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Slovo starosty
K 1. září
Ve školním roce 2016/17 se bude učit v naší základní škole
9 prvňáčků a těm připadl s prvním zvoněním nelehký úkol – přestřižení pásky při slavnostním otevření nového dětského hřiště.
Prvňáčci úkol splnili na výbornou, a tak hřiště může sloužit všem
školákům na rozptýlení po vyučování. Hřiště dodala firma Tomovy
parky s. r. o. z Turnova. Financováno bylo z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj (352 312,00 Kč) a rozpočtu obce (150 991,00 Kč). Dětem se dle návštěvnosti hřiště líbí a doufejme, že jejich nápor vydrží.

Oslavenci – říjen:
Ruprechtová Eliška

Oslavenci – listopad:
Krmela Ferdinand
Nováková Erika
Macháček Václav

Úmrtí:

Šimčík Josef
K mateřské školce
Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k projektu rozšíření mateřské školky
ve stávající budově jsme nuceni upravit několik místností ve staré
škole pro tzv. dětskou skupinu tak, abychom mohli umístit alespoň
část dětí do této „školky“, zejména maminek vracejících se do zaměstnání po mateřské dovolené.
K hřišti TJ Sokol
Po téměř dvouletém úsilí se dokončila směna pozemků mezi
obcí a Římskokatolickou farností Pňovice. Hřiště bylo v minulosti
vybudováno i na pozemcích farnosti a dnes je již téměř celé v majetku obce. Děkujeme našim farníkům a Arcibiskupství olomouckému za konstruktivní přístup při napravování historických přehmatů.
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Narozené děti:
Absolon Filip
Bergerová Nikol
Trefilová Adéla
Palucha Štěpán
Hudcová Vanesa
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Poděkování
Dechová hudba Pňovice skvělým způsobem reprezentovala obec na
vernisáži předního českého fotografa Jindřicha Štreita v Muzeu umění
v Olomouci. Závěrečný koncert na terase muzea byl netradičním zážitkem pro Olomoučany procházejících se po náměstí Republiky.

Závod mopedů 2016
SDH Pňovice pořádal 10. září již 2. ročník závodu mopedů, po
kterém následovala pohádková stezka pro děti. Obě akce našich hasičů
a hasiček se setkaly s velkým ohlasem.
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Školní slavnost 17. 6. 2016
Na závěr školního roku proběhla v parku školní slavnost, kde
jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Absolventům naši základky
jsme společně popřáli hodně štěstí a úspěchů na další cestě za
vzděláním. Akci pořádalo SRPŠ při ZŠ a MŠ Pňovice za asistence
středověkých bojovníků a bojovnic Historického spolku Kirri.

Dětský den s hasiči 28. 5. 2016
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Peloton „Na kole dětem“
1. června obcí projel peloton cyklistů sportovně charitativní akce
„Na kole dětem“ podporující onkologicky nemocné děti v čele se
světoznámým velocipedistou Josefem Zimovčákem. Akce se účastnil
i starosta obce.
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K rybníku
V současné době probíhá reklamační řízení se zhotovitelem rybníka
– firmou Rovina a. s. z Hulína. Vzhledem k minimální ochotě zhotovitele
odstranit závadu – prosakující hráz, budou ryby a další tvorové žijící
v rybníku ještě nějakou dobu zápasit o přežití.

Oskava Cup Pňovice
11. června se uskutečnil extrémní závod šestičlenných družstev
„Oskava Cup Pňovice“ pod organizačním dohledem party nadšenců
okolo V. Holínka.
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Žně 2016
Zpráva Rolnického družstva Pňovice. Letošní žně byly velmi úspěšné, proběhly celkem rychle a s vysokými výnosy.
Řepka ozimá:
oseto - 91,63 ha
sklizeno - 3 792,21q
výnos - 41,38 q/ha
Pšenice ozimá:
oseto – 44,92 ha
sklizeno – 4 400 q
výnos – 97,9 q/ha
Ječmen jarní:
oseto – 310,65 ha
sklizeno – 26 788 q
výnos – 86,23 q/ha

Všem, kteří se na letošních žních podíleli, blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí žní 2016.

ArchiSoperník Divo Rossii
Blahopřání k vzorné reprezentaci ČR a naší obce paní Aleně
Polákové, která se svým psem jménem ,,ArchiSoperník Divo Rossii‘‘ sbírá jeden vítězný úspěch za druhým. Uvádíme jen pár vítězných soutěží z jeho bohaté sbírky:
Interšampion
Český šampion
Slovenský šampion
Čekatel šampiona Polska
Čekatel šampiona Německa
Vítěz 7. ročníku euroyouzhak show Německo
Vítěz Slovakia cup 2015
Klubový vítěz
2x národní vítěz atd.

Vítězství teamu Nutrend
Automobilový team Nutrend Racing obhájil opět vítězství v evropském poháru Fia International Hill-Climb Cup-Cat. 2 formulové
vozy. Blahopřejeme vítězi Václavu Janíkovi z Pňovic.
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Svatováclavské hody
Pňovice 2016
Sobota 24. září 2016
Obecní park:		
				
				
				
				

10,00
14,00
15,00
15,30
20,00

Dj Tomáš
Piňovští kanci
Taneční vystoupení ZŠ Pňovice
Arrest / country /
Hodová diskotéka

Hřiště:			
				
				
Kostel sv. Václava:

10,30
12,30
15,00
18,00

Pňovice – Troubelice / mladší žáci /
Pňovice – Šumvald / starší žáci /
Pňovice – Vilémov / muži /
Theatre Brass Quintet Ostrava / koncert /

Neděle 25. září 2016
Obecní park:		
Hřiště:			
				
				
				

tradiční stánky
10,00 Dj Tomáš
13,00 Dechová hudba Pňovice
15,00 Mažoretky ZŠ Vítězná Litovel
15,30 Fofrovanka Uničov

Kostel sv. Václava:

10,30 Mše svatá

Hřiště:			
				
				
				
				

10,00
13,00
14,00
15,30
16,00

Turnaj st. Benjamínků
Dobová lukostřelnice Kirri o.s.
Cimbálová muzika Folore Quintet
Kynologická ukázka
Cimbálová muzika Folore Quintet

Po oba dny bude v sálku staré školy otevřena RETROVÝSTAVA
spolu se zahrádkářskými výpěstky občanů obce.
Bohaté občerstvení – Stánky – Projížďky kočárem
Program sestavili a organizují členové TJ Sokol Pňovice za podpory přátel a sponzorů:

Obec Pňovice, Sokomax s.r.o. Pňovice, Pivovar Litovel a.s.,
MJM Litovel a.s., URTIKA s.r.o. Pňovice, Farma Papůvka – Danoslava
Pešková, AUTO Bajer Pňovice, Petráš Josef – prášková lakovna.

Elektrostatická lakovna Josef Petráš
Elektrostatické nanášení práškových nátěrových hmot KOMAXITEM.
Možnost využití v domácnosti / regály, skříně, kola a jiné užitečné předměty.
Podnikům a organizacím nabízíme spolupráci. Přijímáme sériové zakázky.
PŘEDNOSTI - dlouhá životnost, zdravotní nezávadnost, široká nabídka barev.
VÝHRADNĚ EKOLOGICKÁ TECHNOLOGIE

