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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
Nejprve mi dovolte, abych podìkovala manželùm Danì
a Luïovi Jeligovým, kteøí dlouhá léta stáli v èele pòovického Klubu
dùchodcù, vymýšleli program, zaøizovali zájezdy, chystali sálek
ve staré škole na pravidelná setkání seniorù. Nyní po dohodì
pøedali pomyslné žezlo paní Hele Motáòové a Vlastì Pechrové.
Vážení Jeligovi, mnohokrát dìkuji za Vaši práci jménem svým
a celého zastupitelstva a Vašim nástupkyním hodnì dobrých
nápadù.
Z funkce øeditelky školy odešla paní Mgr. Jana Krejèí.
Za práci ve škole jí dìkujeme a v osobním životì pøejeme pevné
zdraví, štìstí a životní pohodu.
Rekonstrukce asfaltové silnice v naší obci se snad zahájí
v pøíštím roce. Aèkoliv KÚOK vyèlenil na tuto opravu 30 mil. Kè
na letošní rok, nepodaøilo se kraji vydat právoplatné stavební
povolení (nejasnosti okolo prodeje pozemkù v soukromém
vlastnictví). Doufejme, že peníze se v pøíštím roce najdou, protože
projekt je již pøipraven.
Pøijmìte pozvání na koncerty krásné hudby - program
je vždy na úøední desce, na www stránkách a také vyhlášen
obecním rozhlasem. Zastavte se ve chvatu všedních dnù, nebudete
zklamáni.

Vyneseno z OÚ
Úèast èlenù zastupitelstva obce na zasedáních:
1x omluveni: H. Koutná, J. Kupec, V. Studená, 3x R. Chabièovský

plnì vybavenou, odmítají pøipojení a s tím spojené povinné platby.
Tento problém neustále pøetrvává, chybìjící finance v tìchto
pøípadech budou v budoucnu urèitì v rozpoètu obce chybìt, proto
prosíme, stále ještì bez nìjakých oficiálních postihù, ty, kterých se
to týká, aby sjednali nápravu a na úkor ostatních obèanù obce, kteøí
vše øádnì platí, nezneužívali situaci.
A ještì jedna malá výtka týkající se financí naší obce.
V rozpoètových opatøeních, která pøedkládáme ke schválení
zastupitelstvu obce se již s pravidelností objevují výdaje, dle
našeho názoru zbyteèné a nadstandartní, a to platby za pøestupky.
Jsou to draze hrazené výjezdy policie ÈR k neshodám v domácnostech naší obce. Tyto peníze by se daly urèitì využít mnohem lépe.
Jana Holínková

Výbor pro školství a sport
Dne 25. 8. 2012 se uskuteènil na místním høišti kopané
,,Den spolkù“. Tento projekt byl realizován Svazkem obcí mikroregionu Unièovsko s finanèní podporou Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova a poøadatelem Obecním úøadem
Pòovice. Po celé odpoledne probíhaly rùzná sportovní klání
jednotlivých spolkù, napøíklad fotbalový zápas benjamínkù,
fotbalové klání malé kopané Døeváci proti Buldokùm a také naše
ženy sehrály zápas se starými pány. Jako hosté se nám dále
pøedstavili psovodi z Litovle. Velký úspìch sklidilo vystoupení
aerobicu žen. Pìkné odpoledne nám zpestøilo hudební vystoupení
dechové hudby Pòovice a na závìr ukázka hasièské techniky
+ vystoupení SDH Pòovice. Celý den moderoval Dj. Co-Mates
a Dj. Tomáš Tichý. Akce byla zakonèena taneèní diskotékou.
Jaroslav Kupec

Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise se schází ve složení - H. Koutná,
R. Chabièovský, Ing. B. Šimèíková. Komise je pravidelnì povìøována zastupitelstvem obce kontrolami. V loòském roce probìhly
ètyøi provìrky:
- kontrola èerpání pohonných hmot pøi OÚ Pòovice
- kontrola o provedení práce a pracovní èinnosti
- kontrola hospodaøení TJ Sokol Pòovice s pøíspìvkem obce
na rok 2011
- kontrola plnìní usnesení za rok 2011
V letošním roce probìhla jedna kontrola:
- provìrka výbìrového øízení pøi akci energetické úspory obce
V tomto období je KK povìøena kontrolou - náklady na Den spolkù.
Výsledky budou pøedány na pøíštím zasedání zastupitelstva obce.
Hana Koutná

Zprávy výborù

Výbor pro životní prostøedí

Finanèní výbor

Døíve bìžné zvyky, jako vìšení prádla na balkonech nebo
v oknech pomalu mizí a naše okna se stávají oázami krásných
kvìtin. Takové pìstování je ideální zejména pro ty z nás, kteøí
nemají zahrádku, ale chtìjí mít aspoò kousek pøírody dennì
na oèích. V tomto duchu jsme zakládali v naší obci soutìž
„O nejkrásnìjší okno, balkon a pøedzahrádku“. Chtìli jsme v našich
obèanech vzbudit zájem o úpravu okolí svého bydlištì. Zatím tomu
tak bohužel úplnì není. Krásnou výzdobu i výsadbu mají vìtšinou
stále stejní obèané a vítìzové pøedchozích roèníkù. Snažili jsme
se však ocenit i ty, kteøí doposud nebyli vyhodnoceni a tím tak
povzbudit i ostatní. Bohužel, ne všichni berou okolí svého pøíbytku
jako svou vizitku. Proto vìøím, že nás, kteøí peèlivì sekáme trávník

Finanèní výbor ve složení Jana Holínková - pøedseda
výboru, Ing. Radomír Šmoldas - èlen výboru, Radim Jurka - èlen
výboru se v letošním roce sešel celkem 2x ke kontrole hospodaøení
s obecními prostøedky a pøedložil tøi rozpoètová opatøení ke
schválení obecnímu zastupitelstvu. Pøi kontrole nebyly zjištìny
žádné závažné chyby v úèetnictví obce.
Obec je v souèasné dobì zatížena splácením úvìru
zøízeného v souvislosti s výstavbou kanalizace a ÈOV, který je øádnì
splácen a financování ÈOV je dle plánu hrazeno. Je však ještì
nìkolik pøípadù, kdy nejsou obèané napojeni i pøesto, že mají jímku

kolem domu a pìstujeme kvìtiny, a už na parapetech oken nebo
balkonech, a to nejenom pro vlastní potìšení, ale i pro potìchu
kolemjdoucích, bude pøibývat.
Se seznamem obèanù, kteøí byli ocenìni v naší soutìži,
vás seznámíme na vývìsce obecního úøadu v nejbližších dnech.
Vìra Studená

Z èinnosti obce
Pár slov ke kanalizaci
Vážení spoluobèané, provoz tlakové kanalizace v naší
obci byl spuštìn témìø pøed rokem a pùl. Bohužel i k dnešnímu dni
nìkteøí naši spoluobèané svoje nemovitosti ke kanalizaci
nepøipojili. V tìchto pøípadech nám bohužel nezbylo nic jiného než
seznam nenapojených nemovitostí pøedat k øešení na vodoprávní
odbor Mìstského úøadu Litovel. Vlastníci nemovitostí budou
muset doložit, jak nakládají s odpadními vodami. Pøitom množství
vyvážených odpadních vod bude muset odpovídat množství
odebrané vody od spoleènosti Èerlinka. Tento problém budeme
nadále øešit ve spolupráci s Mìstským úøadem Litovel.
Dále Vás prosíme o spolupráci pøi údržbì jímek a èerpadel. Pøi montáži èerpadel do jímek jste byli pracovníky firmy
Presskan upozornìni na nutnost obèasného (nejlépe 1x ètvrtletnì)
opláchnutí èerpadla, èidel snímajících hladiny a stìn jímky.
Pøedejdete tím možným škodám a zároveò prodloužíte životnost
tohoto zaøízení. Chápeme, že odkrytí tìžkého poklopu jímky mùže
být obtížné, zejména pro starší spoluobèany. Požádejte prosím
na obecním úøadì o pomoc. Pracovník obce odpovìdný za práci
ÈOV Vám následnì bude nápomocen.
A nyní pár slov k neplatièùm stoèného. V pøípadì, že jste
se dostali do tíživé finanèní situace, je možné dohodnout na
obecním úøadì splátkový kalendáø. Jestliže neplatíte a nemáte
ani snahu dohodnout se na splátkách, budeme muset celou vìc
øešit exekuènì.
Jan Vrba

Co ale zaujme pøi prvním pohledu na školu? Krásná, bílá,
úplnì nová okna z plastu a pìkné vstupní dveøe do budovy. Celá
škola prokoukla, místnosti a prostory uvnitø se prosvìtlily, tøídy
zkrásnìly a zútulnily se. Dalších úprav se doèkala také kotelna,
staré kotle nahradily moderní a úspornìjší pøístroje. V rámci
tepelných úspor byly také zatepleny stropní podhledy na pùdì.
Díky finanèní podpoøe obce, která nakonec èinila
4.500.000 Kè, práci øemeslníkù a provozních pracovníkù školy
mají tedy naše dìti školu pìknìjší. Celá pøestavba se stihla
v šibenièním termínu letních prázdnin, takže zahájení školního roku
neprobìhlo na staveništi, ale v novì vymalované, opravené škole.
Pøejeme žákùm a jejich rodièùm úspìšný školní rok
2012/2013 a všem dìtem, a se jim v novém prostøedí líbí.
Pro zájemce o prohlídku bude škola otevøena v nedìli 30. záøí 2012
od 9.00 do 12.00 hod.
Mgr. Barbora Macharáèková

Nový stánek v parku
Po nìkolika letech diskusí o využitelnosti obecního parku
ke spokojenosti kulturního vyžití našich obèanù a také rùzné
pøipomínky a námitky ze stran poøadatelù tìchto kulturních akcí,
vznikla potøeba poøízení dalšího prodejního stánku v prostorách
parku. Proto zastupitelstvo obce pøi sestavování obecního
rozpoètu pamatovalo na tuto žádost a vyèlenilo na ni èástku
100 tisíc korun. Zastupitelstvo posoudilo nabídky a vybralo
nejlevnìjší nabízenou sumu a to firmu p. Veselského z Pòovic,
který tento stánek zhotovil. Koneèná cena zakázky korespondovala
s nabízenou cenou pøi výbìru dodavatele a èinila 96.134 Kè.
Elektroinstalaci provedla firma p. Vavrdy ze Støelic, s níž máme
dlouhodobì dobré zkušenosti a èinila 9.828 Kè. Cenu provedené
elektroinstalace se nám podaøilo také snížit pomocí brigádnicky
provedených výkopových prací Bulldogs Pòovice. Kluci dìkujeme.

Pòovická škola v novém
Když si o letních prázdninách žáci pòovické školy užívali
zaslouženého volna, v budovì „nové“ školy se pilnì pracovalo,
protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce.
Prostory dvou uèeben v pøízemí školy se promìnily
na jídelnu a výdejnu stravy. Tato zmìna škole pøinesla øadu výhod,
hlavnì odpadlo nešikovné umístìní jídelny v patøe a úmorné
pøecházení strávníkù mezi školními budovami.

Ještì si dovolím jednu jízlivou poznámku, která se netýká
jen obecního parku. Stále se potýkáme s vandalismem, který
poškozuje nejenom zaøízení parku, ale i jiných staveb v naší obci.
Nevím, co vede pøevážnì dìti k tomu, aby nièily a poškozovaly
práci jiných lidí. Snad nuda, málo práce a nevšímavost rodièù
a spoluobèanù naštvaných a zklamaných touto dobou. Setkal jsem
se se spoustou radikálních názorù, jak øešit tyto øeèeno mírnì
„lumpárny“. Když potom dojde na vìc, tak všichni otoèíme hlavy
na druhou stranu a dìláme, že nic nevidíme. Vždy pøece nás se
to pøímo netýká, tak co bychom se starali, že? Nechci v této chvíli
nikoho pouèovat nebo moralizovat, to opravdu ne. Musíme si však
všichni uvìdomit, že co si sami v naší obci nevybudujeme,
nezorganizujeme a nepostavíme, tak to za nás nikdo neudìlá.
Luboš Èunderle

SDH Pòovice

Mopedy Pòovice

Dne 25. 8. 2012 se Sbor dobrovolných hasièù zúèastnil
„Dne spolkù“, kde provedl požární útok na èas. Na tuto akci jsme
pozvali i kolegy ze Tøech Dvorù a provedli spoleèné cvièení.
Primární èinností spolku bylo letos vyøízení stavebního
povolení k rekonstrukci školní kùlny na hasièskou garáž. Probìhlo
místní šetøení odboru výstavby Mìstkého úøadu Litovel a povolení
ke stavbì bylo schváleno. Se stavbou bychom chtìli zaèít pøíští rok
na jaøe.
Pavel Bajer ml.

V loòském roce jsme oslavili již desáté výroèí závodu
mopedù a letos 8. 9. se opìt v naší obci rozezvuèely motory kozích
dechù s jejich nezamìnitelnou vùní.
Zájem o úèast na 11. roèníku byl mimoøádnì veliký a tak
se celý doprovodný program pøestìhoval z hospody u Chabièovských do obecního parku. Tento prostor umožòoval zaøadit do
zábavného odpoledne i jízdu zruènosti a veèerní Disco-RockShow, kterou mìl v režii DJ Co-Mates. Samotného závodu se
zúèastnilo 21 jezdcù, z toho 6 místních vèetnì jedné ženy.
Zajímavostí byla úèast pana Františka Hrubého seniora, který byl
nejstarším jezdcem a startoval ve všech dosavadních deseti
roènících.
V parku si na své pøišly také dìti, které využily možnosti
volného pohybu k øádìní na kolech, kolobìžkách a vyzkoušely si
jízdu zruènosti. Bylo vidìt, že o budoucí jezdce nemusíme mít
strach. V samém závìru moto-dne v parku, byla slosována i bohatá
tombola. Poøadatelé pøipravili pro diváky a jezdce bohaté
obèerstvení, kterému nešlo odolat a již se tìší na pøíští 12. roèník
tohoto tradièního závodu. Chtìla bych touto cestou podìkovat
všem poøadatelùm za jejich obìtavou práci pøi organizování
závodu a také sponzorùm.
G. Chabièovská

Pòovické hody
Tradici Oslav hodù sv. Václava obce Pòovice obnovilo
obèanské sdružení Kirri o.s. ve spolupráci s obcí Pòovice v roce
2007. Na finanèní podpoøe hodù se podíleli obec Pòovice,
Olomoucký kraj, Mas Moravská cesta, Autoopravna Bajer,
Lakovna Petráš , firma Sokomax, bar U tygra, truhláøství Tégl,
kavárna Sluneènice, Orrero a.s. a další .
Mezi vystupujícími jsme mohli vidìt šermíøská uskupení
jako jsou Bellators, Perchty Von Bladen, Gotická katovna Ordál,
Rytíøi trnové koruny, Kvintána, také se nám pøedvedla i Hanácká
mozeka a s ní i Hanaèka Litovel. Dále k nám nìkolikrát zavítala
i armáda èeské republiky se svou prezentací a ukázkou.
Každoroènì nám zahrála Dechová hudba Pòovice. Taktéž každým
rokem probíhala ve staré škole expozice na téma o historii obce
a výstava terarijních zvíøat .
Samozøejmì tohle je jen letmý výèet a zároveò vzpomínka
na to, co jsme mohli vidìt na oslavách hodù...
... a v poøádání oslav pokraèujeme dále...
David Kirri Køížan, Kirri o.s.

Hledáme kronikáøe
V minulém èísle našeho zpravodaje jsme podìkovali
panu L. Jeligovi za jeho dlouholetou práci pøi psaní a vedení obecní
kroniky. Léta se nedají zastavit a pan Jeliga se rozhodl pøedat svou
roli kronikáøe svému nástupci. Hledáme tedy nového kronikáøe
nebo kronikáøku, který by se ujal tohoto èestného a honorovaného
úkolu. Pan Jeliga by jistì poradil zájemci o tuto práci v zaèátcích
vedení kroniky. Vyzýváme tedy touto cestou zájemce o tuto práci,
aby se pøihlásili na obecním úøadì.
Luboš Èunderle

Narodili se
Silvie Štrublová
Diana Hladišová

Patrik Navrátil
Patrik Absolon

Robin Hüblová
Veronika Kvapilová

Oslavili životní jubileum
93 let
89 let
86 let
85 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Jaroslav Ambrozek
Marie Žitná
Anna Pecová, Drahomíra Chabièovská
Oldøich Vyhnánek
Marie Ostravská, Anežka Vyhnánková
Jiøina Štáblová, Zdenka Žufanová,
Boøivoj Ostravský, Jan Klosa
Anna Nováková, Zdeòka Altová
Bohumila Klosová, Františka Koutná
Jan Štábl
Ernest Beneš, JUDr. František Neplech, Antonín Navrátil,
Libuše Dvoøáková, Miroslav Polák

Opustili nás
Anna Ošádalová

Oldøich Žmolík

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 panem Jeligou a panem
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.

Otázka è.6:
Kdy byl postaven kostel, fara a jak se jmenovali faráøi,
kteøí v obci pùsobili?
Odpovìï:
Pòovice patøily do hnojické farnosti. Podle zápisu z roku 1311
musely odvádìt hnojickému faráøi desátek ze dvora a ze tøech
èinžovních lánù v Pòovicích. První zmínka o pòovickém kostelu
zní: „Jeho osvícenost kníže z Lichtenštejnu založil zdejší duchovní
zprávu dne 9. dubna 1771 a vystavìl tohotéž roku krásný kostel
ke cti svatého Václava, ve kterémž se dva oltáøe nacházejí.“

Svoji oficiální soutìž rozehráli i starší benjamínci
Pòovic. V mìsíci záøí se utkávají turnajovì se svými soupeøi
z Bìlkovic, Bohuòovic a Moravského Berouna. Turnaj na domácím
høišti byl odehrán 15. 9. 2012 a naši benjamínci obsadili pìkné tøetí
místo.Soupeøi na mìsíc øíjen, taktéž termín turnaje na domácím
høišti pro tento mìsíc, zatím nejsou nalosovány.

Pøehled faráøù v Pòovicích:
1771
1806
1814
1832
1861
1869
1887
1912
1939
1943
1990
2000
2002
2003
2003
2005
2006

Josef Richter z Rudy na Moravì 1780 Antonín Václavík
František Frank
1810 Antonín Maøák
Josef Kraus
1831 František Halouska z Újezdu
Jan Možnár ze Strážnice
1854 Josef Špunda
František Vaøík
1866 František Ondráèek
Florian Krajíèek z Urèic
1879 František Klabožna z Pøerova
František Trnka z Bílové
1898 František Zapletal z Vilémova
Kaplan Štomer z Bohuòovic
1930 Julius Rykala z Komorní Lhotky
Antonín Hráèek z Hluku
1943 Antonín Bøezina
Richard Neuman z Duban
1990 Antonín Holas (jezuita ze Štìpánova)
Jaromír Kokotek (dojíždìl z Èervenky)
Vladimír Jedlièka (dojíždìl z Èervenky)
František Krejza (dojíždìl z Litovle)
Knìží ze semináøe
Kaplan Josef Rosenbergr ze Štípy
Dìkan z Unièova Josef Janek
Ondøej Jirout - pro Skrbeò, Náklo a Pòovice

Otázka è. 7:
Kdy byl založen obecní høbitov a kde se nacházel starý?
Odpovìï:
Z dostupných pramenù není možné zjistit, kde se høbitov nacházel
v dávných dobách. Jediná zmínka je o rozšíøení høbitova v r.1950.
V dubnu 1950 zaèaly práce na rozšíøení høbitova na obecním
pozemku, který byl zhruba tak velký jako starý høbitov. Bìhem
jednoho mìsíce byla stará zídka zbourána a postavena nová
po celém obvodu. Všechny práce od obèanù byly provedeny
zdarma, i ètyøi pòoviètí zedníci odpracovali zdarma 120 hodin.
Nové cihly darovali obèané Pòovic (1.500 kusù) a obèané Strukova
(1.050 kusù), 2.400 starých cihel darovala paní Èapková
ze Žerotína.
Náklady: - na rozšíøení høbitova .............................. 101.728 Kès
- nový žulový køíž na høbitov ....................... 50.000 Kès
- celkové náklady na rozšíøení høbitova ................ 151.728 Kès
- obèany odstoupená odmìna za úpravu
silnice Pòovice - Žerotín ........................... 36.000 Kès
- od MNV v Pòovicích ze hø. Fondu .............. 8.000 Kès
- sbírkami vìøících uhrazeno ..................... 107.728 Kès

Fotbalisté Pòovic vstoupili do nové sezóny 2012 - 2013
okresní fotbalové soutìže IV. tøídy olomouckého kraje s jasným
cílem usilovat o mety nejvyšší a pokusit se postoupit do vyšší tøídy.
Rozpis utkání muži Pòovice IV.A 2012/2013 - podzim
15.00
Horní Lodìnice
16.30
Pòovice
15.00
Dálov
16.30
Pòovice
15.00
Králová
16.00
Pòovice
13.15
Støelice B
16.00 (hody) Pòovice
15.30
Hnojice
15.00
Štìpánov B
VOLNO
15.00
Jívová
13.30
Pòovice
13.30
Pòovice

Svatováclavské hody 2012
pátek 28.9.
9:00 - 12:00 Škola princù a princezen - hry pro dìti - høištì
15:00 - 19:00 Výstava o historii obce ve staré škole
21:00

Pòovice
Hranièné Petrovice
Pòovice
Jiøíkov
Pòovice
Babice B
Pòovice
Moravská Huzová
Pòovice
Pòovice
Pòovice
Huzová
Horní Lodìnice

Video maping - laser show - Stará škola

sobota 29.9.
13:30

Fotbalové utkání na høišti:

Staøí páni Pòovice - Staøí páni Èervenka
16:00

Mistrovský zápas v kopané:

14:00 -18:00

TJ Sokol Pòovice - Moravská Huzová
Zvìøinec ve staré škole
výstava tradièních i netradièních zvíøat

20:00

TJ Sokol Pòovice • Fotbal

11.8.
19.8.
26.8.
2.9.
8.9.
16.9.
23.9.
29.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

Spoleèná fotografie benjamínkù
horní øada zleva: trenér F. Podhora, M. Mikeš, V. Bajer, P. Èunderle,
D. Krejèí, V. Navrátilová, R. Knapp, P. Biharyj, trenér R. Jurka
dolní øada zleva: D. Oslanec, M. Navrátil, S. Podhorová, M. Jurka,
F. Podhora, M. Motlíèek, J. Prachaø, P. Mikeš, D. Ostravský,
J. Chrudina

Hodová diskotéka v parku

nedìle 30.9.
10:00 -17:30 Výstava o historii obce ve staré škole
10:30
Mše svatá v obecním kostele
9:00 -18:00 Dobová lukostøelnice - obecní høištì
Program v obecním parku
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
9:00 -18:00

Slavnostní zahájení

Vystoupení Perchty Von Bláden
Ukázka støelných zbraní

Vystoupení Perchty Von Bláden

Dechová hudba Pòovice
Tetovací salón v parku, jarmark v parku,
bohaté obèerstvení

Tuto akci podpoøili:

Obec Pòovice, Lakovna Petráš, Autoopravna Bajer, Kirri o.s.
Zmìna programu vyhrazena!

