NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
ČERVEN 2022

Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, když začínám s příspěvkem do Zpravodaje obce, tak si
uvědomuji, jak ten čas letí. Opět tu máme další měsíc, pro školáky poslední, měsíc výletů,
exkurzí, focení a příprav na prázdniny.
Na obci pokračují práce na rozpracovaných projektech. Pracuje se na územním
plánu obce, který by měl být k prvnímu projednání připraven zřejmě v červenci – o
termínu budete včas informováni. V rámci územního a stavebního řízení se po
připomínkách občanů pracuje na úpravách projektové dokumentace na stavbu
„bezpečné návse“, prostoru před prodejnou a přístupu do lokality „pařníky“. Realizace
chodníku ke hřbitovu, kde je již vystaveno platné stavební povolení a podána žádost o
finanční dotaci, je stále pozastavena z důvodu vyvolaného soudního sporu o obecní
pozemek, kde stávající neoprávněný uživatel podal na obec žalobu o jeho vydržení. V
tomto měsíci proběhne druhé soudní stání a zatím není známo, zda konečný rozsudek
„padne“. Rovněž se začalo pracovat na projektové dokumentaci pro vybudování
inženýrských sítí v lokalitě „pařníky“, kde, jak jsme již v minulosti informovali, bude stát
deset rodinných domů. K tomu se pracuje na postupném vyčištění celého prostoru, kde i
pozemek bývalého JZD je již v majetku obce. Takovou kuriozitou je, že bývalá stodola
JZD, která je již rovněž v majetku obce, je ale na „katastru“ vedena jako zbořeniště,
ačkoliv stojí, takže její reálná likvidace bude obec něco stát. Dále se usilovně pokračuje
na rekonstrukci budovy obecního úřadu, kde se práce již blíží ke konci. Celková realizace
se však zkomplikovala z důvodu nedostupnosti některých stavebních materiálů na stavbu
bezbariérového přístupu do budovy. Protože samotná rekonstrukce budovy je tzv. „pod
dotací“, ale termín ukončení celé stavby je stavebním povolením stanoven na 30. 6. 2022,
byli jsme nuceni žádat o prodloužení termínu kolaudace na 30. 8. 2022. Takže konání
voleb nových zastupitelů obce v nových prostorách budovy OÚ nebude ohroženo.
Co se týká restaurace a ubytovny, byl s původním nájemcem nájemní vztah
ukončen k 30. 4. 2022. Původní záměr pronajmout restauraci a ubytovnu společně, jsme
byli nuceni opustit, protože na výzvu společného pronájmu se nikdo nepřihlásil. Avšak na
základě nabídky k pronájmu pouze ubytovny jsme uzavřeli nájemní smlouvu s novým
nájemcem od 1. 5. 2022, takže ubytování stávajících klientů nebylo přerušeno. Na
pronájem restaurace byl podán nový inzerát. Jinak akce v kulturním domě pokračují
ovšem s tím, že organizátoři jsou nuceni zajistit si občerstvení a obsluhu sami.
Jako každá obec se potýkáme s odpady, jejich likvidací, tříděním a odvozem. Je to
neustálý boj a přesvědčování, kam co odkládat. Nikdy to nebude na 100 %, ale situace se
lepší. Jen pro ilustraci jsme za loňský rok vytřídili 950 kg hliníkových plechovek. A to
kdyby někteří spoluobčané přestali házet plechovky (to se týká všech plechovek!) stále do
komunálního odpadu, byl by výsledek jistě lepší a sami takovíto „likvidátoři odpadu“ by
ještě ušetřili.

Velké množství času našeho stálého pracovníka OÚ zaberou školní svozy, dovoz k
lékaři apod. Ten pak zákonitě chybí pro práce v obci, zejména v tomto období při údržbě
zeleně. Jak jsme již rovněž v minulosti vyhlašovali, obecní úřad přijme na sezonní práce
jednoho pracovníka. I když jsou finanční možnosti na jeho odměnu tabulkově omezeny,
myslíme si, že takováto práce v místě bydliště by mohla být pro někoho přesto zajímavá a
zájemce se může přihlásit přímo na OÚ u p. starosty, nebo u pí. Glosové.
Vím, že silnice jsou v žalostném stavu. Dle dodaného rozpisu by se mělo dostat na
opravu a údržbu krajských komunikací. Já osobně nemám vliv na způsob jejich oprav, i
když mám k nim své výhrady. V této souvislosti by Vás mohlo zajímat, že pokud bude
dodržen slib, tak po rekonstrukci mostů v Příšovicích by mělo dojít ke generální opravě
komunikace od dálnice až do Loužku a Pěnčína.
Co se týče stavu místních komunikací, tak by se měla realizovat oprava
komunikace u bývalého kravína, na kterou se podařilo získat částečnou dotaci. Realizace
je však podmíněna výkupem některých částí pozemků. Rovněž probíhají jednání s
některými vlastníky pozemků, aby mohla být započata příprava stavební dokumentace
na opravy komunikací v Albrechticích (od křižovatky ke Kosovům – cca 800 (m)) a na
Červenici (od sochy sv. Barbory k „Lávce“ - cca 1 (km)). Vlastní realizace pak bude
ovšem záviset na finančních možnostech obce, možnosti čerpání financí z vyhlášených
dotačních titulů apod. Mimo těchto připravovaných „větších“ oprav budou, tak jako
každý rok, realizovány „drobné“ opravy komunikací, i když z pohledu stálého zdražování
všeho možného se jedná o statisícové položky vydávaných z obecního rozpočtu.
S obdobím „vůně“ přicházejících školních prázdnin nastává i čas plánování
dovolených, výletů atd. Proto bych Vám chtěl do tohoto období popřát příjemné strávení
letních dnů a věřím, že se po prázdninách opět všichni ve zdraví sejdeme.

Karel Bičík, starosta obce a Ing. Jaroslav Šáral, místostarosta obce

NAŠI JUBILANTI
60 let pan Pavel Bernat
60 let pan Pavel Glos
50 let paní Ilona Donátová
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 9. 6. 2022 v 19:00 hodin v salonku restaurace KD. Program: zahájení,
schválení programu, rozpočtové úpravy, závěrečný účet obce a zpráva o přezkumu
hospodaření obce za rok 2021, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín za
rok 2021, OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, informace
starosty, různé, diskuse, usnesení, závěr.

KNIHOVNA bude otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PÁ 10. 6. firemní akce
PÁ 17. 6. maturitní ples
PÁ 24. 6. maturitní ples
SO 25. 6. valná hromada AGRO RUBÍN a.s.

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice pro rok 2022 a poplatek ze psa
pro rok 2022, aby zaplatil dlužnou částku co nejdříve. Poplatky lze uhradit převodem: č. ú.
984857399/0800, nebo v hotovosti v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Pro upřesnění zaplacení správných částek při úhradě na účet se informujte na tel. č.
482 725 301 nebo 602 126 272 v úředních hodinách.
Nebo napište na email- obecni.urad@pencin-obec.cz.
Děkujeme.

VÝVOZ POPELNIC PROBÍHÁ VŽDY V LICHÝ TÝDEN VE ČTVRTEK!

PŘÍSPĚVEK ZE ZŠ A MŠ
Opět konec školního roku. Ten letošní byl určitě pro školní práci lepší, než dva
předešlé. Přesto i v letos se projevila větší nemocnost dětí. Někteří jedinci zameškali
opravdu hodně hodin. V tomto školním roce jsme se, jako vždy, snažili dětem z MŠ i ZŠ
zpříjemnit pobyt v našich zařízeních pořádáním různých akcí, návštěv divadel a pobytů
v přírodě. Ve škole probíhá občas i výuka v přírodě. Opět byly obnoveny kontakty mezi
školami a děti si tak mohou porovnávat své sportovní dovednosti. V souvislosti se situací
ve světě k nám do školy nastoupili dva ukrajinští žáci. Oba se bez problémů začlenili do
školní práce a i spolupráce s jejich rodinami je v pořádku.
Nyní se již začínáme připravovat na další školní rok. Na školní rok 2022/2023 je
prozatím do naší školy zapsáno a přijato 13 nových žáků. U zápisu jich bylo více. Někteří
dostali odklad školní docházky, jeden předškolák byl přijat na jinou ZŠ.
Doufám, že všichni, budoucí prvňáčci už u nás zůstanou.
Do MŠ bylo přijato 16 dětí. Je nám líto, že ani tentokrát jsme nemohli přijmout
všechny zájemce. Naše MŠ je však kapacitně již zcela zaplněna. Jediná šance na uvolnění
místa je přestup některého z dětí jinam.
Červen se přehoupne velmi rychle a děti nastoupí na prázdniny. Ve škole se
budeme i nadále věnovat výuce a samozřejmě i volnočasovým aktivit.

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
NABÍDKA PRÁCE
Obec Pěnčín přijme pracovníka na pozici pomocný dělník (pomocná dělnice).
Náplň práce: údržbářské a udržovací práce v objektech a na pozemcích ve vlastnictví
obce, řízení a údržba osobního automobilu, údržba veřejné zeleně a další práce dle
pokynů a potřeb obce.
Požadavky: pečlivost, spolehlivost, manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B.
Bližší informace na Obecním úřadě.

NABÍDKA PRÁCE
Pro pobočku pošty Pěnčín u Liberce hledáme kolegyni (kolegu) na místo pracovníka
přepážky.
Pracovní poměr- doba určitá,
nástup- 1. 9. 2022
předpoklady- úplné střední vzdělání s maturitou
požadavky- flexibilita, bezúhonnost, práce na PC, příjemné vystupování
nabídka- mzda dle odpracované doby, kariérní růst, 5 týdnů dovolené, stravenky
Písemné přihlášky s životopisem zasílejte na adresu:
Česká pošta s. p., Pěnčín 107, 463 45 Pěnčín nebo na email: Zahradkova.Jana@cpost.cz

INFORMACE O ZMĚNÁCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 12. 6. 2022
Připravované změny ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 12. června.
Kompletní přehled změn je k dispozici na webu:
https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

POZVÁNKA
V sobotu 25. 6. 2022 se koná v Radimovicích „Pohádkové vítání prázdnin 2022“.
Start a cíl na návsi, postupně start trasy od 9 do 12 hodin. Na děti čeká 10 stanovišť
s úkoly zakončené pohádkou Divadla Na Židli v 10:30 a ve 13 hodin. Startovné 50,- Kč.
Odměny a občerstvení zajištěno.
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