NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LISTOPAD 2021
NAŠI JUBILANTI
75 let pan Petr Haller
65 let paní Věra Uherková
55 let paní Ivana Jislová
50 let pan Josef Kubeš

70 let pan Vladislav Paldus
60 let pan Boris Šonský
55 let pan Roman Mareš
50 let pan Martin Pilař

Jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou životní pohodu.

Změny ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022
V souvislosti se zákonem č. 565/1990 Sb. „Zákon o místních poplatcích“ a zákonem č. 541/2020 Sb.
„Zákon o odpadech“ Obecní úřad zpracoval a předal ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. 1. 2022. Na tom není nic zvláštního
(obdobnou vyhlášku OÚ vydává každý rok) až na to, že vlivem novely zákona č. 565/1990 Sb. ve znění
pozdějších předpisů dojde k zásadní změně stanovení poplatku za odkládání komunálního odpadu.
S předstihem chceme, Vás občany, na tuto změnu upozornit a seznámit Vás s „algoritmem“ výpočtu
poplatku. Základem zůstává objem sběrné nádoby (popelnice nebo pytel na komunální odpad) se zvolenou
četností vývozu. Ten je stanoven buď na jednou za 14 dnů, nebo může být kombinovaný. Tyto dva základní
parametry pak určují celkový objem komunálního odpadu v litrech za rok. Tento objem pak musí pokrýt
minimální objem komunálního odpadu na tzv. poplatníka, kterým je evidovaný občan (včetně „kojenců“) a
majitel nemovitosti v případě chaty či chalupy, kde není k trvalému pobytu nikdo přihlášen. Z maximálního
určeného objemu 60 (l/poplatníka/měsíc) byl v naší obci stanoven minimální objem 40 (l/poplatníka/měsíc).
Tento minimální objem pak musí být pokryt zvoleným objemem sběrné nádoby a četností vývozu. Uvedeme
příklad: v domě s č.p. XX jsou k trvalému pobytu přihlášeni tři občané = poplatníci (dva dospělí a jeden
„kojenec“). Pak minimální objem komunálního odpadu za měsíc pro takovouto rodinu činí 40 x 3 = 120
(l/měsíc). Tento objem musí být pokryt vhodnou sběrnou nádobou a četností vývozu za měsíc. V tomto případě
může být jedna popelnice 60 (l) s četností vývozu 1x za 14 dnů nebo dva pytle na komunální odpad po 60-ti
litrech. Komu z různých důvodů nebude takto vypočtený objem sběrných nádob vyhovovat nebo stačit, může
samozřejmě zvolit nádobu (popelnici) o větším objemu, zvýšit četnost vývozu nebo ji kombinovat s pytli na
odpad, které si dokoupí na Obecním úřadu. V každém případě ale Obecní úřad z důvodu úspor nákladů na
vývoz preferuje četnost vývozu 1x za 14 dnů!
Důležité je však to, a to si musí každý poplatník uvědomit, že s novelizací zákona o poplatcích
platí původce odpadu za každý takto stanovený litr komunálního odpadu! V případě naší obce byla cena
vypočtena na 0,80 (Kč/l) a vychází ze současných skutečných nákladů, které OÚ svým rozpočtem pokrývá. Zda
je to málo nebo moc ukáže skutečnost v následujícím roce, kdy se do nákladů promítne zatím neznámá výše
inflace a i očekávaná uvědomělost Vás občanů při důsledném třídění odpadů včetně zamyšlení se nad
optimálním objemem sběrné nádoby s určením nutné četnosti vývozu. K tomu mají právě motivovat i novely
zákonů o poplatcích a odpadech.
V této souvislosti znovu upozorňujeme, že na Obecním úřadě jsou bezplatně k dispozici žluté pytle pro
sběr plastů a oranžové pro sběr kartonů. Ty mají motivovat, Vás občany, ke třídění odpadů tak, aby objem
komunálního odpadu byl co nejmenší, a tím bude šetřit i Vaši peněženku! Tyto pytle, prosíme, odkládejte
vždy ve středu k hasičské zbrojnici v Pěnčíně. Rovněž Vás žádáme, abyste žluté pytle s plasty nevhazovali
do žlutých kontejnerů, kam patří pouze PET obaly! Náklady na vývoz těchto kontejnerů nejsou malé a
vyšší četnost vývozů je zbytečně zvyšuje.
To, že Vás seznamujeme s „mechanizmem“ stanovení výše poplatku za komunální odpad již nyní, před
vydáním nové příslušné Vyhlášky, je možnost změny velikosti sběrné nádoby. Tu můžete v úředních hodinách
nahlásit nejdéle do 10. 12. 2021 buď osobně na Obecním úřadě, nebo telefonicky na číslech 482 725 301 a 602
126 272. Pro informaci uvádíme, že úřední hodiny jsou v pondělí od 6:00-11:00 a od 13:00-17:00 a ve středu od
6:00-11:00 a od 13:00-16:00.

Dále Vás chceme ještě upozornit na některé změny v umístění sběrných nádob (popelnic a pytlů) pro
svoz. Vyzvednutí sběrných nádob po trase jízdy sběrného vozu, tzv. „kukavozu“ a ze sběrných míst zůstává
beze změn. Pouze do některých částí obce zajíždět nebude a příslušní občané sběrné nádoby musí dopravit na
příslušné sběrné místo. Tento způsob umístění sběrných nádob pro svoz v mnoha částech obce bez problémů již
dlouhou dobu funguje, pouze pro některé z Vás to bude změna (kterých č.p. se to týká, uvádíme níže). K
tomuto opatření jsme se rozhodli z důvodu neustále se opakujících problémů zajetí „kukavozu“ na místo, ať z
důvodu problémových parametrů sjízdnosti místní komunikace, např. šíře, kluzkost, zajetí pouze couváním
apod., nebo, a to zejména, nevyhovující nosnosti komunikace. Je nutné si uvědomit, že na komunikaci s
nosností max. pro osobní automobil či dodávku, necháme pravidelně legálně vjíždět nákladní automobil o
hmotnosti více jak 20 (t)! Jaké to má následky, nemusíme nijak komentovat. Náklady na opravy takto
zničených komunikací pak jdou samozřejmě z rozpočtu obce a mohly by být použity účelněji jinde. Věřím, že
tyto důvody občané, kterých se změna dotkne, to pochopí a novým podmínkám se přizpůsobí. Předem jim za to
děkujeme!

Přehled sběrných míst pro umístění sběrných nádob s komunálním odpadem z objektů s č.p. a
č.e. - nových, kterých se změna týká:
1) Červenice u sochy sv. Barbory (nové sběrné místo): Kamení č. p. 18, 19 a 21, Červenice č. p.
7, 28 a 30.
2) Albrechtice na křižovatce u č. p. 3(nové sběrné místo): Albrechtice č. p. 9,10.
3) Pěnčín – Kamenec pod lípou před č. p. 60 (nové sběrné místo): Pěnčín č. p.
114,115,116,117,118,119,132,47,21,24,152,23,34,41,32,28,29,6E,55,67,42,133,135,136,137,138
,139,140,141,142,143.
4) Pěnčín-před MŠ (nové sběrné místo): Pěnčín č. p. 52,53,162.
5) Pěnčín-u hlavní silnice před č. p. 151(nové sběrné místo): Pěnčín 124,125,126,127,128,151.
6) Vitanovice-u kontejnerů na tříděný odpad (nové sběrné místo): Vitanovice č. p.
1,2,3,13,15,18,24,27,28.
7) Střížovice-na křižovatce před č. p. 22(nové sběrné místo):Vitanovice č. p. 10,29, Střížovice
1,3,7,8,10,11,15,21,22.
8) Zásada-na otočce u kontejnerů na tříděný odpad: Zásada 2,5,6,11,13,14,18,20.
9) Kamení-u hlavní silnice nad č. p. 3:Kamení 1,2,3,5,9,11.

INFORMACE
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 a pátek 12. 11. 2021 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.

DIVADLO PRO DĚTI
Ve čtvrtek 18. listopadu se v KD Pěnčín uskuteční představení pro děti s názvem Pohádková show
Venasis od 17:00 hodin. Představí se princezna Elza, sněhulák Olaf, Spiderman, Aladin a Gin z lampy a
mnoho dalších pohádkových postav. Celé představení je v lehkém varietním nádechu. Celým
představením bude bavit děti klaun.
Vstupné dospělí 150,- Kč a děti 100,-Kč.
Veškeré informace na www.pohadkovashowvenasis.eu .

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CHARLEYOVA TETA
V pátek 19. listopadu pořádá Mikroregion Jizera pro občany členských obcí divadelní představení
"Charleyova teta" v kulturním domě v Pěnčíně od 18:00 hodin. Vstup zdarma.
Je nutné dodržet protiepidemická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, tzn. mimo jiné nošení
ochranných prostředků dýchacích cest a mít s sebou doklad o bezinfekčnosti.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme všechny pěnčínské seniory na tradiční předvánoční setkání, které se uskuteční v pátek 3.
prosince od 17:00 hodin na malém sále Kulturního domu v Pěnčíně. Hudba k tanci a poslechu zajištěna.
Bohaté pohoštění. Vánoční nadílka.
Svoz a rozvoz je zajištěn obecním mikrobusem, který vyjede z Červenice v 16:15 hodin, postupně zastaví
v Kamení, Zásadě a Albrechticích. Poté zajede do Střížovic a Vitanovic. Rozvoz zpět zajištěn.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně tímto zveme všechny občany na mikulášskou nadílku, kterou letos pořádáme v neděli 5. prosince
2021, a to od 16:30 hodin v kulturním domě v Pěnčíně. Nejprve děti přivítá Mikuláš, anděl a čerti s
tradiční mikulášskou nadílkou. Poté se přesuneme před kulturní dům, kde slavnostně rozsvítíme vánoční
strom a společně zahájíme adventní svátky. Na zahřátí Vám nabídneme svařené víno. Nebude chybět
ohňostroj, vánoční koledy a pro děti prskavky. V případě zájmu o mikulášskou nadílku se nahlaste a
objednejte si pro Vaše děti balíček v hodnotě 100,- Kč do 30. listopadu 2021 na čerpací stanici MT Oil
s.r.o. u paní Zuzany Tomášové.
Těšíme se na Vás Mikuláš, anděl a čerti
V případě zhoršení šíření onemocnění Covid-19 budou balíčky dětem rozvezeny.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Připadá nám, že školní rok sotva začal, a on je tu již listopad. Co na nás chystá, to uvidíme. Vrátím se ale
k měsíci říjnu. Podařilo se nám uskutečnit všechny plánované akce a dokonce i něco navíc. Přijely za
námi totiž paní z organizace pro místní rozvoj MAS. Přivezly dětem odměny za účast v soutěži
“Rýmování s Maskou“, které jsme se v loňském školním roce zúčastnili. Žáci loňské první třídy vyhráli
první místo v soutěži skupinových prací.
V příštím měsíci bychom se chtěli rozloučit s podzimem Drakiádou. Když to bude možné, uspořádáme
před školou minijarmark, na kterém si budou rodiče i veřejnost moci zakoupit drobnosti, čímž podpoří
tvořivost našich školáků. Tato akce se uskuteční 25. 11. od 12 hodin do 15:30 před budovou školy. Na náš
minijarmark vás všechny srdečně zveme.
Společně s žáky se budeme snažit, abychom zvládli co nejvíce učiva, dokud nám přítomnost ve škole
nemoci umožní.
Těšíme se na vás při minijarmarku a přejeme co nejpříjemnější listopad.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka ZŠ a MŠ

VÝSLEDKY VOLEB
Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do krajského zastupitelstva. Z celkového počtu voličů 558 přišlo
k volbám 451 voličů, volební účast 80,82%. Počet platných hlasů v Pěnčíně 446.
Strana zelených
6 hlasů
VOLNÝ blok
2 hlasy
SPD
33 hlasů
ČSSD
15 hlasů
Trikolora
7 hlasů
Aliance pro budoucnost
3 hlasy
PŘÍSAHA
28 hlasů
SPOLU-ODS,KDU-ČSL,TOP 09
118 hlasů
URZA.cz
1 hlas
Koruna Česká
1 hlas
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
109 hlasů
KSČM
18 hlasů
ANO
103 hlasů
Otevřeme Česko normálnímu životu
2 hlasy

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 14. 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.

SBĚR ELEKTROODPADU
K 14. 11. 2021 si rovněž rozmyslete, které elektro spotřebiče chcete vyřadit a dovezte je v tento den od
11:30 hod. do 11:50 hod. k hasičské zbrojnici v Pěnčíně. Neodkládejte elektroodpad před hasičskou
zbrojnici, vyčkejte příchodu zástupce obecního úřadu, který určí kam se vyřazený elektro spotřebič
umístí. Umožní nám to objednat odvoz již nahromaděného elektroodpadu. Elektro spotřebič se
vyznačuje elektrickým pohonem – šnůra nebo baterie a nejedná se o plastová příslušenství elektrických
robotů-nástavců a podobných věcí.
Děkujeme.

NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ DO TURNOVA
Od 12. 12. 2021 bude na lince 362 zaveden nový spoj 28, který pojede ze Svijanského Újezdu přes Pěnčín
do Turnova na Terminál u žel. stanice, kde by měl být před 6:40 hod.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen-Tetra, Dominant, Green Shell-typu
Araukana. Stáří 16-20 týdnů. Cena 199,- až 239,- Kč/ks. Změnu ceny si prodejce vyhrazuje.
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční: v sobotu 13. listopadu 2021 v Pěnčíně u kaple v 14:50 hod.
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech.
Informace: Po-Pá od 9:00- 16:00 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO
ROZSAHU

do 15. listopadu

Nebude-li zásah proveden
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 PNE 33 0000-6. 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.
Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz/orezy .
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