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Naše motto:
Co se Vám líbí, sdìlte svým sousedùm.
Co se Vám nelíbí, sdìlte nám - jsme tady pro Vás.
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Slovo starostky
Krajský úøad Olomouckého kraje plánuje rekonstrukci
silnice II/446 (prùtah obcí). V plánu je oprava celé silnice až na
køižovatku do Žerotína. Zcela nové budou také mosty. Projektanti
z Brna jednají s øadou našich obèanù, jichž se stavba dotkne
majetkovì. Øada z Vás má totiž èást pozemku pod stávajícími
chodníky a je nezbytné podepsat smlouvu o právu provést stavbu.
V nìkolika pøípadech mají obèané dokonce pozemek pod silnicí.
Jednání s obèany však byla v nìkolika pøípadech neúspìšná.
Stavba z dùvodu nepodepsání smluv se zatím odkládá. Doufejme,
že nepochopení situace nás nepøipraví o mnoho milionù korun, kraj
opraví jinou silnici a u nás se budou opìt na jaøe opravovat výtluky.

Vyneseno z OÚ
Úèast èlenù zastupitelstva obce na zasedáních:
1x omluveni: L. Èunderle, J. Kupec
2x omluvena: H. Koutná, V. Studená

Zprávy výborù
Finanèní výbor
Finanèní výbor je nyní ve složení: Jana Holínková pøedseda výboru, Ing. Radomír Šmoldas a Radim Jurka - èlenové
výboru. Pøi pravidelných schùzkách jsou kontrolovány veškeré
pohyby financí na úètech obce, vèetnì dokladù, a pøedkládány
schválení zastupitelstvu. Pøi kontrolách nebyly zjištìny žádné
chyby v hospodaøení. Výsledek hospodaøení roku 2010, rozpoèet
2011 a 4 rozpoètová opatøení jsou k nahlédnutí v kanceláøi OÚ.
Celý rozpoèet je nyní zatížen výstavbou kanalizace a ÈOV.
Stavba je financována pomoci úvìrù obce a státních dotací.
Doufáme, že nevzniknou žádné nesrovnalosti a dotace budou
vyèerpány dle finanèního plánu celé stavby. Pokud by došlo
k velkému èasovému prodlení nìkterých prací èi porušení
stanovených pravidel èerpání dotace, obec by se dostala do
finanèní tísnì. Tato skuteènost je v souèasné dobì v rukou obèanù
naší obce. Prosíme proto obèany o dùkladné uvážení každého
kroku, který by vedl ke zpoždìní pøi dokonèení celé akce.
Jana Holínková

Výbor pro životní prostøedí
Pokud byste chtìli vidìt zajímavé rostliny nebo upravené
zahrádky, nemusíte jezdit do zahranièí èi na zahradnické výstavy.
Dnes už i na venkovì vidíme krásnou výsadbu a pøedzahrádky
osázené netradièními rostlinami. I v naší obci se vìtšina spoluobèanù s láskou stará o okolí svého obydlí. Nìkteøí vyznávají
tradièní úpravu zahrádek a oken, jiní mají rádi trochu exotiky.
V loòském roce probìhl první roèník naší soutìže
o nejhezèí okno, balkon, pøedzahrádku. Chválíme všechny loòské
vítìze, kteøí mají pøed domy hezky upraveno. V letošním roce
po kanalizaci jsme se zamìøili na celkový vzhled a èistotu okolí
domu. Odmìnu 300,- Kè za splnìní tìchto kriterií si zaslouží tito
obyvatelé naší vesnice: Zdeòka Štrublová, Hana Benešová, Pavel
Èunderle st., Olga Dubová, Vlasta Vyroubalová. Zvláštní
odmìnu 500,- Kè obdrží Jakub Reimer za to, jak si velkolepì
dokázal poradit s rozkopaným pozemkem po budování kanalizace.
Všem ocenìným blahopøejeme.
Slavnostní vyhlášení a pøedání odmìn vítìzùm
probìhne pøi oslavì svatováclavských hodù.
Vìra Studená

Výbor pro školství a sport
Dne 29.7. probìhl 8. roèník v malé kopané „O pohár
starostky obce” mezi vdanými a svobodnými ženami. Letos
zvítìzily vdané 1:0. Vítìznou branku vstøelila R. Jarmarová.
Rozhodèím utkání byl T. Vrba. Stav série po 8. roèníku je 5:3 pro
vdané.
Dne 15.8. se uskuteènilo pøátelské derby mezi ženami
Pòovic a Strukova. Po vyrovnaném výkonu skonèilo utkání
spravedlivou remízou 2:2. Dalším programem nedìlního
odpoledne byl zápas mezi starými pány a A mužstvem TJ Sokol.
Utkání opìt skonèilo nerozhodným výsledkem 2:2. V obou
sportovních kláních nebyl rozhodující výsledek, ale pobavení
všech zúèastnìných i divákù.
Jaroslav Kupec

Z èinnosti obce
Kanalizace
Dovolte nám sdìlit pár slov ke kanalizaci. V dobì, kdy
ètete toto vydání „ Hanáka”, je pøipojeno na tlakovou kanalizaci cca
180 domù z celkového poètu 260. Je tedy zøejmé, že 80 domácností doposud napojeno není. Další možností je, že tyto
domácnosti napojeny jsou, ale bohužel tuto skuteènost nedaly
na vìdomí obci. Pokud jste již napojeni, laskavì nám to oznamte.
A nyní pár slov k majitelùm nemovitostí, které nejsou
dosud napojeny na tlakovou kanalizaci v obci. Prostøednictvím
letákù a také hlášení obecního rozhlasu jste byli vyzváni k napojení
na tlakovou kanalizaci do 1.7.2011. Dle našeho názoru tato lhùta
byla dostateèná. Byli jste rovnìž informováni, že od tohoto data
bude vybíráno stoèné. Domácnosti, které tedy dosud nejsou
napojené, budou vyzvány po skonèení III. ètvrtletí k doložení
zpùsobu nakládání s odpadními vodami. Bude nutné doložit
nakládání s odpadními vodami minimálnì v množství, které
domácnost èerpala z VHS Èerlinka. Pro bezproblémové využívání
služeb obce spoèívající v odkanalizování domácnosti je také nutné
co nejdøíve podepsat a vrátit na obec „Smlouvu o odvádìní
odpadních vod”.
A nyní pár slov k cenì. Urèitì je Vám známo, že cena byla
stanovena na 46,- Kè za 1m3 odpadní vody. I nám se zdá tato cena
neúmìrnì vysoká, ale její výši nestanovilo zastupitelstvo obce.
Tato cena vyplynula z finanèní analýzy stanovené poskytovatelem
dotace, což je „Státní fond životního prostøedí” a bohužel je pro nás
závazná. Obec žádala o snížení této èástky s odùvodnìním na výši
poplatkù v okolních obcích. Pøestože od odeslání naší žádosti
uplynuly tøi mìsíce, do dnešního dne nám nebyla zaslána odpovìï.
Zpùsob zjištìní množství odpadní vody byl zvolen na
základì ankety v naší obci. Sami obèané si vybrali možnost
zjišování množství odpadní vody na domácnost dle odebraného
množství vody od spoleènosti Èerlinka. Množství odebrané pitné
vody, která nepùjde k odkanalizování, nebude zohledòováno,
protože ho nelze odpovìdnì kvantifikovat dle jednotlivých
domácností.
Platba stoèného bude mít oproti platbì vodného
tøímìsíèní zpoždìní. V mìsíci øíjnu budeme znát množství
odebrané vody dle jednotlivých domácností za III. ètvrtletí roku
2011. Obèané tedy budou mít èas zaplatit III. ètvrtletí do
31.12.2011. V lednu 2012 budeme znát spotøebu za IV. ètvrtletí
2011. Platba tedy bude do 31.3.2012 atd.

Rekonstrukce veøejného osvìtlení
Jistì jste si všimli, že v tìchto dnech probíhá
rekonstrukce veøejného osvìtlení (VO) v naší obci. V posledních
letech se nám množily pøípady èastých poruch stávajícího
zastaralého VO ze sedmdesátých let. Tyto poruchy nám všem
ztrpèovali život a samozøejmì jejich opravy stály nemalé finanèní
prostøedky obce. Finanènì nebylo možné bezprostøednì reagovat
na každou vzniklou závadu VO z dùvodu pøistavení vysokozdvižné
plošiny. Následné opravy pak probíhaly, až pøi jejich kumulaci
v jeden servisní den. Docházelo k velice nepøíjemným situacím,
kdy nìkteré lampy nesvítily nìkolik dní nebo i týdnù. Z tìchto výše
popsaných dùvodù jsme se rozhodli zažádat o dotace z POV
(Program obnovy vesnice) a z naší vypracovanou žádostí jsme
uspìli. Celková cena získané dotace èiní 375 tis. Kè. Tyto získané
dotace jsou 50% z celkové ceny opravy VO. Druhá polovina je
hrazena z obecního rozpoètu. V rozpoètu byly tyto finanèní
prostøedky vyèlenìny. Provedli jsme výbìrové øízení, do kterého se
pøihlásilo pìt firem. Pìtièlenná výbìrová komise zvolila vítìze,
dodavatelem opravy VO je firma Elektromontáže Vavrda ze Støelic.

Pøi opravì VO došlo k demontáži nevzhledných výložníkù
ze stávajících sloupù. Nové moderní osvìtlení (typ ASTRA 1,
ASTRA 2) se montuje pøímo na „tìlo” sloupu. Tím jme docílili
snížení celkové výšky svítidel a to pøi snížení odbìru a zvýšení
svítivosti VO znamená celkovou úsporu více jak 50% finanèních
nákladù obce na el. energii. Následné opravy a výmìny žárovek
budou probíhat bez použití plošiny tzn. ménì nákladù na opravy
a vìtší rychlost oprav. Budou osazeny tøi nové rozvodné skøínì VO
s regulací na svìtelná èidla, která budou reagovat na aktuální
svìtelné podmínky. Pøesnìjší regulací zapínání VO ušetøíme
2 hodiny dennì zbyteèného svícení v obci. V koneèném úètování
to znamená více jak 100.000,- Kè úspor v obecní pokladnì roènì.
Pøejme si, a nám toto veøejné osvìtlení slouží ke spokojenosti spoustu let.
Èunderle L.

Škola po prázdninách
V novém školním roce 2011/2012 má škola 91 žákù.
Jsou rozdìleni do 7 tøíd. Do 1. tøídy nastoupilo 6 dìtí, budou spolu
s devíti druháky v jedné tøídì, spojený bude i 3. a 4. roèník.
Od 5. roèníku budou žáci samostatnì. Z okolních obcí nastoupilo
do páté tøídy 13 dìtí spolu s našimi osmi tvoøí nejvìtší tøídu. Stejnì
jako loni zùstává stejné složení pedagogického sboru.
Pod vedením paní vychovatelky Hany Zahradníèkové
zajišuje školní družina i zájmovou èinnost. Zájem dìtí, ale
i dospìlých (a nejenom místních) je pøedevším o práci s pedigem.
Pro žáky podle zájmu budeme otevírat dramatický kroužek,
sportovní aktivity, hru na flétnu.
Z projektu „EU peníze školám”, ve výši asi 700 tis. Kè
realizujeme pøedevším rozvoj ètenáøské a informaèní gramotnosti
formou dìlených hodin na 1. stupni a zavedením pøedmìtu Tvoøivá
dílna na 2. stupni, kde žáci pracují i s grafikou a uèí se vytvoøit
a vydat školní èasopis. Z této èástky jsme provedli výmìnu starších
poèítaèù a rozšíøení na uèebnu s deseti pracovišti. Jedna
z poèítaèových uèeben má i interaktivní tabuli. Nákup
interaktivního projektoru plánujeme i v druhé uèebnì a pokud nám
to finanènì vyjde i v páté tøídì.
Do mateøské školy bylo pøijato 40 dìtí. Dìti pracují ve
dvou oddìleních, druhá tøída mateøské školy byla umístìna
v pøízemí ve tøídì základní školy, byla vybavena novým nábytkem
a hraèkami. Od záøí pracují ve školce tøi uèitelky - novì Renata
Štìpánová a na zástup Darina Nešporová.

Ach ty odpady
Opìt se vracím k problémùm s odpady. Zajisté jste si
již všimli, že kontejnery na tøídìný odpad byly pøemístìny
ze soukromého pozemku k vratùm do dvora obecního úøadu.
Využívejte prosím pøednostnì pytlového sbìru, protože zejména
v létì je spotøeba plastù vyšší a kontejnery jsou velmi rychle plné.
Jejich svoz nelze ovlivnit. Pokud si odvoz dohodneme, tak
mimoøádný potom uhradíme, i když svozové auto nebude plné.
Netøeba pøipomínat, že každý svoz je hrazen z obecních prostøedkù.
Stále však nejsou plastové láhve sešlápnuté a tedy draze pøevážíme
vzduch.
Zastupitelé na svých zasedáních zvažovali další provozování sbìrového dvora, který nás všechny stojí 50.000,- Kè roènì,
tedy 67,- Kè každého z nás. Nakonec zvítìzil názor, že zrušení
sbìrového dvora by bylo krokem zpìt, nebo by patrnì byly
zøizovány nepovolené skládky v lese, na bøezích potokù èi polních
cestách. Budeme-li však promyšlenì tøídit, ušetøíme naše peníze.
V Litovli a okolních mìstech jsou bílé kontejnery, které
sbírají obnošené šatstvo a obuv, jež dále pomáhá tìm
nejpotøebnìjším. Zkuste tedy vyèlenit obleèení, které se chystáte
vyhodit do popelnice, ale mohlo by ještì sloužit.
Tìm, kteøí se již nauèili skuteènì tøídit (a je Vás spousta),
patøí podìkování za kladný pøístup k životnímu prostøedí.

Radarové ukazatele rychlosti

Kulturní akce v mìsíci èerven

Jistì jste si všimli, že na pøíjezdových komunikacích
od Litovle a Šternberka byly instalovány radarové mìøièe rychlosti.
Po dvou mìsících jejich provozu musíme s potìšením konstatovat,
že se jejich hlavnì psychologická funkce v silnièním provozu v obci
projevila kladnì na snižování rychlosti vozidel pøijíždìjících do naší
obce. Máme pøipraveno i jedno stanovištì pro mìøení rychlosti
a to pøed kavárnou Sluneènice, kde se dá tento „radar” operativnì
pøemístit. Cena obou zaøízení, tøí konzol a kamer byla 96 tis. Kè.
Na závìr tohoto èlánku si dovolím poznámku na adresu
všech kritikù na zbyteèné rozhazování obecních penìz. Toto
zaøízení bylo poøízeno z finanèního daru a obecní pokladnu nestálo
ani korunu...

V èervnu se v obci Pòovice uskuteènilo nìkolik kulturních
akcí. Dovolte nám abychom vás seznámili s jejich prùbìhem…

Líbí se nám
1. Pøíkladná péèe TJ SOKOL o stav fotbalového høištì
- vynikající stav.
2. Nápad trenérù F. Podhory a R. Jurky trénovat své fotbalové
nástupce z øad nejmenších.
3. Péèe majitelù rodinných domkù na nové Berounce
o protipovodòový val za jejich pozemky.

Nelíbí se nám

Psí oèi 2011
Dne 18.6. 2011 se uskuteènila charitativní akce pod
názvem Psí oèi 2011, kterou zorganizovali manželé Jana a David
Golíkovi a jejich tým. Úèelem akce bylo
seznámit širokou veøejnost s problémem
opuštìných psù a zároveò vybrat co
nejvíce krmiva a penìz pro Olomoucký
psí útulek. Na programu akce byla mimo
jiné soutìž o nejkrásnìjšího psa Pòovic
a okolí. V èele poroty zasedali herec Jiøí
Krytináø, zpìvák Lešek Semelka, MVDr.
František Král a zástupce obce p. Koutná.
Akce mìla velkou návštìvnost a splnila
svùj úèel.

2. roèník lukostøeleckého turnaje
V sobotu 25.6. 2011 na obecním
høišti probìhl 2. roèník lukostøeleckého
turnaje, který poøádalo obèanské sdružení
Kirri. Soutìž byla rozdìlena do dvou vìkových
kategorií do 18 let a nad 18 let. Turnaje se
zúèastnilo pøes 30 lukostøelcù. Vítìzové
dostali vìcné ceny. Poøadatelé již pøipravují
3. roèník.

1. Neudržované prostranství na návsi pøed prodejnou,
které je soukromým majetkem Miroslava Toegela.
2. Po venèení psù neuklízené exkrementy i na chodnících,
cestì ke høišti a v trávì, kterou seèou pracovníci obce.
Vaše dvorky také zajisté nezdobí neuklizené hromádky.
3. V noci po závodì mopedù rozbité sklo na obecní vývìsce.
Pachatel pøipravil nás všechny o 690,- Kè z obecního rozpoètu.
4. Neutìšený stav autobusové èekárny, kterou zneèišuje nudící se
mládež. Dìti, které rodièe podporují v aktivitách, na zastávce
nenajdete, protože prostì nemají na lotroviny èas.

V nedìli 26.6. 2011 v obecním parku probìhl první
semináø sebeobrany, kterou poøádalo obèanské sdružení Pinute
ve spolupráci s obèanským sdružením Kirri. Na semináøi byli
procvièovány reálné situace sebeobrany pod vedením zkušeného
instruktora.

Narodili se

Obèanské sdružení Kirri o.s. plánuje na podzim tohoto
roku uspoøádat oslavu hodù sv. Václava a noc deskových her
ve staré škole.

Filip Meixner
Barbora Suchá
Melánie Spurná

Lukáš Žižka
Šimon Klein
Adam Novák
Aneta Hájíèková
Zuzana Mokošová

Oslavili životní jubileum
92 let
88 let
85 let
84 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Jaroslav Ambrozek
Marie Žitná
Anna Pecová, Drahomíra Chabièovská
Alenka Dundálková, Luïa Jeliga, Vlasta Elefantová,
Oldøich Vyhnánek
Marie Ostravská, Anežka Vyhnánková
Stanislav Štábl, Jiøina Štáblová, Zdenka Žufanová,
Boøivoj Ostravský, Jan Klosa
Eliška Štáblová, Blažena Vysoudilová, Zdenìk Jašek,
Anna Nováková, Zdeòka Altová
Anna Linhartová, Anna Benková, Marta Mikešová,
Marie Švancerová
Alois Jarmar, Jiøí Jureèek, Miloslav Štábl

První semináø sebeobrany v obci Pòovice

Pøipravuje se v Pòovicích

Pozvánka na koncerty
Kruh pøátel hudby Vás srdeènì zve na zahájení koncertní
sezóny Hudebním festivalem 2011. Vydejte se do sálku staré školy,
kde se koncerty nejèastìji konávají. Zaposlouchejme se do krásné
hudby, opusme na chvíli televizní obrazovku. Srdeèné pozvání
platí pro naše vìrné posluchaèe i pro novì pøíchozí, kteøí mohou
obdivovat vystoupení významných interpretù:
sobota 1. øíjna 2011 v 16 hodin:
Michaela a Ivan Štrausovi - Miroslav Sekera -housle a klavír
sobota 15. øíjna 2011 ve 14 hodin:
Lucie a Martin Sedlákovi - Jiøina Marešová Dvoøáková - housle,
violoncello, varhany
nedìle 30. øíjna 2011 ve 14 hodin:
Marie Fuxová - Štìpán Kos - housle a klavír

Opustili nás
Dobromila Jašková
Veronika Grussová
Dobromila Chabièovská
Vladislav Èunderle
Jiøí Mužík

Františka Mikšová
Jarmila Petøíková
Ing. Ladislav Kusák
Bohumil Èunderle
Pozvánka na Svatováclavské hody je pøílohou tohoto vydání Hanáka.

Otázky a odpovìdi z historie Pòovic
Vážení spoluobèané,
v dnešním èísle „Piòovského Hanáka“ pokraèujeme v rubrice
otázek a odpovìdí z historie naší obce ve spolupráci s kronikáøem
p. Jeligou a p.R. Žufanem, který nám pøispìl nìkolika doplòujícími
pøíspìvky do této rubriky. Jen pøipomenu, že tento seznam vznikl
z otázek pøevážnì mladých spoluobèanù naší obce a my se snažíme
spolu s pamìtníky na tyto otázky najít odpovìdi.
Seznam otázek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolik je obecních kronik a kdy se zaèíná psát první z nich?
Datum založení obce a kdy se traduje první zmínka o obci?
Kdy byla v obci zbudována pùvodní kanalizace?
Kdy bylo založeno družstvo v Pòovicích?
Kdy byla založena Papùvka, proè tento název a kdo ji vlastnil?
Kdy byl postaven kostel, fara a jak se jmenovali faráøi, kteøí
v obci pùsobili?
7. Kdy byl založen obecní høbitov a kde se nacházel pùvodní?
8. Kdy byla postavena „stará“ a „nová“ škola?
9. Kolik bylo v obci spolkù?
10. Kde bylo pùvodní fotbalové høištì?
11. Kdo založil mlékárnu a jak se provozovala?
12. Kdo zbudoval obecní park, k èemu døíve sloužil a jak byl velký?
13. Jak probíhalo osvobozování obce za 2. svìtové války?
14. Kde pramení øeka Oskava?
15. Kde zaèíná potok Hlavnice?
16. Kde zaèíná odvodòovací potok Kluèová?
17. Proè se jmenuje obec Pòovice, když døíve byla
nazývána Piòovice?
18. Kolik mìli Pòovice nejvíce a nejménì obyvatel a kdo je datován
jako nejstarší obèan?
19. Kde se nacházel v obci pivovar?
20. Kdy byla založena osada „Boudy“a k èemu sloužila?
21. Kudy vedlo pùvodní øeèištì øeky Oskavy?
22. Kudy vedla tzv.Troubka a k jakému úèelu byla zbudována?
Otázka è.3:
Kdy byla v obci zbudována pùvodní stará kanalizace?
Odpovìï:
První vìtší úpravou v obci bylo zhotovení kanalizace. Pravdìpodobnì se zaèalo na „Horním konci”, bylo to v roce 1926. Práci
tehdy provedl p.Josef Žatka ze Støenì za 15 tis. korun. V letech
1932 - 1934 pak probìhlo celkové scelení a to stálo celkem
546.398,- Kè. Stát tehdy uhradil z této èástky 218.548,- Kè.
Tyto práce byly zadány firmì „Ing. Vojtìch Koudelka” z Brna.
Souèasnì se postavily dva mosty pøes øeku Oskavu.
Otázka è. 4:
Kdy bylo založeno družstvo v Pòovicích?
Odpovìï:
V roce 1956 založilo prvních 10 èlenù JZD Pòovice. Postupnì
stoupal poèet èlenù až na 120. V roce 1977 bylo Pòovické JZD
pøipojeno k JZD 9. kvìtna v Èervence.
11. srpna 1993 v hostinci u Reimerù odhlasovali všichni pøítomní
èlenové JZD vystoupení pòovické farmy z JZD Èervenka a dále
pokraèovat pod názvem Rolnické
družstvo Pòovice.
Otázka è. 5:
Kdy byla založena Papùvka, proè tento název a kdo ji vlastnil?

Odpovìï:
Za dob Rakouské øíše byl statek (pùvodnì nazývaný Popovice)
jedním z nejvìtších statkù v øíši. Mìl výmìru 336 ha. Byl propachtován E. Schubertovi. Pøi parcelaci získalo 169 rolníkù i v okolních
obcích 165 ha pùdy (z toho pòoviètí rolníci 96,5 ha). Zbytkový
statek o výmìøe 152 ha koupil podnikatel R.Král.
Tolik z nahlédnutí do historie naší obce. Dìkuji všem, kteøí
pøispìli do této zajímavé rubriky a opìt konèíme citátem:
„Pokud chcete vìdìt, co si lidé opravdu myslí, dívejte se spíše na
to, co dìlají, než na to, co øíkají.” - René Descartes.
Èunderle L.

TJ Sokol Pòovice • Fotbal
Stanovisko fotbalového výboru TJ Sokol Pòovice
Rád bych se zde vyjádøil k problému, který tíží všechny
èleny výboru TJ Sokol Pòovice. Nìkteøí naši spoluobèané neustále
kritizují výši finanèního pøíspìvku pro oddíl kopané z rozpoètu
obce Pòovice. Tvrdit, že na „pralesní ligu” jsou to vyhozené peníze,
je holý nesmysl.
Peníze, které dostáváme každoroènì od obce (pro rok
2011 byla odsouhlasena zastupitelstvem èástka 90.000,- Kè),
jsou využity na provoz a údržbu celého sportovního areálu.
Pojïme se spolu podívat podrobnìji na nejdùležitìjší výdaje.
Èástky jednotlivých položek jsou uvedeny v pøibližné výši
za rok: elektøina - 22.000,- Kè, plyn - 24.000,- Kè, voda - 4.500,- Kè,
rekultivace høištì - 14.000,- Kè, materiál na opravu a údržbu 20.000,- Kè, kanalizace - 10.000,- Kè, odmìna hospodáøe 20.000,- Kè, pojištìní budovy - 2.690,- Kè. Tyto výdaje slouží
k tomu, aby areál byl udržován a zvelebován, aby byla zajištìna
funkènost travnatého, ale i šotolinového høištì, šaten, posezení,
klubovny atd...
Oddíl kopané má i další výdaje, které souvisí s úèastí
v regionální soutìži mužù, sem patøí pøedevším tyto výdaje:
startovné - 5.000,- Kè, rozhodèí - 11.000,- Kè, jízdné na zápasy 10.000,- Kè, sportovní potøeby - 8.000,- Kè, odmìna trenéra 12.000,- Kè.
Jak je vidìt, celkové náklady daleko pøevyšují obecní
dotace. Oddíl kopané má samozøejmì další pøíjmy, které již nejsou
tak vysoké, pøedevším je to pøíjem z pronájmu hospody, dále
pøíjem z hodové zábavy, sbìru šrotu, vstupného na domácí zápasy,
hostování hráèù a v neposlední øadì také z dotací olomouckého
kraje a fotbalového svazu. Díky tìmto prostøedkùm jsme si mohli
dovolit (a zároveò v tom chceme pokraèovat i na dále) investovat
do rekonstrukce šaten, které to nutnì potøebují. V roce 2010 došlo
ke kompletní rekonstrukci sprch a rozvodù vody v hodnotì témìø
48.000,- Kè.
V letošním roce již realizujeme výmìnu pìti oken a dvou
vstupních dveøí v šatnách s následným vymalováním v celkové
hodnotì kolem 40.000,- Kè. Plánù je hodnì, penìz už bohužel tolik
není.
Co øíci závìrem? Snahou èlenù výboru TJ Sokol Pòovice
je, aby sportovní areál sloužil všem obèanùm, našim školákùm,
lidem mladým i starším, tedy nejen tìm, kteøí aktivnì sportují,
ale i tìm, kteøí pøišli jen posedìt a odpoèinout si.
Pokud má nìkdo potøebu seznámit se s podrobným
hospodaøením oddílu kopané, jeho pøíjmy a výdaji, vèetnì
daòového pøiznání, rád mu dané informace poskytnu.
Za výbor FO Radim Jurka

