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PIÒOVICKÉ HANÁK
ZPRAVODAJ OBCE • OBÈASNÍK • PROSINEC 2014 • ZDARMA
Podìkování

Vyneseno z OÚ
Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
5.11.2014 bylo zvoleno nové vedení obce:
starosta obce:
Radovan Štábl
místostarostové: Ing. Jiøí Ruprecht a Marek Maceják
finanèní výbor: pøedsedkynì - Hana Koutná
èlenové - Ing. Bohumila Šimèíková a Zuzana Melichová
kontrolní výbor: pøedsedkynì - Mgr. Ludmila Zavadilová
èlenové - Jan Vrba a Luboš Èunderle

Slovo starosty
Vážení spoluobèané,
dìkuji Vám jménem celého zastupitelstva za projevenou
dùvìru, kterou jste do nás vložili v podzimních komunálních
volbách. Zastupitelstvo obce se bude v nadcházejících letech co
nejvíce snažit o rozvoj obce a spokojenosti Vás, obèanù.
V souèasné dobì probíhá zkušební provoz bezdrátového
rozhlasu, proto bych prosil obèany, pokud se projeví nìjaké
technické nedostatky o nahlášení závad na obecní úøad, aby se
mohly tyto závady vèas odstranit.
V nejbližší dobì probìhne výsadba stromkù na rybníku
Olšina a odstranìní nedostatkù zjištìných bìhem kontrolního dne
- zabezpeèení vpustì rybníka a odvodnìní polní cesty. Dále
oèekáváme dodání multifunkèního auta, které by mìlo zlepšit
možnosti úklidu obecních komunikací. Všechny tyto akce byly
zahájeny minulým zastupitelstvem.
Nové zastupitelstvo zahájilo pøípravné práce na projektu
komunikací v okolí lokality Lhotiska.
Dovoluji si Vás a Vaše nejmenší pozvat jménem zastupitelstva obce a žen TJ Sokol Pòovice na slavnostní rozsvícení
vánoèního stromeèku 28.11.2014 v 17:00 hod.

Obecní úøad obdržel koncem øíjna vysoký finanèní dar
na údržbu pomníku a výzdobu u pøíležitosti oslav 70. výroèí
konce války od pana Alberta Krèmáøe (85), syna nadstrážmistra protektorátního èetnictva Arnošta Krèmáøe, velitele
èetnické stanice v Pòovicích. Zatèeného 11.5.1944 na
základì pøíkazu Lidového soudného dvora v Brnì za napomáhání tajné organizaci „Národní Výbor” èímž se dopustil
velezrady vùèi Øíši. Vyšetøován byl v trestnici v Breslau.
Pan nadstrážmistr Arnošt Krèmáø zahynul v koncentraèním táboøe Flossenbürg, údajnì 9.4.1945.
Dìkujeme, nezapomeneme.
Dìkujeme i za unikátní fotografie z hromadného pohøbu
civilních obìtí pøechodu fronty z kvìtna 1945.
Obìti druhé svìtové války v Pòovicích si pøipomeneme
více v pøíštím roce bìhem oslav 70. výroèí konce války.

Úøední hodiny obecního úøadu
pondìlí, støeda 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
obecní úøad - podatelna - ovìøování:
po 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
út 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
èt 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00
pá 7:00 - 12:00

Otevírací doba pošty
pondìlí - pátek

13:00 - 16:30

Sbìrný dvùr
Pomyslné žezlo nad správou sbìrného dvora pøevzal pan
Alois Grus.
Otevírací doba zùstává stejná: sobota 13 - 15 hod.

Narodili se
Ostravský Matìj
Adam Menoušek

Hanzlová Marie
Kozák Tomáš

Oslavenci
84 let
83 let
83 let
82 let

Krmela Ferdinand
Vrbová Marie
Nováková Erika
Ruprechtová Eliška

75 let
70 let
70 let

Èunderlová Ludmila
Èunderlová Dagmar
Závodná Olga

SRPŠ PØI ZŠ PÒOVICE
ZVE VŠECHNY

v sobotu 29.11.2014
od 15 hodin do areálu školy
(V pøípadì špatného poèasí diskotéka probìhne v budovì školy.)

HRY • SOUTÌŽE • TANEC • OBÈERSTVENÍ
Dìti dostanou sladkou odmìnu od Mikuláše.
Sladká odmìna navíc pro dìti, které pøijdou v kostýmu èerta, andìla nebo Mikuláše.

