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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU pĚNčfN

Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Vidím to jako dnes, kdy jsme připravovali

poslední zářijový

zpravodaj a od jeho vydání již uběhlo půl roku. Co s tím? No nic, to je život a z větší části je
jen na nás, jak se chopíme svého času, který tu máme vyměřený a jak účelně jej využijeme.
S malou nabídkou kulturních akcí v letošním roce přicházíme za Vámi i my, členové ZO, předsedové politických stran a jiných organizací a spolků.
Přejeme Vám i v tomto roce především pevné zdravi, štěstí a rodinnou pohodu. Rádi
Vás uvítáme na dalších akcich, které pro Vás budeme připravovat
Marie Miillerová

Přehled realizovaných projektů v roce 2011 včetně poskytnutých

Přehled dotací za rok 2011:
Regenerace obvodového
pláště a výměna výplní
otvorů Pěn čín

zš

Název akce

Název programu

":-

Přidělená

, místostarostka

dotací.

dotace

Celkové
náklady

Operační program ŽP XVI. výzva pro Pěnčín

1031220,-

2920423,-

ROP-Střední Morava

Revit. veř. prostranství
v obci Pěnčín

4903199,-

5490587,-

Územní plán

POV Olomoucký

Územní plán Pěnčín

164000,-

329400,-

Příspěvek na vybavení JSDH

Příspěvek z rozpočtu
Olomouckého kraje

12000,-

26030,-

Revitalizace veřejného
prostranství

kraj

Příspěvek na vybavení
JSD

Z tabulky je zřejmé, že všechny akce jsou ukončeny, pouze pokračují práce na územním plánu, projednává

se návrh s dotyčnými

orgány, poté bude následovat

veřejné

projednání

s občany a firmami v obci a po upraveném návrhu projektant

zpracuje konečnou verzi ÚP,

která se projedná a schválí na veřejném zasedání zastupitelstva

ZOo Dále do 31. 3. 2012 mu-

síme dle upraveného harmonogramu

podat poslední žádost o uhrazení zbytku dotace na akci

Revitalizace veřejného prostranství.
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Připravované projekty na rok 2012
•

Dokončení rekonstrukce

místního rozhlasu, jeho rozšíření a modernizace.

•

Vybudování dětského hřiště pro veřejnost - podává se žádost o dotace z POV MM ČR.

•

Odkanalizování obce + ČOV, připravuje se projekt pro územní řízení.

•

Revitalizace a dostavba prostranství hřbitova a jeho okolí
1. etapa - Obnova oplocení / podaná žádost o dotace z POV MMR ČR, kterou bychom
měli obdržet ve výši 600 tisíc Kč za umístění v celorepublikové

soutěži Vesnice roku

2011, kde jsme obdrželi Oranžovou stuhu Olomouckého kraje a skončili na krásném
2. místě v republice.
•

Pořízení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, vitríny, venkovní květináče).

•

Dovybavení JSDH - podaná žádost na Olomouckém kraji o příspěvek.

Plánované kulturní a sportovní akce v roce 2012
Datum
leden

Únor

Květen

Červen

Hodina

Název akce

Pořadatel

Místo

7.

Stolní tenis

MRS MO Pěnčín

Sportovní areál

21.

Ples MŠ

MŠ

Sportovní areál

04.

20.00

Ples SDH

SDH Pěnčín

Sportovní areál

18.

20.00

22. obecní ples

ZO + SPOZ

Sportovní areál

18.

12.00

Ostatkv

SDH Pěnčín

6.

13.00

26.

9.00

Oslava sv. Floriána
Okrsková soutěži v
požárním sportu

2.

Poznámka

SDH Pěnčín

Maškarní průvod
obcí
Průvod k sv. Floriánovi

Průvod od zbrojníce

SDH Pěnčín

Sportovní areál

dospělí+žáci

Střelbv

MS Hubert

Myslivecká chata

Rybářské závody

MOMRS Pěnčín

30.

14.00

Hodový turnaí

SDH Pěnčín

Sportovní areál

včetně občerstvení

30.

20.00

Hodová zábava

SDH Pěnčín

Sportovní areál

hraje SAJ<

Červenec

21.

20.00

Taneční zábava

SDH Pěnčín

Sportovní areál

Srpen

4.

20.00

Pvtlácká noc

MS Hubert

Sportovní areál

25.

9.00

Pěnčínské kilo

SDH Pěnčín

Sportovní areál

25.

20.00

Taneční zábava

SDH Pěnčín

Sportovní areál

Střelby

MS Hubert

Myslivecká chata

Okrsková branná hra
mládeže
Rozsvícení vánočního stromku

SDH Pěnčín
SPOZ,MŠ,ZŠ,
SDH, ODS,ČSSD

Myslivecká chata

Září

1.
22.

Prosínec

13.00

hraje SAJ<

Náves před OÚ
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Akce, které již proběhly

v tomto roce:

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 7. ledna 2012 se ve Sportovním

areále v Pěnčíně uskutečnil již 15. ročník

Novoročního turnaje ve stolním tenise o putovní pohár starosty obce. Zúčastnilo se jej 47
hráčů v kategoriích junior - žáci a žákyně, senior a veterán.
Vítězem kategorie žáků se stal Jaroslav Sedlák, v kategorii žákyň zvítězila Alžběta Polanská, nejsilněji obsazenou kategorii seniorů vyhrál Pavel Polanský a v kategorii veteránů
zvítězil František Pospíšil. Držitelem putovního poháru se stal Pavel Polanský. Turnaj se pořádá vždy první sobotu po Novém roce. Do soutěže se mohou přihlásit pouze hráči, kteří mají
nebo někdy v minulosti měli trvalý pobyt v obci. Hned druhý den v neděli 8. ledna 2012 se
zde konal již 5. ročník turnaje družstev o putovní pohár starosty obce. Tohoto turnaje se zúčastnilo osm čtyřčlenných

družstev mužů z okolních obcí. Byli to reprezentanti

těchto obcí:

Kostelec na Hané, Přemyslovice, Stařechovice, Zdětín, Bílovice, Čechy pod Kosířem, Držovice
a domácího Pěnčína. Vítězem se stalo družstvo z Čech pod Kosířem, na druhém místě byly
Stařechovice a bronz získaly Bílovice.

Pro hráče i přítomné

strávené sportem a mnohdy obdivuhodnými

diváky to byly krásné dva dny

výkony s malým bílým míčkem za zeleným sto-

lem. Všichni sportovci byli odměněni hezkými cenami, za což patří dík našim četným sponzorům. Děkujeme tímto pořadatelům,

kterými byli letos místní rybáři, za uspořádání tak nároč-

né akce. Největší dík patří Radku Fojtkovi a za fotodokumentaci

Martinu Bartošovi. Lze si jen

přát, aby se i v příštích letech přihlásilo dostatek hráčů a ochotných pořadatelů, aby tento již
tradiční turnaj nadále pokračoval.
Ing. Lubomír Novák, starosta obce

Ples MŠ Pěnčín
Dne 21. ledna 2012 uspořádali rodiče dětí místní mateřské školy tradiční školní ples.
K tanci a poslechu zahrála oblíbená hudební skupina Citrus. Obdiv vyjádřený potleskem přítomných si zasloužil mladičký taneční pár ukázkou standardních i latinskoamerických

tanců.

Ke spokojenosti všech přispěla bohatá nabídka nápojů a osvědčená kuchyně.
O oblíbenosti

společenské akce svědčí velká návštěvnost

podpora řady podnikatelských

zejména mladších spoluobčanů,

subjektů i vstřícnost obecního úřadu.

Úsilí a obětavost rodičů věnovaná přípravám plesu byla zúročena takovým výtěžkem,
který postačí k pokrytí nákladů na veškeré kulturní akce pro předškolní děti v letošním školním roce, ale i nákup vánočních dárků a nejnutnějších doplňků k výchovné činnosti.
Děkujeme všem za spoluúčast a těšíme se na další společné setkání.
Ilona Kvapilová, učitelka MŠ
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Hasičský ples
V loňském roce sbor dobrovolných

hasičů obnovil tradici pořádání hasičských plesů a

dal si za úkol v této tradici v dalších letech nadále pokračovat.

Protože tato akce měla u na-

šich občanů docela slušnou odezvu, nezbývalo nám, než ples opět zorganizovat.
A tak jsme 4. února vyzdobili taneční sál požárními hadicemi a opět se při slavnostním zahájení předvedli v historických

i nových zásahových uniformách,

něm, který po zaznění sirény přivedl za bouřlivého
parket. Bylo však i několik nepříjemných

tentokrát

i s ostatkovýrn

potlesku celou naši jednotku

na taneční

problémů, a to když nám odřekla svoji účast předem

náhrada.

dohodnutá kapela a jen velice těžko se nám na daný termín sháněla plnohodnotná
Další překážku nám postavilo

ko-

počasí, které si zrovna vybralo nejkrutější

sledkem byl zamrzlý přívod vody do sportovního

mrazy v roce. Ná-

areálu. Naštěstí se však problém podařilo

odstranit dřív, než přišli první hosté.
I když plynoměr točil na plné obrátky a náhradní hudba vzala' mnohem víc, než jsme u nás
zvyklí, nakonec tato akce dopadla docela dobře, a to hlavně díky návštěvnosti,

která.byla

o poznání lepší než v loňském roce.
Proto děkuji těm, kteří se přišli na ples pobavit, a rovněž i všem našim příznivcům a sponzorům, kteří tuto akci podpořili.
Jiří lošek,

Óstatky

starosta SDH

18. 2. 2012

Předpověď počasí na sobotu 18. února nic dobrého nevěstila, ale ostatkový průvod se začal
scházet na 1 hodinu po obědě. Pestrost průvodu byla o něco slabší než jiná léta, co do počtu maškar, na veselosti průvodu to však neubralo. Tradiční postavou byla opět panna dlouhá ruka. V některých rodinných domcích nás otevřeně vítali a hostili tradičními
případně jinými pochutinarni

koblížky,

v pevném i tekutém stavu, no prostě tím, co k ostatkům patří.

I při této akci jsme se nevyhnuli

problémům,

kdy nám odřekla dlouho domluvená

hudba,

takže hrozilo zrušení ostatkové veselice. Po velkém úsilí některých členů se podařilo hudbu
zajistit, avšak za mnohem

větší peníze než v minulých letech. Díky mnoha spoluobčanům,

kteří nás u svých domů přivítati a přispěli do kasiček, ani tato akce nebyla ztrátová, I když
hlavním důvodem při pořádání této akce v posledních letech není zisk, ale udržení tradice.
Věříme, že i v příštích letech najdeme dostatek ochotných pořadatelů
nů, aby tato dlouholetá tradicev

a příznivců z řad obča-

našf obci nezanikla.
Ing~ Lubomír

Novák, nám~stek starosty SDH

Obecní ples
V měsíci únoru se ještě konal tradiční 22. obecní ples. Samotnému plesu předcházela spousta
práce a nejistoty (jak jistě všichni organizátoři ostatních plesů vř), ale po 20. hodině v sobotu
18. února nás všechny obavy a nejistoty opustily, vše bylo připraveno

a zbývalo dokončit pár
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maličkostí. K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela p. Vlastimila Tomana a ples zpestřila
svým vystoupením

a tanečními

kreacemi břišní tanečnice

z Ludéřova. Podle spokojených

tváří rozcházejících se účastníků soudíme, že se náš ples opět vydařil. Na závěr velký dík
všem organizátorům,

sponzorům a návštěvníkům plesu.
Marie Mi.i/lerová, místostarostka

Informace o Základní škole a mateřské škole Pěnčín
Ve školním roce 2011/2012

navštěvuje

naši školu 24 žáků, do 1. ročníku

nastoupilo

8 žáků. Od října začaly fungovat zájmové kroužky, do kterých se zapsaly všechny děti.
Některé pracují v keramickém kroužku pod vedením paní vychovatelky Svozilové a paní učitelky Lošťákové, prvňáčci a druháci se seznamují se základy angličtiny s paní učitelkou Studenou a Lošťákovou.
Velký zájem děti projevily o výuku hry na hudební nástroje, kterou jim zprostředkovává
vychovatelka. Každý pátek se setkávají v dramatickém

paní

kroužku opět s paní vychovatelkou. Ve

čtvrtek dochází na naši školu paní Kamila Tichá a pracuje s dětmi v Kroužku hraní a povídání,
což děti velmi baví.
Stále pokračuje naše spolupráce s neziskovou organizací ROMODROM, jejíž asistentka pravidelně dojíždí do Pěnčína a pracuje s romskými dětmi.
Na podzim jsme se zúčastnili pravidelného

výcviku na dopravním hřišti v Prostějově. V říjnu

jsme uspořádali sběr papíru a stále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol.
Několik naplánovaných

akcí jsme museli odložit z důvodu výskytu Hepatitidy A. Proto se ve

druhém pololetí snažíme pro žáky pořádat více akcí.
Plánujeme jarmark před Velikonocemi,

kde děti na výstavce předvedou své výrobky, které

tvoří v keramickém kroužku. Navštívíme hudební představení s Jaroslavem Uhlířem v Olomouci, shlédneme také divadelní představení v ZŠ Ptení. V rámci naší pravidelné spolupráce
s pracovnicí Červeného kříže budou děti formou divadélka poučeny o základech první pomoci.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 proběhl 2. února v budově základní školy.
Dostavilo se 10 dětí, z čehož bylo osm přijato.
Kapacita mateřské školy, která je součástí našeho právního subjektu, je využita na 100%, což
je 25 zapsaných dětí pro tento školní rok. Dne 12. 3. proběhl zápis dětí do MŠ na příští školní
rok.
Mgr. Vladimíra Studená, statutární zástupce ZŠ
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OBEC PĚNČÍN
Obecně závazná vyhláška č.1/ 2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce se na svém veřejném zasedání dne 19.03.2012, usnesením č.12 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písmo a) a ustanovení § 84 odst. 2 písmo h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
ČI. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k
slednými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku
veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném
ním samosprávným celkem.
ČI. 2

veřejný pořádek
ochraně před nána majetku, jako
obcí jako územ-

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů, zařízení a nářadí v nevhodnou denní dobu.
ČI. 3

Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se v sobotu v době od 18.00 hod. a celou neděli veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, ručního nářadí apod.
ČI. 4

Sankce
dle zákona ČNR.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ČI. 5

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

místostarostka

starosta obce
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UPOZORNENí!
Vážení spoluobčané,
byl zprovozněn nový obecní rozhlas, který je ve zkušebním provozu. Proto Vás žádáme o jakékoliv připomínky. Je možné ještě doladit hlasitost na každém hlásiči dle Vašich požadavků.
Firma Empemont má zájem o co nejčistší hlášení a co největší srozumitelnost.

•
Upozorňujeme

řidiče a vlastníky motorových

chodnících, na zatravněných

vozidel na stále platný zákaz parkování

plochách veřejných

prostranství

a hlavně na komunikaci

na
III.

třídy v části obce Zastávka, kde je dopravní značka" Zákaz stání". Zákaz současně platí i pro
vjíždění na chodníky a na zatravněné plochy veřejných prostranství.

•
Na základě stížností některých občanů upozorňujeme
uklízet psí exkrementy

z chodníků, trávníků

chovatele a majitelé' psů na povinnost

a všech dalších obecních prostor

při venčení

svých miláčků.

•
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu a ze psů. První
polovina je splatná do 30.dubna a druhá polovina do 31.srpna 2012.
Poplatek činí 400 Kč/osoba/rok.

Poplatek ze psů činí 100 Kč za jednoho psa a každého další-

ho 150 Kč. Žádáme o dodržení uvedených termínů!

•
Nabízíme Vám stále registraci na oficiálních webových stránkách obce www.obecpencin.cz.
k získání informací z hlášení obecního úřadu.
Zaregistrujete se takto: www.obecpencin.cz,

aktuality,

zadáte svoji e-mailovou

adresu a

dáte uložit. Budete dostávat zprávy a hlášení přímo do Vašeho pe na Vaši adresu. Průběžně
zprávy doplňujeme a aktualizujeme.

Současně děkujeme za Vaše podnětné náměty a připo-

mínky.

•
Vedoucí prodejny potravin eBA sděluje, že od 1.4. 2012 bude vždy ve středu prodloužena
pracovní doba a to od 6.30 hod. do 16.00 hod.

V Pěnčíně 21.března 2012
Ing. Lubomír Novák, starosta obce
Marie MOllerová, místostarostka
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