NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA
KVĚTEN 2020
Vážení spoluobčané,
vstup do nového měsíce jsem si představoval zcela odlišným způsobem. Díky průběhu
nákazy koronavirem probíhá nadále nouzový stav. Tímto se ruší zákonitě veškeré akce, které se
staly v minulých letech zvyklostí. Snad se situace zlepší a dostaneme se postupně do normálu.
Mimo to všechno se stále prohlubuje vláhový deficit z posledních let. Toto se zákonitě musí
projevit v zemědělství, které mnozí dávají na jakousi odstavnou kolej. Sucho jaké nikdo
nepamatuje, překonávání dlouhodobých statistických rekordů teplot. V lese všude sucho, kůrovcem
napadených stromů přibývá. Nechci vyjmenovávat pouze negativa, která postihla i naši obec. Snad
i tato situace přispěje k lepšímu vývoji do budoucna.
Chci poděkovat všem, kteří se neustále podílejí na šití roušek, a kteří zajišťují prodej
v obchodě potravin a prodej masných výrobků u Krejcarů, či lahůdkářství Čapkových. Tito jsou
v první linii, zajišťují základní potřeby v obci. Je potřeba se současnou situací vyrovnat a smířit se
s tím, že nezmizí a bude tu s námi i nadále. Bylo a je toho každý den publikováno tolik, že to člověk
nemůže vše vstřebat. Je potřeba vytrvat. Jen tak to všichni společně překonáme.
Se současnou situací se i u nás navyšuje množství odpadu, kdy na toto jsme nuceni reagovat
vývozy nad rámec smlouvy s komunálními službami. Papír se hromadí, hadry v současné době
stagnují s odvozem z důvodu koronaviru.
Vše se ustálí a v současné době, kdy se podřizujeme tomuto stavu má každý z nás dostatek
času se zamyslet nad tím, čím by mohl přispět sám k lepšímu životu v naší vesnici a celkovému
vztahu k přírodě, která se nehledě na probíhající opatření probouzí jako každoročně po svém a
každý den nám přináší nové pohledy. Řada lidí se v této době v přírodě pohybuje i kolem naší
vesnice po vybudovaných cestách a využívá čas k zastavení u našich laviček s výhledy do kraje,
který se různými květy probouzí a dává nám zapomenout na denní starosti. Využijte proto těchto
následujících dní k plné relaxaci a sbírání sil do časů budoucích. Budeme to potřebovat a
společnými silami to určitě zvládneme.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
93 let paní Libuše Mizerová
92 let pan Vochvest Bohumír
90 let paní Oluše Beranová
85 let pan Drahomír Ťukal
70 let pan Pavel Zemek
55 let Petr Müller
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

KNIHOVNA bude od května otevřena každou středu od 14 do 16 hodin za dodržení
bezpečnostních a hygienických podmínek. Vstupujte s rouškou.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Je to již více než měsíc, kdy na školách probíhá výuka dle zvláštních pravidel, která přesunula výuku
na rodiče. Určitě všichni rodiče k této nové činnosti přistoupili s co největší zodpovědností, protože konečné
znalosti jejich dítěte budou odpovídat schopnostem dítěte, ale také přístupu rodičů k výuce vedené školou na
dálku přes ně. Podobný systém by měl pokračovat až do 25. 5., kdy alespoň děti prvního stupně by se měly
do školy v omezeném režimu vrátit. Podmínky, za jakých se toto stane, snad budou ministerstvem školství
včas dodány.
Co se týká znovuotevření našich školských zařízení, zveřejňuji tuto zprávu určenou především
rodičům dětí MŠ a ZŠ. Doufáme, že při současné situaci, budeme moci otevřít od 11. 5. V tento datum
bychom chtěli spustit zkušební provoz MŠ v Pěnčíně. Prozatím bychom nezajišťovali dětem stravu. Děti by
si do školky nosily svačinky v krabičkách a ve školce by nespaly. Děti by většinu času pobývaly na zahradě.
Provoz v MŠ by byl od 6:30 do 14 hod. Mateřskou školu, bychom spustili nejprve přednostně pro omezenou
skupinku dětí rodičů zaměstnaných v integrovaném záchranném systému, předškoláky a pak děti plně
zaměstnaných rodičů, a to do počtu 15. Od 25. 5. bychom spustili provoz obou tříd, ale dle podmínek
určených ministerstvem ohledně fungování předškolních skupin. Může se tedy stát, že děti maminek na
mateřské dovolené budeme muset odmítnout i tehdy. Ale to velmi předbíhám. Tuto zprávu zveřejňujeme
především proto, abychom zjistili současnou situaci. Potřebovali bychom alespoň přibližně vědět, kdo by měl
o služby školky zájem. Prozatím mám vyjádření rodičů 4 dětí. Prosím posílejte svá vyjádření na e-mail do
MŠ popřípadě do ZŠ.
Jako další zprávu, kterou bych chtěla zveřejnit je výsledek zápisu do ZŠ. K dnešnímu dni je do ZŠ
v Pěnčíně zapsáno 10 dětí. Počítáme s tím, že ještě dodatečně někteří zažádají o odklad školní docházky.
V květnu od 2. do 13. bude probíhat zápis do MŠ v Pěnčíně. V průběhu těchto dní mohou rodiče posílat
přihlášky společně s prohlášeními na e-mailovou adresu školky. Formuláře seženete v budově ZŠ nebo na
webových stránkách či facebooku školky. Zde najdete i kritéria přijímání nových dětí do MŠ. Dne 13.
května budou své děti moci rodiče zapsat do MŠ osobně, avšak bez účasti dětí samotných.

Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě v Pěnčíně po dobu nouzového stavu do odvolání
Pondělí:
8,00 – 11,00 hod. a 13,00hod. – 17,00 hod.
Středa:
8,00 – 11,00 hod. a 13,00hod. – 16,00 hod.
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky obecni.urad@pencin-obec.cz nebo telefonicky
607 954 407- starosta obce, 602 126 272- účetní.
Úřad navštivte POUZE v nutném případě po telefonické či emailové domluvě.
Vstupujte s ROUŠKOU a po vstupu si VYDEZINFIKUJTE ruce připravenou dezinfekcí.
Děkujeme za pochopení.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad v Pěnčíně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční
v neděli 10. května od 11.20 do 11.40 hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- oleje a tuky
- absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- barvy, lepidla a pryskyřice
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady (hydroxid)
- nepoužitá léčiva (léky)
- pesticidy (hnojiva)
- akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.
NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:
- elektro
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím
sběr.
3. NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED
PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.

KONTEJNERY NA ODPAD
V pátek 17. května budou do jednotlivých částí obce přistaveny kontejnery SČKS. Do nich můžete
odkládat tento odpad: papírovou lepenku, nábytek, matrace, koberce. Do kontejnerů NEPATŘÍ:

tráva, větve, noviny, časopisy, televizory, chladničky, pneumatiky, kovový
odpad ani nebezpečný odpad.
Kontejnery budou přistaveny v Pěnčíně na Vinohradech, na návsi, ve sportovním areálu, na
Kamenci, dále ve Vitanovicích, Albrechticích a Zásadě. Odpad neodkládejte mimo přistavené
kontejnery. Děkujeme.

SVOZ TEXTILU OMEZEN
Kontejner na textil je z důvodu pandemie COVID-19 dočasně MIMO PROVOZ. Uschovejte
prosím textil dočasně doma. Neodkládejte pytle vedle kontejneru.
Děkujeme za pochopení firma DIMATEX CS, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Úřední hodina podatelen Územních pracovišť FÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00 hodin
8:00- 17:00 hodin
8:00- 17:00 hodin
8:00- 17:00 hodin
8:00- 17:00 hodin

Nadále trvá omezení přístupu veřejnosti do ostatních prostor ÚzP.
Ještě bychom chtěli připomenout, že na ÚzP v Semilech, v Turnově i v Jilemnici jsou vedle hlavního
vchodu umístěny poštovní boxy, do nichž je možné vkládat v obálce dokumenty pro finanční úřad i mimo
úřední hodiny, včetně sobot a nedělí. Na obálku je vhodné uvést kontakt na poplatníka.

Upozornění pro majitele volně běhajících psů –
AUJESZKÝHO choroba v České republice.
Aujeszkýho choroba je virové onemocnění prasat. Prase funguje jako přirozený hostitel. Hlavně
pro psy je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Prasata v akutní fázi infekce
vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, moči a výkalech. K přenosu dochází přímo – respiratorní či
orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminované zeminy. Příznaky připomínají vzteklinu. Úhyn psa
nastává za 1-2 dny, nemoc není přenosná na člověka. Proti této nemoci není vakcína.
Dilema opakující se rok co rok v čase kladení mláďat, co se srnčetem nebo kolouchem
nalezeným bez pohybu, pevně přitisknutým ve svém loži. Proč se nehýbe, proč neuteče? Je zřejmě
vysláblý, nemá dost sil, zřejmě osiřel, matka jej buď opustila, nebo zahynula na nějakou nemoc, nebo
padla za oběť predátorům. Nezbývá, než se jej ujmout. Takto zdůvodňují všichni soucitní nálezci své
rozhodnutí odnést mládě domů. Tento počin motivovaný těmi nejušlechtilejšími pohnutkami, je ve svých
důsledcích tragickým omylem pro život nalezence. Matky srny a zaječice mláďata přes den opouštějí
proto, aby je vlastně chránily, aby je neohrožovaly šelmy, a chodí je pravidelně krmit. Osamocená
mláďata nejsou vůbec opuštěná. Samozřejmě, že když je srnče doneseno např. do stanice
handicapovaných živočichů, již nezbývá, než je přijmout a odchovat je. Návrat do přírody již není
možný ani malého srnčete, ani odchované dospívající srnčí zvěře. Ale co s ním potom??
Žádáme jezdce na koních, cyklisty a motorkáře, aby jezdili jen po veřejných cestách a ne po
loukách, polích a při kraji lesa.
Jako v loňském roce, tak i letos, nabízí myslivci pomoc při ochraně políček a záhumenek proti
divoké zvěři, zejména černé (prase divoké). K ochraně se používá přípravek „Hukinol, což je
koncentrovaný pach lidského potu, který se aplikuje na plochy, kde je výskyt zvěře nežádoucí. Zájemci o
tuto ochranu se mohou přihlásit u M. Tomáška.
Tomášek Miroslav
Myslivecké sdružení Hlubočice
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