NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A
PŘÁTEL PĚNČÍNA

LISTOPAD 2020
Vážení spoluobčané,
máme tu měsíc listopad roku 2020, který s průběhem pandemie covid-19 nesmazatelně zůstane
v našich myslích. Jestli jsme si připravovali jakékoliv akce, plány, rozpočty, tak tato zdravotní
pohroma zatočila nejen s námi, ale s celým světem. Vše se ruší. Všichni z nás jsou zahlceni zprávami o
jejím průběhu. Doufejme, že oproti razantnímu nárůstu případu v měsíci říjnu se vyplní předpovědi o
zavedených opatřeních a dojde k poklesu, zejména hospitalizovaných vážných pacientů. V tisku, všech
dostupných mediích je ze všech stran probírán covid-19. Máte možnost se seznámit i s počty
nakažených, v kterémkoliv místě republiky. Ani naší obci se to nevyhnulo. V současné době je třeba
dodržovat nařízená opatření a věřit tomu, že to vše přečkáme ve zdraví. Jedině společnými silami se to
dá zvládnout.
Počasí se snad v tomto měsíci vylepší a budeme moci dokončit rozpracované – cesta na
Červenici a parkovací místa u rybníka. Vysadili jsme nové stromy, za uschlé na cestě do Radimovic a
cestě ke Škrétovým. V pátek 30. října jsem za obec převzal vysázený biokoridor na bývalé Liščině,
kde Pozemkový úřad Liberec zrealizoval výsadbu projektovanou při pozemkových úpravách.
Vysázené dřeviny budou přínosem do budoucna. Po cca 5 letech bude pozemek uvolněn pro volný
přístup zvěři. Tím došlo k nahrazení zrušeného biokoridoru, který byl původně naplánován
v samotném středu Střížovic. V současné době jsou možnosti výsadby alejí, ale k tomu je zapotřebí
pozemek a někteří vlastníci nejsou takovému trendu nakloněni.
Nejenom v naší obci se potýkáme s odpady. Všude se to řeší a připadá mi, že snad někteří
nemají ani ponětí o tom, co to stojí za úsilí udržet pořádek. Co je jaký druh odpadu a kam to patří.
Neodpustím si poslední případ s nebezpečným odpadem – elektro. V dobré víře, abyste si uvolnili
místa, jsem ohlásil odvoz odpadu a vaši možnost jej přivézt k hasičárně. Odpad byl odvezen, někteří
využili hlášení a přivezli jej k hasičárně. O co bylo mé překvapení, když následující den jdu do
Albrechtic a zde u hasičské zbrojnice (min. 50 let nepoužívané) je skládka elektro odpadu. Někteří by
si měli oživit, kde se co v obci nachází, žít s obcí a ne jen pro sebe.
Doprava v obci.
Nadešel listopad, změna času, časté mlhy, snížená viditelnost, spadané listí, vlhko na silnicích, zase až
do jarních měsíců. To vše přispívá k prodloužení brzdné dráhy vozidel. Každá obec má svůj začátek a
konec, kde by se měla dodržovat rychlost daná zákonem. Mnozí si však dělají, co chtějí a ke svému
nedodržování mají jakékoliv výmluvy. Jsme země, která má nejvíce dopravních značek na 1 km. To
vše jen díky tomu, že každý si dělá, co chce. Zamyslete se nad tím, jak jezdíte a čím ohrožujete. I auto
je zbraň. Nakonec zjistíte, že spěchem nic nevyřešíte, pouze sobě nebo někomu jinému přiděláte
starosti, až se něco stane. To už bude pozdě. Věřte, že vím, o čem mluvím, ve svém životě jsem těchto
následků viděl dost na vlastní oči a budu proti vám všem, kdo to nedodržujete. Značky, retardéry,
radary, to vše jsou díky vám vyhozené peníze.
Karel Bičík, starosta obce
NAŠI JUBILANTI
70 let pan Zdeněk Kozderka
50 let pan Petr Libenský
Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou životní pohodu.
ODVOZ POPELNIC – ZMĚNA SVOZU
Prosíme majitele popelnic, kteří chtějí v roce 2021 změnu v odvozu popelnice, tj. četnost vývozu,
přihlášení popelnice nebo velikost nádoby, aby tyto změny nahlásili nejpozději do pondělí 30.
listopadu na OÚ Pěnčín nebo na tel. č. 482 725 301 nebo 602 126 272. Děkujeme.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Z důvodu mimořádného opatření souvisejícího se šířením koronaviru se všechny akce ruší.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání nových občánků se v letošním roce vzhledem k současné situaci uskuteční
v nejbližším možném termínu, který nám oznámí matrika Státního zámku Sychrov. Rodiče obdrží
včas na slavnost pozvánku. Noví občánci dostanou věcný dárek a na památku fotografie, které hradí
obecní úřad. Přivítáni budou Najmanová Nikol, Doleček Jakub, Laššo Armin, Cerhová Eliška,
Sedlmajer Kryštof, Hauzr Jakub, Kozderka Šimon, Kušnír Denis.
PLATBA POPLATKŮ V LETOŠNÍM ROCE
Upozorňujeme na platbu za svoz komunálního odpadu a zároveň žádáme poslední dlužníky o úhradu
nejpozději do 15. listopadu. Číslo účtu obce: 984857399/0800. Při neuhrazení v tomto termínu budeme
účtovat pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
NÁKUPY SENIORŮM A POTŘEBNÝM
Humanitární organizace ADRA TURNOV nabízí a zajišťuje bezplatnou distribuci potravin a léků
pro osamělé seniory, chronicky nemocné a občany, kteří jsou v karanténě či onemocněli COVID 19.
Službu nákupu a rozvoz potravin a léků lze využít každý všední den v čase od 9:00 do 15:00 na
telefonním čísle 728 967 609.
Nákup je doručen bezkontaktně (např. před dveře) do druhého dne od objednání.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO OBČANY OBCE PĚNČÍN
Obecní úřad v Pěnčíně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 15. listopadu od 11.20 do 11.40
hodin ve sportovním areálu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olej 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
Odpady budou předávat občané osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT ODPADY PŘED PŘÍJEZDEM MOBILNÍ SBĚRNY!!!
Před předáním odpadu předloží občan občanský průkaz, ke zjištění jeho adresy.
NEBUDE PŘIJAT ODPAD, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA STANOVIŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM
MOBILNÍ SBĚRNY NEBO PO JEJÍM ODJEZDU.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
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