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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ÚNOR 2021
Vážení spoluobčané,
po delším období bez sněhové nadílky jsme se konečně dočkali sněhového hávu a vše se
za doprovodu přijatelných mrazů zahalilo do čistého. V tomto nelehkém „covidovém období“
to jistě přispěje i ke zlepšení nálady nás dospělých, ale hlavně to osvěží pohybovou aktivitu
našich dětí. I když mají v době probíhajících nouzových opatření volna nadbytek, tak jistě
rády vyrazí na kopečky sáňkovat, bobovat, lyžovat a aspoň na chvíli se odpoutají od svých
počítačových miláčků a udělají něco pro svoje zdraví. My dospělí rovněž doufáme, že se
sněhem dojde i k doplnění zásob spodních vodních zdrojů, které po další zbytek roku budeme
tolik potřebovat. Zkrátka je důležité snažit se zachovat si optimistickou náladu a pevně věřit,
že se přes veškeré nesnáze, které s covidovým stavem bezprostředně souvisejí, přeneseme.
Samozřejmě pro to také musíme něco dělat, tzn. dodržovat vyhlášená opatření a ve spleti
různých rádoby „odborných“ názorů zachovat zdravý rozum a používat hlavu. Jistě, ve
sdělovacích prostředcích sledujeme, jak se nařízená opatření porušují, a to i na nejvyšších
místech a to někdy i ve velkém, ale to přeci nejsou příklady, kterými se chceme řídit.
A nyní k práci obecního úřadu. Jistě jste zaznamenali, že v závěru roku byla
vybudována parkovací plocha u rybníka před domem pí. Korčekové. Chci pouze upozornit,
že tato plocha je zřízena hlavně pro parkování vozidel zákazníků řeznictví u Krejcarů, a
účelem bylo zvýšení bezpečnosti dopravy v bezprostřední blízkosti provozovny. Z toho
vyplývá, že tato plocha není určena pro trvalé parkování! V této souvislosti chci rovněž
připomenout, že tato zásada platí i pro parkovací plochu u hřbitova, která je určena pouze
pro přechodné parkování vozidel návštěvníků hřbitova (viz i příslušná dopravní značka)!
V rámci projektových příprav v současné době pracujeme na realizaci rekonstrukce
budovy obecního úřadu, kde máme již vydané platné stavební povolení. Vzhledem k tomu, že
chceme využít dotační titul z MMR, je mj. nutné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele akce,
a tudíž se tím příprava z časových důvodů komplikuje. Rovněž jsme udělali další kroky
v žádosti o finanční prostředky na rekonstrukci sociálních zařízení školy, kdy jsme museli
doplnit některé doklady, které zprvu nebyly požadovány. Na tuto akci již však dodavatele
máme vybraného a je s ním dohodnut termín realizace na období letních prázdnin. Na dalších
projektech, které jsou v „běhu“ (revitalizace návsi s plochou před prodejnou, vjezd do lokality
„Pařníky“, chodník ke hřbitovu, zástavbová studie lokality „Pařníky“) se stále pracuje a jsou
v různém stupni rozpracovanosti. Vše je v současné době komplikováno covidovými
opatřeními, které samozřejmě práce zpožďují, a vše je složitější na koordinaci.
Z pohledu Vás občanů je asi nejsledovanějším projektem zpracování nového Územního
plánu obce (ÚP). Zde je již provedeno první grafické zpracování, kde jsou zahrnuty
požadavky žadatelů. Po projednání na OÚ byly podklady předány na MěÚ v Turnově na
Odbor místního rozvoje, který je garantem zpracování ÚP a který nyní připravuje zadání
parametrů pro jeho zpracování. Jak jsme byli informováni, tak práce znesnadňují i další a
další požadavky, které žadatelé stále předkládají, což se samozřejmě projeví i v konečném
termínu zpracování ÚP.
Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál hlavně hodně vnitřní síly a pozitivního
myšlení, které v této složité a náročné době všichni tolik potřebujeme.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
85 let paní Blanka Ťukalová
50 let pan Rudolf Veselý
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a
dobrou životní pohodu.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 15 do 18 hodin.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Konec prvního pololetí nastal. Druhé pololetí žáci ZŠ zahájili jarními prázdninami.
Jsme totiž zařazeni do prvního turnusu těchto prázdnin. Z přetrvávající situace nadšeni
nejsme. Zatím ještě děti doma svědomitě pracují, ale je znát opadávající zájem a nadcházející
rutina a únava. Pro žáky domácí výuka není optimální a zainteresovaným pedagogům přináší
daleko více práce, i když se to tak na první pohled nejeví. Ani v MŠ se nedá mluvit o
každodenním běžném režimu. Děti ze zdravotních důvodů musí být často doma. Jinak i ony
tráví se svými učitelkami spoustu času venku.
Musíme doufat v návrat k normálu. Začínáme pro děti připravovat mimoškolní akce
se zachováním všech nařízených opatření. Napomohla nám v tom letošní zima, která přinesla
sníh. Děti chodí hodně sáňkovat. Při výpadku tělesné výchovy je to velký přínos pro alespoň
nějaký pohyb dětí na čerstvém vzduchu. Dvakrát jsme šli sáňkovat i ráno s baterkami.
Navštěvujeme online divadelní představení Naivního divadla v Liberci a v únoru si děti z MŠ i
ZŠ poslechnou hudební produkci skupiny „Rytmická šou“, která vystoupí v budově MŠ pro
jednotlivé skupiny dětí. Začínáme se více a více přizpůsobovat současné situaci, ale přáli
bychom si, co nejdříve návrat k normálu.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021
Pro upřesnění zaplacení správných částek se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo
602 126 272 v úředních hodinách.
Splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu je do 15. 3. 2021.
Poplatek za prvního psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150,Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2021.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v těchto náročných dnech
projevili soustrast upřímnými slovy, a tak se snažili zmírnit naši bolest nad
ztrátou manžela a táty, pana Václava Poláka. Ještě jednou děkuji.
Blanka Poláková s rodinou
NABÍDKA SLUŽEB:

OPTIK DO DOMU 731 032 570
Akce 1+1 obruba zdarma nebo sleva na obrubu podle věku.
Je-li Vám 80 let, sleva 80%na obrubu.
Velký výběr obrub a nezávazná návštěva u Vás doma.
Akce leden a únor: 1+1 na plastové čočky s filtrem modrého světla-úleva pro vaše oči při
práci s PC, telefonem, tabletem a ostatními digitálními přístroji.
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