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Slovo starosty

Koncert

K rybníku: po skoro roèním martyriu s dodavatelskou firmou,
která vèas nedodala geometrické zamìøení skuteèného stavu
stavby a bez kterého nebylo možno døíve rybník zkolaudovat
se nakonec podaøilo zajistit kolaudaèní rozhodnutí v øíjnu.
V souèasné dobì je ze strany obce ještì uplatnìna reklamace
na travní porost a výsadbu stromkù. Po kladném vyøízení
reklamace bude teprve proplacena poslední faktura zhotoviteli
díla. Bez vážnìjších nedostatkù probìhla závìreèná dohlídka
pracovníkem SFŽP z Prahy. Teï již jen musíme poèkat, až bude
voda v Oskavì a mùžeme napouštìt…, v zimì trochu vody dìtem
na bruslení a na jaøe zbytek. Otázkou zùstává, kdo se o celý areál
bude starat tak, aby celá údržba nezùstala jako témìø vždy na obci.
K chovatelùm psù: apeluji zvláštì na chovatele velkých a bojových
plemen psù, aby pøi venèení svých „mazlíèkù“ používali vodítka
a náhubky, jelikož se zvyšuje množství naprosto zbyteèných
konfliktù s chovateli malých psù a ostatních spoluobèanù.
Každý chovatel by mìl reálnì zvážit svoje chovatelské možnosti
a schopnosti, tak aby svou zálibou neohrožoval své okolí…
A aby po Vašich ètyønohých domácích mazlíècích nezùstávaly
na chodnících a zelených plochách nevzhledné exkrementy,
mùžete si na obecním úøadì vyzvednout speciální sáèky.
K bio odpadùm: v souèasné dobì probíhá výdej objednaných
kompostérù a biopopelnic. Svoz biopopelnic bude probíhat
až od pøíštího jara, pravdìpodobnì ve 14 denních intervalech
na kompostárnu ve Štìpánovì. Kompostéry mùžeme využít
ještì na podzimní listí apod. Velkoobjemové kontejnery budou
v provozu i nadále. Celý systém likvidace bioodpadu by mìl
zamezit jeho výskytu v klasické popelnici a snížit tak ekonomickou
nároènost na skládkování komunálního odpadu. Doufám, že se
tímto zlepší i prostøedí v naší obci a definitivnì zmizí nevzhledné
hromádky na okrají polí v okolí obce.
K projektu chodníkù: celý projekt je v podstatì hotov, probíhá
rùzné pøipomínkování úøadù a nesouhlasících obèanù. Snad se vše
podaøí doøešit. Jelikož ne všechny pozemky dotèené stavbou
chodníkù jsou ve vlastnictví obce a Olomouckého kraje, budu jejich
majitele postupnì navštìvovat s žádostí o právu provést stavbu
na jejich pozemcích.

Noví obèánci
Pospíšilová Veronika

Foltýn Dušan

Svoboda Vojtìch

Oslavenci
prosinec:
Švancer Karel 84
Jeligová Danuše 83

Kráèmarová Cecílie 82
Chrudinová Nadìžda 70

Opustili nás
Dne 16.10.2015 zesnula ve vìku 55 let JUDr. Marta Dìdková,
dlouholetá právní zástupkynì obce. Èest její památce.

Obec Pòovice a Kruh pøátel hudby Pòovice
a Nadace Èeský hudební fond poøádají
v pátek 6. listopadu 2015 v 19 hod. v sálku staré školy

KONCERT
Jitka ÈECHOVÁ
klavír

Jan PÁLENÍÈEK
violoncello
Program:
Robert SCHUMANN - Fantasiestücke pro violoncello a klavír op. 73
Josef PÁLENÍÈEK - Chorálové variace pro violoncello a klavír
Bohuslav MARTINÙ - Sonáta è. 2 pro violoncello a klavír H 286
nebo

Allegro - Largo - Allegro commodo

Bohuslav MARTINÙ - Sonáta è. 3 pro violoncello a klavír H 340
Poco Andante - Andante - Allegro (ma non Presto)

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdeènì zváni.

Cesta kolem kostela
Dne 30.10. byla zkolaudována a novì otevøena cesta kolem kostela.

Svatováclavské hody 2015

Oslavy 100. výroèí narození Václava Obšila
Za krásného sluneèného dne 28.9.2015 oslavili Pòoviètí obèané
100 let od narození letce podplukovníka v záloze in memoriam
VÁCLAVA OBŠILA, který za II. svìtové války ve službách RAF královského letectva Anglie položil svùj život pøi havárii letadla.
Oslava zaèala nástupem vlajkonošù v historických uniformách
u jeho rodného domu, kde nad hlavami hojného poètu obèanù
proletìli stíhaèi ÈS letectva s JAS 39 - GRIPEN. Po úvodních
hymnách pokraèovala akce výstavou, promítáním filmù a besedou.
Dìti, ale i dospìlí, se mohly povozit v obrnìném transportéru OT64.
Celá akce byla dùstojnou oslavou Pòovického rodáka.

PODÌKOVÁNÍ
Dne 28. záøí 2015 se konala vzpomínka výroèí 100 let narození
Václava Obšila, podplukovníka letectva RAF in memoriam.
Všem, kteøí pøipravili výstavu a celou akci zorganizovali, nebo se
na ní jakýmkoliv zpùsobem podíleli, patøí podìkování. Protože to
bylo více ochotných lidí, kteøí se o to zasloužili, tak nebudu nikoho
jmenovat.
Jedno jméno pøece jen musím zmínit - pan Pavel Èunderle st.
On je hlavní a pùvodní iniciátor této akce. Již v øíjnu 2014 mne
oslovil s tím, že za rok bude ono výroèí a patøilo by se pøipomenout
veøejnosti. Ovšem poèkáme až bude po komunálních volbách
až bude zvolen nový starosta a jaký ten k tomu zaujme postoj.
Mohu øíci, že starosta pan Radovan Štábl se k tomu postavil
vstøícnì a znalostnì i organizaènì velice dobøe. Za vše, co pro to
vykonal, mu patøí rovnìž podìkování a uznání, tak velkolepý
a dùstojný prùbìh nikdo neèekal. A já všem, kteøí tomu vìnovali
svoje úsilí a èas, ještì jednou dìkuji.
Za rodinu Obšilovu
Jana Obšilová

PODÌKOVÁNÍ
Obec Pòovice dìkuje všem úèinkujícím, kteøí svým vystoupením
zpestøili letošní hody sv. Václava. Velký dík také patøí obìma
Pavlùm Èunderlovým za pøípravu a realizaci výstavy ve staré škole
ke 100. výroèí narození podplukovníka letectva in memoriam
Václava Obšila a všem, kteøí se na této krásné akci podíleli.
Zvláštní podìkování si zaslouží mjr. Tomáš Merta a npor. Kamil
Kopáè z 21. základny taktického letectva Èáslavi, kteøí pilotovali
letouny JAS-39 Gripen pøi pøeletu nad rodným domem Václava
Obšila pøi oslavách jeho narození.
Nemalý dík patøí i sponzorùm celé akce: Rolnickému družstvu
Pòovice, Farmì Papùvka a Pivovaru Litovel.
V neposlední øadì se nesmí zapomenout na všechny ty, kteøí se
postarali o bezproblémový prùbìh všech hodový akcí, pøedevším
TJ Sokol, SDH Pòovice a Futsalový klub Bulldogs Pòovice.
Radovan Štábl, starosta

Zpráva o èinnosti oddílu Sokol Pòovice
S blížícím se koncem roku konèí také fotbalová sezóna.
Bìhem roku èelí Sokol spoustì kritiky na svoji èinnost a zvláštì pak
na jeho finanèní stránku. Èástka co dostává Sokol roènì na èinnost
od OÚ je nedostaèující a tak další nezbytný pøíjem tvoøí pronájem
Hospody na høišti, sbìr starého železa a hodová zábava.
Nìkolik vìt k jednotlivým položkám - nájem z hospody je
odvádìn spolehlivì celoroènì dle smlouvy a tvoøí nejvìtší z vedlejších pøíjmù, staré železo obsahuje stále více lehký šrot - plechovky,
pletivo apod., množství železa trvale klesá a s ním i zisk. A hody se
nìkteøí zastupitelé rozhodli dìlat „JINAK“ a tak byla sokolùm
odebrána možnost udìlat „HODOVOU“ - ve výsledku to znamenalo
menší zisk, než s jakým poèítal roèní rozpoèet. Zámìrnì neuvádím
žádná èísla - ta vedou ke spekulacím a fámám. Ovšem režijní platby
(inkaso, voda, stoèné, pojištìní… atd.) se musí platit vèas.
Hlavní naší náplní je však fotbal, hodnì diskutovaný oddíl
mužù prošel krizí a sáhl si na dno soutìže i tabulky. Vedení se proto
rozhodlo angažovat nového trenéra Aleše Langa. Ten vnesl do
mužstva lepší herní projev a náladu. V souèasné dobì muži drží
krok se špicí tabulky a bojují o postupové místo. Nemít mládež by
znamenalo snad i konec fotbalu.

Co nás èeká?
Valná hromada, nový výbor, nové stanovy a jméno organizace dle
nového obèanského zákona. Nadále probíhá nejen nábor nových
hráèù, hledáme také poøadatele, asistenty trenérù mládeže,
asistenty rozhodèích, úèetní … že nemáte èas ani zájem?
Tak se pøijïte alespoò podívat a fandit.
Sportu zdar!

Rozhodnutí pøedsedy, sestavit alespoò družstvo žákù a zaèít
práci s nejmenšími (6-8 let) se zdálo nemožné, zvláštì pak zajistit
spolehlivé trenéry a vedoucí, kteøí budou ochotni vìnovat jim svùj
volný èas 3x v týdnu i o nedìlích. Ale podaøilo se, již druhou sezonu
máme v okresní soutìži ètyøi družstva mládeže, kde hrají i dívky.
Pochopitelnì tolik dìtí na fotbal v Pòovicích není a tak dojíždìjí
z celého okolí - Støenì, Štìpánova, Žerotína, Želechovic, Èervenky
i Olomouce. Nìkteré vozí rodièe na tréninky i zápasy a ještì
pomáhají s trénováním jako p. Valchaø ze Štìpánova. Všem je
odmìnou pouze radost ze hry a spokojenost dìtí, výboru potom
dùvìra rodièù v práci co dìláme a kterou nechceme zklamat.
Høištì je tak využito po celý týden v odpoledním èase (dìti,
ženy, muži malá kopaná), díky pravidelnému seèení travnaté plochy,
kterou zdarma provádí obec, je tak stále hrací plocha v dobrém
stavu. V letošním suchém období bylo nutné také provádìt závlahu,
dìlal ji ochotnì hospodáø p. Krejèí. Novou fasádou byla dokonèena
oprava TVZ, kde je i odpovídající sociální zaøízení.
V zimním poèasí fotbal venku nehrajeme, naši hráèi však
mají dále možnost trénovat v pronajaté tìlocviènì v Újezdì a místní
tìlocviènì základní školy, což maximálnì využívají.

V souèasnosti má Sokol Pòovice 5 družstev - družstvo mužù a ètyøi
mládežnické. V družstvech mládeže jsou registrovaná i dìvèata:
Navrátilová V., Koèišová V., Podhorová S., Eliášová T. a Štáblová K.
Trenéøi jsou: Mikeš M., Motlíèek A., Ostravský L., Podhora F.,
Valchaø R., Hlaváè J., Èunderle L.ml., družstvo mužù vede Aleš
Lang z Litovle. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na zdárném
zvládnutí letošní sezony.
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