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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
Vyneseno z OÚ
Zprávy výborù
Aktuálnì z èinnosti obce
Spoleèenská kronika
ZŠ Pòovice

Slovo starostky
Naše obec má uzavøenu veøejnoprávní smlouvu s mìstem
Litovel na øešení pøestupkù našich obèanù. Øešení pøestupku,
který byl oznámen policii ÈR, potom pøedáme Litovli a uhradíme.
Zpravidla za takové šetøení zaplatíme z rozpoètu obce 1.000 Kè.
Tato èástka je pøíjmem Litovle. Je škoda, že vynakládáme zbyteènì
peníze z dùvodu nedùstojného chování nìkterých z Vás.
Obec jedná s Øímskokatolickou farností Pòovice, která
je vlastníkem pozemkù v areálu høištì. V rámci restitucí jsme
byli požádáni o výmìnu pozemkù. Obecními pozemky však ruèíme
na pùjèku na kanalizaci, nemùžeme s nimi nyní nakládat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo nabídnout farnosti odkup pozemkù
a tato nabídka byla pøijata. Pøedpokládaná cena v jednání je
165.000 Kè.

Zpráva finanèního výboru
Finanèní výbor ve složení Jana Holínková - pøedseda výboru,
Ing. Radomír Šmoldas - èlen výboru a Radim Jurka - èlen výboru,
pravidelnì kontroluje hospodaøení s obecním majetkem a finanèními prostøedky obce, zápisy z jednotlivých kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláøi Obecního úøadu Pòovice. Zároveò na zasedáních
zastupitelstva pøedkládáme návrhy rozpoètových opatøení ke
schválení.
Pøi kontrolách je zjišován stav rozpoètových pøíjmù, výdajù
a zùstatku na úètu, dále v úèetních knihách prohlížíme jednotlivé
dokladové øady výdajù i pøíjmù. Pøi poslední kontrole nebyly
zjištìny žádné známky nehospodárného zacházení a pro pøehled
uvádím pár pøesných èísel k 31.12.2013:
- pøíjmy 12.713.469 Kè,
- výdaje 11.573.593 Kè,
- pøíjmy pøevýšily výdaje o 1.139.876 Kè,
- stav úètu k 31.12.2013 èinil 3.344.911 Kè.
Tato konkrétní èísla jsou vèetnì finanèních transakcí spojených
s výstavbou ÈOV (splátky úvìrù) a zahrnují i dotace na plánované
opravy.
Na posledním zasedání ZO byl schválen dle platných zákonù
rozpoèet na rok 2014. Pøi závìreèných kontrolách hospodaøení
v roce 2013 jednotlivých složek v obci a schvalování pravidelných
pøíspìvkù pro tyto složky, bylo nejvíce kladnì hodnoceno
hospodaøení s finanèními prostøedky v naší základní škole. Paní
øeditelka Mgr. Svìtlana Ruprechtová po pøeètení závìreèného
vyúètování nežádá navýšit finance pro naši školu i pøesto, že se
v budovì stále zkvalitòuje prostøedí pro naše žáèky, budují se
speciální tøídy, ty hlavnì z dotaèních prostøedkù, které paní
øeditelka z vìtší èásti sama zajišuje. Je to obdivuhodné a patøí jí
za to velké podìkování.
Jana Holínková

Vyneseno z OÚ
Úèast èlenù zastupitelstva obce na zasedáních:
1x omluveni L. Èunderle, J. Holínková, J. Vrba
2x omluven R. Chabièovský, 4x J. Kupec

Zprávy výborù
Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise ve složení Radomír Chabièovský, Hana
Koutná a Ing. Bohumila Šimèíková, provedla v loòském roce ètyøi
kontroly.
1. kontrola Dohody a provedení práce
- týkala se práce na opravì høbitovní zídky
2. kontrola plateb za telefonní služby obce Pòovice
3. kontrola hospodaøení TJ Sokol Pòovice
s pøíspìvkem obce na rok 2013
4. kontrola plnìní usnesení zastupitelstva obce Pòovice,
kontrolované období - rok 2013
Pøi tìchto kontrolách nebylo shledáno žádné pochybení.
Hana Koutná

Zpráva výboru pro školství a sport
Dne 29. listopadu 2013 jsme pøipravili zahájení adventu
rozsvícením vánoèního stromeèku na zrekonstruované návsi.
S vánoèním pásmem koled vystoupili žáci základní školy a koledy
zahrála Pòovická dechovka. Dìti potìšila Ježíškova pošta, vánoèní
perníèky a bohaté obèerstvení. Pro všechny zúèastnìné veèer
zakonèil slavnostní ohòostroj.

Z èinnosti obce
Silnice II/446 - prùtah Pòovice
Uzavøení obce zkouší trpìlivost nás všech. Vìøme, že výsledek
této více než roèní akce, bude stát za to. Celá rekonstrukce by mìla
skonèit 15. èervna 2014. Stavba je hrazena z ROP (Regionální
operaèní program). Dotèené chodníky a vjezdy stavbou obec
nehradí, ale ty, které necháme opravit sami, hradíme. Zaplatíme
také nový chodník na køižovatce ke høbitovu.
V rozpoètu na rok 2014 zastupitelstvo obce vyèlenilo finanèní
prostøedky a plánuje opravu místních komunikací, které utrpìly
zvýšeným provozem pøi objížïkách.

Obèané a jejich ètyønozí mazlíèci
Dle zaplacených poplatkù lze sledovat trend stále se zvyšujícího poètu psù v naší obci. K vesnici psi neodmyslitelnì patøí a asi
se shodneme na tom, že vìtšina lidí k nim má pozitivní pøístup.
Zarážející je však pøístup nìkterých majitelù tìchto ètyønohých
kamarádù:
- pravidelné venèení na veøejných prostranstvích
v zastavìné èásti obce a s tím související exkrementy,
- nerespektování obecnì závazné vyhlášky o pohybu psù v obci,
- nedostateèné zabezpeèení psù v kotcích a na dvorech
a s tím související následné toulání psù po obci,
- volný pohyb psù na dìtském høišti v areálu fotbalového oddílu.
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti obèanù, uvádíme zde
nìkteré èásti z platné z obecnì závazné vyhlášky è. 1/2008, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství
v obci Pòovice a vymezují prostory pro volný pohyb psù:
1) Stanovují se následující pravidla pro volný pohyb psù
na veøejném prostranství v obci:
a) na veøejných prostranstvích v obci, vyznaèených na mapce
v pøíloze k této obecnì závazné vyhlášce, je možný pohyb psù
pouze na vodítku nebo s náhubkem.
b) na tìchto veøejných prostranstvích dle písmene a) se dále
zakazuje výcvik psù.
2) Splnìní povinností stanovených v odst.1 zajišuje fyzická
osoba, která má psa na veøejném prostranství pod kontrolou
èi dohledem. Volné pobíhání psù je možné pouze pod neustálým
dohledem a pøímým vlivem osoby doprovázející psa, a to na
veøejných prostranstvích v obci pouze vnì hranic vyznaèených
na mapce v pøíloze.
Úklid exkrementù na veøejném prostranství ve výše uvedené
vyhlášce uveden není, ale je vìcí slušnosti uklidit nepoøádek
po svém psovi. Nìkteré lokality v obci jsou natolik zaneøádìné,
že pøíjemná procházka zde vùbec nepøichází v úvahu. Ono je zøejmì
pohodlnìjší nechat vykonat potøebu psa na veøejném prostranství
než mu to dovolit na vlastním dvoøe èi ve vlastním bytì. Apelujeme
tímto na páníèky, kteøí chodí pravidelnì venèit své ètyønohé miláèky,
aby ponich pravidelnì uklízeli „nadìlané hromádky“.
A závìrem ještì jedna prosba. Když už vezmete svého psa
do areálu fotbalového høištì, nedovolte mu prosím ani na vodítku
vstup na dìtské høištì ani do jeho blízkosti. Dìkujeme.

Základní škola Pòovice

Hasièská zbrojnice
Naši dobrovolní hasièi se budou stìhovat do zbrusu nové
hasièské zbrojnice, která jim byla v tìchto dnech pøedána do
užívání. Dokonèovací práce jistì již zvládnou sami. Do zbrojnice
se pøestìhuje hasièská Avia a prostøedky požární ochrany.
Hasièùm a jejich dorostu bude sloužit také malá klubovna se
sociálním zaøízením. Na pøestavbu nevyužívaných kùlen na dvoøe
staré ZŠ obec získal dotaci ze SZIFu pøes Mas Moravská cesta ve
výši 342.610 Kè. Celková hodnota díla je 718.966 Kè (vèetnì
víceprací souvisejících se zateplením objektu).
Pøejeme hasièùm, aby si z dìtí vybudovali své nástupce
a novou èlenskou základnu. Podmínky k tomu nyní mají.

ZŠ Pòovice tvoøí projekty s evropskými školami. Žáci 9. tøídy
pracují na projektu o olympijských a paralympijských hrách v Soèi
se školami z Turecka, Francie, Chorvatska a ÈR. Prostøednictvím
tvoøení prezentací, pøíspìvkù ve fóru a dalších internetových
aplikací, spolu žáci komunikují a sdílejí informace nejen ze svìta
sportu, ale také prezentují naši školu, region i ÈR.
Další projekt s názvem „Welcome to our Region", kterého
se úèastní 8. roèník spolu se ZŠ Spišský Hrhov ze Slovenska,
je založen právì na prezentaci nejzajímavìjších míst našeho kraje.
Žáci tvoøí pohlednice, prezentace, letáky a turistické prùvodce,
a tím aplikují své znalosti zemìpisu, informatiky a angliètiny. Uèí se
organizovat svoji práci, vyhledávat a tøídit informace, spolupracovat ve skupinkách a v neposlední øadì mají možnost používat cizí
jazyk v reálných situacích.
Mgr. Petra Ulrichová

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
Jak by se Vám líbily odpadky v obýváku? Nepoøádek je zvláš
vidìt nyní, když se pøíroda probouzí. Nepochopím dotyèného, který
složí odpad v pøíkopu èi na kraji lesa. Musela jsem se èervenat za
patrnì našeho obèana, který vysypal rozbité sklo ze skleníku
do kontejneru na plasty. Svozové firmì jsem se za nepochopitelné
chování onoho milovníka poøádku omluvila a kontejner na plasty
byl vyèištìn.
Informace o poètu plastových pytlù, které dostáváte na
požádání na OÚ. V roce 2013 jste obdrželi 4000 pytlù na plasty
a 1500 pytlù na tetrapak v hodnotì 13.750 Kè.

Narodili se
Zdenìk Èaòo
Lukáš Polášek
Jan Petržela

Natálie Chrudinová
Adéla Vychodilová
Dominika Reimerová

Vojtìch Melhuba
Adam Køenek

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

Alenka Dundálková, Ludovít Jeliga
Ferdinand Krmela, Eliška Štáblová, Blažena Vysoudilová
Marie Vrbová, Erika Nováková,
Karel Švancer, Vlasta Štáblová
Eliška Ruprechtová, Danuše Jeligová
Cecílie Kráèmarová, Danuše Melichová, Rudolf Rosketel
Angela Biharyjová
Alois Vrba, Vlastimil Vyroubal

Opustili nás
Pavel Bajer

Marie Štáblová

Nadìžda Èunderlová

Mladé maminky
Mladé maminky se domluvily a scházejí se ve staré škole ve
tøídì (døíve družina). Dìti, které ještì nechodí do školky, si zvykají
na kolektiv. A maminky si pøedávají zkušenosti.

Inzerce

Chcete topit levnìji ?

Valentýnská párty
Šestý roèník Valentýnské párty v sálku staré školy tentokrát
na téma „Plesová sezona“ se konal 21. února. Bìhem akce bylo
k vidìní atraktivní vystoupení hosta veèera a losování bohaté
tomboly. Poøádání párty se opìt zhostily ženy aerobicu a kopané.

12. slet èarodìjnic
Milé dívenky, dívky, ženy!
Slétneme se ve støedu 30. dubna na høišti, bude se zde konat
12. slet èarodìjnic. Soutìže, ceny, obèerstvení, vyhlášení nejkrásnìjších èarodìjnic (to budeme urèitì všechny). Srdeènì jsou zvány
i všechny dívenky, dívky, ženy, které vloni nenašly odvahu obléci si
èarodìjnický šat a pøiletìt na košátku. Vìøíme, že nás odvážných
letos zase pøibude.

Nabízím k prodeji døevní štìpku. Jde o nadrcenou hmotu z vìtví do
velikosti 7cm bez obsahu listí urèenou k vytápìní. Je to ne pøíliš
rozšíøený zpùsob topení v rodinných domech, spíše používaný ve
spalovnách. Ale z dùvodu velkého poklesu výkupních cen døevní
hmoty na trhu se stala pøijatelnou a tudíž žádanou právì pro topení
v rodinných domech.
Èasto se setkávám s otázkou: „Není na to potøeba speciální kotel?”
Není. Vìtšina kotlù si s ní poradí. Jen se doporuèuje kombinovat
štìpku se døevem: 30% døeva a 70% štìpky.
Její hlavní pøedností je cena - pohybuje se okolo 400 Kè/m3.
Cena je závislá na døevì, ze kterého je nadrcena (tvrdé/mìkké) a na
obsahu vody (zda je suché / èerstvé). Je možnost si na vyzkoušení
odebrat tøeba jen pytel.

Prodej a dotazy na tel.: 776 261 905
nebo na stejskalmichal@centrum.cz
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