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Slovo starosty

Společenská kronika

V rámci jarního úklidu se zaměstnanci obecního úřadu pustili do
úklidu okolí lesního úseku silnice do Litovle. Dařilo se jim tam velice.
Nasbírali tři takto naložená autíčka. Jeden by ani nevěřil, co všechno
lze do lesa vyhodit.

Oslavenci – duben:
Mikešová Marta

Oslavenci – květen:
Klosová Bohumila
Rosketelová Božena
Štáblová Jiřina
Altová Zdeňka
Valovič Pavel
Žufanová Zdeňka

Oslavenci – červen:
Frýb Jaroslav
Koutná Františka
Švancerová Marie
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Úmrtí:

Zdeněk Bačinský

Narozené děti:
Vrbová Nina
Grusová Štěpánka

Obec Pňovice pořádá u příležitosti

71. výročí osvobození obce

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Upravili také okolí komunikace od hřbitova po hlavní silnici do
Uničova. Zde však bylo nutno použít těžkou techniku, jelikož likvidace tak velkého množství drobných skládek byla již nad lidské
možnosti. Na podzim tento úsek z jedné strany osázíme stromky.
Zvláštní poděkování patří pejskařce Gábině, která iniciativně se
svým psem Badym vysbírala část břehu našeho úseku Oskavy. Připojí se někdo další, komu není prostředí, ve kterém žije, lhostejné?
Radovan Štábl,
starosta obce

Od 1. čtvrtletí 2016 se zaplatí za
1 m³ odpadní vody 62 Kč.

místních občanů
na libovolné téma.

Zájemcí o vystavení
svých fotografií,
doneste je prosím
(nejlépe ve formátu A4),
na obecní úřad nejpozději
29. dubna 2016 do 12 hodin.
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PIŇOVSKÉ HANÁK

Koncert
Obec Pňovice, Kruh přátel hudby Pňovice
a Nadace Český hudební fond pořádají
v neděli 24. dubna 2016 v 16 hodin
v sálku staré školy koncert

Marek Jerie
violoncello

Ivona Suma Solonková
klavír
Program:
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sedm variací Es-Dur WoO 46 na dvojzpěv
„Bei Männern, welche Liebe fühlen“
z Mozartovy opery Kouzelná flétna
Frédéric Chopin (1810-1849)
Introdukce C-Dur op. 3
Largo ze sonáty op. 65
Antonín Dvořák (1874 – 1935)
Slovanský tanec g moll op. 46/8
Robert Schumann (1810 – 1856)
Fantazijní kusy op. 73
Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

Manuel de Falla (1876 – 1946)
Suite populaire (výběr)
Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Variace na slovenskou píseň
Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni

Jeho zásluhou byly znovuobjeveny, provedeny, nahrány a vydány opomenuté koncerty české violoncellové literatury 18. století,
např. Josefa Rejchy a Josefa Fialy. Řada soudobých skladatelů,
např. Thüring Bräm, Luboš Fišer mu věnovali své skladby. Nahrál
mnoho sólových CD s klavírem, kytarou, houslemi nebo orchestrem a komplety klavírních trií Beethovena, Dvořáka, Mendelssohna, Šostakoviče, Schuberta, Mozarta a Brahmse, které byly mnohokrát mezinárodně oceněny (Diapason d´ Or, CHOC, Le Mon- de
de la Musique).
Po dobu 34 let působil jako profesor hry na violoncello a komorní hudby na Vysoké hudební škole v Lucernu.

Ivona Suma Solonková

Na klavír se učila již od pěti let
v Českých Budějovicích u Marie Kotrčové, kde získala výborné základy pro
svojí další dráhu. Od roku 1990 začala
studium na pražské AMU u prof. Pavla
Štěpána, ale brzy přestoupila do třídy
prof. Ivana Klánského, v jehož třídě, po
absolutoriu na pražské AMU, svá studia završila na Vysoké hudební škole
ve švýcarském Luzernu. V roce 2000
zde získala sólistický diplom s vyznamenáním a zároveň prestižní
cenu Edwina Fischera. Již během svého studia se intenzivně věnovala violoncellovému repertoáru a zůstala na Vysoké hudební škole
v Luzernu v roli korepetitorky violoncellových tříd.
Ivona Suma Solonková je laureátkou různých národních i mezinárodních soutěží, např. Concertino Praga 1987, Beethovenův
Hradec 1992, Pražské Jaro 1993. Od roku 1995 žije s rodinou ve
švýcarském Luzernu. Vedle pedagogické a korepetitorské činnosti
se věnuje především komorní hudbě a pravidelně vystupuje s významnými sólisty, především violoncellisty.

Klub maminek s dětmi
Již třetím rokem v obci funguje klub maminek s dětmi. Scházíme se každou středu v 16:00 ve školní tělocvičně.

Marek Jerie

Patří k nejvýraznějším českým violoncellistům své generace.
Studoval na Pražské konzervatoři, na Akademii múzických umění
v Praze a interpretační mistrovství si prohloubil na kursech u slavných violoncellistů – Casalse, Rostropoviče a Navarry.
Je členem Guarneri tria Prague,
které s Ivanem Klánským a Čeňkem Pavlíkem v sezóně 2016/17
oslaví 30. jubileum založení v tomto
původním složení. S tímto ansámblem nebo jako sólista vystupoval
v mnoha důležitých hudebních
centrech (londýnská Wigmore Hall,
Rudolfinum Praha, Ženeva, Vídeň,
Petrohrad, Varšava, Hamburg, Benátky, Madrid, Barcelona, Santiago
de Chile, Buenos Aires) a dalších
významných podiích v Evropě,
Kanadě, Austrálii, Africe, Severní
a Jižní Americe a v Japonsku.
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Hlavní náplní našeho setkávání je umožnit dětem dostat se do
dětského kolektivu a maminkám prožít aktivně mateřskou dovolenou. Děti si zaskáčou na trampolínách, pohrají si s míči nebo
s vlastními hračkami. Maminky si popovídají, vyměňují si zkušenosti a získávají informace o akcích pro děti. Většina z nás se zúčastnila například karnevalu v Pňovicích i v Žerotíně.
S příchodem teplého počasí se přesuneme na dětské hřiště.
Tímto bychom rády pozvaly i další maminky!

PIŇOVSKÉ HANÁK
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Pňovický rybník
Dne 6. 4. 2016 byly do našeho rybníka vypuštěny následující
druhy ryb: kapr, amur, lín a do budoucna se plánuje vypustit i candát.

Místo konání: kurty u fotbalového hřiště PŇOVICE
Dne: 23.4.2016

zahájení: 900

prezentace: od 830

rezervace nutná na tel: 702 318 995
startovné: 600,- /team
smíšená družstva: 3 ženy + 3 muži
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SOKOMAX s. r. o. Pňovice

Téměř 20 let uplynulo od založení této firmy. Sokomax působí od
roku 2001. Firma se zabývá výrobou a rekonstrukcemi jeřábů.
Zaměřuje se především na výrobu mostových a podvěsných jeřábů. Jednonosníkové mostové jeřáby vyrábí o nosnosti 250 kg
– 12 500 kg. Nosník jeřábu je tvořen válcovým profilem HEA nebo
HEB. Pojezdové jednotky vlastní výroby jsou osazeny dvoustupňovou elektropřevodovkou s možností ručního odbrzdění a motorem
s brzdou od firmy NORT. Firma zaměstnává 7 pracovníků.
Jednatelé firmy jsou Vladimír Soušek (Pňovice 90) a Vlastimil Kubíček (Červenka, Tyršova 118).
Zámečníci: Luďa Krejčí, R. Fritscher a Karol Jurkovič.
Elektrikáři: Ondřej Paták a Vlastimil Kubíček ml..

PIŇOVSKÉ HANÁK

AUTOOPRAVNA BAJER Pňovice

Naše firma, která působí v oblasti oprav motorových vozidel od
roku 1992, sídlí v Pňovicích č.75. Jsme členy ACC - AUTOCORA
Conceptu a BOSCH injection systems, se kterými úzce spolupracujeme ve formě prodeje náhradních dílů a školení mechaniků.
Pravidelným školením rozšiřujeme nabídku služeb.
Spolupráce s těmito firmami je garancí jak vysoké kvality náhradních dílů, tak veškerého servisního vybavení a v neposlední řadě
také v kvalitě servisních prací, které provádíme na nejmodernějších strojích značky Bosch, Sun, Vag, John Bean. Jsme autorizovaná stanice měření emisí.
Nabízíme celoroční údržbu Vašeho vozidla všech tuzemských i zahraničních značek včetně jejich oprav.
Naším cílem je spokojenost zákazníků, čehož se snažíme dosáhnout kvalitou provedených prací.
Provádíme testování motorů včetně vstřikování, měření emisí –
benzin – diesel, včetně traktorů. Příprava zajištění STK včetně zahraničních vozidel. Plnění a čištění klimatizace.
Pneuservis + digitální geometrie.

Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
a zdvihacích zařízení, zámečnictví a nástrojařství.
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