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Vážení spoluobčané,
všechny vás zdravíme a věříme, že jste si na prázdninách či řádných dovolených
odpočinuli a jste plni elánu do dalších povinností nebo činností, které vás čekají.
Zahájili jsme společně nový školní rok a věříme, že se dětem bude v MŠ i ZŠ líbit,
učitelům též, i když to nebudou mít jednoduché.
Rádi bychom požádali rodiče, aby spolupracovali se školou a nebojovali s ní. V zájmu nás
všech je, aby se děti ve škole cítily dobře.
Trochu nás trápí, že řada dětí neumí vůbec zdravit starší lidi a někteří rodiče také ne.
V dnešní době voláme po pořádku, slušnosti, ale mnohdy se tím neřídíme. Vandalismus a
krádeže nabývají stále větších rozměrů. Čistota a pořádek části naší mládeže také nic
neříká. St~čí se podívat na místa, která mají I?ro svoje vyžití. Nikdy po sobě
neuklidí. Ciní to za ně většinou pracovníci OU (SA, Cihadla).
Chceme poděkovat také všem, kteří se podíleli na kulturních, sportovních
a společenských akcích, hlavně zaměřených na děti a mládež. Jsme přesvědčeni o tom, že
i když někdy zvažujeme vydání každé koruny, budeme podporovat především ty spolky,
které pracují hlavně s dětmi a mládeží.
Ještě v letošním roce připravujeme realizaci některých akcí, v nejbližší době, bude
zpřístupněno veřejnosti nové dětské hřiště ve sportovním areálu s novými prvky ke hrám
a sportu, vybudované s pomocí dotace Ministerstva pro místní rozvoj CR.

Nová služba pro občany
Polskáfirma přistavila vlastní označený kontejner pro použitý textil od občanů
našíobce.
• chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do speciálního
kontejneru použitý a nepotřebný textil
• vkládejte do kontejnerů textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
• do kontejneru patří kusový textil, oděvy, boty, hračky
• do kontejneru nepatří znečištěný textil
Tříděníodpadu - papír, karfony, sklo, plasty a nyní i textil snižujímnožství objemného
odpadu, nenavyšují jeho cenu za skládku a výrazně ovlivňují životní prostředí,
v němž existujeme. Všem těm, kteří si dají tu práci a třídí výše uvedené odpady,
touto cestou děkujeme.
Obecní úřad Pěnčín,jako správce místních poplatků (za komunální odpad a psy)
příslušnýk jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání v obci, touto cestou
vyzývá k dodržování splatnosti místních poplatků. Splatnost poplatků za odvoz
komunálního odpadu a ze psů podle obecně závazné vyhlášky byla stanovena
ve dvou splátkách: do 30. 4. a do 31. 8. kalendářního roku. S platností nového
zákona upravujícího správu daní a poplatků, zákona Č. 280/2001 Sb., daňový řád, s
účinností od 1. 1. 2011, už není povinností správce poplatku posílat neplatícímu
1

poplatníkovi výzvu k zaplacení v náhradním termínu. K případné exekuci postačí
zaslání platebního výměru. Řádné a včasné placení poplatků si proto musí každý z
poplatníků hlídat sám. Z důvodu množství nezaplacených poplatků, zejmén a za
komunální odpad a s ohledem na rostoucí administrativu s tím spojenou, se správce
poplatku rozhodl přistoupit k ukládání sankcí za včas nezaplacené poplatky.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří se chtějí navýšení vyhnout, aby v příštím
roce včas poplatky uhradili. Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas, bude vše
předáváno k jejich vymáhání.

Informace o Základní škole a mateřské škole Pěnčín
Začátkem druhého pololetí proběhl na naší škole zápis žáků do 1. ročníku,
ke kterému se dostavilo 16 dětí. 5 dětí dostalo odklad a 11 dětí bylo přijato.
Období od února bylo ve znamení příprav na besídku ke Dni matek, která se
pravidelně koná v měsíci květnu ve sportovním areálu. Paní učitelky intenzivně
nacvičovaly s žáky program, který se nesl v duchu indiánů a kovbojů. Děti se mohly
maminkám ukázat v dovednostech jako je zpěv, dramatizace, hra na hudební
nástroje a tanec. Nakonec děti maminkám předaly jimi vyrobené dárky.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výuku na DDHv Prostějově, kde čtvrt'áci měli
možnost složit zkoušku a získat Průkazcyklisty. V měsíci květnu jsme shlédli divadelní
představení v Prostějově s názvem Obušku z pytle ven, které se dětem moc líbilo.
V červnu jsme jeli na školní výlet do Dinoparku Vyškov. Děti se svezly vláčkem a po
chutném obědě v restauraci naše prohlídka pokračovala v zoo.
Nový školní rok 2013/2014 byl slavnostně zahájen 2. září v budově základní školy.
Pan starosta popřál prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a rodičům dostatek
trpělivosti a nadhledu při přípravě svých dětí na výuku.
Provšechny žáky naší školy bude od října připravena nabídka zájmových kroužků:
kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník, keramický kroužek, kroužek hraní a
povídání, hra na hudební nástroje. Dne 3.října 2013 proběhne v
ZŠsběr papíru.
Také naše školka zahájila po prázdninách provoz. V současné době je zapsán
maximálně možný počet dětí, což je 25. Během srpna dětem přibyl na zahradě nový
domek pro úschovu hraček a také nová skříňka v herně. Všem přejeme pěkný školní
rok!

Kdo si hraje, nezlobí ©
S ROMODROMEM do školy i na úřad.
Zcela v duchu úvodního hesla se v Pěnčíně letos o prázdninách odvíjela činnost
občanského sdružení ROMODROM,které poskytuje Sociálně aktivizační služby
rodinám s dětmi. S cílem podpořit zájem o vzdělávání a aktivní trávení volného času
probíhaly v létě motivační a preventivní aktivity pro děti a rodiče, při kterých se děti
ať už na cestě za pohádkou nebo při sportovním zápolení pobavily a rozvíjely svoje
dovednosti a maminky a tatínkové získali dobrou inspiraci pro společné trávení
volného času s rodinou. Užna sklonku školního roku se povedlo úspěšně zrealizovat
rodinný program "Pohádkový den" u příležitostiMezinárodního dne dětí.
Následoval festiválek "Miriklo" se soutěžemi v tanci a zpěvu, dále celodenní
setkání malých výtvarníků, výtvarné a dramatické tvůrčí dílny, sportovní hry a
soutěže, fotbalové utkání a výlet s ekologickou a přírodovědnou tematikou do
zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Dalšívýlet, tentokrát do Prostějova, byl
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pro děti z Pěnčína výjimečný a proběhl ve znamení tak trochu adrenalinové
zábavy, když jsme se po zdolání mnoha točitých schodů podívali na svět z ptačí
perspektivy z ochozu radniční věže. Věž je vysoká 75 metrů a výhled stál za tu
námahu. Viditelnost byla výborná a tak děti uviděly z výšky město i daleký horizont
do všech světových stran. V Prostějově si také kluci pod vedením zkušeného trenéra
zahráli baseball, zatímco dívky si pohrály s fantazií při výrobě šperků z korálků.
Výsledkem jejich nápadů a šikovnosti byly originální a velmi pěkné náušnice a
náramky, které si odnesly domů. Závěr léta v Pěnčíně patřil sportovní olympiádě,
které se zúčastnilo více než dvacet dětí a fandit přišli i někteří rodiče. Děti soutěžily
v různých disciplínách - běh na krátkou trať, štafetový běh, skákání přes švihadlo,
kuželky, baseball atd. Všichni podali dobré sportovní výkony a největší odměnou
byla možnost zažít úspěch v kolektivu vrstevníků. Činnost občanského sdružení
ROMODROMprázdninami nekončí, s novým školním rokem pokračují ve spolupráci
s obcí a se Základní školou v Pěnčíně vzdělávací a volnočasové aktivity s dětmi a
doučování.
V RÁMCI NABíDKY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNíCH SLUŽEB POSKYTUJE ROMODROM
RODINÁM PORADENSTVí A POMOC V OBTíŽNÉ ŽiVOTNí A SOCIÁLNí SITUACI.
Pokud je vaše rodina ohrožena sociálně nepříznivou situací a nevíte, na koho se
obrátit, nabízíme vám bezplatné odborné sociální poradenství s individuálním a
partnerským přístupem zejména v těchto oblastech:
pomoc při hledání zaměstnání a bydlení
podpora při jednání s úřady
sociálně-zdravotní poradenství
poradenství v dluhové problematice
podpora fungování rodiny
podpora vzdělávání, školní poradenství, volný čas
Provšechny, kteří si občas nevědí rady:
e-mail: kocandrlova@romodrom.cz ,tel. 774 792 301

Pozvání do obecní knihovny
Blížíse nám dlouhé zimní večery a jednou z příjemných možností, jak strávit tento
čas, je společnost dobré knihy.
Obecní knihovna je umístěna v sousedství hasičské zbrojnice od roku 1981. půjčovní
doba je stanovena na pondělí v čase od 16,00do 18,00 hodin.
Aktuálně je k dispozici zájemcům o knihy celkem 3465 titulů, z toho je 1134 pro děti
a mládež. V nabídce je především beletrie a dále naučná literatura - knihy o
přírodě, domácí rádci, chovatelství, historie, cestopisy, sport, životopisy.
Kromě vlastních knih nabízíme také tituly z výměnného fondu zapůjčené Městskou
knihovnou v Prostějově. V průběhu loňského roku navštívilo knihovnu 579 čtenářů a
vypůjčeno bylo celkem 900 knih a časopisů. Kromě knížek najdete v naší knihovně
také počítač s internetem, který je k dispozici všem čtenářům zdarma.
Renata Smékalová
knihovnice
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Sběrová sobota proběhne dne
Časový harmonogram svozu:
dolní konec u firmy MAROTT A
dolní konec u kaple
střed - u obecního úřadu

28.9.2013
začátek:

11.00 hod.
12.15 hod.
13.00 hod.

konec

12.00 hod.
12.45 hod.
14.00 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 meziskládky , 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. Na
uvedených místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci tyto odpady:
Nebezpečné odpady:
desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů, absorpční činidla, filtry
nasycené olejem, mastné hadry ( od oleje), oleje, mazací tuky, staré nátěrové hmoty, ředidla,
mořidla,rozpouštědla,
klížidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmaštovací přípravky, staré léky, postřiky
(pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18'~!!!
objemný odpad (např. matrace, koberce,linolea,křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry,
sedačky z automobilů, apod.)
ZPĚTNÝ ODBĚR - ZDARMA
Olověné akumulátory, baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, zařízení s obsahem
chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
elektrotechnický odpad(např. TV,monitory, PC,pračky, rádia, vysavače, fény apod.),
jedlý oleje - novinka (přinést v PET lahvi) !!!!
Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní(posoudí mistr OH) nemůže být
odebrán ve zpětném odběru - tedy zdarma. Proto na tento fakt Vás zvláště upozorňujeme
Stavební odpad jako (cihly, omítky,beton) může být odebrán jen v omezenémmnožství
do 100 kg, krytina obsahující azbest(eternit)může být odebrána jen v neprodyšně
zabaleném obalu.
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Odevzdávat se nebudou: sklenice, sklo, plastové PET lahve, papír, nápojové kartony,
tyto odpady se ukládají do kontejnerů na separovaný odpad rozmístěných po obci.
Ve stejný den, od 9.00 hod., provedou členové Sboru dobrovolných hasičů sběr
klasického železného šrotu obvyklým způsobem.
Jelikož jsou 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 služby
Olomouc a.s.
Marie Miillerová,
místostarostka

'!,." :;;<trO(/q

Ing. Lubomír Novák
starosta obce

