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Slovo starosty
k bio odpadům
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí zdarma kompostéry na
zpracování bio odpadu (biopopelnice jsou již všechny vydány), tak
abychom obec zbavili těchto a podobných nevzhledných „hromad
a hromádek“.

Společenská kronika
Oslavenci – červenec:
Pecová Anna
Ostravský Bořivoj
Filip Oldřich
Jarmar Alois

Oslavenci – srpen:
Jašek Oto
Klosa Jan
Bučková Emília
Jureček Jiří
Štábl Miloslav

Oslavenci – září:
Chabičovská Drahomíra
Vyhnánková Anežka
Zink Jaroslav
k lokalitě Lhotiska
V dubnu byla provedena úprava části valu tak, aby lépe odpovídala požadavkům občanů. Současně probíhá úprava výměr stavebních parcel u valu. Pozemky se zmenší o část pod valem (tato
část zůstane v majetku obce) a takto upravené parcely budou po
znaleckém ocenění nabídnuty k prodeji. Menší zdržení má příprava
výstavby plynovodních přípojek pro celou lokalitu z důvodu nedostatečné kapacity přívodního plynovodu k lokalitě. Přívod plynu se
bude neplánovaně navyšovat rekonstrukcí stávajícího přívodního
potrubí. Na úpravy lokality již zareagovali čápi, kteří vyhlíží budoucí
obyvatele…
Radovan Štábl,
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Rybářská brigáda
V sobotu 14. 5. 2016 se konala rybářská brigáda. Bratři Jaroslav a Václav Ambrozkovi vyrobili velmi pěkné lavičky z přírodního
materiálu na posezení k rybníku, a tak je rybáři usazovali na svá
místa. Svým provedením krásně zapadnou do přírody a na místo
vznikající oázy klidu. Všem patří poděkování.
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Fotovýstava
V rámci květnových oslav proběhla i fotovýstava pňovických
občanů, která se vydařila. Sešlo se 90 fotografií. Zahájení vernisáže se ujal pan starosta R. Štábl a poděkoval především hlavním
organizátorům P. Čunderlovi st. a J. Petrášovi za přípravu této akce.
Svojí návštěvou tuto výstavu poctil i známý fotograf pan Jindřich
Štreit. Výstavu kladně hodnotil a doporučil v této fotografické činnosti pokračovat i příští rok.
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Oslavy osvobození
Oslavy 71. výročí osvobození obce se uskutečnily v pátek 6. května. Po hymnách u rodného domu pplk. in memoriam Václava Obšila
odešel průvod za doprovodu místní dechovky, doprovázen historickými motocykly z II. svět. války k pomníku, kde byly položeny věnce
k uctění památky padlých. Vzpomínkovou řeč pronesl pan starosta
R. Štábl. Poté oslavy pokračovaly v místním parku, kde k poslechu
hrála Dechová hudba Pňovice a děti se mohly projet historickými
motorkami. Májové oslavy byly zakončeny ohňostrojem.
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Vítání občánků
Po několika letech opět obecní úřad obnovil tradici vítání občánků. V pátek 13. května se sešlo na sálku 15 občánků z roku 2015
s rodinnými příslušníky. Po milém vystoupení děvčat ze základní
školy pod vedením R. Štěpánové a úvodních slovech pana starosty
byly dětem předány pamětní listy a malý dárek na památku.
Vítání občánků – seznam zúčastněných
Lukáš VRBA
Pavla VALOVIČOVÁ
Josef DANIELČÍK
Vojtěch SVOBODA
Dušan FOLTÝN
Viktor ZAPLETAL
Metoděj MLČOCH
Nina VYSOUDILOVÁ
Markéta KUBÍČKOVÁ
Natálie MRÁZKOVÁ
Radovan POLZER
Adéla KŘUPKOVÁ
Filip ČERNÝ
Frederik MACEK
Eliška HAICOVÁ
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Pálení čarodějnic
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