ervnový zpravodaj obce e elovice
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.6.2004

1.Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záv re ný ú et obce za rok 2003 a zprávu o
výsledku p ezkoumání hospoda ení obce taktéž za rok 2003.
2.Starosta obce informoval ob any o akcích a jejich finan ním zabezpe ení v tomto roce:
Výdaje v obecních lesích: p ibližování a t žba d eva......... 86.198,brigádnické hodiny................... 90.800,doprava d eva........................... 23.424,lesní výkopové práce /ZD/...... 66.425,sazenice d evin........................ 54.850,lesnické pletivo........................ 35.700,- tedy celkem 357.397,P íjmy za d evo: zatím 270.362,Rekonstrukce obecního ú adu: stavební ást ....................40.597,elektroinstalace................18.166,instalatérské práce...........20.776,úst ední topení.................51.648,- tedy celkem 131.187,Další neplánované akce:
Hasi i- uniformy..................................................................21.000,Revize elektro /hospoda, obchod, obecní ú ad/.................. 3.994,Instalatérské práce / školka ,pohostinství/...........................13.265,Šachty na odvzdušn ní a vodom rné..................................22.400,Vrty - projektová dokumentace.......................................... 3.000,Výpo etní technika v etn program /po úderu blesku/ ..35.095,-nová tiskárna /leden/ .........................9.000,- tedy celkem 107.754,Zatím nelze zapo ítat cenu za opravu ve ejného osv tlení po zásahu blesku, elektronického
zabezpe ení OÚ / nep išly faktury/ a opravu obecního rozhlasu v etn rozvad e,která je
práv v t chto dnech provád na.
Celkové výdaje tedy iní 607.363,-/pozn.v ísle není zahrnuta ástka za svoz odpad , platba
za telefony,elekt inu v obci, mezd zastupitelstva, ú etní, zele a její údržba.
3. Dále byla podána informace o plánovaných akcích na 2. pololetí roku 2004.
V tomto roce byly podány t i žádosti o dotace. První byla zamítnuta /žádost o peníze na
opravu OÚ-financována z vlastních zdroj /, další dv byly podpo eny.
Jedná se o dotaci na opravu st echy nad hospodou /120 000,-/ a dotace na cestu do Lná ského
Málkova /150 000,-/, což je tak na 200 m silnice. Po ítá se tedy prodloužit stávající kus v
míst rozpadlé komunikace a vjezd z k ižovatky u Málkova.
4. Po dobu m síc ervenec a srpen mohou op t ob ané vyvážet železný šrot na Vrch,
kde bude shromaž ován dle instrukcí pana Vyžrala. Na skládku nepat í plechovky od barev,
šrot se zbytky plast a gum, veškerý nebezpe ný odpad. Po uplynutí lh ty bude zajišt n
odvoz sb ru odpadovou firmou. V as bude také oznámen termín sb ru a odvozu
nebezpe ného odpadu.Ten plánujeme také o prázdninách.
5. Pan Ing. Josef Skala podal informace o provozu ve ejného vodovodu. Stejn jako
v obci, tak i na vodárn se podepsala bou ka ze dne 12.5. Byly zni eny všechny slaboproudé
p ístroje. Nyní je vše již opraveno. Dále bylo nutno vym nit erpadlo v jednom z vrt .

Sloupec vody ve vodárn byl pouze 1 m, a tak nemohla obec Zábo í od nás vodu odebírat a
používala vlastní zdroj. Nyní se rezervoár vody postupn napl uje a Zábo í se m že p ipojit.
Pro úplnost - od po átku provozu bylo na erpáno 12.600 m3 vody.
Upozor ujeme ob any, kte í ješt nemají osazený vodom r, aby tak u inili nejpozd ji
do konce m síce ervence / kolem 20 odb rných míst !/. Tuto skute nost nahlaste panu
Františkovi Skalovi, který Vám p ijde vodom r zaplombovat.
Volby do Evropského parlamentu
Volilo 45 ob an ze 137 voli , což je 32%.
1. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
1 hlas
3. Helax- Ostrava se baví
1 hlas
4. SSD
2 hlasy
6. ODS
15 hlas
9. Strana zelených
3 hlasy
20. KDU- SL
13 hlas
21. Pravý blok
1 hlas
23. Unie liber. demokrat
1 hlas
24. KS M
3 hlasy
32. Nezávislí
5 hlas
Další informace
Prosíme, aby si ob ané, pokud tak již mnozí neu inili, posekali p ed naší poutí trávu
kolem svého bydlišt . Dále apelujeme na zam stnance ZD, aby netrousili po
komunikacích v obci hn j a krmení, na což si oprávn n st žují ob ané bydlící
v blízkosti t chto silnic vedoucích do areálu kravína. Nikomu jist není p íjemné
odklízet kupky hnoje p ede vraty. V p ípad dalšího výskytu nepo ádku bude OÚ
muset povolat kropicí v z a na náklady ZD pak komunikace vy istit. To se týká také
zeminy, která je stále na silnici do Málkova v míst výjezd z pole.
Naši ob ané podali návrh na možnost sbírat papír . Obecní zastupitelstvo by na p íštím
zasedání m lo jednat i o možnosti zakoupení kontejneru na papír.
K problematice ochrany ovzduší jist nep ispívá ani pálení plast a jiné um lé hmoty
v kamnech nebo dokonce za noci v sudech na zahrad . P i zjišt ní tohoto problému
bude podána stížnost na tyto ob any do Blatné, nebo m sto Blatná vykonává agendu
v oblasti p estupk .
O prázdninách by byla možnost pro studenty - brigádnicky pomoci p i zhotovování
oplocenek v obecním lese. Zájemci nech se p ihlásí na obecním ú ad .
Blahop ání k významnému životnímu výro í
Dodate n srde n gratulujeme paní Emilii Suré z .p. 18 k jejím 60.narozeninám, které
oslavila v kruhu rodinném 23.5.
Také pan Bohumil Van ek z . p. 27 si 24.5. v plné síle p ipomn l 65. výro í svého
narození. P ipojujeme se dodate n ke všem gratulant m.
V m síci ervenci se v naší obci bude slavit hned n kolikrát. 9.7.pan Miloslav Vincenc z .
p. 68 - 50 let, 11.7. pan Václav Dušek z . p. 49 - 75let, 20.7. pan Pavel Poklop z .p. 5
kulatiny /50./, 21.7. paní Miloslava Vachušková z . p. 50 své 60.narozeniny a nakonec 23.7.
paní Jana Švecová z . p. 52 své 75. narozeniny.

Konec srpna zastihne v narozeninovém veselí paní Ji inu Smíškovou z . p. 51 ,která se
v tento den 22.8. dožívá krásných 80 let a paní R ženu Chodovou z . p. 37, jež má taktéž 80.
narozeniny, ale v den 27.8. Nem žeme zapomenout ani na 55.výro í pana Bohumila K ty
z . p. 74.
5. zá í oslaví své šedesátiny paní Ludmila Moty áková z . p. 19.
Všem výše jmenovaným oslavenc m gratulujeme, p ejeme pevné zdraví, optimismus
v dalším život a hodn lásky a pochopení nejbližších a p átel.
Kulturní a sportovní akce
3.7. se od 14 hodin bude konat na Pasece 2. ro ník pou ového turnaje ve volejbale a
nohejbale. Ú ast p islíbilo i družstvo z Blatné.Zveme všechny malé i velké k ú asti a
fand ní.O ob erstvení zatím jednáme.
7.8. se bude konat další turnaj ve volejbale a nohejbale a to v rámci “Roztan eného
léta“.Za átek op t ve 14 hodin. Ob erstvení p ed hospodou bude zajiš ovat firma R.
Krej í spolu s panem hostinským.T šit prý se máme na pe ené prasátko, klobásky a
hlavn kapelu pana Šimsy a skupinu Trachyt. Doufejme, že se vše vyda í jako loni.
P íznivce volejbalu upozor ujeme, že o prázdninách bude volejbal vždy ve st edu a
v sobotu od 18. hodin /podle domluvy i v pátek/. V p ípad nep íznivého po así je
vždy možnost jet v sobotu do haly v Zábo í, kde máme blokován as od 18. do 20
hodin.
Zájemci o nohejbal si dávají již n kolikrát dostavení ko každou ned li od p l 10
dopoledne na h išti u Paseky.Stalo se tak nepsaným pravidlem, že tento as bude i
nadále vyhrazen nohejbalu a vítáme všechny další p íznivce, kte í si cht jí rozhýbat
své t lo p ed ned lním ob dem.
Na p elomu m síce srpna a zá í pojedeme obhájit putovní pohár volejbalu do Zábo í,
odkud jsme ho loni p ivezli. Ale chce to trénovat!!! Jist bude v tší konkurence než
loni, nebo se tam chystá i Blatná. Náš sobotní trénink ale moc šancí neslibuje, že??
********************************************
Protože nastává as zasloužených dovolených a období vhodné k zotavení t la i duše, p eje
Vám všem zastupitelstvo obce dostatek asu k na erpání nových sil a p íjemné prožití dn
odpo inku.

