŠ ať jako diváci, tak i jako zákazníci školního
minijarmarku. Výtěžek tohoto jarmarku bude použit na nákup materiálu pro práce
z keramiky v hodinách výtvarné výchovy.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5.
ročníků ZŠ. Žáci prokazovali své znalosti v matematice, českém jazyce a všeobecných
znalostech. Výsledky tohoto šetření nejsou dosud známy.
Čtvrťáci byli v Turnově, kde skládali první zkoušky svých řidičských dovedností
a znalostí. Všichni obdrželi svůj první „řidičský“ průkaz na kolo. Sportovci ze ZŠ na
atletických závodech měřili své síly se sportovci jiných venkovských škol. Tři z nich
postoupili do krajského kola, kde budou soupeřit s užším výběrem svých vrstevníků.
V nadcházejícím měsíci nám zbývá ještě dost učení, abychom se nenudili. Máme
však připraveno i několik dalších mimoškolních akcí, které by měly zkrátit očekávání
letních prázdnin. Školáci si vyzvednou vysvědčení 30. června. Předškoláci se v MŠ

rozloučí se svými učitelkami a mladšími kamarády 29. 6., aby po prázdninách nastoupili
do prvních tříd ZŠ. Sedm z nich je zapsáno do naší školy.
Mgr. Jana Seiwaldová ,ředitelka PO ZŠ a MŠ

Léto a s ním spojené cestování
Právě v tomto okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme která
města a státy navštívíme, kde si odpočineme od shonu všedních dní, koho vezmeme s sebou, a když se
hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve kterých zazáříme na promenádách u
moře. Málokdo z nás ovšem začne plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba!
Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas tak,
abychom mohli bez problémů vybrat jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve
státě Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským
průkazem, nebo ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat s
platným cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce
cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí Schengenského
prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa. A co budeme k
vyřízení nového cestovního pasu potřebovat? Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je
nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné tak učinit i mimo
místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za
600,- Kč a do 6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let. Jsou-li pasy
vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte
mladšího 15 let na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let. Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám
při vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na
dovolenou tak budete moci strávit opravdu tím příjemným plánovaním a ne zbytečnými starostmi s
propadlými doklady. Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro
vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou
cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním ověřit na
příslušném zastupitelském úřadu daného státu.

PROGRAM - SEDMIHORSKÉ LÉTO 2017:
30. 06. – MILÁČEK ANNA - divadelní představení (A)
06. 07. – HVĚZDNÉ MANÝRY - divadelní představení (A)
13. 07. – PAVEL ŠPORCL – BACHA NA ŠPORCLA II (B)
20. 07. – NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ - div. představení (A)
27. 07. – VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY se smyčcovým kvartetem (A)
01. 08. – AG FLEK – 40 LET NA SCÉNĚ (B)
03. 08. – HRADIŠŤAN (B)
17. 08. – MARIE ROTTROVÁ & NEŘEŽ (A)
19. 08. – PADDY KELLY & HAPPY FACES FESTIVAL (B)
24. 08. – RUKOJMÍ BEZ RIZIKA - divadelní představení (A)
31. 08. – ČECHOMOR (A)
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