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Vážení spoluobčané, milý čtenáři zpravodaje,
přicházíme za Vámi formou 2. vydání "Obecních listů "a to v době, když již
j sou prázdniny a letní počasí téměř za námi.
Chceme Vás seznámit s akcemi, které se nám podařily uskutečnit do vydání
tohoto zpravodaje.
V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže "Vesnice roku 2011"
v Olomouckém kraji. Celkový počet obcí přihlášených v našem kraji bylo 30
a v celé republice pak 305 obcí.
Krajskou hodnotící komisi jsme v obci přivítali dne 21.6.2011 a již 24.6.2011
se starosta obce po telefonu dozvěděl, že jsme získali oranžovou stuhu " Za
spolupráci obce a zemědělského subjektu." Zároveň byl pozván na tiskovou
konferenci, která proběhla dne 27.6.2011 na KÚ Olomouckého kraje.
Osobně tuto stuhu s diplomem převzal starosta obce v pátek 29.7.2011 v obci
Skalička, která získala titul" Vesnice Olomouckého kraje roku 2011".
Ale tímto náš boj ještě nekončil. Obce, které získaly Oranžovou stuhu v rámci
krajského kola, následně postoupily do celostátního ocenění, kde se ucházely o
titul " Oranžová stuha České republiky roku 2011." Bylo nutno zpracovat
mnohostránkovou jednotnou informaci o obci s oceněním"
Oranžová stuha
01omouckého kraje roku 2011 "a odeslat přihlášku. Všechny podmínky pro
přihlášení do celostátního kola jsme splnili a čekali jsme na termín oznámení
návštěvy celostátní hodnotící komise. Po dvou týdnech jsme měli jasno. Termín
pro naši obec byl stanoven na čtvrtek 18.8.2011 ve 14.00 hod.
Do tohoto termínu jsme se snažili dát spolu s pracovníky obce obec do pořádku,
protože jsme byli zavázani tím, že nebudeme reprezentovat jen naši obec, ale
celý Olomoucký kraj. O tom, jak jsme mezi třinácti kraji obstáli budeme
informování
v Senátu Parlamentu ČR dne 27.9.2011. Zde nám konkrétní
umístění bude sděleno.
Děkujeme p. Ing. Zdeňku Vykydalovi, řediteli firmy Uniagris Pěnčín a.s., za
mnoholetou spolupráci s obcí, která probíhá vždy k oboustranné spokojenosti a
za pěkné přivítání krajské hodnotící komise
v prostorách zemědělského
subjektu.
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Informace o ukončení stavby" Revitalizace veřejných prostranství v obci
Pěnčín"
Zahájení proběhlo 1. 12.2010 - ukončení 19.7.2011 závěrečnou kontrolní
prohlídkou. Nebyly zjištěny viditelné nedostatky a stavba byla v pořádku
převzata. Zbývá doplnit prostory plánovaným mobiliářem (lavičky, květináče,
odpadkové koše, nástěnky).
Celkové dosud uhrazené náklady
5 514611,-- Kč.
z toho dotace z ROP- Střední Morava
4 903 200,-- Kč.
Vlastní náklady obce
611 411,-- Kč
Zbývá uhradit náklady na mobiliář
" Zateplení ZŠ Pěnčín "
Stavba byla ukončena dne 19.7.2011 a to závěrečnou kontrolní prohlídkou.
Drobné nedostatky byly odstraněny.
Celkové dosud uhrazené náklady
2.908,432,-- Kč
1.031.220,-- Kč
z toho dotace z OPŽP
1.877 212,-- Kč
Vlastní náklady obce
Zbývá uhradit náklady na inženýrskou činnost
a materiál na opravu chodníku
Život v naší škole - od pololetního
školního roku

vysvědčení

až po začátek

nového

Zatímco si děti užívaly prázdnin a odpočinku, ve škole se dokončily poslední
úpravy po rekonstrukci budovy, která probíhala v jarních a letních měsících
uplynulého školního roku. Nová střecha, fasáda a okna nám zajistí ekologičtější
využívání budovy školy a pěknější prostředí pro naše žáky i učitele.
Ve druhém pololetí školního roku proběhlo na naší škole hodně událostí, z nichž
alespoň některé uvedu v krátkém přehledu.
Výuka plavání probíhala celého půl roku v městských lázních a v bazéně na ZŠ
Dr. Horáka v Prostějově. Nadále dostávali žáci pravidelně balíčky s ovocem a
zeleninou v rámci projektu Ovoce do škol.
V dubnu jsme navštívili zámek v Náměšti na Rané a zúčastnili se programu
Barevné Velikonoce, při němž si žáci vyzkoušeli pletení košíků a dozvěděli se,
jak lidé žili dříve. Tradicí se už stala besídka k svátku maminek, která se konala
první květnovou neděli ve sportovním areálu, a na které vystoupily děti ZŠ i
MŠ se svým programem. Další květnové akce "Poznej svého psa" a beseda o
cizokrajných zvířatech v ZŠ Přemyslovce měly u dětí obrovský úspěch.
V průběhu celého roku žáci pracovali v zájmových kroužcích, někteří
navštěvovali Klub Radost a s některými pracovala dobrovolnice z neziskové
organizace Romodrom. Protože jedním z kroužků je i keramický kroužek, kde
děti pracují a vyrábějí keramické výrobky velmi rády, uspořádali rodiče žáků
několik akcí, díky kterým byly získány prostředky na pořízení keramické pece
pro školu. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této akce, chceme
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ještě jednou poděkovat. Přestože jsme tentokrát měli kvůli rekonstrukci ztížené
podmínky, podařilo se nám v červnu uspořádat sběr papíru. Na závěr roku jsme
pochopitelně jako každý rok jeli na školní výlet, letos jsme navštívili ZOO
v Lešné.
Děti v mateřské školce měly možnost se i v druhém pololetí zdokonalovat
v tančení pod vedením paní Hubené. Pravidelně se účastnily divadelních
představení v Prostějově. V rámci spolupráce s okolními školkami navštívily
několikrát Střechovice a Čechy pod Kosířem. V teplých dnech využívaly děti
zahradu s herními prvky, podnikly hledání pokladu a v závěru roku uspořádaly
loučení s budoucími prvňáčky. V rámci výletu navštívily ZOO na Sv. Kopečku.
Logopedickou pomoc poskytovala i nadále paní Fialová.
Mgr. Vladimíra Studená

Petice - dětské hřiště
Dne 25.7.2011 byla předána k projednání .Petice - dětské hřiště", kterou
sestavila p. Michaela Továrková, bytem Pěnčín 216 a p. Martina Kroutilíková
bytem Pěnčín 241. Petici podepsalo 61občanů a týkala se zbudování dětského
hřiště v obci. Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání ZO dne 1. 8. 2011 tuto
petici projednalo a názor od členů ZO je následující:
- vybrat vhodný prostor, požádat o dotaci, zbudovat nové dětské hřiště a na
přechodnou dobu umožnit rodičům menších dětí využívat dětské hřiště u MŠ.
V současné době je již hřiště u MŠ rodiči s malými dětmi využíváno.
Je zpracován provozní řád dětského hřiště a odpovědnou osobou za udržování
pořádku je jmenována p. Michaela Továrková, Pěnčín 216.
Z činnosti místních spolků
Rybáři - MO PěnčÍn

Již řadu let v naší obci působí místní skupina rybářů. Organizace má 60 členů, z
toho 8 dětí. Pečují o rybník Močilka a jeho nejbližší okolí. Každoročně pořádají
rybářské závody pro děti do 15 let. Letos to byl již 11. ročník. Zúčastnilo se ho
23 dětí, jak místních, tak z okolí. I přes počáteční nepřízeň počasí se závody
vydařily. Vítězem soutěže se stal Adam Továrek z Bohuslavic. Místní borec
Jaroslav Sedlák se může pyšnit největším úlovkem, amurem v délce 68
centimetrů. Díky sponzorům by 10 připraveno mnoho atraktivních cen a bohaté
občerstvení.
V odpoledních
hodinách
se
mohli
dospělí
"zúčastnit
"vytrvalostního" závodu na loďce. Letošním vítězem je místní šampion Jaromír
Soušek.
Rybáři všem výhercům srdečně blahopřejí a těší se na další spolupráci.
,
Ladislav Popelář, ml.
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Společenství Romů na Moravě pracuje s dětmi a rodinami v obci Pěnčín.
Akce, které v roce 2011 se uskutečnily za podpory OKU prevence
kriminality .
Denně s dětmi využíváme hřiště, kde probíhají míčové hry - fotbal,
volejbal, vybíjená ajiné.Také se na trávníku opakuje násobilka a vědomostní
otázky pro školáky, malé děti se učí barvy, říkanky.
Akce, kterých jsme se zúčastnili a některé i připravili:
Taneční soubor, čítající 18 dětí pod názvem"TERNORE"
vystoupil v Olomouci dne
8.4. Den Rom
DDM Olomouc
9.5. Den Evropy
Hor. nám. Olomouc
11. 7. Letní tábor
Pohořany
23. 7. Románi gíli
Olomouc festival
29.7. ZOO
Olomouc, Sv. Kopeček
18.8. Vystoupení
"Vesnice roku 2011"
22.8
bazén
Olomouc
23. 8. bazén
Olomouc
3. 9. Loučení
s prázdninami
SA Pěnčín
Do všech akcí se snažíme zapojit i rodiče, aby pochopili, že se mají dětem
věnovat, hrát si s nimi, vést je ke vzdělánÍ. Letního tábora se zúčastnilo z
Pěnčína 19 dětí, také se jich 26 vystřídalo na bazénu v Olomouci. Na akci
"Loučení s prázdninami" přišlo soutěžit více jak 60 dětí a 45 rodičů. Soutěžilo
se především o ceny, které dětem poslouží ve škole, sladkosti pro malé.
Rodiče fandili, k tomu nám hrála kapela J. Somsiho, zpívali Nicola Šebková a
Jirka Somsi.
Vytrvalci si mohli opéct k večeru špekáček u táboráku.
Navštívili nás místostarostka, paní Marie Můllerová a pan Vítězslav Můller,
který nám pomohl vše organizovat. Moc děkuj i.
Den se nám vydařil, počasí i hravost vydržely do konce.
Jiřina Somsiová
koordinátorka

Činnost sboru dobrovolných hasičů
Stejně tak jako v letech minulých, díky úspěchům na sportovním poli, hasiči
prezentovali jméno obce až za hranicemi našeho regionu.
Kolektiv žáků už tradičně s přehledem zvítězil v okresním kole hry Plamen a
zajistil si tak postup mezi 10 nejlepších družstev v Olomouckém kraji. Krajské
kolo proběhlo v Uhelné v okrese Jeseník. Chlapci a děvčata poctivě trénovali a
zodpovědně se připravovali na všech pět disciplín, které je na závodech čekaly.
Štěstíčko jim v ten den ale zrovna nepřálo a celkové 7. místo bylo pro naše
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mladé závodníky obrovským zklamáním. Pochmurnou náladu jim pak mohla
částečně spravit už jen večerní prohlídka zámku "Jánský vrch" v nedalekém
Javomíku a následná chutná večeře v restauraci. Pro tento kolektiv žáků jsme
také zaj istili přenocování do dalšího dne, aby mohli fandit svým starším
kolegům - dorostencům.
Na krajské kolo postoupili hned tři naši dorostenci po té, co ukázali záda všem
svým soupeřům na okrese. I na kraji se jim vedlo velice dobře a Lukáš Oščádal a
Jiří Popelář se umístili do 3. místa, což pro ně znamenalo vytoužený postup na
republiku. Na mistrovství České republiky dorostu v Ostravě se mezi 42
startujícími rovněž neztratili a Luky obhájil 12. místo z loňska, a ještě lépe se
dařilo Jirkovi, který svým skvělým výkonem obsadil vynikající 8. místo.
Ani družstvo mužů v letošní sezoně nijak nezaváhalo a po vítězstvích
v okrskovém i okresním kole mohli opět bojovat na krajské úrovni. Na závody
jsme se museli vypravit až do Ostravy, kde současně soupeřily sbory
Olomouckého a Moravskoslezského kraje, a to jak v kategorii dobrovolných
jednotek, tak i profesionálů z hasičských záchranných sborů. Velikost tohoto
závodu a atmosféra vítkovického atletického stadionu nás všechny zcela
uchvátila. Našim borcům se však kolena nepodlomila a v silné konkurenci
obsadili ve své kategorii pěkné 2. místo.
Na těchto sportovních akcích mají svoje nezastupitelné místo také rozhodčí.
Viktor Kopečný, Čestmír Otáhal, Anna Dvořáková a Vojtěch Smyčka se této
činnosti věnují již řadu let, a díky své zkušenosti jsou dosazováni na klíčové
posty.
Sportovních soutěží se nejen účastníme, ale také je sami pořádáme.
Nejvýznamnější takovou akcí byl 3. ročník v běhu na 100 m s překážkami
.Pěnčínské kilo", kdy se do sportovního areálu sjelo více jak 70 nejlepších
závodníků z celé Moravy. Pro příznivce hasičského sportu, ale i laického diváka,
to byIjistě zajímavý zážitek.
Je pochopitelné, že sportovní činnost a hlavně práce s mládeží nás stojí nejen
spoustu času, ale i nemalé finanční prostředky, které musíme získávat další
činností. Pořádání akcí, jakými jsou sběr železného šrotu, ostatkový průvod,
hodová zábava, oslavy sv. Floriána a letos i hasičský ples, je už pro nás
naprostou samozřejmostí.
Nesmíme opomenout poděkovat našim sponzorům za peněžní či věcné dary a
také všem občanům, kteří svojí účastí naše akce podporují.
Velice dobrá je i spolupráce s obecním úřadem, který nám napomáhá při
zajišťování naší činnosti. Na druhé straně členové sboru dobrovolných hasičů
vykonávají práci v zásahové jednotce obce. Letos jednotka kromě čerpání
několika zatopených sklepů po přívalovém dešti žádný větší zásah naštěstí
neměla. Pravidelně však provádí odbornou přípravu, v rámci které se věnuje i
preventivní činnosti. Před nedávnem proběhla kontrola všech hydrantů v obci,
které musí být provozu schopné v případě požáru.
Doufám, že občané naše služby potřebovat nebudou, a že se budeme vídat jen na
kulturních a sportovních akcích.
Jiří Jašek
starosta SDH
5

Co nás čeká v nejbližším období

V souvislosti se zahájením přípravných prací pro vybudování splaškové
kanalizace v naší obci je nutné svolat veřejné jednání s obyvateli obce.
Od zrodu myšlenky přes vyplnění a schválení žádosti o dotaci až po realizaci je
velmi zdlouhavý proces a trvá několik let. V současné době je zpracován
předběžný harmonogram prací k územnímu řízení "Obec Pěnčín - ČOV a
stoková síť". V prvních přípravných pracích je potřeba zajistit veřejné jednání
s občany naší obce a podrobně je informovat nejen o realizaci stavby, ale také je
nutné prověřit možnosti odkanalizování jednotlivých nemovitostí.
Z tohoto důvodu je pro Vás připravena pozvánka
Jednání proběhne ve dnech 30.9. až l. 10.2011 ve Sportovním areálu Pěnčín.
Předmětem úvodního jednání s majiteli nemovitostí bude:
1. Podání informací o projektu výstavby stokové sítě.
2. Zjištění umístění žump, resp. septiků, tras stávajících kanalizačních přípojek
v jednotlivých nemovitostech.
3. Zjištění současného způsobu nakládání s dešťovými vodami (napojení do
stávající kanalizace, akumulace v sudech, povrchový odtok atp.).
4. Konzultace způsobu napojení nemovitostí na nově budovanou splaškovou
kanalizaci, tj. konzultace nejvhodnější trasy nové splaškové kanalizační
přípojky z pohledu majitele nemovitosti. Splašková kanalizační přípojka je
určena pro odpadní vody z kuchyně, koupelny a WC.

Účast všech majitelů nemovitostí nutná. Brýle, telefonní kontakty, nákresy
současného odkanalizování s sebou (vyplněný dotazník pro návrh splaškové
kanalizace v obci)!

Obecné informace o projektu budou podány v sobotu 1. 10.2011 od 8.00 hod.
(tato část programuje společná pro všechny skupiny), občané zde mohou
vznést případné dotazy.
Podrobné informace
o tomto jednání,
vč. harmonogramu
projednání
sjednotlivými vlastníky nemovitosti obdržíte spolu s pozvánkou v nejbližších
dnech.
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Kulturní akce, která nás čeká

.r. POZVÁNKA
V neděli dne 25. září

otevření nově

2011 ve 14.30
zrekonstruované
~
~

hod. proběhne slavnostní
návsi

v Pěnčíně .

.

.~.)

Současně oslavíme spolu s Vámi získání Oranžové stuhy
za spolupráci obce a zemědělského subjektu v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2011 Olomouckého kraje"
II

K tanci a poslechu zahraje lidová hudba Hanačka

ze

Slatinic.

Občerstvenf zajištěno.

Srdečně zvou zastupitelé obce.

Další informace

(ít\
~

Na přání našich občanů jsme rozšířili oficiální webové stránky obce

www.obecpencin.cz
o aktuality a hlášení rozhlasu. Jednoduše se zaregistrujete:
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE - www.obecpencin.cz -Aktuality

/

a zadáte svoji e-mailovou adresu a dáte uložit.
Budete dostávat zprávy a hlášení přímo do Vašeho PC na Vaši adresu.
Průběžně budeme zprávy doplňovat a aktualizovat. Děkujeme za Vaše
podnětné náměty a připomínky.
Jedním z našich občanů byly spuštěny nové webové stránky
"pencinpv. zde.cz, vydávané za stránky obce. Některé informace uvedené
na těchto stránkách jsou nepřesné, neúplné nebo dokonce mylné a mohou
být zavádějící.
Proto zastupitelstvo obce se veškerým možným způsobem od těchto stránek
d i s t a n c u j e a nepřejímá za ně odpovědnost.
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POZOR

NEPŘEHLÉDNĚTE

!!!

!!!

V působnosti obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových
odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu

1. 10.2011

dolní konec u firmy MAROTT A
(směr od Kandie)
dolní konec u kaple

začátek:

na těchto místech:

10.00 hod.

střed - u obecního úřadu

konec:

10.30 hod.

10.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

12.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů a odvoz odpadů na určená stanoviště tak, aby
mohly být uloženy přímo do sběrových a svozových vozidel. Není dovoleno tvořit na určených
stanovištích meziskládkv . zejména s ohledem nebezpečí kontaminace nebezpečnými odpady.
Neukázněným občanům by hrozil postih. Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat,
neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu. a uvedených
místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v následujícím
sortimentu:
EBEZPEČNÉ:
- olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev - monočlánky - autobaterie - zářivky znečištěné láhve a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky - staré
kosmetické přípravky - staré léky - vyjeté motorové oleje - mořidla a rozpouštědla - plastové
obaly a nádoby od škodlivin - hadry znečištěné barvami. oleji a vazelínou, obaly od sprejů televizory - rádia - ledničky - domácí elektrospotřebiče - opotřebené pneumatiky bez disků
VELKOOBJEMOVÉ:
- matrace - koberce - linolea - WC mísy - umyvadla - kočárky - křesla - gauče - staré oděvy a boty
- plastové vany - kufry - sedačky z automobilů a pod.

Odevzdávat se nebudou: sklenice, sklo, plastové PET lahve, papír, nápojové
kartony, stavební suť, eternit, azbest aj. Tyto odpady se ukládají do kontejnerů na
separovaný odpad rozmístěných

po obci, příp. na skládky k tomu určené (např. Němčice n/H.).

Ve stejný den, od 9.00 hod., provedou členové Sboru dobrovolných hasičů sběr
klasického železného šrotu obvyklým způsobem.
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány dvakrát ročně, není důvod, aby některé
z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme. že každý z Vás kdo takové odpady vlastní. využije této výhodné příležitosti a akce se
zúčastní.

Podnikatelé mohou uvedené odpady, vzniklé z podnikatelské činnosti, odevzdat
za poplatek dle současného ceníku za likvidaci odpadů.
Za Vaše osobní přispění ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci Vám děkuje
Obecní úřad Pěnčín, Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín a Technické službv Olomouc a.s.

Pěnčín I. 9. 2011
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