NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

PROSINEC 2018
Vážení spoluobčané,
nadešel čas adventu, máme za sebou rozsvícení vánočního stromku
spojené s nadílkou Mikuláše. Počasí se na tyto akce umoudřilo a pomalu se
dostáváme do předvánočního shonu. Snad se dočkáme v rozumné míře i té
sněhové nadílky.
Co se týká dění v obci, tak v minulém týdnu jsme jako obec převzali
klíče od bytu na krámem . Nyní budou na pořadu jednání o sepsání smluv
ohledně pronájmů těchto prostor. Pro příští rok je třeba připravit
projektové dokumentace na plánované investiční akce a s tím spojené
naplánování rozpočtu na příští rok. Tímto skončí letošní osmičkový rok
plný oslav konaných ve všech koutech naší republiky.
V tomto posledním měsíci vám přeji hlavně těm starším příjemné
prožití vánočních svátků ve zdraví, pohodě a těm mladším bohatého Ježíška
s nadílkou sněhu.
Karel Bičík, starosta

NAŠI JUBILANTI
91 let paní Běla Hobelantová
75 let paní Thořová Eva
65 let pan Škréta Čestmír
60 let pan Houda Vladimír
50 let pan Bárta Jaroslav
50 let pan Švancar Stanislav
50 let paní Müllerová Jana
Upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše dobré, klid, pohodu,
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
PÁ 7. 12.
taneční-věneček
ÚT 11. 12.
vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ
ČT 13. 12.
ÚSP Kurovodice
NE 16. 12.
profilový večer ILMA

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SDH PĚNČÍN
Výbor SDH Pěnčín srdečně zve členy a příznivce sboru na výroční valnou
hromadu, která se koná v pátek dne 14. 12. 2018 na hřišti v klubovně TJ
Sokol Pěnčín od 18:00 hodin.
Na programu jsou zprávy o činnosti a hospodaření sboru v letošním roce, a
také schválení plánu činnosti pro příští rok. Po skončení oficiálního
programu bude připraveno občerstvení a volná zábava.
S touto pozvánkou by Vás vedoucí mladých hasičů rádi informovali, že nám
začala běžecká sezóna 2018/2019 a děti mají za sebou závod požárnické
všestrannosti, který se uskutečnil v neděli dne 04. 11. 2018 v Paceřicích.
Starší děti si do jarního kola vybojovali krásné 2. místo a družstvo mladších
začne na jaře s 1. místem. I loňská sezóna se nám vydařila, více informací se
však dozvíte na valné hromadě, tak se přijďte podívat. Všichni občané jsou
srdečně zváni.
Výbor SDH Pěnčín
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
které se uskuteční ve čtvrtek 13. 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.
2019, plán investičních akcí na r. 2019, různé, diskuse, usnesení.
PLATBA POPLATKŮ V LETOŠNÍM ROCE
Upozorňujeme na platbu za odvoz popelnice a zároveň žádáme poslední
dlužníky o úhradu nejpozději do 12. prosince.
Číslo účtu obce: 984857399/0800.
ODVOZ POPELNIC
Prosíme majitelé popelnic, kteří chtějí v roce 2019 změnu v odvozu
popelnice, tj. četnost vývozu, přihlášení popelnice nebo velikost nádoby, aby
tyto změny nahlásili nejpozději do středy 12. 12. na OÚ Pěnčín.
Platby v hotovosti budou též přijímány pouze do 12.12.
Děkujeme.
RESTAURACE „NA TRESTNÝ“ KD PĚNČÍN OZNAMUJE:
Provozní doba přes vánoční svátky:
Do 22. 12. standartní otevírací doba
23. 12 . neděle - 27. 12. čtvrtek ZAVŘENO
28. 12. pátek 18- 24hod.
29. 12. sobota 18- 24 hod ? - Silvestr před silvestrem,
30.12. - 2. 1. 2019 ZAVŘENO
Kolektiv restaurace přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok 2019.
Děkujeme Všem za přízeň.

OZNÁMENÍ
Prodejna COOP v Pěnčíně oznamuje, že v sobotu 22. 12. 2018 bude
otevřeno do 16:00 hodin a v neděli 23. 12. 2018 bude otevřeno do 11:00
hodin.
Přijímány jsou vánoční objednávky.

PŘÍSPĚVEK ZŠ A MŠ
Přípravy na Vánoce a další svátky se staly opět součástí našich životů.
Není tomu jinak ani v našich školských zařízeních. Nacvičování na školní
besídku je již v plném proudu a stejně tak i výroba drobností na
minijarmark. Obojí připravujeme v KD v Pěnčíně na 11. 12. od 16 hodin.
Na všechny naše příznivce se již těšíme a doufáme, že podpořit naše žáky i
školáčky přijde co nejvíce diváků.
Kromě této akce určitě navštíví děti z obou školských zařízení
Mikuláš s čertem i andělem, a také čekáme na návštěvu svaté Lucie. Ježíšek
do školy přijde již 21. prosince, kdy se děti ve škole rozloučí s kalendářním
rokem 2018 a odejdou na prázdniny. Ve škole se sejdou až v novém roce
2019. V MŠ se se starým rokem rozloučí nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří
se v MŠ sejdou v příjemném prostředí u bohatého občerstvení a při veselé
zábavě.
V tomto školním roce jsme opět prožili s dětmi mnoho příjemných
chvil, Na nějaké to zlobení raději zapomeneme. Dětem jsme se snažili jejich
pobyt ve škole i školce co nejvíce zpříjemnit různými mimoškolními
akcemi. Při naší činnosti jsme udělali i několik dobrých skutků, kdy jsme
nákupem drobností podpořili např. fond Sidus, Paprsek, a Skutky naděje.
Sběrem zátek od PET lahví i některé jedince, kteří potřebují podporu ve
svých handicapech.
Myslím, že v rámci našich možností jsme prožili rok úspěšně.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim příznivcům za podporu a
popřát, mnoho pohody a spokojenosti v této sváteční době.
Zároveň děkuji zaměstnancům a zastupitelům obce, kteří naše školská
zařízení podporují a pomáhají nám ve všem, co je třeba.
Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

CVIČENÍ JÓGY pokračuje ve čtvrtek 6. prosince v MŠ od 16.30 hodin
KNIHOVNA bude v prosinci a v lednu otevřena každou středu od 14 do 16
hodin.

Návrh rozpočtu Obce Pěnčín na rok 2019
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň z nemovitostí
Poplatky
Neinvestiční transfery
Pěstební činnost
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

tis.Kč
7 505
650
74
135
150
314
13
90
33
430
20
15
20
51
1
9 501

Příjmy
tř.1 Daňové příjmy
tř.2 Nedaňové příjmy
tř.3 Kapitálové příjmy
tř.4 Přijaté transfery
Celkem

tis.Kč
8 229
1 132
5
135
9 501

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 veř.zeleň
Ostatní služby obyvatelstvu
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem

tis.Kč
95
7 213
805
2 618
749
1 520
2 682
595
110
207
190
175
1 075
958
4
44
128
19 168

Výdaje
tř.5 Běžné výdaje
tř 6 Kapitálové výdaje
Celkem

tis.Kč
11 891
7 277
19 168

FINANCOVÁNÍ

9 667
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