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Oslavenci

Jako každý rok se v naší obci uskuteènila Tøíkrálová sbírka, na které
se vybralo 6.007 Kè, což je oproti loòskému roku, kdy se vybralo
4.175 Kè, mírný nárùst. Všem dárcùm dìkujeme.

Dundálková Alena
Štáblová Eliška
Štáblová Vlasta
Rosketl Rudolf
Piteková Mária
Šimèík Josef

Místní poplatky v roce 2015

výše poplatku zùstává ve stejné výši jako v loòském roce:
50 Kè za jednoho psa
100 Kè za každého dalšího psa
Splatnost poplatku: jednorázovì do 31.3.2015

Placení místních poplatkù
možné uhradit hotovì na pokladnì obecního
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

88 rokù
84 rokù
81 rokù
80 rokù
70 rokù
70 rokù

Fotosoutìž
Obec Pòovice vyhlašuje fotosoutìž na téma:

Dnešní Pòovické známé i neznámé zákoutí.

Místní poplatek ze psù

místní poplatky je
úøadu:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

Jeliga Ludovít
Vysoudilová Blažena
Melichová Danuše
Cetkovská Jarmila
Štáblová Marie
Èepièka František

Všem co nejsrdeènìji gratulujeme
a pøejeme pevné zdraví do dalších let.

Místní poplatek za komunální odpad
výše poplatku zùstává ve stejná jako v loòském roce: 500 Kè/osobu
splatnost poplatku:
- jednorázovì do 31.3.2015
- ve dvou stejných splátkách do 31.3. a 30.9.2015
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nebo bezhotovostnì pøevodem na úèet è. 1801683379/0800 +
variabilní symbol, o který je tøeba si požádat na OÚ Pòovice,
tel. 585 380 069 nebo na ou@pnovice.cz

Cena stoèného
DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ!
Od 1. dubna 2015 se zvyšuje cena stoèného na 50 Kè za 1m3.

Sbìrný dvùr
Otevírací doba sbìrného dvora: sobota 13 - 15 hod.

Statistika za rok 2014 k 21.12.2014
K 1.1.2014 mìla obec 915 obyvatel.
Bìhem roku 2014 - se narodilo 14 dìtí
- 4 osoby zemøely
- 32 osob se z obce odstìhovalo
- 16 osob se pøihlásilo k trvalému pobytu
K 31.12.2014 bylo v obci 909 trvale hlášených osob.

Fotografie prosím staèí zaslat v elektronické podobì na adresu:
zelepukin@seznam.cz
pøípadnì v papírové formì odevzdat na obecním úøadì Pòovice.
Na fotografii nebo do mailu prosím uveïte: jméno, pøíjmení,
telefonní kontakt a mailovou nebo poštovní adresu.
Pøi pøíležitosti Svatováclavských hodù bude uspoøádána výstava,
kde budou vyhodnoceny nejlepší fotografie a vítìzové obdrží
vìcnou cenu.
Tyto fotografie budou použity k tisku na Pòovický kalendáø pro rok
2016, pøípadnì pro archivaci a potøeby obecního úøadu.
Dále prosíme obèany, kteøí by mìli doma nìjaké fotografie
z váleèného období o jejich zapùjèení na obecní úøad, kde by se
nafotily a použily pøi výstavì k 70-ti letému výroèí osvobození obce.
Všem pøedem dìkujeme za ochotu a spolupráci.

Gratulace
Gratulujeme Pòovickému obèanovi panu Václavu Janíkovi k zisku
titulu v mezinárodním šampionátu FIA International Hill Climb Cup
v kategorii I - formulové vozy.

Uskuteènìné akce
Kruh pøátel hudby Pòovice
Na pøelomu roku a zaèátkem roku nového se uskuteènily koncerty
vážné hudby:
10.9.2014
Trojanovo trio

8.11.2014

Myslivecké sdružení
20.12.2014 Poslední leè v hospodì u Chabièovských

Hornové trio

30.1.2015 Noc deskových her
probìhla v sálku staré školy

18.10.2014

Èeské komorní trio

Pøipravované akce v roce 2015
V roce 2015 pøipravujeme tyto kulturní a spoleèenské akce:
14.2. 2015

24.1.2015

10. roèník mariášového turnaje
od 10:30 hod v hospodì u Chabièovských

T. Fialová a J. Bárta

Èarodìjnice na høišti spoleènì se ZŠ Pòovice
Oslavy 70 let osvobození naší obce
- prùvod obcí s posezením v parku
26.9. 2015
Oslavy 100 let od narození pana Václava Obšila,
podplukovníka letectva
25.- 27.9. 2015 Svatováclavské hody
30.4. 2015
7.5. 2015

Vítání obèánkù narozených v roce 2014
Oslavy 140 let dechové hudby v Pòovicích • Psí oèi • Mopedy
- termíny tìchto akcí budou upøesnìny v pøíštích èíslech Hanáka.
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