NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LEDEN 2022

Vážení spoluobčané,
nastal čas bilancování uplynulého roku, který byl zcela ve znamení covidu. Ten nový
rok začínáme opět s covidem, který nás pravděpodobně neopustí. Bude záležet jen na nás,
v jaké míře jsme ochotni akceptovat nařízení s tím spojená. Proběhlo nespočet debat, úvah a
různých vyjádření. Snad nejvíce mne zaujal článek v posledním čísle Turnovsko v akci –
Zamyšlení na konec roku. Pokud si z tohoto článku každý z nás vezmeme alespoň část za své,
tak v tom nadcházejícím roce bude určitě lépe a společnost nebude rozpolcena takovým
způsobem, jakým v současné době je.
Předpověď počasí na vánoční svátky se nevyplnila, alespoň ten poprašek sněhu zůstal
pro dokreslení vánočního klidu.
Věřím, že i změny v odpadovém hospodářství se postupem času doladí a všichni
pochopí, že v první řadě jde o snížení množství komunálního odpadu a zároveň snížení
nákladů s tím spojených. V následujícím roce nás čeká pokročit v naplánovaných akcích.
Zejména postup prací v územním plánu. O všem budete pravidelně informováni.
Přeji vám všem v novém roce šťastné nakročení a hlavně to zdraví. To ostatní
společnými silami určitě zvládneme ke spokojenosti všech.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
80 let paní
70 let paní
70 let pan
60 let paní
55 let paní

Jaroslava Konopková
Eva Krejcarová
Milan Hovorka
Jana Zahrádková
Helena Veselá

Našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a
spokojenosti.

ZPRÁVA KNIHOVNY
Knihovna bude v lednu otevřena od 12. 1. 2022. Dále pak každou středu od 16 do 18 hodin.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Pěnčíně proběhne 8. ledna 2022 v
klubovně hasičské zbrojnice od 18. hodin. Vzhledem nejisté situaci v protiepidemických
opatřeních výroční valná hromada proběhne pouze s účastí aktivních registrovaných členů
sboru, které tímto na jednání zveme. Po projednání jednotlivých bodů a schválení usnesení
bude valná hromada ukončena. Omlouváme se tímto všem příznivcům a podporovatelům
sboru a věříme, že v dalším roce již budeme mít možnost sejít se bez omezení.
Výbor SDH

Vážení spoluobčané,
v posledních dvou vydáních "Zpravodaje obce…“ jsme Vás s odvoláním na tehdy nově
připravovanou "Vyhlášku č.1/2021 o komunálních odpadech" seznámili mj. i s návrhem
rozmístění sběrných míst (SM), kam by občané, jejichž nemovitosti nejsou při trase sběrného
vozu komunálního odpadu, své sběrné nádoby (SN = popelnice a pytle s komunálním
odpadem) odkládali. Jak víte, jednalo se ve většině případů o již zavedená SM, ale i nová s
tím, že s ohledem na technické parametry místních komunikací nebude svozový vůz zajíždět
až tzv. "před branku", ale občané budou muset svoje SN umístit na SM. Opět se jednalo o
minimum takových nových případů. Proti tomu se však v některých částech obce zvedla vlna
protestů, která kulminovala dvěma peticemi z částí obce "Kamenec" a "Střížovice".
Zastupitelstvo obce se těmito podněty a stížnostmi zabývalo a na svém pracovním jednání dne
20. 12. 2021 po zvážení všech "pro a proti“ rozhodlo takto:
I. Určení sběrných míst (SM) pro sběrné nádoby (SN) komunálního odpadu
1) Červenice
- u sochy sv. Barbory
- na křižovatce u č. p. 19 - pouze při dobré sjízdnosti komunikace od sochy sv. Barbory
2) Albrechtice
- na křižovatce u č. p. 3- pro č. p. 2,9,10,19,5E
3) Pěnčín – před MŠ-č. p. 52,53,162
4) Pěnčín – Kamenec
- pod lípou- před č. p. 60- pro č. p. 132,47,21
- v horní části Kamence pod lipami
- na křižovatce před č. p. 139
- v zatáčce před č. p. 114
5) Vitanovice
- u kontejnerů pro tříděný odpad
6) Střížovice
- na křižovatce před č. p. 22
- v případě dobré sjízdnosti komunikace bude svozový vůz komunálního odpadu zajíždět i do dolní
části osady
7) Zásada
- na otočce u kontejnerů pro tříděný odpad
8) Kamení
- u hlavní silnice nad č. p. 3
II. Sběr SN a trasa sběrného vozu komunálního odpadu
- SN bude sběrný vůz sbírat z určených SM a po trase své jízdy (většinou veřejných
komunikací)
- trasa sběrného vozu a přístup k některým SM je omezen a to zejména z důvodu technického
stavu komunikací a v některých obdobích i jejich sjízdností. V těchto případech je i
rozmístění SM omezeno (viz bod I.)
- posouzení sjízdnosti komunikace je pouze na řidiči svozového vozu (viz Zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích)
III. Povinnosti poplatníků
- povinností poplatníka je umístit v době svozu komunálního odpadu SN na některém ze SM,
nebo před svoji nemovitost na trase sběrného vozu, anebo po dohodě s jiným poplatníkem
společně s jeho SN
- umístění SN zajišťuje poplatník svépomocí a to celoročně, tj. službu svozu SN nelze na OÚ
vyžadovat

IV. Termín svozu SN
Obecní úřad upřednostňuje svoz komunálního odpadu z obce 1x za 14 dnů. K tomuto záměru
i směřují podmínky stanovené obecní Vyhláškou č. 1/2021, tj. objem komunálního odpadu na
poplatníka a stanovená cena za jeden litr odpadu. Pro letošní rok 2022 je ještě možná
omezená varianta kombinovaného svozu, ale i tak apelujeme na každého poplatníka, aby tuto
možnost odpovědně zvážil a spočítal si, zda by mu stačil vývoz komunálního odpadu pouze 1x
za 14 dnů a tím šetřil svoji „kapsu“. Samozřejmě by se toto opatření projevilo i v obecním
rozpočtu, zejména v této době, kdy náklady na vše možné stoupají do neúměrných výšin.
První vývoz komunálního odpadu v roce 2022 bude ve čtvrtek 6. 1. 2022 a dále každý lichý
týden ve čtvrtek. Kombinovaný svoz v roce 2022 bude pouze do 30. 4. 2022.
Od 1. 5. 2022 bude u všech sběrných nádob nastaven svoz na 1x za 14 dní. Komu to nebude
stačit, má možnost si dokoupit pytle na OÚ. Svozová firma bude od května 2022 zajíždět do
obce pouze jednou za 14 dní.
Vážení spoluobčané, je nám jasné, že tyto stanovené podmínky svozu komunálního odpadu
nebudou vyhovovat všem a vždy budou jedinci, kteří budou mít nějaké připomínky. Tato
pravidla však ZO stanovilo jako kompromis mezi požadavky některých občanů a stávajícími
možnostmi OÚ, a to jak technickými, personálními, ale v neposlední řadě i finančními.
Vzhledem k tomu, že tato pravidla v drtivé většině obce již mnoho let bez připomínek fungují,
věřím, že i pro ty ostatní to nebude nepřekonatelný problém a předem jim za pochopení a
vstřícný přístup děkujeme.
Ing. Jaroslav Šáral, místostarosta

PLATBY ZA POPELNICE
Platby za popelnice zatím neposílejte na účet ani nechoďte platit na OÚ. Jakmile budeme
vědět přesné částky poplatku za odkládání komunálního odpadu, ceník zveřejníme ve
zpravodaji a na internetových stránkách obce.
Děkujeme za pochopení.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za prvního psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150 Kč,
splatnost poplatku je do 31. května 2022.
Platbu za poplatek za psa na rok 2022 lze provést převodem na účet 984857399/0800 nebo
v hotovosti zaplatit v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Děkujeme.

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Za obě školská zařízení přeji všem jen vše dobré a především zdraví, pohodu a
spokojenost v novém roce 2022.
V tomto roce budeme snad moci pokračovat v naší práci bez různých restrikcí a
omezení, jak tomu bylo v poněkud podivném předešlém roce. Loni jsme se snažili, dle
možností a sil, vše překonat. Snažili se i rodiče s dětmi. Společnými silami jsme vše obstojně
zvládli a u dětí nepozorujeme žádné velké nedostatky s ohledem na jejich schopnosti.
Jak již všichni víte, ve škole proběhla rekonstrukce toalet a ve školce úprava podlahy.
Za zprostředkování obou akcí vděčíme obecnímu úřadu a panu starostovi. Za pomoc při
těchto akcích a podporu v mnohém dalším velmi děkujeme všem zúčastněným.
Doufáme, že nadcházející rok 2022 bude klidnější. Děti budou chodit normálně do
školy a všichni se obejdeme bez logdaunů a karantén. Těšíme se všichni společně na další
spolupráci s rodiči veřejností a přízeň a pomoc ze strany obecního úřadu v Pěnčíně.
Na závěr ještě jednou všem přeji málo starostí a hodně radosti.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ RESTAURACE „NA TRESTNÝ“
Vážení zákazníci,
nejprve chceme moc poděkovat za vaši dosavadní podporu, avšak jsme nuceni reagovat na
dlouhodobá a neustále se měnící vládní opatření a nařízení, a omezit provoz.
Od 3. 1. 2022 do 30. 1. 2022 tak bude v provozu pouze rozvoz obědů a páteční výdejové
okénko na předem objednané speciality.
Moc nás to mrzí, ale důvodů pro toto omezení je víc…(neustálé zdražování - zvláště pak plynu
a elektřiny, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, velmi malá návštěvnost, zdravotní
komplikace…)
Velmi děkujeme za pochopení, a snad již brzy…. v hospodě…
Za TRESTNOU M+J

EVIDENCE OBYVATEL
V naší obci bylo k 31. 12. 2021 přihlášeno celkem 707 obyvatel, z toho v Pěnčíně 457, ve
Vitanovicích 82, ve Střížovicích 22, Albrechticích 36, v Zásadě 17, Kamení 33 a na Červenici
60. V roce 2021 se narodilo 9 dětí (Studničková Eliška, Bláha Jan, Trosberg Adam, Prokop
Štěpán, Kolomazník Patrik, Šulc Adam, Janečková Rita, Kozderka Vojtěch, Lysická Zora).
Přihlásilo se 26 obyvatel, odhlásilo 16 obyvatel a zemřelo 10 občanů (Polák Václav, Vinšová
Zdenka, Mizerová Libuše, Kotas Miloslav, Hlavatá Václava, Valenta Bohuslav, Kudrnáč
Miroslav, Adamová Hana, Židová Hana, Šlechta Jaroslav).

OZNÁMENÍ FINAČNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích (dále „ÚP“).
ÚP v Liberci, 1. máje 97, 460 02 Liberec 2

485 211 450

485 211 456

ÚP v České Lípě, Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa

487 808 408

487 808 417

483 339 346

483 339 373

481 564 354

481 564 349

ÚP v Semilech, Vysocká 140, 513 01 Semily

481 660 362

481 660 363

ÚP v Turnově, Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov

481 360 277

481 360 274

ÚP v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad
Nisou
ÚP v Jilemnici, Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo
pobytu nenachází v Libereckém kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě
vyřizující, volejte 485 211 493 nebo 485 211 214.
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonních
číslech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době:

Po, St 8:00 – 16:30
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30
ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
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