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Slovo starosty

pf 2016

Vážení spoluobèané,
máte pøed sebou pøedvánoèní èíslo Piòovského hanáka.
Reportáž z rozsvícení našeho obecního stromeèku nás upozoròuje,
že jsou za dveømi Vánoce, se kterými pøichází èas pohody a spoleèných chvil s dìtmi, sourozenci, rodièi a kamarády, na které jsme si
bìhem roku nenašli dostatek èasu, jaký by si zasloužili.
O Vánocích vzpomeòme na ty, kteøí s námi již nemohou být.
Radujme se s lidmi, kteøí jsou pro nás oporou v jakýchkoliv chvílích
života. Zastavme se, užijme si spoleèných chvil a podejme pomocnou ruku tìm, kteøí ji potøebují.
Zamysleme se nad uplynulým rokem, èerpejme z toho dobrého,
co se nám podaøilo a pouème se z nezdarù…
Do nového roku Vám pøeji hodnì zdraví, štìstí a životní energie.
Radovan Štábl

Koncert
Kruh pøátel hudby Pòovice a Nadace Èeský hudební fond
poøádají v nedìli 13. prosince 2015 ve 14 hodin
v sálku staré školy

vánoèní koncert

PETROF PIANO TRIA
Jan Schulmeister - housle
Kamil Žvak - violoncello
Martina Schulmeisterová - klavír
Program:
Wolfgang Amadeus MOZART - Klavírní trio C dur KV548
I. Allegro, II. Andante cantabile, III. Allegro
Sergej RACHMANINOV - Elegické trio g moll
Výbìr èeských a moravských koled v úpravì Petrof Piano Tria

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdeènì zváni.

Podìkování
Dìkujeme p. Zahradníèkové za pøípravu akce „Vánoèní dílny”,
která se setkala s velkým zájmem.
Velké podìkování patøí také úèinkujícím: dìtem Základní školy
Pòovice a Dechové hudbì Pòovice, i všem organizátorùm, kteøí
se podíleli na uspoøádání a úspìšném prùbìhu „Rozsvícení
vánoèního stromeèku”.

Výstava

Foto z vánoèních dílen

Foto z rozsvícení vánoèního stromeèku 27.11.2015

Napouštìní rybníka
Zaèátkem prosince zaèali pòoviètí rybáøi napouštìt nový rybník.
Ikdyž se ze zaèátku potýkali s nìjakými nedostatky, vše zdárnì
vyøešili, rybník se napouští a má už i prvního návštìvníka - krásnou
labu. Až se na jaøe zazelená vysázená zeleò a tráva, bude to zase
jedno z pìkných míst v blízkosti naší obce.

Myslivost v Pòovicích
Vážení spoluobèané,
již nadále nemohu poslouchat a doslýchat se z rùzných stran a lidí
pøipomínky a kritiku na moji osobu, že jsem poèernil myslivost
v Pòovicích... Pokusím se vás oslovit tímto èlánkem a vysvìtlit
vám, jak se mají vìci kolem myslivcù a mojí osoby.
V roce 2012 mì oslovil tehdejší honební starosta p. Ing. Frýb, jestli
bych nemìl zájem jakožto majitel honebních pozemkù pøevzít
myslivost po nìm jako hlavní vedoucí myslivcù HS Pòovice. Já mu
tehdy odpovìdìl, že jsem èlenem MS Štìpánov a zastávám tam
dlouhá léta funkci pøedsedy. Odpovìdìl mi, že takového jako jsem
já, potøebuje v Pòovicích. Pøislíbil jsem, že celou situaci zvážím.
Dne 23.11.2012 byl na øádné valné hromadì byl zvolen nový
honební výbor, honebním starostou se stal p. Kvìtoslav Èerný a já
místostarostou. Vzhledem k tomu, že p. Èerný nevlastní lovecký
lístek a myslivcem není, tak na stejné valné hromadì jsem byl
zvolen vedoucím myslivcù pøi HS Pòovice já. Honební výbor
rozhodl, kdo bude provádìt výkon práva myslivosti v HS.
A tady vše zaèalo, to všechno Novotný, ne honební výbor?!!
Mùj názor je jiný než nìkterých èlenù, kterým jsem asi urval od
pusy velký kus masa ve formì zvìøiny a chtìl jsem, aby zvìøinu mìl
možnost ochutnat i nemyslivec, jak to provozujeme i ve Štìpánovì.
Tím mám na mysli úspìšnou Pytláckou noc nebo naše poslední
leèe, které byly veøejnosti pøístupné a obèané mìli možnost jak
shlédnout naše tradice myslivosti, tak i ochutnat zvìøinu a popøípadì ji i vyhrát. Spoleènì jsme vám s hospodáøem p. Vavrdou
a tìmi opravdovými myslivci chtìli ukázat, jaká myslivost opravdu
je a že právem patøí do národního bohatství.
A hlavnì jsme chtìli z pøátelského odpoledne a veèerní taneèní
zábavy udìlat každoroèní tradici, aby se mohli obèané sejít a v dobré náladì se bavit. Kde jinde je možné se v tak hojném poètu setkat
než na takových akcích a na chvíli vyboèit z dnešní uspìchané
doby, kdy už pomalinku soused nezná souseda. Podotýkám, že na
tyto akce nebyla použita jen zvìøina z HS Pòovice, ale pocházela od
rùzných sponzorù, kteøí mi ji na tyto akce rádi vìnovali. Tímto chci
vyvrátit spekulace o tom, že Novotný tady všechno vystøílí, jak
nìkteøí tvrdí. Zodpovìdnì mohu øíci, že lovíme dle zákona a dodržujeme plán chovu a lovu a lovíme ménì srnèí zvìøe, spíš vùbec,
než ta stará garda, jak si nìkteøí øíkají a pøitom o myslivosti vùbec
nic nevìdí.
Døíve lovila ta garda také, jen bùh ví, kde ta zvìøina všechna
skonèila, já mám vše evidované a jen jsem ulovenou zvìøinu na
rozdíl od jiných zlegalizoval. Jak bylo možné, že pøed ètyømi, pìti
lety se lovilo tøicet a více zajícù a pøitom nebyly dodrženy kmenové
stavy zajíce polního, tehdy to nikomu nevadilo. Teï ulovíme pìt
zajícù roènì a všem to vadí. Ano, protože dìláme vše podle tradic
a ulovené zvìøi vzdáváme poslední poctu, ne jak tady bylo zvykem
udìlat to nìkde na kraji lesa, a to nikdo nevidí!
To samé bylo se srnèí zvìøí, když jsme spoleènì s hospodáøem
pøebrali honitbu, dohodli jsme se, že srnèí zvìøe je ménì a pokusíme se tyto stavy zvednout tím, že minimálnì na tøi roky omezíme
lov. Byl jsem tehdy slovnì napaden jedním bývalým funkcionáøem,
že srnèí není kvùli nám, že jí bylo dostatek. Když na sèítání zvìøe
dotyènému hospodáø prokázal, že v honitbì srnèí je, odpovìdìl
mu, že to není naše, že je to Újezdu a Želechovic. Dal jsem si otázku
a ne jen já, kde ta zvìø asi jen tak mùže mít na sobì nìjaké znaèky,
že to tak pøesnì ví. Ano, víme všichni, že zvìø za potravou urazí
i nìkolik desítek kilometrù a na nìjaké hranice honiteb si nehraje,
ale nejde to poznat èí je a komu patøí, snad jen to, že do ulovení je to
majetek státu.
Ptáte se proè nepokraèujeme s Pytláckou nocí? Odpovím: protože
dva èlenové z našich øad na nás podali trestní oznámení s nepravdivými údaji, které se týkaly této akce i posledních leèí. Rozhodli jsme
se, že nám to nestojí za to, místo podìkování jezdit na PÈR,
vysvìtlovat nepravdivá a nesmyslná obvinìní. Svoji zaujatost proti
mé osobì øeší radìji takto, pøitom se jen zesmìšòují a honebnímu
spoleèenstvu tím dìlají jen špatnou povìst.

Jen nìco málo k tìmto osobám, kterých se to týká, oni vìdí, já je
jmenovat nebudu...
Pøikrmování zvìøe jim nic neøíká a ještì na prázdný samozásyp si
dají zámek. Tito lidé se nestydí za to, co dìlají a jak jako myslivci
vystupují a dìlají špatné jméno všem slušným myslivcùm a mají tu
drzost podávat ještì na nìkoho trestní oznámení èi chodit po lidech
a shánìt podpisy na mé odvolání. Jsou tací, kteøí dávno po ukonèení lovu stojí na výøadu s nabitou zbraní. Byl jsem svìdkem, kdy
dotyèný po ukonèení leèe povídá, cituji: „ nevím, co to bylo za zvíøe
jestli srna lesní nebo polní, mìlo to takovou tlamièku?“ U nás žije
jen jeden druh srnèí zvìøe a tlamièka je mysliveckou mluvou svírák.
Je správné pouštìt psa na malá lišèata, která se chytila do
sklopce?? Jaký by na to mìl názor úøad na ochranu proti týrání
zvíøat nebo když jde lovit srnèí zvìø, používat výraz to bylo „safari“,
takhle se loví zvìø v Africe, u nás je lov z aut zakázaný zpùsob lovu.
Tak si dávám otázku, to pøeci není možné, aby takový èlovìk prošel
kurzem adeptù a složil zkoušky z myslivosti?! Jak mùže èlovìk,
který si o sobì øíká, že je myslivec a má rád pøírodu udìlat nìco
takového, že stavební sutí ze své demolice domu zaveze krásné
vzrostlé stromy líp do pùlky kmenù.
Ta garda nebyla schopná za ta léta pùsobnosti vybudovat nová
myslivecká zaøízení, vše bylo v dezolátních stavech, krmelce rozpadlé nebo radìji žádné. Posedy, kazatelny ani nemluvím, nedej
bože, kdyby se tam zatoulaly dìti a nìkteré z toho spadlo a zranilo
se. Naštìstí už je vše zchátralé opravené nebo novì postavené
a zrovna tito na tom nemají žádnou zásluhu. Také bylo v plánu po
stmelení myslivecké party v HS Pòovice rozvinout práci s dìtmi
a mládeží formou kroužku, který by byl jako pøíprava pro budoucí
myslivce. Zúèastòovali by se okresních, celorepublikových
i mezinárodních soutìží a my bychom jim ukázali, jak je pøíroda
a myslivost krásná... Bohužel opìt díky tìmto lidem to momentálnì
není možné. A tak bych mohl pokraèovat…
Tímto jsem vám chtìl øíci mùj názor a jak se vìci mají ve skuteènosti. Jsem pøipraven bránit se jakýmkoliv lžím a pomluvám vùèi
mé osobì a každého poctivého a èestného myslivce v HS Pòovice.
Jen pro info, jsem èlenem ÈMMJ od roku 1990, pøedsedou
Mysliveckého spolku Štìpánov, èlenem kynologické komise OMS
Olomouc, èlenem výboru Klubu chovatelù hrubosrstých a maïarských ohaøù, èlenem Klubu chovatelù nìmeckých krátkosrstých
ohaøù, èlenem Klubu nìmeckých drátosrstých stavaèù Slovensko,
mezinárodním rozhodèím ohaøù z výkonu. Vlastním chovatelskou
stanici s názvem od OSKAVY, kde potomci ohaøù pùsobí v mysliveckých rodinách po celé ÈR, Slovensku, Polsku.
V roce 2013 bylo HS Pòovice spolupoøadateli mezinárodní soutìže
ohaøù a rùzných zkoušek.
Na závìr bych Vám chtìl podìkovat za èas strávený ètením mého
èlánku a úsudek si už musíte udìlat sami.
Myslivosti a pøíznivcùm ZDAR
Novému zakládajícímu rybáøskému spolku pøeji, a jsou hlavnì
dobrá pøátelská parta a hodnì rybáøských úspìchù.
A všem vám pøeji krásné, pohodové a klidné svátky vánoèní.
Petr Novotný

Køíž u mostu pøed pivovarem

Historický spolek Kirri o.s.

... tak zní oficiální název køíže podle zápisu v kronikách. Poprvé je
o nìm zmínka z r. 1887, v roce 1893 ho povalila vichøice a v roce
1894 byl obnoven a znovu posvìcen faráøem Fr. Trnkou. V r. 1905
byl už zchátralý, nahradil ho nový modøínový a posvìtil ho pan faráø
Fr. Zapletal. Historii v kronikách køíže vyhledal PhDr. Jaromír
Hublar, Ph.D. Køíž ale stojí na svém místì i v roce 2015 a také byl
letos v záøí opraven. Na jeho obnovì se podíleli vlastními náklady
pan Jaroslav Ambrozek z è. 14, pan Pavel Èunderle z è. 158,
pan Jiøí Chrudina z è. 191 a paní Libuše Dvoøáèková z è. 28.

... se v èervnu tohoto roku podílel na natáèení historického filmu
Mistr Jan Hus - Cesta bez návratu v produkci Èeské televize pod
režijní taktovkou Lubomíra Hlavsy.
Film byl v øíjnu v kinech, o Vánocích bude v televizi a pøíští rok
na DVD. Spolek mimo pár rolí ještì zapùjèil nìco málo ze svého
vybavení pro potøeby filmaøù. Natáèelo se na hradech Helfštýn
a Svojanov.

Foto z opravy silnice ke høišti
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