NAŠE VESNICE
ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ZÁŘÍ 2017
Vážení spoluobčané,
čas dovolených a dětských prázdnin skončil. Máme další měsíc, tropická vedra
jsou na ústupu. Volno však nehraje žádnou roli, co se týká práce v obci. Té je neustále
dost. Nejčastější dotazy na moji osobu jsou díry v komunikacích a odpady celkově. Co se
týká obecních komunikací, tak ty budou v následujícím čase (ty největší výtluky)
opraveny přes dotaci LK poskytnutou Mikroregionu Jizera. Ostatní komunikace ve
správě Silnice LK budou snad opraveny dle jejich harmonogramu. To sice urguji, že se
nedá v okolí obce jezdit, ale výsledek se zatím nedostavuje.
S odpady je situace závislá na počasí. Během letních měsíců se toho vždy více
vypije, tak pet lahví přibývá. Kontejnery na PET jsou sice popsány nálepkami na plasty
z domácností, které je však možno třídit do žlutých pytlů (k dispozici na OÚ zdarma).
Jinak, když je kontejner plný mimo vývoz, tak se musí samozřejmě předem objednat a
zaplatit. U všech kontejnerů jde především o využití objemu (vše co nejvíce zmačkat) a
dávat skutečně to, co tam patří. Kontejner na hřbitově je pouze na hřbitovní odpad, a ne
na stavební suť apod.
O letošním podzimu dojde k vysázení nové zeleně ve směru Pěnčín – Čičavy.
Samozřejmě po odstranění starých náletů apod. Na toto byly získány finanční
prostředky od nadace ČEZ, kdy podmínkou je spoluúčast občanů na výsadbě. Tímto by
měl být po vzrůstu částečně eliminován pohled na nepříliš vzhledný kabel na sloupech.
O termínu výsadby budete včas vyrozuměni. Předem upozorňuji, že se bude jednat o
výsadbu mladých keřů různých druhů.
V měsíci září budou finišovat práce na zhotovení cesty do Radimovic z fondu
Pozemkového úřadu. Věřím, že tato investice přispěje k hojnému využívání občany
k procházkám a sportovním aktivitám spojených s překrásným výhledem na panorama
Českého ráje a širokého okolí. Po osázení nové aleje budou instalovány lavičky na
nejvhodnější místa. Škoda jen, že nepochopením záměru nemohla být realizována
výstavba rozhledny na Hrobce.
Chtěl bych připomenout majitelům psů, že by si mohli zase svoje miláčky zavírat,
a ne je nechat volně vypuštěné běhat po obci. Znepříjemňují tím život sousedům a
zejména přirozeně roztahují odpad vámi odložený u popelnic nebo kontejnerů. Děkuji
vám za pochopení, vím, že ojediněle pes uteče, ale u některých je to pravidelnost.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
70 let pan Stanislav Špalek
70 let pan David Uherek
70 let pan Josef Karásek
55 let paní Milena Tomášková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu,
spokojenost a pevné zdraví.

POUŤ A POSVÍCENÍ
Pouť se koná v neděli 17. září. Posvícení v pondělí 18. září.

POZVÁNÍ
Restaurace Na TRESTNÝ si vás dovoluje pozvat na tradiční Pěnčínské posvícení, které
se koná 16-18. 9. 2017.
Připravíme pro vás posvícenskou polévku, pokrmy z jehněčího a skopového masa, ze
zvěřiny, konfitovanou kachnu, hovězí líčka a atd. V programu nebude chybět živá
muzika. Těšíme se na vaši návštěvu.
Tým restaurace Na TRESTNÝ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve čtvrtek 14. 9. 2016 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program:
zahájení, schválení programu, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, žádost o
poskytnutí finančních prostředků spolku Slunce Všem, věcné břemeno, různé, usnesení,
diskuse, závěr.

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice a poplatek ze psa pro rok
2017, aby zaplatil dlužnou částku nejpozději do konce měsíce září. Poplatky lze
uhradit převodem: č. ú. 984857399/0800, nebo v hotovosti v pokladně OÚ. Děkujeme.

OZNÁMENÍ
v pátek 8. 9. 2017 je ordinace MUDr. Trněného otevřena do 9:00 hodin.
Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Sestra Vodrážková bude přítomna.
Od úterý 19. 9. do úterý 26. 9. 2017 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena, sestra
Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 26. 8. 2017 se konala v ubytovně u Kulturního domu v Pěnčíně brigáda.
Z pokojů se stěhoval starý nábytek, většinou pořízený již v roce 1984, dále se likvidovali
koberce. Pokoje jsou za přispění téměř čtyřiceti dobrovolníků připraveny k výmalbě a
k výměně podlahových krytin. Brigádníci odvedli kvalitní práci v rekordním čase - za
dvě hodiny bylo hotovo. Všem, kteří se brigády zúčastnili, patří veliké

poděkování za ochotu bezplatně pomoci a přiložit v obci ruku k dílu.

Úklid ubytovny – brigáda
Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, začátkem září budou provedeny
opravy podlahových krytin na pokojích v ubytovně Kulturního domu v Pěnčíně, včetně
výmalby. Obracíme se proto na ženy z Pěnčína se žádostí o pomoc s úklidem. Budeme
omývat okna, obklady a sanitární vybavení v koupelnách. Sebou si přineste pracovní
rukavice, kbelíky, hadry a kartáče. Čisticí prostředky zajistíme. Termín brigády: sobota
23. 9. 2017 od 8:00 hodin. Předem děkujeme za účast.

ZPRÁVA KNIHOVNA
Knihovna bude od září v provozu každou středu od 14 do 17 hodin.

CVIČENÍ JÓGY
Bude pokračovat v MŠ opět v září. Bližší datum upřesníme.

POZVÁNÍ
Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat své příznivce a fanoušky na další fotbalovou sezónu
v krajské I. B třídě. Našim cílem bude opět bavit útočným fotbalem s týmem složeným
z místních fotbalistů a hráčů našeho blízkého okolí. Celý tým během letní přestávky
zůstal pohromadě a byl posílen o mladé fotbalisty z turnovského dorostu Davida
Primáska, Lukáše Kunsta a Libora Horníka. Navíc se uzdravili dlouholeté opory Martin
a Jindřich Škrétovi a v záloze zůstává i Daniel Škréta, který je zapůjčen i na příští
sezónu do Sedmihorek. Do přípravy se naplno zapojil i další místní hráč Pepa brož,
který bude spolu s Martinem Semenským tvořit silnou brankářskou dvojici. Všichni
společně věříme, že tato sezóna bude stejně tak úspěšná jako minulá, kdy jsme skončili
na krásném 3. místě a do soupeřových branek jsme nasázeli 84 gólů za 27 zápasů.
Pavel Mizera

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ TJ SOKOL PĚNČÍN
Sobota
Sobota
Sobota
Čtvrtek
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

9. 9. 2017
16. 9. 2017
23. 9. 2017
28. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
14. 10. 2017
22. 10. 2017
28. 10. 2017
4. 11. 2017

17:00
16:30
16:30
16:30
16:30
13:00
15:30
15:30
14:30
14:00

Sokol Pěnčín – Slovan Vesec
Sokol Pěnčín – Jablonné v Podještědí
Hodkovice nad Mohelkou – Sokol Pěnčín
Sokol Pěnčín – Spartak Chrastava
Sokol Pěnčín – Jiskra Mimoň
Spartak Žandov – Sokol Pěnčín
Sokol Pěnčín – Dynamo Holany
Doksy B – Sokol Pěnčín
Sokol Pěnčín – Sokol Jenišovice
Stráž nad Nisou – Sokol Pěnčín

POZVÁNKA
KOBYLSKÝ HASIČSKÝ TROJBOJ – MEMORIÁL OTAKARA ČÍŽKA
Sbor dobrovolných hasičů Kobyly Vás zve k účasti na Kobylském hasičském trojboji,
který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 13:00 na návsi v Kobylech. Příjezd
účastníků v 12:00 hodin.
Podrobná pravidla jednotlivých disciplín budou upřesněna před zahájením soutěže.
Veškerý materiál potřebný k útoku bude mít každé družstvo vlastní. Hadice jsou
povoleny pouze standardní (nikoli soutěžní). Počet členů družstva je omezen na 4.

Kobylského hasičského trojboje se mohou zúčastnit i družstva dětí.
Jednotlivé disciplíny budou pro tato družstva adekvátně upraveny.
Pravidla jednotlivých disciplín budou rovněž stanovena před zahájením
soutěže.
Za SDH Kobyly Zbyněk Hozák.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Letošní školní rok začíná až 4. 8. Do první třídy nastoupí 7 nových prvňáků,
tentokrát samých děvčátek. Celkem bude v tomto školním roce navštěvovat naši školu
již třetím rokem 34 žáků.
O letních prázdninách se uskutečnily nutné opravy školní střechy, byl odvezen
starý školní nábytek ze zahrady, a s pomocí zaměstnanců obecního úřadu došlo
k drobným úpravám ve vybavení školy i školky. Tímto za pomoc děkujeme.
Paní Šulcová a p. Marešová již skoro celý srpen připravují obě naše zařízení na
celoroční provoz. Obě měly plné ruce práce s úklidem a přípravou na nový školní rok.
Paní Marešové pomáhala s přípravami i naše školní asistentka. Obě společnými silami
upravily půdní kabinet a proměnily jej v útulnou keramickou dílnu. Všem výše
zmíněným zaměstnankyním patří velké poděkování za jejich pracovní úsilí.
Ve školní kuchyni došlo také ke změně zaměstnanců. Místo paní Vrbové, která
odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila do kuchyně jako hlavní kuchařka paní Hana
Marešová, která v naší kuchyni již kdysi pracovala. Velmi jí děkujeme za výpomoc.
Od začátku do konce nadcházejícího školního roku se děti ve škole budou nejen
vzdělávat ve školních lavicích, ale také prostřednictvím různých mimoškolních akcí,
z nichž některé se pořádají již jako několikaletá tradice a jiné vycházejí z aktuální
nabídky.
První akcí je již tradiční charitativní akce „Běh naděje“, která se uskuteční
v pondělí 18. 9. Stejně jako jiné roky bude start na hřišti a účastníci proběhnou nebo
projdou vyznačenou trať. Pro všechny bude připraveno občerstvení a k zakoupení
nějaké drobnosti, jejichž koupí podpoří „závodníci“ výzkum léčby rakoviny. Na všechny
účastníky se těšíme a předem děkujeme za jejich podporu.
Určitě v září bude pro děti připraven i jiný program, se kterým budou děti i
rodiče, stejně jako v jiných školních letech, seznámeni prostřednictvím školního
zpravodaje „Pěnčínský školáček“.
Čtvrtého září tedy zahájíme nový školní rok a těšíme se na děti, na spolupráci
s rodiči, obcí, občany a sousedními školami.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ
POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na výstavu HISTORICKÉ TRAKTORY
2017, která se koná 9. září 2017 od 9.00 hod v Kropáčově Vrutici.
Více na: www.historicke-traktory.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
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