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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám popřát všechno nejlepší do nového roku. Ať napravíte všechno to, co se
Vám v roce 2012 nepovedlo, a šťastlivcům, pro které bylloňský rok úžasný, stejné štěstí jako
v roce minulém. Ať po všechny dny, co máme před sebou, Vás provozí zdraví, štěstí, veselá
mysl. Chmury, hádky, deprese ať se Vám vyhnou, vždyť je prima na světě, ty negace jen se
mihnou.
Prostě všechno nejlepší, co si život žádá, Vám ze srdce přejí
Ing. Lubomír Novák, starosta obce
a Marie Miillerová, místostarostka obce
Rádi Vás uvítáme na všech akcích, které pro Vás budeme připravovat i v letošním roce.

Přehled realizovaných projektů v roce 2012 včetně poskytnutých dotací.

-

;

"Dotace

,

:

" Název akce

Přidělená dotace

Celkové
náklady

600.000,00

1.518 759,68

-.:
POVMMRČR

Revitalizaee hřbitova

v obci Pěn čín

Příspěvek z rozptÍčtu
Olomouckého kraje

Příspěvek na ~bavení

lSDH obce

-

-

Bezdrátový rozhlas

Všechny tři akce jsou dokončeny. Na akci
použita dotace 600.pOO,-

34 000,00

/I

70682,00
548.436,00

Revitalizace hřbitova v obci Pěnčín byla
/I

Olomouckého kraje 2011

Kč získaná za úspěšnou účast obce v soutěži" Vesnice roku
11
,

kdy jsme získali Oranžovou stuhu za příkladnou spolupráci

se zemědělským subjektem. V republikovérn kole této soutěže jsme obsadili 2. místo.

1

Připravované projekty na rok 2013 - 2014
•

Dokončení územního plánu, zpracovaného v roce 2011, projednává se návrh s dotčenými orgány, poté bude následovat veřejné projednání s občany a firmami v obci. Konečná verze ÚP bude projednána a schválena na veřejném zasedání ZO

•

Vybudování dětského hřiště pro veřejnost - podává se žádost o dotace z Nadace ČEZ,
případně z POV MMR ČR

•

Odkanalizování obce + ČOV, je zpracován projekt pro územní řízení a připravují se další
podklady pro toto řízení

•
•

Revitalizace a dostavba prostranství hřbitova a jeho okolí - II. etapa
Pořízení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, vitríny, venkovní květináče)

•

Dovybavení JSDH - podaná žádost na Olomouckém kraji o příspěvek

•

Veřejné osvětlení

Výše uvedené akce se budou realizovat dle úspěšnosti v získání dotací a příspěvků a dle finančních možností obce

Plánované kulturní a sportovní akce v roce 2013
Datum
leden

Únor

Květen

Červenec

Srpen

Hodina

Název akce

Pořadatel

Místo

5.,6.

Stolní tenis

SDH Pěnčín

Sportovní areál

19.

Ples MŠ

MŠ

Sportovní areál

02.

20.00

Ples SDH

SDH Pěnčín

Sportovní areál

09.

12.00

Ostatkv

SDH Pěnčín

Maškarní průvod obcí

16.

20.00

23. obecní ples

ZO + SPOZ

Sportovní areál

04.

20.00

SPOZ

05.

13.00

Májová veselice
Oslava sv. Floriána

SDH Pěnčín

Sportovní areál
Průvod k sv. Floriánovi

25.

Rybářské závody

MO MRS Pěnčín

Rybník Močilka

25.

Střelby

MS Hubert

Myslivecká chata

Poznámka

Kapela Jen tak
Průvod od zbrojnice

06.

14.00

Hcdovv turnaj

SDH Pěn čín

Sportovní areál

včetně občerstvení

06.

20.00

Hodová zábava

SDH Pěnčín

Sportovní areál

hraje SAX

20.

20.00

Taneční zábava

SDH Pěnčín

Sportovní areál

10.

20.00

Pytlácká noc

MS Hubert

Sportovní areál

24.

9.00

Pěnčínské kilo

SDH Pěnčín

Sportovní areál

Střelby

MS Hubert

Myslivecká chata

Posezení při ví ně
Rozsvícení vánočního stromku

SPOZ+ZO
SPOZ,MŠ,ZŠ,
SDH,ODS,ČSSD

Sportovní areál

24.
Listopad

16.

Prosinec

05.

15.00
17.00

Náves před OÚ
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Akce, které již proběhly v tomto roce
První víkend po Novém roce se hrál v Pěnčíně opět stolní tenis.

v

sobotu 5. ledna 2013 se ve sportovním areálu v Pěnčíně uskutečnil již 16. ročník turnaje ve
stolním tenise o putovní pohár starosty obce. Zúčastnilo se jej 45 hráčů v kategoriích junioři
(žáci a žákyně), ženy, senioři a veteráni. Dle pravidel této soutěže mohou hrát jen hráči, kteří
mají nebo v minulosti někdy měli trvalé bydliště v naší obci.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
junioři
Martin Kořenek
ženy
Alžběta Polanská
senioři
Petr Meixner
veteráni Antonín Polanský.
Držitelem putovního poháru pro tento rok se stal Antonín Polanský. •
V neděli 6. ledna 2013 turnaj pokračoval 6. ročníkem soutěže družstev
Pěnčínské smeč".
Zúčastnilo se jej 8 čtyřčlenných družstev mužů z Kostelce Na Hané, Přemyslovic, Držovic, Bílovic, Zdětína, Čech pod Kosířem, Stařechovic a domácích hráčů z Pěnčína.
Po velkém boji ve finále zvítězili hráči z Čech pod Kosířem, obhájili tak loňské vítězství a stali
se na rok držiteli putovního poháru starosty obce. Druzí skončili domácí hráči z Pěnčína a
bronzovou příčku obsadilo družstvo z Bílovic.
Pro hráče i přítomné diváky to byly nádherné dva dny strávené sportem.
Samozřejmě, za uspořádání tak náročné akce, je potřeba poděkovat pořadatelům, kterými
byli tentokrát místní hasiči.
Věříme, že i v příštích letech se najde dostatek hráčů a ochotných pořadatelů, aby tento již
tradiční turnaj pokračoval.
Ing. Lubomír Novák, starosta obce
/I

Ples MŠ Pěnčín
Dne 19. ledna 2013 zahájili plesovou sezónu v naší obci tradičně
mateřské školy. V sále sportovního

rodiče dětí místní

areálu připravili školní ples, který se každoročně těší vel-

ké oblibě prezentované bohatou návštěvností zejména mladších spoluobčanů.
Při organizování plesu vycházejí obětaví rodiče z osvědčených tradic minulých let při
zajišťování hudby, předtančení
usilují o spokojenost

i výběru skladby nápojů a pohoštění. Organizátoři společně

a dobrou zábavu

v prostorách sportovního

všech přítomných.

Domníváme se, že i letos vládla

areálu příjemná atmosféra. Zasloužila se o ni nepochybně oblíbená

hudební skupina Citrus z Olomouce, obdivným

potleskem odměněný juniorský taneční pár

z kroměřížského Henzeli Swing klubu i bohaté občerstvení.
Dík patří občanům Pěnčína za velký zájem o vstupenky.
rost řady podnikatelských

Poděkování si zaslouží štěd-

subjektů za příspěvky do tom boly. Vážíme si rovněž dobré spolu-

práce a podpory Obecního úřadu. Výtěžek školního plesu poslouží opět k pokrytí výdajů na
veškeré kulturní akce pro předškolní děti v letošním roce, ale i nákup vánočních dárků a pořízení nejrůznějších doplňků k výchovné práci.
Těšíme se na další společné setkání v příštím roce.
Ilona Kvapílová, učitelka MŠ
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Informace o Základní škole a mateřské škole Pěnčín za rok 2012
Ve školním roce 2012/2013 do 1. ročníku nastoupilo

9 žáků, ale v průběhu podzimu přišli

další dva. V současné době navštěvuje naši školu tedy celkem 26 žáků.
Od října začaly fungovat zájmové kroužky, do kterých se zapsaly všechny děti.
Některé pracují v keramickém kroužku pro začátečníky pod vedením paní učitelky Lošťákové,
zkušenější vede paní vychovatelka

Svozilová - Nováková v kroužku pro pokročilejší. Opět se

prvňáčci a druháci seznamují v kroužku angličtiny se základy jazyka s paní učitelkou Studenou
a Lošťákovou.
Velký zájem děti projevily o výuku hry na hudební nástroje, kterou jim zprostředkovává
vychovatelka.

V odpoledních

opět s paní vychovatelkou.

hodinách v rámci družiny se setkávají v dramatickém

paní

kroužku

V pondělí 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 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, z jehož výnosu pak byly pod stromečkem
ce, společenské hry, autíčka a panenky pro zábavu dětí v odpoledních

nachystány

stavebni-

hodinách.

Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je přispívat k výchově
ke zdravému životnímu

stylu. Taktéž dbáme na třídění odpadu ve škole, aby se děti učily

myslet na své okolí již od mládí a v budoucnu to pro ně bylo samozřejmostí.
V rámci naší pravidelné

spolupráce

s pracovnicí Červeného kříže shlédly děti preventivně

vzdělávací představení formou divadélka, kde byly poučeny o základech první pomoci.
Při rozsvěcování vánočního stromu před OÚ zazpívaly děti několik koled a předvedly, co se
učí v hudebním kroužku.
Před první adventní nedělí jsme uspořádali pro rodiče i širší veřejnost vánoční jarmark, kde
se děti předvedly se svými výrobky nejen z keramiky, ale i z přírodního materiálu.
V tomto období jsme navštívili kino Metro v Prostějově, kde pro nás bylo připraveno představení Divadla Evy Hruškové Legenda o hvězdě.
Dne 30. ledna proběh1 zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014. K zápisu přišlo 14 dětí, z nichž 5 dětí žádá o odklad. Ve čtvrtek 31. ledna děti dostaly výpis z vysvědčení
za první pololetí.
Děti z mateřské školy začaly školní rok v nově vymalované

třídě s nově pořízenými šatními

skříňkami. V průběhu pololetí došlo ještě k výměně starých skříněk na uložení hraček za nové.
Domnívám se, že i práce a vzdělávání dětí v naší mateřské škole probíhá stejně úspěšně jako
u nás ve škole. Kapacita mateřské školy, která je součástí našeho právního subjektu, je využita na 100%, což je 25 zapsaných dětí pro tento školní rok. Děti pravidelně navštěvují divadelní představení v Prostějově, spolupracují

s mateřskou školou ve Stařechovicích

a v Čechách

pod Kosířem. Tradiční je už taneční kroužek pod vedením paní Hubené a nově začal fungovat

4

kroužek angličtiny, který vede Mgr. Marta Popelářová. Pravidelně je zajišťována logopedická
péče.
Dne 21. března 2013 od 14 do 16,30 hodin proběhne v budově MŠ zápis dětí pro školní rok
2013/2014. Kritéria pro přijetí budou k nahlédnutí v budově MŠ, v základní škole a na www
stránkách obce.
Mgr. Vladimíra Studená, statutární zástupce ZŠ
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ROMODROM MOTIVUJE KE VZDĚLÁVÁNí

•

Také v letošním roce se děti a mládež z Pěnčína úspěšně účastní vzdělávacích a motivačních programů, které realizuje Občanské sdružení ROMODROM ve spolupráci se Základní
školou Pěnčín a s podporou obce.
V rámci projektu Romodrom pro vzdělání, reg.
CZ.1.07/1.2.00/14.0110 se děti a mládež
zapojují do komplexního programu pro podporu školní úspěšnosti, který reaguje na jejich
specifické potřeby ve vzdělávání a zvyšuje motivaci dětí ke vzdělávání formou individuální
spolupráce s terénní pedagogickou asistentkou.
Do projektu, který probíhá v řadě měst a obcí Olomouckého a Moravskoslezského kraje, je
v současné době v Pěnčíně zapojeno 11 dětí. Od r. 2010 se zde projektu účastnilo již 20 dětí.
Vzájemnou snahou o.s.ROMODROM, školy a rodičů se daří budovat dobré partnerské vztahy mezi pedagogy a žáky, mezi školou a rodiči a motivovat děti a mládež ke vzdělávání. Mezi
konkrétní činnosti, které-s dětmi realizuje pedagogická asistentka, patří doučování školních
předmětů, ve kterých má dítě slabší prospěch, podpora při vypracování domácích úkolů a
příprava na vyučování. Souběžně probíhají motivační programy, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a mimoškolních zájmů a dovedností dětí a na primární prevenci rizikového
chování.
K úspěšným aktivitám, které se u dětí setkávají s velkým zájmem, patří například exkurze
do pracovního prostředí, kde děti poznávají různé profese, což jim v budoucnu usnadní výběr povolání.
Přímo v praxi se tak seznamují s procesem výroby, se službami a administrativou, s náplní
práce zaměstnanců firem a organizací, s požadavky zaměstnavatelů na dovednosti a kvalifič.

kaci pracovníků atd.
Žáci se aktivně zajímají ·0 budoucí pracovní uplatnění v regionu. O možnostech dalšího
vzdělávání ( po absolvování základní školní docházky) na středních školách a učllištích je
informuje pedagogická asistentka v rámci poradenství při výběru školy ( povolání). Zájem
je především o řemeslné profese, výjimkou ale nejsou ani cíle dosáhnout středoškolského
vzdělání s maturitou a studovat vysokou školu.
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Mapa budoucích profesí, jak ji vytvořily

děti z Pěnčína na vrstevnickém

programu v rámci

projektu ROMODROM PRO VZDĚLÁNí

Ivana Kočandrlová
terénní pedag. asistentka

UPOZORNĚNí .•
Vážení spoluobčané,
na základě Vašich dotazů, se kterými jste se obraceli

na nás, na pracovníky obecního úřadu

ohledně prodejců energií, kteří se koncem minulého roku v naší obci pohybovali a nabízeli
Vám různé výhody, o kterých jste byli více či méně přesvědčeni jsme požádali p. Ing. Pavla
Urbana, aby se Vám situaci na trhu s energiemi pokusil objasnit.
V roce 2007 došlo k plné liberalizaci trhu s energiemi (elektřina a plyn). To znamená,
že dodavatelé těchto energií již nemají na svých územích monopol. Naopak každý výrobce
energie musí vyrobenou energii prodat na burzu, odkud ji všichni dodavatelé nakupují. Ti ji
pak dále prostřednictvím
distribučních
soustav dodávají zákazníkům. To, zvláště pak
v poslední době, vede k velkému množství prodejců energií (tzv. alternativní dodavatelé).

6

Protože tento trend bude v budoucnu sílit a oněch prodejců bude neustále přibývat, rozhodla se Obec Pěnčín vydat tento dokument, který má občanům pomoci lépe se v této problematice orientovat.
V první řadě je dobré vědět, z čeho se platba za energie skládá. Vždy (u elektřiny i u
plynu) je tvořena ze dvou částí: distribuce a dodávka. Distribuce je vždy pevná složka platby,
jejíž výši každoročně stanovuje ERÚ (Energetický regulační úřad, www.eru.cz). Je to vlastně
platba za existující "síť (dráty a roury)", poplatky úřadům a státu. Distributora si nemohu
vybrat. Na našem území to vždy bude E.ON, a.s. pro elektřinu a JMP, a.s. pro plyn. U elektřiny čítá tato část zhruba 70% a u plynu zhruba 20%. Zbytek tedy 30% u elektřiny a 80% u plynu tvoří dodávka, tedy samotná silová elektřina, popř. plyn. Pokud jsem nikdy žádnou
smlouvu o změně dodavatele nepodepsal, je mým dodavatelem historicky (z období, kdy
existoval monopol) distributor na daném území, tedy E.ON, a.s., příp. JMP, a.s. (skupina
RWE, a.s.). Pokud tedy měním dodavatele, dochází pouze k mému rozhodnutí, která společnost bude "za mě" elektřinu či plyn, který odebírám, nakupovat na burze (podobně jako si
volím banku, u které mám účet, popř. pojišťovnu, u které mám pojištěné auto).
V ČR dnes existuje 387 dodavatelů silové elektřiny a 176 dodavatelů plynu (stav
k 1.11.2012, zdroj: ERÚ), z čehož je 41 firem aktivně prodávajících' elektřinu a asi 60 firem
aktivně prodávajících plyn. Pokud Vás navštíví prodejce, bude se téměř vždy jednat o zástupce některého alternativního dodavatele, neboť zaměstnanci distributora (E.ON, a.s. a
JMP, a.s.) chodí pouze měřit stav hodin. Všichni dodavatelé musí splnit přísná kritéria daná
ERÚ, nemusím mít tedy strach, že bych vybral někoho, kdo mi nebude schopen zajistit dodávky. Navíc, i kdyby nový alternativní dodavatel zkrachoval, je tu zákonem zřízený dodavatel poslední instance, který mi zajistí dodávky po dobu tří měsíců, která mi stačí na to, zvolit
si dodavatele nového. Z toho vyplývá, že hlavním kritériem pro výběr dodavatele je cena za
dodávku.
V poslední době se setkáváme s nekalými praktikami "podomních prodejců". Mezi tyto praktiky nejčastěji patří:
-prodejce se pořádně nepředstaví a nevysvětlí mi, že zastupuje alternativního dodavatele
-často sepíše smlouvu, aniž by důrazně upozornil, na jakou dobu je smlouva sjednaná
-neukáže konkrétně, za jakou cenu budu novou energii mít, tudíž nevím, zda se mi přechod
vůbec vyplatí (což je ono hlavní kritérium výběru)
-strašení, že někdo zkrachuje, případně, kladení důrazu na to, jestli je firma zahraniční či nikoliv, jsou úplné nesmysly
-případné srovnání ceny vždy dělá vůči majoritnímu dodavateli, který bývá zpravidla-nejdražší na daném trhu (jinýrni slovy toho nejdražšího dokáží přebít všichni, záleží pouze o kolik)
-vůbec mě neupozorní, jaká práva ze zákona mám jako spotřebitel
Práva občanů:
Na základě §57 čI. 1 občanského zákoníku (tj. zákon č. 40/1964 Sb.) mohu odstoupit od
smlouvy nové dodávky elektřinu nebo plynu do 1 měsíce od data sepsání bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce.
Dále novela energetického zákona (tj. §57 zákon č. 165/2012 Sb.) rozšiřuje právo odstoupení
bez sankce a uvedení důvodu dokonce 5 dní před zahájením dodávky (to bývá zpravidla tři
měsíce od podpisu). Navíc odstoupit 5 dní před zahájením dodávky mohu už jen proto, že mi
toto právo prodejce prokazatelně (písemně) nesdělil.
Při jakékoliv změně ceny ze strany dodavatele nebo změně obchodních podmínek mohu dle
§11 novely energetického zákona (tj. zákon Č. 211/2011 Sb.) odstoupit od smlouvy až t-ři měsíce po změně, pokud mi dodavatel tuto změnu neoznámil, nebo nejpozději 10 dní před změnou, pokud mi ji oznámil.
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Vzhledem k tomu, že se v budoucnu očekává pokles cen silové elektřiny a plynu, důrazně doporučujeme si smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok důkladně promyslet.
Opačné snahy (tj. "uvázat" si zákazníka na dobu delší) dnes můžeme vidět téměř u všech
prodejců, včetně velkých dodavatelů. Důrazně zvažte, za jakých podmínek se Vám vyplatí
smlouva na dobu určitou. Pro lepší orientaci bude obec pravidelně vydávat ceny nejčastějších dodavatelů na modelových příkladech a pravidelně informovat o změnách v cenách a
obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů, aby bylo jasné, kdy mohu daného dodavatele bez sankcí změnit.
Aktuální možnosti odstoupení na základě výše zmíněného zákona:

Aktuální srovnání dodavatelů (k 25.1.2013) pro
Zákazník se spotřebou plynu 20MWh/rok:
Společnost
Cena
za Měsíční polMWh v Kč
platek v Kč
Armex
100
850
Bicorn
999
98
Bohemia
Energy
Centropol
Čez
ČM Energetická
Corasta

vybrané případy:
Společnost
3E
E.ON.

Cena
lMWh
890
790

za

Měsíční poplatek v Kč
60
142

1062

100

Lama

895

105

1062
1049

100
94

830

100

850

100

975

100

Lumen
Pražská plynárenská
RWE

1112

106

987

60

VEMEX

888

99

Zákazník s elektřinou s jednotarifem
Společnost

Cena
lMWh.v

Armex

1333

za
Kč

(D02d) a jističem 3x25A se spotřebou 5MWh/rok:
Cena
za Měsíční poMěsíční po- Společnost
lMWh
platek v Kč
platek v Kč
.
1258
35
48
3E

Ing. Pavel Urban, energetický poradce

•
Upozorňujeme

řidiče a vlastníky

chodnících, na zatravněných
obce Zastávka, kde je dopravní

motorových

vozidel na stále platný

plochách veřejných

prostranství

zákaz parkování

komunikaci

na

III. třídy v části

značka" Zákaz stání". Zákaz současně platí i pro vjíždění na

chodníky a na zatravněné plochy veřejných prostranství.
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•
Na základě stížností některých občanů upozorňujeme

chovatele a majitele psů na povinnost

uklízet psí exkrementy z chodníků, trávníků 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 2013.
Poplatek činí 400,-Kč/osoba/rok. Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa a každého dalšího 150,- Kč. Paní Kubíčková Vás ž á d
o dodržení uvedených termínů.
á

•
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 PC na Vaši adresu. Průběžně
zprávy doplňujeme a aktualizujeme. Současně děkujeme za Vaše podnětné náměty a připomínky.

•
~ Na základě požadavku TS Olomouckého kraje, kdy se neustále při svozu vyskytují velké nedostatky, upozorňujeme občany na nutnost důsledného třídění těchto komodit. Do kontejnerů
na bílé i barevné sklo nevhazujte porcelán, keramiku, autosklo, drátěné sklo, zrcadla a žádné
jiné odpady, které nemají se sklem nic společného. Na každém kontejneru jsou samolepky
s uvedenými příklady skleněných odpadů, které lze do nich ukládat. Touto nekázní občanů se
zvyšují náklady obce na dotřídění odpadů při jejich likvidaci. Budeme tak nuceni přistoupit ke
zvýšení poplatku za odpad, který hradíte Vy, obyvatelé obce .

.'

Vážení milovníci plesové sezóny,
dovolujeme si Vás všechny pozvat, prozatím touto cestou, na XXIII. obecní ples, který se bude konat v sobotu dne 16. února 2013 ve 20. hodin ve Sportovním areále Pěnčín. Hraje
p. Vlastimil Toman. Vstupné s místenkou 70,- Kč. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek od pondělí 11. 2. 2013 na obecním úřadě. Všichni jste srdečně zváni.

Marie Můllerová
místostarostka

Ing. Lubomír N q v á k
starosta obce
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