NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

PROSINEC 2017
Vážení spoluobčané,
počasí tomu nenasvědčuje, ale máme tu poslední měsíc tohoto roku. S tím souvisí
akce, které se budou konat pro všechny věkové kategorie v Kulturním domě (o tom ve
zpravodaji dále samostatně).
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili akce při výsadbě dřevin z Pěnčína na
Čičavy. Bylo to pomalu na uzavření dopravy, poněvadž dle neoficiálního sčítání se na
tuto akci dostavilo cca 80 lidí. Je vidět, že lidem není obraz vesnice lhostejný a zájem
vykonat něco prospěšného tu je. O půl deváté to vypadalo jako prvomájový průvod a
zájemců bylo pomalu více než sazenic. I přes rozbahněný a mnohdy nepřístupný terén,
se vše podařilo v nevídaném čase vysadit a postupem času se ukáže, jak uvedená skladba
dřevin oživí do té doby neudržovaný úsek podél komunikace. Ještě jednou děkuji všem
zúčastněným za podporu, zejména matkám ratolestí, které měli doma ještě dosti práce
s jejich odbahněním.
S nadcházejícím rokem jsou tu přípravy na oslavy 100 let české státnosti a s tím
spojené výsadby lip republiky k tomuto výročí. Nechám na vás, kde případně jednu
nebo alej vysadit. Své návrhy můžete doručit na OÚ. Vše samozřejmě závisí na majiteli,
či sousedovi s obecním pozemkem.
V poslední době čelím množství dotazů: Jak to bude s krámem? K tomu mohu říci, že
se na tom pracuje, tato situace mne tíží od samého počátku a zájmem obce je koupit
krám do svého vlastnictví. Více budu snad vědět v polovině prosince.
Neměl jsem v úmyslu se v předvánočním čase zmiňovat o odpadech. Nyní se objevují
informace, jak je na tom Česká republika oproti sousedním státům. Třídit se nechá
určitě více, což se dle vzrůstajícího počtu daří. V současné době nám přidělávají více
práce majitelé psů. Jedná se pořád o jednotlivce, jejichž miláčci trhají pytle s odpadem
(u hasičárny, odložené na hřišti, zvracejí popelnice). Někdy, si připadám se zaměstnanci,
že snad není náplní práce nic jiného než udržování pořádku díky neukázněným
jednotlivcům. Už jednou provždy se nad tím zamyslete.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, dětem dostatek sněhu a určitě se
sejdeme na avizovaných akcích.
Karel Bičík, starosta

NAŠI JUBILANTI
90 let paní Běla Hobelantová
70 let paní Marie Marešová
70 let pan Slavoj Laurin
65 let paní Marie Zemková
50 let pan Jiří Bartoš
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu, pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
NE
3. 12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
SO
9. 12. valná hromada SDH Pěnčín
ÚT
12. 12. vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ
ST
13. 12. Česko zpívá koledy
ČT
14. 12. ÚSP Kurovodice
PÁ
15. 12. setkání seniorů
NE
17. 12. profilový večer ILMA
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SDH PĚNČÍN
Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně vás zve při příležitosti oslav 125 výročí od založení
sboru na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 9. prosince 2017 na malém
sále Kulturního domu v Pěnčíně od 18:00 hodin. Občerstvení zajištěno. K tanci a
poslechu hraje hudební skupina DLK („Duo Láďa a Kája“).
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2017
Srdečně zveme na šestý ročník akce „Česko zpívá koledy“ s Cimbálovou muzikou
Dušana Kotlára, a to ve středu 13. prosince 2017 v 18:00 hodin na malém sále
Kulturního domu v Pěnčíně. Jedná se o tradiční akci Deníku a její kouzlo spočívá v tom,
že tisíce lidí po celé české republice, ale i v zahraničí, budou ve stejný okamžik a
v určeném pořadí hromadně zpívat koledy. Více na www.ceskozpivakoledy.cz
Vstup zdarma.
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. od 19 hodin v salónku
restaurace. Na programu bude: kontrola usnesení ZO a zpráva o činnosti OÚ a ZO,
zápisy kontrolního a finančního výboru, rozpočtové změny, návrh rozpočtu na r. 2018,
plán investičních akcí na r. 2018, různé, diskuse, usnesení.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme na předvánoční setkání seniorů, které se uskuteční v pátek 15. prosince
od 17:00 hodin na malém sále Kulturního domu v Pěnčíně. Hudba k tanci a poslechu
zajištěna. Tradiční pohoštění. Svoz a rozvoz je zajištěn obecním mikrobusem, který
vyjede z Červenice v 16:15 hodin, postupně zastaví v Kamení, Zásadě a Albrechticích.
Poté zajede do Střížovic a Vitanovice. Rozvoz zpět zajištěn.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
SDH Pěnčín sděluje, že v sobotu 16. prosince 2017 bude od 12:00 hodin probíhat u
hasičské zbrojnice v Pěnčíně prodej vánočních stromků (smrčků a boroviček) za
přijatelné ceny.
ODVOZ POPELNIC
Prosíme majitelé popelnic, kteří chtějí v roce 2018 změnu v odvozu popelnice, tj. četnost
vývozu, přihlášení popelnice nebo velikost nádoby, aby tyto změny nahlásili nejpozději
do středy 14. 12. na OÚ Pěnčín. Platby v hotovosti budou též přijímány pouze do 14.12.
Děkujeme.
Vzhledem k nadcházející topné sezoně si zkontrolujte popel sypaný do popelnice, neboť
ani vlahý popel Vám popeláři nevyvezou z důvodu ochrany vozidla.

DOVOLENÁ
Obecní úřad bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen od 18. 12. 2017 do 3. 1.
2018
Děkujeme za pochopení.
RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD PĚNČÍN OZNAMUJE:
Provozní doba přes vánoční svátky:
23. 12. -26. 12. zavřeno
31. 12. -2. 1. 2018 zavřeno
Kolektiv restaurace přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
Děkujeme Všem za přízeň.
PŘÍSPĚVEK ZŠ A MŠ
Vánoční čas opět nastal. Obě školská zařízení chystají program, který dětem
zpříjemní čekání na Ježíška. Vánoční výzdoba obou budov je již samozřejmostí a stejně
tak je jisté, že se bude konat vánoční besídka s mini jarmarkem. Besídka se uskuteční
12. 12. od 16 hodin v KD v Pěnčíně. Program již pilně nacvičujeme. Děti se svými
učitelkami již také vyrábějí různé drobnosti, které si bude moci zakoupit každý, kdo
chce podpořit kreativitu a šikovnost dětí ze školy i školky. Výtěžek bude použit
k nákupu dalších materiálů, které jsou potřeba k rukodělným činnostem dětí.
V úterý 5. prosince přijde za dětmi Mikuláš. Nepořádníci možná uvidí divou
Lucku, která je prožene proutěným koštětem a možná si i zkusí, co je to pořádný úklid.
Ve škole tento kalendářní rok děti uzavřou předvánočním posezením s bohatým
občerstvením a vzájemným obdarováním se. V MŠ uzavřou rok 2017 posezením s rodiči.
Prázdniny začínají až v sobotu 23. 12. a do školy se děti vrátí ve středu 3. 1. 2018.
A na závěr čtenářům zpravodaje přejí všichni zaměstnanci krásné vánoční svátky
a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ
CVIČENÍ JÓGY pokračuje v pátek 8. prosince v MŠ od 16.30 hodin.
KNIHOVNA bude půjčovat v prosinci tyto středy: 6. 12., 13. 12., 20.12. Půjčovní doba
bude upravena od 14 do 16 hodin.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Starosta obce Pěnčín podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012Sb.o volbě prezidenta
republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin (případné II. kolo volby ve
dnech 26. a 27. ledna 2018)
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu
v Pěnčíně čp. 62 (1. poschodí) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v Albrechticích, Červenici, Kamení, Pěnčíně, Střížovicích, Vitanovicích a Zásadě.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Návrh rozpočtu Obce Pěnčín na rok 2017
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň z nemovitostí
Poplatky
Neinvestiční transfery
Pěstební činnost – les
Kultura
Sportovní zařízení
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní služby obyvatelstvu
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
Příjmy celkem
VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice, doprava
ZŠ a MŠ, PO
Kultura
Sportovní zařízení
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřej. zeleň
Ostatní služby obyvatelstvu
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem

tis.Kč
6485
660
64
123
50
287
13
90
304
430
20
15
13
51
1
8 606
tis.Kč
40
5561
805
693
735
1803
2416
565
90
172
153
165
955
957
4
44
116
15 274

FINANCOVÁNÍ

6 666

Příjmy
tř. 1
tř. 2
tř.3
tř.4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem

tis.Kč
7 209
974
300
123
8 606

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem

tis.Kč
9 774
5 500
15 274

Výdaje
tř. 5
tř. 6

Financování
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