NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

BŘEZEN 2021
Vážení spoluobčané,
máme za sebou měsíc únor a pravděpodobně letošní, na sněhové podmínky vydařenou zimu. To
bylo asi to jediné, co potěšilo zatím obyvatelstvo v tomto roce.
Ani naší obci se nevyhnula covidová nákaza. V tomto složitém období zbývá jen to jediné,
dodržovat hygienická opatření, být ohleduplní k ostatním a pevně věřím, že se z toho musíme dostat.
Politikaření, osočování z jedné či z druhé strany nic nevyřeší. Opravdu je mezi námi to, co nikdo nezažil
po celá desetiletí. Jestli někteří jedinci něco zlehčují, tak k tomu bych jim doporučoval navštívit
zdravotnická zařízení, která jsou v současné době již přes rok v chodu jen díky obětavosti a
nadměrnému úsilí všech jejich zaměstnanců. Málokdo si nechá vysvětlit, že současné mutace jsou něco
jiného, než nákaza na počátku této celosvětové krize před rokem.
Nástupem jara, kdy se příroda začne otevírat naplno naším očím, se snad zlepší naše nálady a
celková situace v tomto směru. Snad přijde tolik očekávané masivní očkování a následující doba bude
klidnější.
Přeji všem hodně pevné vůle k překonání této pandemie.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
91 let paní Alena Bažantová
75 let paní Jiřina Fantová
70 let pan Miloslav Kotas
65 let pan Ota Hajný
55 let paní Dana Kvapilová
50 let pan Petr Kabátek
50 let paní Gabriela Pochopová

91 let paní Jaroslava Johnová
70 let paní Irena Laurinová
65 let paní Hana Hyková
60 let pan Luboš Kozderka
55 let paní Iveta Krošláková
50 let paní Iveta Šulcová
50 let paní Jana Mlejnková

Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
INFORMACE- prodloužení platnosti řidičských průkazů
Podle rozhodnutí orgánů Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů, průkazů profesní
způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného
školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály),
o 10 měsíců.
Opatření se týká dokladů, jejíž platnost uplynula v době od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.
Pro příklad: Pokud končí platnost řidičského průkazu 15. 3. 2021, lhůta pro výměnu nově končí 15. 1.
2022.
Odkaz na informaci:
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Evropsky-parlament-schvalil-prodlouzeni-platnosti

POPLATEK ZA ODVOZ POPELNICE A POPLATEK ZE PSA
Prosíme, kdo ještě nemá uhrazen poplatek za odvoz popelnice, poplatek ze psa pro rok 2021, 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. Děkujeme.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 19 hodin v budově Základní školy v 1.
patře.
Program jednání:
Zahájení a schválení programu, inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020, žádost o finanční příspěvek,
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby, rozpočtové změny,
informace starosty, různé, diskuse, usnesení, závěr.

ZPRÁVY ZE ZŠ a MŠ
Již třetí měsíc nového roku nastupuje, a pro školu stále platí omezený a utlumený režim. Změny se
chystají, ale jistého nevíme nic. Neplánujeme tedy žádné akce, pouze virtuálně navštěvujeme představení
Naivního divadla Liberec. Děti přítomné ve škole vytvářejí drobnosti, které by mohly prodávat na
minijarmarku před Velikonocemi. Minijarmark by se konal před školou stejně, jako před Vánocemi.
Zda se tato akce uskuteční a kdy, dáme vědět, protože zatím nevíme, zda budeme do školy chodit alespoň
tak, jako dosud.
Abychom dětem školu trochu ozvláštnili, využíváme přírodu a okolí Pěnčína. V minulém měsíci děti
obou zařízení bobovaly, školáci také bruslili. Jaké vyžití nám nabídne měsíc březen, uvidíme.

Důležitým oznámením školy je termín zápisu do ZŠ. Zápis do první třídy ZŠ
se bude konat 7. dubna, pravděpodobně mezi 14. a 16. hodinou. Způsob zápisu
nám není ještě znám. Pravděpodobně proběhne bez dětí. Zapsat své děti
přijdou pouze rodiče. Vše bude ještě dle aktuální situace upřesněno.
Známý je i termín zápisu do MŠ, bude to 4. květen. Podrobnosti také ještě upřesníme.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ
Svérázná likvidace nebezpečného odpadu.
V minulých dnech jsme byli upozorněni na „líhnoucí“ se novou skládku u cesty v „Loužku“. Některý budovatel
zde odložil starou azbestocementovou krytinu! Zřejmě mu již došly síly, aby tento nebezpečný odpad (že se
nejedná o běžný odpad, to jistě věděl, protože to dnes ví každý!) odvezl do turnovského sběrného dvora, a tak
jej při cestě „vyklopil“ v „Loužku“. Protože se tak stalo při místní komunikaci, která je ve vlastnictví obce, tak
jej pracovníci obce naložili a do sběrného dvora odvezli. Nejednalo se jen tak o malou hromádku, protože ve
sběrném dvoře navážili celkem 680 (kg)!!, za který obecní úřad ze svého rozpočtu zaplatil 2 715,- Kč! A to
nepočítám náklady na práci a dopravu. Jistě, ještě dnes se najdou lidé, kteří mají k likvidaci odpadů svůj
osobitý vztah, ale tímto způsobem se zbavit nebezpečného odpadu, to chce mít opravdu „silný žaludek“. Jsem
si samozřejmě vědom, že se nemusí jednat o našeho občana, ale i tak by mne zajímalo, s kým máme v našem
okolí co do činění. A snad se i ten dotyčný „chytne za nos“, že takováto likvidace již není v této době nejen
moderní, ale je i v zásadním rozporu se Zákonem o odpadech, s čímž také souvisí i příslušné citelné sankce!
Ing. Jaroslav Šáral, místostarosta
INFORMACE O STÁLÝCH ZMĚNÁCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD BŘEZNA 2021
Informujeme vás, že s platností od 3. března dojde ke změně jízdních řádů regionálních autobusových linek
v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19.
Provoz prázdninových jízdních řádů je prodloužen (do 12. června, resp. do odvolání). Provoz školních spojů
doplněných za účelem přepravy žáků do ZŠ je do odvolání pozastaven.
Více informací naleznete na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované změny.
Aktuality v souvislosti s tématem „COVID“ naleznete také v sekci IDOL/COVID-19 nebo na našem
Facebooku.
VÝJIMKA Z OMEZENÍ POHYBU A POBYTU
V případě osob s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Turnov se za pobyt a pohyb v rámci jejich okresu považuje také pobyt a pohyb kdekoli na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky
přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba
podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online,
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů
veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem
terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména,
příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,
včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle
občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost.
Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online
sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky
odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11.
května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny
osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou
povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k
úspěšnému provedení sčítání.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze
získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU: www.scitani.cz
PRODEJ KUŘIC
Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 13. března 2021 v 16.15 hodin u obecního úřadu
nosné kuřice, stáří 19 týdnů, cena 175,- Kč/ kus, barva červená a černá
Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz
PRODEJ VYNESENÝCH A ROČNÍCH SLEPIC 2021
Nabízíme slepice z halového chovu:
Klasické vynesené slepice (stáří maximálně 75 týdnů)
Roční slepice ve snášce (stáří maximálně 50 týdnů)
Cena od 75Kč/ks dle množství, včetně dopravy až k Vám domů.
email: vynesene-slepice@email.cz, 704 048 209
HLASUJTE PRO KNIHU ROKU
Kniha PĚNČÍN život mezi Ještědem a Jizerou byla přihlášena do ankety Kniha roku Libereckého kraje.
Můžete hlasovat od 17. února do 31. března pomocí dotazníku na internetovém odkazu
http://1url.cz/czxHV.
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je vždy 25. v měsíci, příspěvky můžete zasílat na email:
obecni.urad@pencin-obec.cz
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