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Naše motto:
Co se Vám líbí, sdìlte svým sousedùm.
Co se Vám nelíbí, sdìlte nám - jsme tady pro Vás.

· PØEÈTÌTE SI · PØEÈTÌTE SI · PØEÈTÌTE SI:

· Slovo starostky
· Vyneseno z OÚ
· Zprávy výborù
· Aktuálnì z èinnosti obce
· Spoleèenská kronika
· Pòovické hody
Slovo starostky
V bøeznovém Hanáku jsem oznámila, že po domluvì
s panem faráøem èást letošního pøíspìvku farnosti bude vìnována
opravì høbitovní zídky. Opravu provedl pan Ladislav Novák se
svými pomocníky v hodnotì bezmála 50.000 Kè. Udržované místo
posledního odpoèinku díky rekonstruované zídce pøi pohledu
od obce vypadá hezky a dùstojnì.
Proè bych se mìla divit tomu, že o mnì špatnì
mluví špatní lidé? Rozumní spoluobèané jistì nebudou vìøit
bláhové fámì, která je šíøena jistou dámou po obci. Starostka prý
zavøela cukrárnu. Co kdyby majitelé mìli jen jiný a úspìšnìjší
podnikatelský zámìr?
Závažná trestná èinnost páchaná na seniorech má v ÈR
stoupající tendenci. Prosím neotvírejte nikomu cizímu, nepouštìjte
si domu podomní prodejce, i když Vás pøesvìdèují sebevíc. Již i na
venkovì je bezpeènìjší vždy zamykat i branku, aby se nikdo
nezvaný neobjevil na dvoøe.
Pan Václav Macháèek ukonèil provoz sbìrového dvora
ze zdravotních dùvodù. Za dlouholetou správu sbìrového dvora
mu dìkujeme. Pomyslné žezlo pøevzala Jitka Mikešová. Otevírací
doba bude stejná - sobota 13 -15 hodin.

Vyneseno z OÚ
Úèast èlenù zastupitelstva obce na zasedáních:
1x omluveni: J. Holínková, R. Chabièovský, J. Kupec

Zprávy výborù
Zpráva finanèního výboru
Finanèní výbor ve složení Jana Holínková - pøedseda
výboru, Ing. Radomír Šmoldas - èlen výboru, Radim Jurka - èlen
výboru se pravidelnì i v tomto roce schází ke kontrolám hospodaøení s obecním majetkem a finanèními prostøedky obce. Zápisy
z jednotlivých kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláøi obecního úøadu.
Zároveò výbor na zasedáních zastupitelstva pøedkládá návrhy
rozpoètových opatøení ke schválení.
Veškeré výsledky kontrol, stavy úètù a rozdíly mezi výdaji
a pøíjmy obce jsou také pøipraveny k nahlédnutí. A pro ty, kteøí
nemají možnost nahlédnout do tìchto dokladù, pøidávám pár
konkrétních èísel: pøíjmy v roce 2012 po odeètení vlivu pøíjmù
a výdajù z výstavby kanalizace pøevýšily výdaje o 455.924 Kè,
stav BÚ k 31.12.2012 èinil 3.100.158 Kè. Rozpoèet na rok 2013,
se kterým byly obèané a ZO seznámeni dle platných zákonù,
byl schválen bez námitek.
O vlivu výstavby ÈOV na financování obce jsme již napsali
dostatek informací, splácení úvìrù spojených s touto stavbou je
prioritou a obec tento závazek splácí svìdomitì. Mimo tuto stavbu
v letošním rozpoètu byl, jako jeden z vìtších investic, i 50% podíl
na opravì šaten v ZŠ (tato stavba je z 50% hrazena z dotace POV).
Oprava byla dokonèena v øádném termínu ke spokojenosti uèitelù
i žákù školy, o èemž se mùžete pøijít pøesvìdèit všichni.
V souèasné dobì je nejvìtší stavbou v obci oprava
komunikace II. tøídy. Tato stavba je státní zakázkou, to znamená,
že není financována naší obcí, majitel pozemkù, na kterých se
stavba provádí, je Olomoucký kraj. Ten vybral dle svého projektu
firmu provádìjící stavbu a veškeré práce jsou v jeho kompetenci.
My - všichni obèané obce - bohužel musíme respektovat prùbìh
prací a omezení s tím spojená. Nejsme první ani poslední obec,
kde se podobná oprava provádí. Prosím proto opìt všechny
obèany o trpìlivost a o omezení zbyteènì umìle vyvolávaných
problémù, které stejnì jen jako „obec dotèená stavbou” tìžko sami
vyøešíme. Všechny stížnosti, nìjakým zpùsobem poškozených
obèanù, jsou vždy øádnì pøedány k posouzení a vyøešení na kompetentní místa.
Jana Holínková

Z èinnosti obce
Rekonstrukce v základní škole
Prázdninové mìsíce v naší škole jsou již nìkolik let
poznamenány stavebními úpravami. Letos jsme z Programu
obnovy venkova získali dotaci na projekt: „Základní škola - šatna
a knihovna- stavební úpravy“. Jedním z posledních nehezkých míst
byly žákovské šatny u vstupu do budovy.
Žáky po prázdninách uvítaly prostory moderní, které jsou
vybaveny barevnými skøíòkami pro každého žáka. Navíc z šaten
byla stìnou oddìlena místnost, do níž se pøestìhovala žákovská
knihovna.
Stavební práce provedla firma Marka Alta, která vyšla
vítìznì z výbìrového øízení, hodnota díla je 230.409 Kè s DPH.
Šatní skøíòky zhotovila a montáž provedla firma Alex kovový
a školní nábytek z Brna v hodnotì 144.482 Kè s DPH. Olomoucký
kraj poskytl pøíspìvek ve výši 244.000 Kè. Po zkušenostech
z loòského roku jsme využili spolehlivých služeb stavebního
dozoru Ing. Luïka Mlèocha.

Kácení stromù
Podávám dùležitou následující informaci, která mùže
zajímat Vás, kteøí se rozhodnete kácet stromy. Dnem 15. èervence
2013 si mùže majitel na vlastní zahradì kácet døeviny bez povolení
úøadu. Pozemek však musí být v zastavitelném území obce. Dále
musí být oplocen a nepøístupný veøejnosti.

Školní arboretum
Naše škola v loòském roce získala z prostøedkù Revolvingového fondu MŽP dotaci na projekt, jehož cílem je vybudovat
školní arboretum. První práce byly zahájeny v èervnu. Žáci
ve spolupráci s odbornou firmou vysadili nové stromy a založili
záhon s bylinami a drobnými døevinami. V další etapì budou
umístìny informaèní tabule s popisy jednotlivých rostlin, které
pøipraví žáci. Naším pøáním je postupnì vybudovat venkovní
uèebnu sloužící k výuce všech pøedmìtù.

Silnice II/446 Pòovice - prùtah
V rámci stavby uvedené komunikace požádal investor
Krajský úøad Olomouckého kraje o prodloužení termínu úplné
uzavírky z dùvodu problémù se stavebním objektem - most pøes
Oskavu. Uzavírka byla schválena do 15. øíjna. Bìhem mìsíce záøí
však firma SKANSKA zahájí již pøípravu 2. fáze rekonstrukce
rozebíráním chodníkù ve støedu obce a u autobusové zastávky,
a proto žádá obèany o trpìlivost a pochopení, nebo pohyb po obci
bude ztížen.
Druhá fáze se dotkne støedu obce vèetnì odstranìní
nevyhovujícího mostu pøes Hlavnici a stavbu nového. Zbouráním
mostu pøes Hlavnici bude obec zneprùjezdnìna, most pøes Oskavu
a pøilehlá køižovatka budou otevøeny.

Odpady
Provoz tlakové kanalizace
ÈOV je po odstranìní reklamovaných závad vzniklých
ve zkušebním provozu plnì funkèní a od 1.6.2013 v režii obce.
Nejvìtším nedostatkem je udržování a provozování
èerpacích jímek u nìkterých uživatelù. Ještì dnes po dvou
letech provozu znaèná èást uživatelù ani jednou neotevøela víko
jímky za úèelem propláchnutí zejména èidel tak, jak je uvedeno
v „Pokynech pro užívání a provozování tlakové kanalizace”, které
každý uživatel obdržel. I pøes výzvy místní rozhlasem a tiskem se
tak u všech uživatelù nestalo. Názor, který jsem slyšel, že jímky jsou
majetkem obce na soukromém pozemku a a se stará obec.
Dotyèní se mìli rozmyslet pøed podpisem smlouvy.
Po demontáži víka tato údržba trvá max. 5 minut a na bezporuchový chod to má obrovský vliv. Každý uživatel si proto mùže
minimálnì dvakrát do roka tento èas udìlat.
Pro doplnìní - opravy v jímce hradí obec. Jen v pøípadì,
že se prokáže pøítomnost cizího tìlesa v jímce (èerpadle) nebo
došlo-li k pøehození fází èerpadla napø. pøi výmìnì elektromìru,
hradí opravu uživatel (doposud tøi pøípady).
Obec tím, že v termínu vybudovala kanalizaci, pøispìla
k èistotì naší øeky a zabránila pøípadným sankcím ze strany
státních orgánù za porušení zákona o zneèišování øek. K èistotì
našich øek a životního prostøedí by mìl proto pøispìt každý.

Obec uzavøela smlouvu na umístìní kontejneru na sbìr
použitých textilií, bot a hraèek. Tento sbìr je urèen k ekologické
likvidaci nebo k dalšímu využití (napø. distribuce do rozvojových
zemí, výroba èisticích prostøedkù atd).
Co patøí do kontejneru, který byl umístìn k ostatním
u obecního úøadu?
Èistý a suchý textil zabalený v zavázaných igelitových taškách,
spárované (svázané) boty, hraèky plastové, elektronické a plyšové.
Co nepatøí do kontejneru?
Zneèištìný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky,
netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotøebièe.
Dennì se dovídáme ze sdìlovacích prostøedkù, kolik lidí
je bez domova závislých na cizí pomoci. Naše obnošené vìci
mohou urèitì ještì posloužit.

Líbí se nám
Trpìlivost obèanù, kteøí nejvíce trpí objížïkami po celou
dobu rekonstrukce silnice a snáší celou situaci, kterou nemohou
zmìnit. Opravená silnice a chodníky pøispìjí k pohodlí a vzhledu
obce.

Nelíbí se nám
Vezete-li tøídìný odpad do kontejneru a ten je plný, tak
nìkteøí z Vás postaví sklo nebo pytel s plasty vedle. Byl by velký
problém, kdybyste se nejprve podívali, zda se Váš odpad ještì
vejde do zvonu èi kontejneru? Dìkuji za zamyšlení.

Narodili se
Matyáš Menoušek
Jakub Danielèik

Pòovické hody
Eliška Lojková
Leona Hradilová

Kateøina Dandová

Stará škola

Oslavili životní jubileum
94 let
90 let
87 let
86 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let

Jaroslav Ambrozek
Marie Žitná, Oto Jašek
Anna Pecová, Drahomíra Chabièovská
Oldøich Vyhnánek
Anežka Vyhnánková
Stanislav Štábl, Jiøina Štáblová, Zdenka Žufanová,
Boøivoj Ostravský, Jan Klosa
Zdeòka Altová
Bohumila Klosová, Františka Koutná,
Mojmír Vrba

Opustili nás
Jiøí Lukeš
Jiøí Drtil

Pátek 27.9.2013
- noc deskových her, výstava o obci, výstava deskových her,
výstava podpisù známých osobností, výstava kronik obce

Sobota 28.9.2013
Stará škola
- výstava o obci, výstava deskových her, výstava podpisù
známých osobností, výstava kronik obce
- Zvìøinec - tradièní výstava zvíøátek . . .

Park
Karel Zientek
Josef Èunderle

Anna Nováková
Jarmila Jašková

- diskotéka TJ Sokol Pòovice

Zaèal nový školní rok ...

Nedìle 29.9.2013

Zaèátkem záøí pøivítaly dìti ve škole:
Mgr. Svìtlana Ruprechtová - øeditelka školy
Mgr. Monika Jelínková - tøídní uèitelka I. tøídy
Mgr. Michaela Molišová - tøídní uèitelka II. tøídy (spojený 2. a 3. roè.)
Mgr. Monika Hojgrová - tøídní uèitelka III. tøídy (spojený 4. a 5. roèník)
Mgr. Barbora Macharáèková - tøídní uèitelka VI. tøídy
Mgr. Magda Salajová - tøídní uèitelka VII. tøídy
Jaroslava Hrycíková - tøídní uèitelka VIII. tøídy
Mgr. Renata Lauková - tøídní uèitelka IX. tøídy
Mgr. Dana Janíková
Mgr. Petra Ulrichová
Mgr. Jitka Lichtensteinová
Vendula Wiedermannová
Hana Zahradníèková - vychovatelka

Stará škola
- výstava o obci, výstava deskových her, výstava podpisù
známých osobností, výstava kronik obce

Park
- dechová hudba Pòovice, vystoupení Kirri o.s.
„Povídání o Støelcích”, vystoupení flašinetáøe . . .

Høištì
- dobový tábor, dobová lukostøelnice,
ukázka hasièské techniky, Canisterapie, Králièí hop

