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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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Líbí se nám - Nelíbí se nám
120 let hasièù v Pòovicích
TJ Sokol Pòovice

Slovo starostky
Léta nikomu neubývají, spíše naopak. Pan Luïa Jeliga
oslavil krásné životní jubileum 85 let. I když si celou øadu let užívá
zaslouženého dùchodu, nesložil ruce do klína a dlouhá léta píše
obecní kroniku a zachycuje vše, co se událo v obci. Obìtavì
pracoval v Osvìtové besedì v Pòovicích, nelze nevzpomenout jeho
herecké výkony a režii divadelních kouskù, které nastudoval
s ochotníky. Dalším z koníèkù bylo zpívání v pòovické dechovce.
Pravidelná úterní setkání dùchodcù také organizuje, pøipravuje
program, zájezdy s pomocí své paní Dany Jeligové. Oslavu
narozenin èlenù klubu dùchodcù doprovází s harmonikou
a pìknou písnièkou. Navíc je Luïa kouzelným vypravìèem, když
vzpomíná na mládí na Slovensku, vojanèení v Karlových Varech
a jak se jeho osudem staly Pòovice. Letos však dozrálo jeho
rozhodnutí pøenechat roli kronikáøe a organizaci klubu dùchodcù
svým nástupcùm. Luïo za tvou práci pro obec Ti patøí tisíceré
podìkování .
S úctou starostka

Vyneseno z OÚ
Úèast èlenù zastupitelstva obce na zasedáních:
1x omluveni: H. Koutná, R. Chabièovský, V. Studená

Zprávy výborù
Finanèní výbor
Finanèní výbor ve složení Jana Holínková - pøedseda
výboru, Ing. Radomír Šmoldas - èlen výboru a Radim Jurka - èlen
výboru, v roce 2011 pravidelnì kontroloval hospodaøení s obecním
majetkem a finanèními prostøedky obce, zápisy z jednotlivých
kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláøi Obecního úøadu Pòovice.
Zároveò výbor na zasedáních zastupitelstva pøedkládal èlenùm
zastupitelstva návrhy rozpoètových opatøení ke schválení, tìchto
bylo v roce 2011 celkem 7.
Poslední kontrolou byl zjištìn stav rozpoètových pøíjmù,
výdajù a zùstatku úètu k 31.12.2011, celkové èástky jsou ovlivnìny
výstavbou ÈOV a pøíjmy v roce 2011 po odeètení vlivu pøíjmù
z výstavby kanalizace pøevýšily výdaje o 350.507,- Kè, stav
bìžného úètu k 31.12.2011 èiní 3.445.894,- Kè. Pøi kontrolách
financí nebyly zjištìny žádné známky nehospodárného zacházení.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen
rozpoèet na rok 2012. S tímto byli obèané i ZO seznámeni øádnì,
dle platných zákonù. I když dochází v obci k rozporùm ohlednì
hospodaøení s obecními prostøedky, zastupité i obèané bez
námitek takto sestavený rozpoèet pøijali.
Je samozøejmé, že výstavbou ÈOV je rozpoèet obce velmi
zatížen na dlouho dobu, musí se hledat úspory ve všech oblastech,
aby naše obec bez obtíží tuto investici splatila, toto vyžaduje
trpìlivost a pochopení od všech obèanù. Jen pøipomínáme,
že všechna opatøení a vývoj obcí v dalších letech je ovlivnìn
podmínkami Evropské unie, které musíme nejen respektovat,
ale hlavnì je plnit. Prosíme proto všechny obèany, aby vždy, když
se doslechnete nebo se Vám nebude cokoliv líbit pøi hospodaøení
s obecními penìzi, jste se pøišli sami pøesvìdèit o pravdivosti
"rùzných tvrzení" pøímo na Obecní úøad. Zamezíme tímto mnoha
nepøíjemným situacím, kdy slyšíme ".....oni øíkali, že .....". Dìkuji.
Jana Holínková

Výbor pro školství a sport
Dne 21.1.2012 probìhl 2. roèník Šipkového turnaje
v hospùdce na høišti. Z prvenství v kategorii jednotlivcù se radoval
Antonín Pitek. Kategorii dvojic ovládli Luboš Èunderle ml. a Jakub
Maceják. Zvláštní cena byla udìlena Vlastimilu Téglovi.
Již 4. roèník Valentýnské párty poøádaly naše fotbalistky
10. února v sálku staré školy. Akce byla inspirována filmem
Pomáda. Bìhem veèera probíhaly rùzné soutìže, o kterých
rozhodovala pìtièlenná porota.
Další divácky atraktivní akcí bylo utkání v kopané sehrané
1. dubna mezi ženami a starými pány. Po velkém boji se tentokrát
z vítìzství radovali muži pomìrem 2:0. Utkání za chladného poèasí
øídil Martin Jurka.
Jaroslav Kupec

Výbor pro životní prostøedí

Energie jsou stále dražší

Jak vìtšina obèanù už urèitì slyšela, poslední týdny
vegetaèního klidu bylo využito k pokácení starých, nemocných
a nebezpeèných stromù v naší obci.
Na podnìt od obèanky Pòovic byl pozván odborník
na døeviny - dendrolog, aby posoudil lípy u kostela a stromy
v areálu školy. Pozvaný dendrolog urèil dvì lípy, které byly nahnuté
a vykotlané a tím i pro všechny kolemjdoucí nebezpeèné,
k vykácení. Zbývajícím tøem lípám budou specialistou - lezcem
upraveny koruny a budou proøezány.
Dále byl vykácen poškozený jasan, který rostl u vchodu
do areálu školy a to z dùvodu provozní bezpeènosti ZŒ a MŠ.
K pokácení jsou ještì urèeny vrby z areálu školy, které jsou
pøestárlé a napadené houbami. Protože jsou však již olistìné,
jejich odstranìní se musí posunout na podzim.
Všech tìchto starých krásných stromù je nám líto,
desítky let patøily do naší obce. Mùžeme vás však ujistit, že na jejich
místo budou vysazeny stromy nové.
Vìra Studená

Obec se stala souèástí celonárodního programu
energeticky úsporná obec. V rámci tohoto programu obec zakoupila i pro naše obèany možnost bezplatného energetického
posouzení Vašeho domu. V pøípadì realizace doporuèených
úsporných opatøení získáte pro sebe øadu výhod tohoto programu.
Budete-li mít zájem o návštìvu povìøených pracovníkù,
poskytneme Vám na obecním úøadì kontakt. Ještì jednou
zdùrazòuji, posouzení Vašeho domu je bezplatné.
Obec Pòovice vypsala veøejnou zakázku „Energetické
úspory obec Pòovice”. Pøedmìtem veøejné zakázky je zateplení
obvodových stìn, výmìna oken a dveøí, zateplení stropu, instalace
tepelného zdroje a otopné soustavy, vystavení prùkazu PENB na
budovy v majetku obce (budovy ZŠ a budova OÚ). Dále bude
souèástí plnìní zajištìní služby energetického managementu
po dobu nejménì šesti let na objektech obce Pòovice.
Ze tøí nabídek, které pøišli v øádném termínu vybrala
výbìrová komise 20.4.2012. První budovou, která bude opravena,
bude nová škola.

Sbìr elektroodpadu
Zpìtný odbìr vysloužilých elektrospotøebièù pøedstavuje
nezanedbatelný pøínos pro životní prostøedí. Staré televizory
a monitory mùžete odevzdat 2x roènì pøi sbìru nebezpeèného
odpadu. Pro drobné spotøebièe - notebooky, tiskárny, mobilní
telefony a baterie je umístìn box za dveømi na poštu, který je po
naplnìní odvezen. Naše obec vytøídila loni 14 kg elektrozaøízení.
Elektroodpad rozhodnì nepatøí do sbìrového dvora nebo do
popelnic.
Vy, kteøí jste se již nauèili svìdomitì tøídit odpad, šetøíte
životní prostøedí (nižší spotøeba energie, surovin, menì emisí
do ovzduší, vody a uložení odpadu na skládky).

ZŠ a MŠ Pòovice
Obec Pòovice (zøizovatel základní a mateøské školy)
vyhlásila dle zákona konkurz na obsazení místa øeditele ZŠ a MŠ.
Na první schùzce konkurzní komise byly otevøeny obálky a všech
šest zájemcù bude svoji vizi obhajovat na konkurzu 7. kvìtna.
O vítìzi konkurzu budete informováni na stránkách obce.
Souèasnì rozhodnutím zastupitelstva obce budou
prostory ze staré školy, které užívala škola (družina, jídelna
s výdejnou) pøestìhovány do nové školy. Žáci ubývají a obec kromì
provozu pøispívá i na mzdy uèitelù. Na rok 2012 -2013 se vyšplhala
požadovaná èástka na 3.250.000 Kè.

Aktuálnì z èinnosti obce
•
šíøící se zvìsti okolo využití oploceného pozemku proti
družstvu. Majitel pozemku má Odborem výstavby Mìstského
úøadu v Litovli povoleno oplocení pozemku, pøípadnì stavbu
bez základù k zemìdìlským úèelùm,
•
dùvodem pøekopu silnice III/44621 smìr Dìtøichov
je propadlý dešový kanál v majetku obce, oprava nás dosud stála
36.217,- Kè.

Co si myslí psí dušièka?

Líbí se nám

Proè mne ten mùj páníèek vodí každý den cestou ke høišti
a nechá mì vykonat potøebu do trávy u parku, pod keøe zlatého
deštì, pod okny Lukešových, na bøehu pod školním høištìm,
u tenisového kurtu. Vždycky doufám, že to uklidí. Já bych radìji to
své psí hovínko nechal ležet nìkde na poli èi u polní cesty. Stydím
se, když vidím, jak muži se sekaèkou nebo køovinoøezem rozmetají
ty mé výkaly široko daleko. Proè, mùj pane, neuklidíš každé ráno tu
mou hromádku èi hromadu, abych se za tebe nemusel
stydìt?????
Tvùj psí miláèek

1.
Spoluobèané, kteøí vìnovali pozornost údržbì chodníkù
pøed domky, když bylo nutné odklízet napadaný sníh. Není v našich
silách odklidit padající sníh ihned. Dìkujeme za Váš vstøícný
pøístup a vážíme si Vaší pomoci.
2.
Podìkování také všem, kteøí uklízejí s pøicházejícím jarem
a starají se o své pøedzahrádky a místa, která již patøí obci.
3.
Zájem pana Jana Štábla o zeleò v obci - sázení stromkù.

Velikonoce
Klapaèù a hrkaèù opìt ubylo. Prùvod klapaèù byl letos tak
málo poèetný, že klapat musela i dìvèata.
Na druhé stranì však více zdobíte své pøedzahrádky
a dveøe èi branky. Podívejte se na krásnou výzdobu z bytovek.

Pokyny pro uživatele
èerpací stanice tlakové kanalizace
Každý uživatel èerpací stanice tlakové kanalizace je povinen
øídit se tìmito pokyny:
• do ÈS lze vypouštìt pouze odpadní vody z kuchynì, WC,
koupelny a prádelny
• do ÈS nelze vypouštìt napø. dešové vody, odvodnìní
venkovních ploch, teras atd.
• do kanalizace nepatøí:
- kamení, štìrk, písek, kovové pøedmìty
- rostlinné tuky, živoèišné tuky, oleje
- veškeré chemické látky - øedidla, barvy, jedy, kyseliny
- vlhèené ubrousky, textilie, silonové punèochy,
papírové ubrousky, hygienické vložky, tampony apod.
- uhynulá zvíøata, zbytky jídel, kosti
• uživatel je povinen provádìt pravidelné èištìní prostoru ÈS,
a to zejména stìn, ovládacích prvkù hladin, èerpadel ostøíkáním
proudem vody 2-4x roènì
• v pøípadì silného zneèištìní nebo poruchy neprodlenì informujte provozovatele kanalizace
• uživatel nesmí vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických
zaøízení (možnost nákazy a úrazu el. proude)
• uživatel je povinen zabezpeèit poklop proti otevøení (zamezení
pádu dítìte na jiných osob). Je nutné zachovat snadný pøístup
do ÈS (na poklopu nesmí ležet tìžká bøemena).
Pokud bude závada na technologickém zaøízení
zpùsobena nedodržením výše uvedených pokynù, nejedná se
o opravu na náklady provozovatele, ale o opravu za úhradu.
Pokud v nemovitosti nemáte nikoho, kdo by Vám toto
èištìní mohl provést (napø. samotné ženy èi dùchodci), domluvte
se telefonicky s J. Èunderlem, on k Vám pøijede a prostor jímky
zkontroluje a ostøíká. Kontakt: Jaroslav Èunderle, 732 804 273.

Narodili se
Miroslav Toegel

Václav Pavelka

Vojtìch Pechr

Oslavili životní jubileum
85 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Alenka Dundálková, Luïa Jeliga, Vlasta Elefantová
Marie Štáblová
Stanislav Štábl
Eliška Štáblová, Blažena Vysoudilová, Zdenìk Jašek
Marie Vrbová, Erika Nováková, Karel Švancer,
Vlasta Štáblová
Václav Macháèek, Božena Knappová, František Hrubý
Miroslav Novák, Jarmila Èunderlová

Opustili nás
Albín Svozil

Antonín Aujeský

Oldøich Prachaø

Nelíbí se nám
Stav autobusové èekárny, kterou zdobí od záøí práce žákù
ZŠ a nové osvìtlení. Nahlédnìte pøíležitostnì, jak malba vypadá po
8 mìsících a kdo ji hojnì užívá. Možná tam uvidíte Vaše ratolesti.

120 let hasièù v Pòovicích

TJ Sokol Pòovice • Fotbal

5. záøí 1892 - 5. záøí 2012

Pòovice IV.B 2012

Výpis z „Hasièské kroniky“vydané roku 1898, která je majetkem
pana Kvìtoslava Èerného.

Sbor hasièský v Piòovicích
Obec Piòovice èítá 122 domovních èísel, z nichž 91 kryto
kamenem a 31 dochem a 840 katolických Èechù. Obyvatelstvo
zabývá se výhradnì rolnictvím. Obec leží 6 km 200 m v severovýchodním cípu hejtmanství Litovelského a 8 km v jihovýchodním
cípu soudního okresu Unèovského. Rozkládá se po obou bøezích
øeky Oskavy a okresní silnice z Unèova do Olomouce v rozsáhlé
rovinì „Hané” mezi mìsty Litovlí, Unèovem, Šternberkem
a Olomoucí.
V místì jest kostel, fara, trojtøídní škola, válcový mlýn
a 15 minut na sever rozprostírá se jeden z nejvìtších dvorù
„Papùvka”, zvaný knížete Jana z Lichtensteina.
Zakladatelem sboru hasièského bylo pøedstavenstvo
obce za souhlasu obecního výboru. Téhož èasu byl starostou obce
p. Josef Škoda, rolník a radními pp. Antonín Pec, domkaø, Ondøej
Chabièovský, rolník a kupec, Aug. Èundrle, domkaø. Tito dali
najevo pøízeò svou sboru všemožnou podporu, hlavnì postavením
(nákladem 1000 zl.) hasièské zbrojnice a strážnice. Na základì
schválených stanov ze dne 15. srpna 1892 è. 27867 zapoèal sbor
svou èinnostr první velkou hromadou dne 5. záøí 1892. Prvním
pøedsedou byl p. Ferd. Schubert nar. dne 24. èervna v Úsovì
na Moravì. Studoval nižší reálku v Unèovì, vyšší hospodáøskou
školu. Od r. 1883 byl pojízdným pøi knížecím dvoøe v Uh. Ostrovu
a od r.1883 jest nájemníkem knížecího dvora „ Papùvka.Co
posluchaè hospodáøské školy byl podvelitelem hasièského sboru
téhož ústavu.
Prvním velitelem byl p. Josef Žák, nar. dne 14. záøí 1851
v Blátovì na Mirovì. Odbyl 3. a 4. tøídu hlavní školy v Mor. Tøebové,
nižší reálku a uèitelský ústav v Olomouci. Od listopadu 1871
do èervna 1874 poduèiteloval. Od bøezna 1884 jest naduèitelem
v Pòovicích. Èinnost hasièskou zapoèal co spoluzakladatel a velitel
sboru ve Velkém Rájci. Od 5. záøí 1892 jest velitelem sboru
v Piòovicích. Prvním jednatelem byl p. František Obora, rolník
a kupec v Piòovicích nar. 24. srpna 1850 v Piòovicích.
Nyní (1898) je pøedsedou Ferd. Schubert, nájemník
knížecího dvoru, náèelník a jednatel Josef Žák, naduèitel. Nynìjší
èlenové jsou (r.1898): Josef Škoda, František Èerný, Jan
Taichman, František Tegl, Antonín Jašek, Alois Kohler, Karel
Èepièka, Radimil Krejèí, František Dostál, Augustin Kubín, Jan
Procházka, Karel Brauner, František Obora, Florian Škoda,
František Jašek, František Štancl, Josef Jašek, František Jašek,
Josef Kohler, František Schon, František Klain, Josef Kohler, Jan
Bajer, Alois Muksche, Leopold Raimer, Karel Tomandl, Alois
Èundrele, Jan Kráèmar, Josef Èundrele, Vilem Taichman, Josef
Jahn, Štìpán Taichman, Ferdinand Laml, Josef Filip, František
Knap, František Lukeš, Jakub Scheibert, František Švancr, Jan Kux,
Karel Èundrele, Ant. Chabièovský, Ant. Dubový, František Obšil,
František Straka, Antonín Jašek, Karel Èundrle, Josef Peøina,
Antonín Teichman, Augustin Èundrle, Hynek Èundrle, Josef Štábl,
František Dolák.
Sbor má jednoproudní ètyøhlavou sací støíkaèku,
dvouproudní pøístroj s jedním kohoutem, 6 m savic (3 oddìl.),
164 m (7 oddìl.) tlakových hadic a jiné náøadí asi v úhrnné cenì
1930 zlatých.
Po dobu svého trvání (1982-1989) má 10 požárù.

8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.6.
26.5.
3.6.
10.6.
17.6.

16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
15.00
16.30
16.30
16.30

Pòovice
Štìpánov B
Pòovice
VOLNO
Pòovice
Slatinice B
Pòovice
Králová
Pòovice
Hnojice
Pòovice

Nedvìzí B
Pòovice
Luká
Drahanovice
Pòovice
Støelice B
Pòovice
Olešnice
Pòovice
Mladeè

údaje jsou informativní a mohou se bìhem soutìže mìnit
- aktuálnì v tisku Olomoucký deník a na www.ofso.cz
Domácí oddíl usiluje o postup do vyšší tøídy, tomu
odpovídá také postavení v tabulce, ovšem postoupit chtìjí také
vedoucí Drahanovice, které hrají „domácí” utkání na høišti
ve Slatinicích z dùvodù obnovy hrací plochy (nová tráva a závlaha)
a také Olešnice má vyšší cíle, høištì tam dosahuje kvalitou krajské
soutìže a hráèsky spolupracuje s nedalekým Bouzovem. Domácí
Sokol Pòovice èeká na klopýtnutí tìchto soupeøù, snaží se držet
krok a v každém utkání bodovat.
Pøijïte se podívat, fandit nebo jen posedìt i s dìtmi
na høištì za školou, obèerstvení je pøipraveno od 15.00 hodin
dennì.

