NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

ŘÍJEN 2020
Vážení spoluobčané,
zase jsme se o měsíc přiblížili ke konci toho letošního doposud nepříliš vydařeného roku. Máme
tu nadcházející volby, které budou zcela jistě ovlivněny zdravotní situací kolem covidu – 19. V tomto
ohledu jsem rád, že jsme se rozhodli letošní ročník výstavy zrušit. Předešli jsme tím zbytečným
problémům a vynaloženým nákladům. Všichni musíme jen doufat a věřit tomu, že se současná situace
uklidní a při dodržování nařízených opatření se růst nákazy sníží na kontrolovatelnou mez. V tomto
směru nezbývá než věřit odborníkům, nechat je pracovat a hlavně spolupracovat.
V současné době finišují práce na tvorbě knihy o Pěnčínu. Doplňují se informace, fotografie,
které by stály za zveřejnění. Poslední větší akcí v minulém měsíci byla veteránská jízda vedená kolem
rodného domu Václava Laurina. I když to po organizační stránce nebyla akce obce, tak ti, kteří si sice
přečetli včas dodaný zpravodaj a nedostavili se, mohli jen litovat, o co přišli. Počasí 100% nakloněné,
auta naleštěná a pan Václav Laurin s dobovým autem Voituretou určitě potěšil a rád se nechal zvěčnit
se zájemci o foto. 125 let od narození a následného založení automobilové výroby v Čechách se neslaví
každý den.
Ve škole máme za sebou první zkušební měsíc instalované rekuperace vzduchu. Zatím bez
připomínek, tak uvidíme, jak se vše bude vyvíjet v průběhu chladnějších měsíců.
Pokračujeme v projektových pracích kolem návse, ale není to cesta jednoduchá s pohledem na
množství sítí položených v zemi. Požadavky na bezpečnostní vzdálenosti jednotlivých účastníků jsou
přísné z hlediska nových předpisů a zákonů. Bude ještě mnoho jednání, než se povede danou věc uvést
do finále. Totéž platí o zpracování územního plánu, na kterém se pracuje.
Všichni jsme v mediích upozorňováni na novelu zákona o odpadech, zejména na prodloužení
termínu skládkování komunálního odpadu. O tom, jak budeme nuceni k daleko většímu třídění a tím
snižování podílu složky komunálního odpadu. Vím, že nikdy nebude nic plněno na 100 %. Opět jsme
přidali další kontejner na papír. Co se týká množství stanovišť, tak jsme limitováni místem/vlastnictví
obce/. Někdo to prostě musí dovézt a jsou pořád ještě jedinci, kteří ve svých přeplněných popelnicích
dále umísťují např. lahve od vína ještě se zátkou. To snad se nechá vyřešit kontejnerem na sklo.
V rámci odvozu komunálního odpadu upozorňuji na to, že pokud se vám při vývozu ztratí popelnice,
tak ji nikdo neodcizil. Patrně se utrhla a spadla do vozu, odkud ji nikdo nevyjme zpět. Svozová firma
sjedná náhradu. Pokud máte nádobu svoji, tak je to složitější o to, že vám ji nenahradí, protože ji
nemají v majetku, a tudíž ji nemají na co vykázat. Proto je lepší mít nádobu v pronájmu a dostanete
automaticky novou.
Přiznávám, že se to někomu zdá již otřepané téma, ale nedá mi to. Legislativa nás neustále
zatěžuje změnami. V obci máme již přes třicet kontejnerů. Zejména u skla bych vás chtěl požádat na
sběrných místech uprostřed obce, kde jsou dva, abyste je plnili postupně. Ať se to někomu nezdá, tak
opětovné vyvážení je také určitou uhlíkovou stopou. Dva polovičně naplněné a jeden plný přitom stačí
jen se podívat. Když se podívám kolem sebe, tak nevěřím svým očím. Do Příšovic čerstvě zaseté pole
jako zahrádka a hned na kraji přímo v poli suť, kukuřice jako stromy před sklizní a v ní srolované
matrace z molitanu. Potom ať někdo vykládá, jak žije s přírodou.
Pokud by došlo v následujícím období k nějaké prodlevě ve vývozu, tak je to z důvodu toho, že
covid se nevyhýbá ani svozové firmě a ta musí zajišťovat svoz lidmi, kteří nemají znalost všech
stanovišť.
Blíží se čas Dušiček, a proto bych chtěl požádat ty, co parkují na zálivu u hřbitova, aby si svá
auta parkovali na svých pozemcích a zde ponechali místa pro návštěvníky hřbitova. Po četných
urgencích občanů jsem byl nucen instalovat dopravní značku jako upozornění pro parkování.
Doufejme, že si ještě užijeme babího léta, příjemnějšího počasí. Pokud máte nějaké dotazy,
jsme tu na OÚ pro vás.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
75 let pan Josef Brož
70 let paní Ludmila Primásková
60 let paní Božena Kunstová
50 let paní Štěpánka Kurfirstová
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou životní pohodu

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V době podzimního počasí, kdy nám práci komplikují nejen chřipky, ale dnes i koronavirová
lapálie, nemůžeme plánovat příliš mimoškolních akcí. Spíše se snažíme zvládnout co nejvíce učiva,
dokud nebudou opět uzavřeny školy. Přesto školní život zpříjemníme dětem alespoň něčím. Když to
bude možné, uspořádáme někdy v odpoledních hodinách „Drakiádu“. Ve škole si uděláme výstavku
ovoce a zeleniny. Podzimní plodiny využijeme i na vytváření jednoduchých herních prvků pro děti.
Před státním svátkem 28. 10. budou děti mít ředitelské volno a ve škole proběhne úprava počítačové
učebny. Ze státní dotace by měla být zakoupena další přenosná PC zařízení, která by výuku v případě
uzavření škol usnadnila a umožnila zapojení všech žáků do dálkové výuky.
V současné době si vážíme péče obce, která nám do školy zajistila instalaci čistící a výměnné
jednotky vzduchu, což pomáhá děti ve škole chránit před případnou nákazou.
Nadace Preciosa nám poskytla dotaci ve výši 15 000 Kč na vybavení dílniček. Nářadí z těchto
peněz postupně nakupujeme a děti už mohou na dříve zakoupených poncích cosi vyrábět. Tímto
děkujeme nadaci i zprostředkovateli za finanční podporu.
Děti v MŠ z tohoto důvodu používají čističku vzduchu a především se snaží trávit čas venku na
zahradě nebo v přírodě.
Naše další činnost závisí na průběhu současné situace. Přáli bychom si, aby vše probíhalo v klidu a s
rozumem. Všem přejeme, aby žádná z nemocí nikomu nezpůsobila zdravotní komplikace.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

OČKOVÁNÍ PSŮ
Letos se očkování psů nekoná.
Pes, který byl loni na očkování, má vzteklinu na 2 roky, takže tito psi se budou přeočkovávat až v roce
2021.

VÝSLEDKY VOLEB
Ve dnech 2. a 3. října se konaly volby do krajského zastupitelstva. Z celkového počtu voličů 554 přišlo
k volbám 300 voličů, volební účast 54,15%. Počet platných hlasů v Pěnčíně 298.
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Starostové pro Liberecký kraj
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Soukromníci a Svobodní
Společně pro Liberecký kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
Změna pro lidi a pro krajinu
Pro KRAjinu

1 hlas
6 hlasů
41 hlasů
135 hlasů
20 hlasů
11 hlasů
39 hlasů
1 hlas
8 hlasů
10 hlasů
11 hlasů
6 hlasů
9 hlasů

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“
I v této nelehké době vám restaurace Na TRESTNÝ nabízí rozvoz obědů po Pěnčíně a okolí.
Výběr ze čtyř jídel, kvalitní domácí polévky, balné v ceně. Kompletní cena obědu je 85,Možnost závozu jak do domácností, tak i do firem, nebo k vyzvednutí v 10.45 v restauraci.
Jídelní lístek k vyzvednutí v restauraci, nebo k zhlédnutí na našem Facebooku Na TRESTNÝ, nebo
možnost zaslat na mail.
Info : natrestny@seznam.cz nebo 731 326 777
Dále potom od 19. 10. možnost zakoupení dušičkových věnců, přírodní materiály a poctivá domácí
práce naší paní vedoucí Janičky.☺
Info 605 361 453

Usnesení
z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 10. 9. 2020 v KD Pěnčín
usneseni č. 33/20/3
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 34/20/3
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3- obecní úřad, PD zpracována, zahájit stavební řízení- trvá
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101- komunikace- trvá
19/19/1- územní plán- trvá
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4-prodej akcií- trvá
16/20/1 větrací jednotky do školy- trvá
17/20/1 oprava nádrže hasičského auta Tatra- splněno - vypustit
29/20/2 prodej části pozemku-trvá
30/20/2 koupě části pozemku-trvá
31/20/2 odkoupení předběžně odměřených pozemků-trvá
usnesení č. 35/20/3
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků Slunce Všem, z. s., zastoupený Marcelou
Kurfirstovou, předsedkyní organizace, IČ 266 71 468, ve výši 20 000 Kč, na vnitřní vybavení Centra
denních služeb a Odlehčovacích služeb, případně na doplacení víceprací, které vznikly při přístavbě patra
pro odlehčovací služby a pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k podpisu veřejnoprávní smlouvy, jejíž
vzor je přílohou.
usnesení č. 36/20/3
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 3/2020 ve výši 1 215 006,- Kč v příjmech i výdajích.
usnesení č. 37/20/3
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 10. 2020.
usnesení č. 38/20/3
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1. 10.
2020.
usnesení č. 39/20/3
ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období let 2020-2023.
Informace starosty:
Nový řád veřejného pohřebiště Obce Pěnčín
Diskuse:
Mgr. Anna Laššová nás informovala s podněty ze schůzky Školské rady v ZŠ Pěnčín
1). Na možnost instalace stojanu na bezoplachovou dezinfekci u vstupu do budovy (případně
bezdotykového)
2). Dotazy ke zhotovené rekuperaci v ZŠ
Bc. Eva Trosbergová vznesla dotaz na výhledovou možnost vzniku skate parku pro volnočasové aktivity
místní mládeže a dětí.

OZNÁMENÍ
Pivovarská restaurace ve Svijanech bude od středy 14. 10. dle nařízení vlády v provozu přes „okýnko“
a rozvoz od 10°° - 20°°hodin.
Rádi Vám jídlo a pivo včetně nealka přivezeme do širokého okolí Svijan, Turnova a Mnichova
Hradiště.
Nabídka na www.restauracesvijany.cz, objednávky na 481 770 790 nebo online www.damejidlo.cz

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a
uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ
Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO
ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování
zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené
pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní
hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle
obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod
bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a
jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s
vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,
kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od
nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob
1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při
provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
vedení bez izolace 7 m*
izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického
zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016.
UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností
vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být
uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před
plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za
spolupráci.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V souladu s opatřeními a doporučeními ministerstva bude provoz pro veřejnost pouze v úřední dny
PONDĚLÍ od 8:00 do 11:00 a ve STŘEDU od 8:00 do 11:00 a to pouze v nezbytných případech.
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky obecni.urad@pencin-obec.cz nebo telefonicky
607 954 407- starosta obce, 602 126 272- účetní.
Děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVUJEME


Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu na neděli 15. listopadu.
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