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Slovo starosty

Oslavenci

Vážení spoluobèané,

leden:
Dundálková Alenka 89
Cetkovská Jarmila 81
Kertésová Jaroslava 75

v prvním letošním èísle našeho hanáka krátce zhodnotím,
jak se nám daøilo v minulém roce v oblasti odpadového hospodáøství. Musím konstatovat, že daøilo. Smìsného komunálního
odpadu jsme vyprodukovali o 13 tun ménì než v roce 2014,
celkem 253,5 t. Lépe jsme si vedli i v tøídìní - plastù jsme vytøídili
o 8 %, kompozitních obalù (Tetra Pak) o 9 %, papíru o 28 % a skla
o rekordních 99 % víc než v roce 2014.
Všem, kteøí se o toto výrazné zlepšení zasloužili velmi dìkuji.
Ti ostatní se doufám pøidají, jelikož je to jediná cesta jak udržet
poplatek za svoz odpadù na stávající úrovni, abychom nemuseli
„zdražovat“.
S blížícím se pøíchodem jara žádám spoluobèany, kteøí si ještì
nevyzvedli na obecním úøadì kompostéry nebo biopopelnice
(které jsou zdarma i pro ty, kteøí si je neobjednali) o jejich
vyzvednutí, abychom v letošním roce snížili podíl bioodpadu
v komunálním odpadu, za jehož skládkování platíme vysokou
èástku (v roce 2015 to bylo 426.400 Kè). A „sbìrný dvùr“- to je
pøehlídka pohodlnosti cokoliv vytøídit… jen a to obec odveze
a zaplatí!
Všem Vám, kteøí poctivì tøídíte a chováte se zodpovìdnì
k okolnímu prostøedí, ještì jednou velmi dìkuji.

bøezen:
Vysoudilová Blažena 85
Štáblová Vlasta 84
Rosketel Rudolf 82
Èunderle Pavel 70
Bajerová Milada 70

únor:
Štáblová Eliška 85
Melichová Danuše 82
Linhartová Anna 80
Benková Anna 80
Èepièková Ludmila 70
Šrom Jiøí 70

Noví obèánci
Danielèík Josef
Valovièová Pavla

Vrba Lukáš
Bant Václav

Vychodil Patrik

Vrbová Marie

Volkmann Petr

Opustili nás
Ambrozek Jaroslav

Statistika za rok 2015

Radovan Štábl

Tøíkrálová sbírka
Jako každý rok se v naší obci uskuteènila Tøíkrálová sbírka, na které
se vybralo 5.890 Kè. Všem dárcùm dìkujeme.

Zájezd do sklípku

Místní poplatky v roce 2016

SDH Pòovice poøádá dne 12.3.2016

Místní poplatek za komunální odpad
výše poplatku zùstává stejná jako v loòském roce 500 Kè na osobu
splatnost poplatku:
- jednorázovì do 31. 3. 2016
- ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a 30. 9. 2016

Místní poplatek ze psù
výše poplatku zùstává stejná jako v loòském roce:
50 Kè za jednoho psa
100 Kè za každého dalšího psa
splatnost poplatku: jednorázovì do 31.3.2016

Placení místních poplatkù
místní poplatky je
úøadu:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

možné uhradit hotovì na pokladnì obecního
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

-

11.30
11.30
11.30
11.30
12.00

k 1. 1. 2015 - 909 osob
narodilo se 17 dìtí (7 dìvèat a 10 chlapcù), zemøelo 9 obèanù,
odstìhovalo se 21 osob, pøistìhovalo se 25 osob
k 31. 12. 2015 - 921 osob

12.00
12.00
12.00
12.00

-

17.00
15.00
17.00
14.00

nebo bezhotovostnì pøevodem na úèet èíslo 1801683379/0800
+ variabilní symbol, o který je tøeba si požádat na OÚ Pòovice,
tel.: 585 380 069 nebo na referentka@pnovice.cz

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
v Boøeticích
Kravihorská svobodná republika
sklep - www.absklipek.cz
Cena zájezdu je 750 Kè za osobu
V cenì je doprava, obèerstvení a ochutnávka vína.
Informace a rezervace - tel. 603 719 492 - Pavel Bajer

Nové využití našeho rybníka

Koncerty
Obec Pòovice, Kruh pøátel hudby Pòovice
a Nadace Èeský hudební fond poøádají:
v nedìli 21. února 2016 v 16 hodin v sálku staré školy

klavírní koncert

KATEØINY POTOCKÉ
Program:
Ludwig van BEETHOVEN - Sonata F dur op. 10 è. 2 - 3 Presto
Fryderyk CHOPIN - Etuda cis moll op. 10
Bedøich SMETANA - Polka F dur, Slavnost èeských venkovanù,
Polka a moll, Obkroèák, Pøívìtivá krajina, Skoèná
Ferenc LISZT - Tarantella
Bohuslav MARTINÙ - Motýli v kvìtinách
Sergej PROKOFJEV - 3. sonáta

v sobotu 5. bøezna 2016 v 18 hodin v sálku staré školy

koncert

LOBKOWITZ TRIO
Lukáš Klánský - klavír
Jan Mráèek - housle
Ivan Vokáè - violoncello

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdeènì zváni.

Vánoèní výstava betlémù

Výroèí úmrtí P. Richarda Neumana

V pøedvánoèním èase probìhla vánoèní výstava betlémù, andílkù
a pohlednic. Po celou dobu výstavy byl v provozu stánek se
svaøákem a promítání filmù pro dìti. Výstava byla úspìšná, protože
kromì dìtí ze ZŠ navštívilo výstavu více jak 200 obèanù a to nejen
z Pòovic.

Dne 23. ledna 2016 uplynulo 30 let od úmrtí dlouholetého
pòovického faráøe P. Richarda Neumana. P. Neuman se narodil
31. bøezna 1912 v Dubanech u Prostìjova. Na knìze byl vysvìcen
5. èervence 1936 v Olomouci. Jako kaplan pùsobil v letech 19361940 v Buchlovicích a potom v letech 1940-1943 v Dolanech
u Olomouce. Do Pòovic nastoupil 14. èervence 1943 jako provisor,
24. kvìtna 1944 byl ustanoven administrátorem a 28. záøí 1946
faráøem pòovickým. Zemøel 23. ledna 1986 na následky mozkové
mrtvice v léèebnì v Pasekách. Pohøeb P. Neumana se konal za velké
úèasti knìží a smuteèních hostù z širokého okolí 30. ledna 1986.
Pohøben je v knìžském hrobì na místním høbitovì.
P. Richard Neuman byl silnou osobností, která v Pòovicích zanechala nesmazatelnou stopu v pamìti nìkolika generací. K výroèí
jeho úmrtí byla v pòovickém kostele sv. Václava sloužena v nedìli
24. ledna 2016 mše svatá. Od tohoto data je také možné v kostele
shlédnout výstavu fotografií z jeho života. K výroèí úmrtí
P. Neumana byla rovnìž vydána publikace mapující jeho 43letou
èinnost v duchovní správì v Pòovicích.

Pøedstavujeme Rolnické družstvo Pòovice
Rolnické družstvo Pòovice je nejvìtším podnikem v naší obci.
Družstvo vzniklo 2. kvìtna 1994. Pøedmìtem podnikání družstva
je zemìdìlství vèetnì prodeje nezpracovaných zemìdìlských
výrobkù za úèelem zpracování nebo dalšího prodeje.
Pøedsedou pøedstavenstva je pan Ing. Zbynìk Rosketl,
místopøedseda pøedstavenstva Kvìtoslav Èerný.
Èlenové pøedstavenstva:
J. Nìmec, Mir. Škoda, Jar. Kráèmar, Emanuel Fest, Mir. Toegel.
Kontrolní komise:
pøedseda Mir. Žižka, èlenové Mir. Bazínek, Fr. Pec.
Úèetnictví má na starost J. Pavelka, ekonomiku L. Trochtová.
Družstvo má 18 zamìstnancù a 46 èlenù.
V loòském roce hospodaøilo takto - stav skotu:
krávy 81 ks, telata do 3 mìs. 27 ks, telata do 6 mìs. 18 ks,
jalovice 16 ks, vysoko bøezí jalovice 9 ks, býci na výkrm 37 ks.
Celkem skotu 188 ks.
Výmìra družstva je 646,62 ha.
Pšenice 60,70 ha - sklizeno 600,7 t, jeèmen 338,65 ha - sklizeno
2.735,5 t, brambory 0,5 ha - sklizeno 12,40 t, cukrovka 74,15 ha
- sklizeno 3.341 t, krmná øepa 0,50 ha - sklizeno 31,75 t, øepka
84,73 ha - sklizeno 304,78 t, kukuøice na siláž 45,03 ha - sklizeno
1.363 t, vojtìška na senáž 25,38 ha - sklizeno 404,93 t.
Do další práce v roce 2016 pøejeme hodnì úspìchù.
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