NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ÚNOR 2020
Vážení spoluobčané,
co říci k průběhu letošní zimy. Snad jen to, že pranostiky již dávno neplatí a s naší Zemí
se opravdu něco děje.
V obci se snažíme pokračovat ve slíbených projektech. Věřte, není to mnohdy
jednoduché. Bylo započato s územním plánem. Tato situace se stává obtížnější s ohledem na
ochranu zemědělského půdního fondu. Dnes jsou zapracovány do mapy vaše požadavky.
Všechny nebudou vykryty, to již říkám předem, protože mnohé jsou naprosto nereálné
z hlediska rozvoje obce a současné neexistence inženýrských sítí. Jedním z pozitiv pro
snadnější průběh bude to, že s lokalitou pařníky /jediná obecní plocha k zastavění / budeme
moci počítat již se zastavěním. Přístupová cesta je již v reálném řešení. Problém je v tom, že
dosud máme vysoké procento dosud nezastavěných ploch / v soukromém vlastnictví / a tyto
brání uvolnění dalších požadavků. Vše je v současnosti v řešení.
Vzhledem k tomu, že paní Brožková chce od letošního roku skončit s psaním obecní
kroniky, hledá obec nového kronikáře. Bližší informace na OÚ.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
70 let paní Naděžda Svobodová
60 let pan Jiří Hobelant
55 let pan Jaromír Marek
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a
dobrou životní pohodu.
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
SO 15. 2. ples Pivovaru Svijany
PÁ 28. 2. výroční schůze zahrádkářů
CVIČENÍ JÓGY
Cvičení jógy pokračuje v únoru v pátek 14. února v MŠ od 16.30 hodin.
ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH Pěnčín připravuje na neděli 15. března od 14 hodin v kulturním domě dětský karneval.

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Vás srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 28. února 2020 od 18:00 hodin na
malém sále kulturního domu v Pěnčíně.
Na programu schůze bude zpráva o činnosti spolku za rok 2019, zpráva pokladní a revizní, zhodnocení
kvetoucích zahrádek, předzahrádek a balkonů- Kvetoucí Pěnčín 2019, občerstvení a cestopisná
přednáška Pavlíny Kvapilové„ Kanada“.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Zimní měsíce jsou v našich školních zařízeních stejně pestré, jako ostatní. Předškoláci
se přišli letos, stejně jako v jiných letech podívat do školy a vyzkoušet si roli školáka. Bohužel
děti byly hodně nemocné, a proto do školy přišlo pouze 5 dětí.
Když děti nemohou užívat zimních sportů v přírodě, snažíme se dle možností s nimi
vyrazit alespoň na brusle na stadion do Turnova. V MŠ zprostředkovali dětem, které mají
zájem o zimní sporty, lyžařský kurz. Kromě učení se konají divadelní představení, koncerty a
další společenské aktivity. V únoru to bude maškarní bál pro děti.
Nyní v únoru začnou žáci 2. a 3. ročníku jezdit na kurz plavání. Naučit se pořádně
plavat je určitě důležité a tyto děti mají plavání povinné. Žáci 1. ročníku se mohou plavání
zúčastnit na žádost rodičů. Mají tak možnost se s vodou skamarádit.
Od pololetí děti mají možnost také změnit svou účast v kroužcích. Měli jsme problém se
zajištěním vedení sportovního kroužku. Nabídla nám pomoc turnovská Ponorka, která se za
určitých podmínek pokusí vedoucího sportovního kroužku zajistit.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ restaurace „NA TRESTNÝ“
ÚNOR:
8. 2. sobota- z důvodu konání větší rodinné oslavy, bude kapacita restaurace omezena
Děkujeme za pochopení.
15. 2. sobota- ples Pivovaru Svijany-kapacita restaurace omezena
BŘEZEN:
7. 3. sobota- již tradiční oslavy MDŽ v retro stylu s hudbou. Z důvodu velkého zájmu
rezervace nutná na tel. č. 605 361 453. Retro oblečení bude odměněno.
21. 3. sobota- Oldies párty-Michal Tůma-restaurace bude uzavřena
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL PĚNČÍN
V loňském roce náš oddíl oslavil 100 let od založení Sokola v Pěnčíně. V rámci oslav náš
sportovní areál navštívili hokejisté Bílých Tygrů Liberec, kteří s námi sehráli fotbalový
zápas. Sokol Pěnčín si tímto dovoluje pozvat všechny své příznivce a členy na slavnostní valnou
hromadu, která se koná v sobotu dne 29. února 2020 od 18 hodin na hřišti v klubovně TJ Sokol
Pěnčín. Občerstvení je zajištěno.

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2020
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. 2020.
Poplatek za prvního psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele je 150,- Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2020.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800.
NABÍDKA PRÁCE:
Přijmeme kolegyni nebo kolegu do obchodu v Pěnčíně. Zatím na zkrácený pracovní úvazek.
Info na prodejně.
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