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Vážení spoluobčané,
jelikož v letošním roce se setkáváme poprvé, prejme si, aby tento rok byl
dobrým nejen pro nás občany, ale i pro celou naši obec.
Nové zastupitelstvo obce chce v tomto roce zahájit i dokončit projekt
.Revitalizace veřejných prostranství v obci Pěnčín". Prostory bývalého parketu
jsou v dnešní podobě z velké části nevyužívané a zchátralé a léta neplní svou
funkci. Obec jen vynakládá finanční prostředky na jejich údržbu. Požadované
změny by měly zvýšit malebnostjak návsi samotné, tak jejího okolí s vazbou na
obecní úřad. Akce je připravena k zahájení stavby.
Druhým projektem je "Zateplení zš Pěnčín". Předmětem projektové
dokumentace je regenerace obvodového pláště a výměna oken a dveří,
rekonstrukce střechy - výměna stávajících tašek za nové a nové přepláštění
plochých střech. Stavebními úpravami se zlepší užitné vlastnosti, prodlouží se
životnost, ale hlavně se sníží energetická náročnost provozu budovy školy.
Proj ekt je připraven k zaháj ení od měsíce března.
Dovést oba projekty do zdárného konce bude pro pracovníky, kteří se na
výstavbě a organizaci budou podílet, velmi náročné. I když na obě akce máme
přislíbeny dotace, které pokryjí část nákladů, přesto jejich dofinancování
z vlastních zdrojů bude pro obecní pokladnu velkou zátěží. Věříme však tomu,
že pro naši obec tyto prospěšné akce zvládneme.
Dále nás v tomto roce čeká pokračování prací na novém územním plánu. V současné době se pracuje na doplňujících rozborech a průzkumu a na zadání
územního plánu. Na tvorbě této dokumentace se můžete podílet také Vy, občané
a podnikatelé. Své náměty a požadavky předejte nejpozději do konce února 2011
písemně na OÚ.
Současný územní plán byl zpracován v roce 1998 a není pro potřebu obce již
dostačující. Pořízení této dokumentace bude rovněž časově i finančně náročné.
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Výpis z veřejného

ustavujícího

zasedání

ZO ze dne 11.11.2010:

II. Zastupitelstvo obce vol í :
v souladu s § 84 odst. 2 písmo m) zákona o obcích
1) uvolněným starostou obce
2) neuvolněným místostarostou,
který bude zástupcem starosty
3) neuvolněnou místo starostkou
4) člena za a předsedu finančního výboru
5) člena za a člena finančního výboru
6) členku finančního výboru
7) člena za a předsedu kontrolního výboru
8) člena za a člena kontrolního výboru
9) člena kontrolního výboru

Ing. Lubomíra N o v á k a
Viktora K o peč n é h o
Marii M li I I e r o vou
Petra K r e j í h o
Emila Žer a v u
Ivanu S o u k u p o vou
Ing. Mgr. Petra Ti c h é h o
Ladislava Pop e I á e
Jiřího J a š k a
č

ř

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č.128/2000 Sb. , o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.
Na 3. veřejném zasedání za dne 21.12.2011 byl schválen návrh nové obecně
závazné vyhlášky č.l/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru a přepravy třídění a odstraňování komunálních odpadů,
která se mění na základě některých změn zákona o místních poplatcích. Roční
poplatek zůstává stejný. Oproti staré vyhlášce se rozšiřuje "ČI. 6 Osvobození"
o písmeno:
ejpoplatnici od nemovitostí, od kterých není zajištěn svoz a
f) děti mladší jednoho roku
Novinky v provozování

komínů od 1.1.2011

Nařízení vlády č. 91/2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 uvádí mimo jiné, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína
a kouřovodu a spotřebičů nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin.
Dále se uvádí, jakým způsobem a v jakých lhůtách se provádí kontroly, čistění a
revize spalinové cesty (komínů a kouřovodů).
Revize spalinové cesty (komínů a kouřovodů) se provádí odborně způsobilou
osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která
je zároveň.
- revizním technikem komínů
.- nebo specialistou bezpečnosti práce
- nebo revizním technikem komínových systémů
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Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) po komínovém požáru
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu. Kontrola spalinové cesty se provádí lx ročně .0 provedené kontrole
spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu .
.V nařízení vlády je dána možnost provádět čistění spalinové cesty a spotřebiče o
jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí za podmínky, že budou prováděny
kontroly odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1 x ročně.
Uvedené informace jsou pouze vybrané stati z nařízení vlády č. 91/2010 o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, převážně dotýkající se běžného provozu v rodinném domku.
Za dopravu k vám si kominík může účtovat víc než za čištění či kontrolu
komína. Proto hledejte řemeslníka co nejblíže svému bydlišti. Pomoci by vám
měl následující seznam kominíků z blízkého okolí.
Jan Nágl, Martiňákova 285/25, 796 01 Prostějov ,
mobil : 608 737991
Ondřej Nágl, Martiňákova 285/25, 796 01 Prostějov, mobil: 777009730
Roman Nevrlý, Olbramice 49,
mobil: 724102802
Jaromír Březina, Kostelecká 366/33, 79601 Prostějov, mobil: 774 572 648
Jiří Muzikant, Lipová 145/8 , 79604 Prostějov, Čechovice,tel.:582 341 603
Pavel Švýcar, Svatoplukova 2434/50, 796 01 Prostějov,
tel.: 582346326
Jan Mička, V zahrádkách 5, Čechovice,
tel.: 602481 262
Informace o změně systému provádění odečtů vodoměrů společností INSTA
CZ v roce 2011
Tato společnost pro zjednodušení a zlevnění celého procesu vedení účetnictví a
zároveň snížení provozních nákladů, přechází od 1.1.2011 na nový systém
provádění odečtů vody a to lx ročně. Při přechodu na systém ročních odečtů
mohou vzniknout u některých občanů problémy s úhradou za provedenou
službu. Nabízí proto zákazníkům možnost rozložení úhrady do individuálního
systému záloh, které mohou zákazníci formou jednorázových nebo trvalých
příkazů kúhradě zasílat na účet společnosti INSTA CZ vedený u ČSOB a.s.,
č.ú. 102607276/0300. Variabilním symbolem je číslo odběrného místa.
V průběhu roku 2011 bude u této společnosti zavedeno SIPO, které ještě více
zjednoduší celý systém účtování za provedené služby
V naší obci bude odečet proveden v měsíci listopadu.
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Kalkulace ceny pitné vody v roce 2011.
Pohyblivá složka vodného včetně DPH 10%
Pevná složka vodného včetně DPH 10%

29,20 Kč/m3
198,00 Kč/vodoměr

v

současné době jsou nám známy tyto termíny kulturních
a sportovních akcí v naší obci připravované pro rok 2011:

měsíc
15.01.2011
05.02.2011
19.02.2011

Název akce
Ples MS
Ples SDH
21.obecní ples

pořadatel
MS
SDH Pěnčín
ZO + SPOZ

místo
Sportovní areál
Sportovní areál
Sportovní areál

05.03.2011

Ostatky

SDH
pěnčín

Maškarní průvod
obcí

01.05.2011

Oslava
sv.Foriána

SDH
Pěnčín

28.05.2011
04.06.2011
19.06.2011

Střelby
Taneční zábava
4.ročník
"Pěnčínské
kilo"

MS Hubert
Petr Oščádal
SDH Pěnčín

Průvod
k sv.Floriánovi +
volná zábava
Myslivecká chata
Sportovní areál
Sportovní areál

02.07.2011
03.07.2011

Hodová zábava
Hodové
polétání
Pvtlácká noc
Střelby

SDH pěnčín
Středisko
letec. sportu
MS Hubert
MS Hubert

06.08.2011
03.09.2011

Poznámka

nebo
8.5.2011

Sportovní areál
Letiště-Cihadlo
Sportovní areál
Myslivecká chata

Informace o Základní škole a mateřské škole Pěn čín
V lednu nám končí první pololetí školního roku 201012011, a proto zde
uvedeme krátké zhodnocení uplynulého období. V září jsme nově začali
spolupracovat
s neziskovou
organizací
ROMODROM,
jejíž asistentka
pravidelně dojíždí do Pěnčína a pracuje s dětmi. Tato spolupráce je pro děti
velmi přínosná. Od prvního října začali žáci navštěvovat pravidelně zájmové
kroužky (angličtina pro 1. a 2. ročník, sportovní, keramický a hudebně pěvecký kroužek), zúčastnili se pravidelného výcviku na dopravním hřišti
v Prostějově. V říjnu jsme uspořádali opět sběr papíru a stále jsme zapojeni do
projektu Ovoce do škol. Před Vánocemi jsme poprvé uspořádali "Jarmark", kde
děti prezentovaly své výrobky, které zhotovily v rámci projektových dnů a
zájmových kroužků. Mikulášská a vánoční besídka j sou pro naši školu
pravidelnou samozřejmostí.
Zápis do prvního ročníku proběhl l.února 2011 v budově základní školy.
Kapacita mateřské školy, která je součástí našeho právního subjektu, je využita
na 100%, což je 25 zapsaných dětí pro tento školní rok. V průběhu uplynulých
měsíců zorganizovaly paní učitelky různé akce, z nichž si povšimneme aspoň
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těch nejdůležitějších. Byly to pravidelné návštěvy divadelních představení
v Prostějově, shlédnutí vystoupení divadla Tramtárie v MŠ ve Stařechovicích.
Naopak do naší školky přijely děti z Čech pod Kosířem a Stařechovic, kde jim
zahráli pěkné tři pohádky manželé Janečkovi,
Při příležitosti vítání našich nejmladších občánků na obecním úřadě děti přispěly
svým krátkým vystoupením k příjemné atmosféře.
Již několikátým rokem se mohou děvčátka i chlapci přihlásit do tanečního
kroužku pod vedením paní Hubené, která jednou týdně doj íždí do MŠ.
V letošním roce je v kroužku zapsáno 16 dětí. Na konci školního roku pak
v krátkém vystoupení předvedou rodičům vše, co se naučily. Za zmínku stojí
také dlouholetá spolupráce s paní Fiáíovou - logopedkou, jež se věnuje dětem
s vadami řeči. Před Vánocerniproběhla
besídka pro rodiče s připraveným
programem a nadělováním dárků.
V lednu rodiče uspořádali již 28. školní ples, který se vydařil a jehož výtěžek
bude použit pro potřeby dětí v MŠ.
Žáci ZŠ i MŠ se těší na vzájemná setkávání, která se uskutečňují jak v budově
ZŠ tak i v budově MŠ. Zde předvedou svým kamarádům, co se naučili. Tato
vzájemná setkávání ulehčují budoucím prvňáčkům přestup do základní školy a
žáci školy se rádi vracejí a vzpomínají na svá léta v MŠ.
Ve druhém pololetí proběhne počátkem března zápis dětí do mateřské školy pro
školní rrok 2011/2012. Připravené jsou další zajímavé akce, o kterých Vás
budeme informovat v dalším čísle.
Mgr. Vladimíra Studená
Byli jsme na Kosíři
V sobotu l.ledna 2011 se šestnáctičlenná parta nadšenců z naší obce vydala na
novoroční výstup na Kosíř, který se koná pravidelně několik roků. Sraz bývá u
hasičské zbrojnice a odtud se jde pěšky až na vrchol. Ihned po dosažení tohoto
cíle se každý účastník zaregistruje, dostane pořadové číslo, medaili a jde se
zapsat do knihy návštěv. Po namáhavé cestě se může každý turista posilnit
dobrým gulášem z jelena nebo klobáskou, kterou si opeče dle své představy nad
stále udržovaným ohněm. Tyto dobroty má možnost zapít připraveným teplým
svařeným vínem, horkým čajem anebo jinými vhodnými
nápoji.-~Je-m-ež-né-s-i~
zakoupit suvenýry, setkat se známými z okolních vesnic, navzájem si popřát to
nejlepší v novém roce, vyfotit se s vládcem Kosíře, panem "Kosířanem", a vydat
se na zpáteční cestu domů plnou legrace, smíchu a veselí a také obohacenou o
příjemné chvíle strávené na Kosíři. V letošním roce zde byl slavnostně poklepán
základní kámen na výstavbu nové rozhledny, na kterou si budeme muset něj aký
ten čas ještě počkat. Zatím nám zůstanou na celý rok hezké zážitky a
vzpomínky.
Pěnčín 27.1.2011

Zpracovali: Ing. Lubomír Novák
a Marie Můllerová
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Zastupitelstro obce Pěnčín
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21.obecR1M
~ sobotu 19.února 2011
od 20.00 hodin
., hale sportoonI1w areálu
hraje Vlastimil Toman
předtančení
Vstupenka s místenkou 70,-Kč
Předprodej "stupenek od pondělí n.2.20n
na obecním úřadě
Tombola a ebčerstoení ~ajištěno
Srdečně ~oou pořadatelé

