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Slovo starosty

Letní kino v pòovickém parku

Vážení spoluobèané,
právì se Vám dostává do rukou pøedprázdninové èíslo
Piòovského hanáka, jehož hlavní náplní jsou oslavy krásných
a úctyhodných 140 let od založení naší Dechové hudby Pòovice,
která po tuto dlouhou dobu zpøíjemòuje vážné i radostné okamžiky
života naší vesnice. Naši pradìdové, kteøí stáli u kolébky naší
dechovky netušili, že budou mít tolik pokraèovatelù, kteøí zajistí
140 let existence. Nezbývá než podìkovat všem, kteøí se o rozvoj
a èinnost dechovky zasloužili v dobách minulých i souèasných,
a ocenit muzikanty pod taktovkou kapelníka Jaroslava Petráše
za vzornou reprezentaci obce, kterou nám mohou ostatní obce jen
závidìt.
Do budoucnosti pøejeme šastnou ruku pøi výbìru
a výchovì svých následovníkù, tak abychom za dalších deset a více
let opìt mohli psát v Piòovském hanáku o naší dechovce.

10. èervence
Hodinový manžel
14. srpna
Vybíjená
Zmìna programu i termínù vyhrazena.

Oslavenci
srpen:
Jašek Oto 92
Buèková Emílie 81
Sova Ladislav 75

Klosa Jan 85
Motáòová Helena 75
Závodný Jan 70

Opustili nás
Jeliga Ludovit
Korèáková Alena
Chrudina Jiøí

Vyhnánek Oldøich
Toegelová Vìra

Nové e-mailové adresy
K lepší komunikaci s obecním úøadem byly zøízeny další emailové
adresy: ucetni@pnovice.cz
Žatka František
referentka@pnovice.cz Krejèí Miloslava
Stávající adresa ou@pnovice.cz je smìrována na pana starostu.

Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor zastupitelstva obce pracuje ve složení
Mgr. L. Zavadilová, L. Èunderle, J. Vrba. V uvedeném výboru
pracují èlenové zastupitelstva obce. Dne 15. dubna 2015 byla
provedena kontrola dohod o provedení práce a dohod o pracovní
èinnosti.
Dohody o provedení práce jsou uzavøeny ètyøi a týkají se
tìchto èinností: obsluha sbìrového dvora, oprava kanalizaèních
jímek, vedení obecní kroniky, kulturní èinnost. Dohoda o pracovní
èinnosti je uzavøena na knihovnické práce. Po zjištìné kontrole
doporuèil kontrolní výbor zvážit rozdílné odmìòování dohod, které
byly uzavøeny na knihovnické práce, vedení kroniky a tvorbu
zpravodaje.
Mgr. Ludmila Zavadilová

Boj s trávou
... a vítìzství je zatím v nedohlednu i pøes obrovské
nasazení Mirka a Mirka z obecního úøadu. Seèeme, hrabeme
a odvážíme, ale stále nestíháme… trochu zamrzí, když na èerstvì
useèené a uklizené èásti pøíkopy se hned objeví soukromá
hromádka domácího bio-odpadu, jejíž majitel to má táák daleko
do kontejneru.
Na druhou stranu bych chtìl touto formou podìkovat
seniorkám ze staré èásti Berounky, které si iniciativnì a samy
od sebe vzaly úpravu a výzdobu velkých betonových kvìtináèù
do svých rukou. Není bohužel v silách obce udržovat veškeré
obecní pozemky, jsme proto vdìèni, za každou Vámi useèenou
a upravenou èást veøejného prostranství v nejbližším okolí Vašeho
obydlí.

Psí oèi 2015

140 let dechové hudby v Pòovicích
V hanácké vesnici Piòovice, patøící pod soudní okres
Unièov, dal dohromady pan naduèitel Josef Øehák v roce 1875
malou kapelu, složenou z vysloužilcù od vojenských hudeb. Kapel
tehdy ještì moc nebylo, a tak byl o nì velký zájem.
V roce 1890 vyšel zákon o kapelnických živnostech, a tak
prvním vlastníkem kapelnické živnosti se stal Pavel Hubáèek.
Hudba mìla 12 èlenù a hrála jak dechovou, tak i smyècovou.
Koncem posledního desetiletí se pro nìjaké neshody hudba
rozpadla a utvoøily se kapely dvì. Po roce 1905 byl kapelníkem
pòovické hudby Alois Jašek. Hudba dobøe hrála, protože se
skládala z již hotových muzikantù pocházejících z vojenských
hudeb. Mìla také široký okruh úèinkování v okolních vesnicích.
Bìhem 1. svìtové války všichni muzikanti narukovali, nepoøádaly
se žádné plesy a na pohøby se scházeli staøí muzikanti ze Štìpánova,
Litovle a Olomouce.
Dne 26. srpna 1928 byl v Pòovicích slavnostnì otevøen
za úèasti místní dechovky nový park s pavilonem, kde se pak za
pìkných letních dnù konaly koncerty, které vždy pøivábily spoustu
posluchaèù. Hudba se však opìt roztrhla na dva tábory. Dechová
pod vedením Václava Poláka a džezová vedená Janem Èunderlem.
V polovinì 30. let mìla dechová hudba 20 èlenù. Vyhrávala v celém
okolí na rùzných sokolských, hasièských slavnostech, na plesech,
taneèních zábavách apod. V roce 1937 byla dechovka delegována
za okres Litovel na celostátní sjezd agrárního dorostu do Prahy.
V tomto období si hudba troufla na velmi nároèné skladby. Pak ale
pøišla válka. Muzikantù bylo sice dost, ale nehrálo se. Po skonèení
války se však situace obrátila, pak bylo tolik her, že se ani všechno
nestíhalo. Hudba mìla vysokou úroveò. Proto byla vybrána, aby
v Praze reprezentovala okres Litovel. Posílená mladými muzikanty
ze Žerotína do poètu tøiceti, obleèena do hanáckých krojù hrála
ve Vladislavském sále u pøíležitosti schvalování nové ústavy (psal
se rok 1949).

Zrušením kapelnické živnosti a pro další èinnost kapely
bylo nutno zajistit zøizovatele. Od 25. 4. 1950 hrála sedmadvacetièlenná kapela vedená Miroslavem Èunderlem pod
hlavièkou "Mlékáøských a drùbežáøských závodù Olšany, národní
podnik Olomouc".

V šedesátých letech upadl zájem o dechovou hudbu,
který v 70. letech znovu pozvedla Moravanka. Svižné, líbivé
melodie, které si lidé zaèali zpívat, a dechovka jim k tomu
vyhrávala. Nový zøizovatel nakoupil zesilovací aparaturu na zpìv,
nové nástroje a dechovka to zkusila se zpìvem, poprvé 14. 4. 1980
na setkání dùchodcù v Pòovicích. Pak už se hrálo na výroèních
schùzích JZD, na setkání dùchodcù, na hodech, plesech,
dožínkách...
V øíjnu 1985 pøedal kapelník Miroslav Èunderle po
36-ti letém vedení hudby kapelnické žezlo Jaroslavu Petrášovi
(v poøadí už šestý kapelník), který je kapelníkem do dnešních dnù.
Politické a hospodáøské zmìny po roce 1989 se promítly
i do chodu kapely. Došlo také ke zmìnám v obsazení. Kapela se
musela obejít bez zøizovatele a o své potøeby se musela postarat
sama. Pøes všechny potíže však dechovka stále hraje dál.

V souèasné dobì má 13 stálých èlenù a 2 zpìvaèky
a znovu to zkouší se zpìvem. Kapela úèinkuje na rùzných oslavách,
prùvodech, narozeninách, pøi církevních obøadech. Pøes léto také
mívá v Pòovicích, ale i v sousedních obcích, veøejné zkoušky.
Tradicí se už také stalo hraní a zpívání koled v naší obci i širokém
okolí pøi rozsvìcování stromkù v pøedvánoèním èase. Muzikanti,
nejen z Pòovic, se každý týden schází na svých zkouškách ve
zkušebnì ve staré škole, aby si mohli zahrát a pak rozdávat radost
tìm, kteøí mají rádi dechovku.

Pozvánka

Dechová hudba Pòovice a Obec Pòovice
poøádají v nedìli 28. èervna 2015 v 15 hodin v místním parku

KONCERT

u pøíležitosti 140. výroèí založení dechové hudby v Pòovicích
Pøijïte si poslechnout pìkné písnièky
a dozvìdìt se nìco z historie dechovky.
Všichni jste srdeènì zváni.
Obèerstvení zajištìno.
Vstupné dobrovolné.

Prùvod k 70-ti letému výroèí osvobození obce 7.5.2015

Výstava k 70-ti letému výroèí osvobození

Pòovická smeè - 6.roèník, 25.4.2015

13. Slet èarodìjnic - 30.4.2015

PIÒOVSKÉ HANÁK • zpravodaj obce • obèasník • èerven 2015 • vydáno 18.6.2015 • vydává Obec Pòovice • IÈ: 635 731 • náklad 350 ks • registrace u MK ÈR 14664

