Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se nezadržitelně přiblížil závěr roku a s ním i nadcházející oslavy
nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Dovolte mi, abych Vás na chvíli
v tomto předvánočním čase oslovil několika řádky.
Před několika týdny jsme si zvolili nové obecní zastupitelstvo, z něhož posléze
vzešlo nové vedení naší obce. Rád bych proto využil tohoto prostoru především
k poděkování a to všem občanům a členům zastupitelstva, kteří mi dali důvěru. Velké
díky patří bývalému panu starostovi Janu Chrobákovi a všem bývalým zastupitelům
a zaměstnancům obce za spoustu prospěšné práce, kterou pro naši obec v uplynulých
letech vykonali.
Jsem zavázán slibem zastupitele a důvěrou občanů snažit se co nejlépe spravovat
obec bez rozdílů zájmů zvolených politických stran a nezávislých sdružení. Chci
pokračovat v započaté práci bývalého zastupitelstva a zároveň i splnit dobré
a uvážlivé požadavky nově zvolených zástupců obce. Jsem si vědom své odpovědnosti
k lidem i majetku naši obce získaného poctivou prací nejen současnou generaci, ale
především mnoha generací našich předků. K dobrému řízení obce potřebuji pomoc,
odpovědnost a dobrou spolupráci místostarosty, předsedů výborů i všech ostatních
členů zastupitelstva. Není radno zapomenout i na pomoc všech ostatních pracovníků
úřadu, jejichž poctivá práce pro obec je nesmírně důležitá.
Svět starostů malých obcí je plný historie, vytváření dobrých sousedských vztahů,
obnovení tradic, zapojení obyvatel do aktivit obce, vymýšlení neuvěřitelných akcí, ale
také sociální odpovědnost, kulturní hrdost a hlavně naprostá poctivost.
Rád bych znal a zároveň i poděkoval za všechny vaše nápady i výtky, které byly,
jsou i budou. Na druhou stranu chci poprosit o pochopení v tom, že se všechno
nedá vždycky vyřešit tak, jak by si obě strany přály. Starosta se prostě všem nikdy
nezavděčí.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým i celého zastupitelstva radostné prožití vánočních svátků,
splnění Vašich přání a také abyste Vy dokázali v tomto krásném období potěšit své
blízké a bližní.
A protože brzy také vstoupíme do nového roku, připojuji přání zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Petr Weczerek
Starosta obce Služovice

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Služovice ze dne 25. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce Služovice
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení z předcházejících zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu starosty obce Služovice o zřízení komisí – kulturní komise (KK), komisi
územního plánování a rozvoje obce (KÚPRO), komisi životního prostředí (KŽP)
a přestupkové komise (PK).
Zprávu starosty obce Služovice o dosazení osob do jednotlivých funkcí navržených komisí.
Komise územního plánování a rozvoje obce: předseda Maxmilián Barč, členové:
Pavel Černý, Aleš Ciminga.
Kulturní komise: předseda František Bolacký, členové Ludmila Burdová, Petr Pardy,
Barbara Novobilská, Alena Weczerková.
Komise životního prostředí: předseda Pavel Černý, členové Josef Protivánek, Ladislav
Černý.
Přestupková komise: předsedkyně Lenka Viktorinová, členové Petr Weczerek, Hana
Kurková.
Proškolení DIK (dílčí inventarizační komise) starostou obce.
Čerpání rozpočtu obce Služovice k 31.10. 2010.
Zprávu starosty o vyhlášení konkurzu na pracovní pozici „Správce obce“ s nástupem
od 1.1.2011.
Zprávu starosty o zajištění potřeb místních sdružení a spolků.
Avízo o platbě k proplacení dotace z ERDF za oslavy 660. let založení obce
Služovice.

Zastupitelstvo obce Služovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

schvaluje:
Program jednání 2. zasedání ZO.
Členy návrhové komise Ing. Tomáše Barče a Josefa Protivánka.
Zapisovatele zápisu Hanu Kurkovou a ověřovatele zápisu Maxmiliána Barče
a Františka Bolackého.
Řídit se Jednacím řádem ZO Služovice ze dne 24.6.2006 i v nadcházejícím volebním
obdobím v letech 2010-2014.
Členy kontrolního výboru Maxmiliána Barče a Františka Bolackého.
Členy finančního výboru Jana Chrobáka a Petra Pardyho.
V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, měsíční odměny neuvolněným členům ZO za každou
jednotlivou funkci, ve které jednotliví členové ZO budou figurovat.
Odměna se vyplácí s účinností od 11.11.2010.
Přijetí dotace od MAS Hlučínsko na projekt „Obec Služovice – bezdrátový rozhlas
nové generace“ ve výši 350.901,- Kč.

8.
9.
10.

Provedení inventarizace majetku obce dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
usnesení.
Rozpočtové opatření č. 5/2010 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí usnesení.
Poskytování cestovních náhrad na soukromé vozidlo 2T4 97-07 starostovi obce
k vyřizování služebních záležitostí. Cestovní příkaz starostovi podepisuje
místostarosta. Cestovní náhrady všech členů ZO se řídí interní směrnicí pro
poskytování a účtování cestovních náhrad.

Starosta obce Služovice
1.

odvolává:
Členy kulturní komise, komise územního plánování a rozvoje obce a přestupkové
komise.

Zastupitelstvo obce Služovice
1.

neschvaluje:
V případě figurování starosty a místostarosty obce v přestupkové komisi další
odměny za členství v této komisi pro starostu a místostarostu.

Zastupitelstvo obce Služovice
1.

2.

pověřuje:
Starostu obce podepsáním smlouvy na projekt „Obec Služovice – bezdrátový rozhlas
nové generace“.
Termín: do 31.12.2010
Hanu Kurkovou přípravou inventárních soupisů.
Termín: do 29.11.2010

Za ZO Služovice:

Petr Weczerek
starosta obce Služovic

Datum vyhotovení 26.11.2010.

Ing. Tomáš Barč
místostarosta obce Služovice

Drakiáda
,,Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak z vysoka se díval na svět, strašil by a neví
jak. Rozhlíží se do všech stran, potom hrozí hejnu vran, ale vrány se mu smály, že
je ještě malý pán“.
Tímhle mottem začal v sobotu odpoledne 23.října 2.ročník Drakiády na hřišti
TJ Sokolu Služovice. Děti s rodiči v tento rozmanitý podzimní den pouštěli své
vlastnoručně vyrobené draky. Majitel nejkrásnějšího draka byl oceněn hodnotnou
cenou, nicméně i ostatní děti nepřišly zkrátka. Dětem bylo připraveno občerstvení ve
formě opékání špekáčků a rodičům něco k zakousnutí a k zahřátí.

Vesnické strašení

Již jako každý rok se dne 5. listopadu sletěla k Obecnímu úřadu spousta strašidel
a strašidýlek, která proletěla a rozzářila svými lampiony celou naši vesnici za
doprovodu pohádkových písniček z místního rozhlasu. Strašidla doletěla k místní
hasičské zbrojnici, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a zasloužená sladká
odměna. Děti si pak mohly opéct špekáčky a zahřát se u ohně.

Říjnová veselice
Již šestým rokem pořádal TJ Sokol
Služovice tradiční Říjnovou veselici.
Letošní ročník byl pojat tématicky
,,Filmové a komiksové postavy“. Téma se
tradičně obměňuje, aby akce neztratila
na své populárnosti. Nutno podotknou,
že letošní ročník se opravdu povedl.
Přišla více jak polovina občanů, kteří se
převlékli za masky a mělo to velký úspěch
(např. Adamsová rodina, Teletabies,
Sněhurka a sedm trpaslíků, Dědictví
aneb ... hoši guten tag a spousta dalších).
Nejlepší masky byly ohodnoceny cenou.

Bohatá tombola a lahodně znějící kapela
Oldřišovka speciál patřily k zlatému
hřebu večera.

Mikuláš v naší obci
V sobotu 4. prosince i k nám zavítal z
nebeských výšin Svatý Mikuláš s anděly
a pekelnými čerty. Navštívil děti, které se
sešly v kulturním domě ve Služovicích.
Přišlo zde cca 50 dětí, které si připravily
pro Mikuláše básničky a písničky.
Některým dětem ze strachu ukápla
slzička, ale i tak svůj strach překonaly
a společně s maminkou či tatínkem si
došli pro vytoužený dáreček. Poté si
děti udělaly s Mikulášem společnou
fotografii.

V místní mateřské a základní škole čekaly děti na Mikuláše
v pondělí 6. prosince. Už od samotného pondělního rána
bylo v ovzduší cítit napětí. Po desáté hodině, kdy školní děti
byly ve své třídě a předškoláci seděli připraveni na lavici, se
atmosféra dala krájet. V hlavičkách se jim honila spousta myšlenek.
Jak se ten Mikuláš k nám dostane? Přijede na saních? Nebo snad, že by
k nám přibruslil? Ááááá ejhle… rázné zazvonění a řinčení řetězů přerušilo
všechny úvahy. Mikuláš je tady i s čerty! Už nikoho nezajímalo, jak a na čem
přijel, ale hlavně že přijet nezapomněl. Moudrý Mikuláš šel navštívit s družinou
uličnických čertů, zlatovlasým andělem a plným košem dárečků nejprve děti do
školky. Sám si s dětmi promluvil, věděl o všech prohřešcích, věděl, kdo je šikovný
víc, kdo méně, kdo moc mluví, kdo nechce jíst polévku, kdo rád pomáhá druhým,
zkrátka Mikuláš věděl vše, nic se před ním nedalo zatajit. Básnička nebo písnička ho
však potěšila a krásný anděl s laskavým úsměvem každému předal balíček dobrot.
Čekala ho ještě třída starších dětí. Mikuláš se uvelebil před katedrou a čerti kolem
něj kouleli očima a rozhlíželi se, koho si odnesou do pekla. I tady o dětech Mikuláš
všechno vyčetl z Knihy hříchů, žádný prohřešek neunikl jeho pozornosti. Chlapci se
snažili být stateční, ale vydrželo jim to pouze do té doby, než čerti zařinčeli řetězy.
Některá děvčátka si samou nervozitou při přednesu kroutila vlásky, avšak anděl
s čertem bez rozdílu obdarovali všechny. Mikuláš se s dětmi rozloučil a slíbil, že se za
rok přijede zase podívat a zkontrolovat, zda nezlobí.

Vánoční zvyky a tradice
S vánočními svátky se v minulosti pojila celá řada tradic, zvyků a pověr. Mnoho z nich je
již téměř zapomenuto, ale některé přežily a staly se neodmyslitelnou součástí našich Vánoc.
Vánoční stromeček
Nazdobený stromek se stal jedním z hlavních symbolů vánočních svátků, a tak možná
leckoho překvapí, že tento zvyk je poměrně mladý. Dřív se nad štědrovečerní stůl dávaly
jen zelené větvičky, které měly symbolizovat návrat jara. Tradice zdobení stromku pochází
z Německa - jedna z prvních zpráv o ní je v brémské kronice z roku 1570. Katolická církev
považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V Česku má vánoční stromek
poměrně krátkou historii - poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských
rodinách. Na vesnici pronikaly stromky ještě pomaleji - až do první světové války bývala
v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Vánoční Betlém
Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba Betlémů a jesliček. První jesle údajně posvětil
při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky poprvé vytvořil
o Vánocích v roce 1223 sv. František z Assisi.
Koledy
Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba Tichá noc, o jejíž rozšířenosti svědčí
fakt, že se na Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích. Svou premiéru měla v roce 1818
v salzburském Oberndorfu; autorem textu byl místní farář Josef Mohr, nápěv složil Franz
Xaver Gruber.
Zvyky u štědrovečerní večeře
- připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
- pod talíř se schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely peníze
- od slavnostní večeře se nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo
vstane, do roka zemře.
Krájení jablka
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá
hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak
někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.
Lití olova
Nad plamenem se v kovové nádobce roztaví kousek olova. Olovo se
pak naráz vlije do nádoby s vodou. Vznikne odlitek, podle jehož tvaru se
pak hádá, co koho čeká.
Zvyky pro svobodné a nezadané dívky
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice,
dívka zůstala i v novém roce svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala
ji svatba. Ty, kterým nevyšel pokus s kurníkem, mohly hodit doma
v pokoji střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený patou ke dveřím,
zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil špičkou ke dveřím, značilo to,
že se provdají a odejdou.
Nezadané dívky zase chodily třást bezem a v domě, u kterého začal
jako první štěkat pes, bydlel jejich nastávající.

Upozornění
Vážení spoluobčané,
důrazně upozorňujeme majitele
osobních aut, kteří parkují na místních
komunikacích, aby svá vozidla
zaparkovali mimo tyto komunikace
a umožnili tak odklízení sněhu. Firma,
která provádí úhrn sněhu nebude
provádět údržbu v místech, kde může
dojít k poškození parkujících vozidel.

při náročném odklízení sněhu kolem
svých nemovitostí.

Děkujeme tímto také všem
občanům, kteří obci i nadále pomáhají

OBEC SLUŽOVICE NABÍZÍ
PROSTORY K PRONÁJMU:
V rekonstruovaných objektech bývalých kasáren.
Vhodné jako kanceláře, sklady, popř. pro drobnou nehlučnou výrobu.
Možnost parkování.
Objekt je umístěn na okraji vesnice v tichém prostředí.
Vzdálenost od Opavy 7 km po silnici I. třídy č. 46 směr Polsko.
Informace podá OÚ Služovice tel.:

553 762 158

Pokud znáte někoho, kdo má o podobné prostory zájem,
podejte nám zprávu, případně odkažte na telefonní číslo.
Děkujeme.
OÚ Služovice

Svozový kalendář Narodili se
Černá
20.1.2010
Obce Služovice Nikol
Alexandr Peterek
27.2.2010
(svoz směsného komunálního
odpadu v roce 2011)

LEDEN
pondělí

3.1.

ÚNOR
pondělí

14.2. 28.2.

BŘEZEN
pondělí

14.3. 28.3.

DUBEN
pondělí

11.4. 25.4.

KVĚTEN
pondělí

9.5.

23.5.

ČERVEN
pondělí

6.6.

20.6.

ČERVENEC
pondělí

4.7.

18.7.

SRPEN
pondělí

1.8.

15.8.

ZÁŘÍ
pondělí

12.9. 26.9.

ŘÍJEN
pondělí

10.10. 24.10.

LISTOPAD
pondělí

7.11. 21.11.

PROSINEC
pondělí

5.12. 19.12.

17.1.

31.1.

Dominik Bitomský
Stanislav Molnár
Nela Černá
Patricie Kupková
Natálie Sedláčková
Eliška Matušková
Adéla Plušková
Julie Barešová
Šimon Hanke

27.3.2010
28.5.2010
29.5.2010
21.6.2010
20.8.2010
14.9.2010
24.10.2010
30.10.2010
6.11.2010

Jubilanti
29.8.

Svozový den PONDĚLÍ - lichý týden
Případná změna svozového dne bude
v dostatečném předstihu oznámena.
Svoz komunálního odpadu probíhá od
5.00 do 22.00 hodin !
Svoz plastů bude probíhat každý první
čtvrtek v měsíci.

Šimečková Hildegarda
Hanská Renata
Englišová Edita
Felbier Jan
Džemla Evald
Hartmannová Růžena
Ševčík Valter
Berek Jindřich
Laryšová Anna

80 let
70 let
70 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let

Opustili nás
Bestová Adéla
Bitomská Marta
Jurčík Andělín

12.2.2010
19.4.2010
15.7.2010

Plesová sezóna 2011
SDH Služovice ............................................................ 22. 1. 2011
Maškarní ples .............................................................. 29. 1. 2011
Myslivecké Sdružení Vilton ....................................... 5. 2. 2011
SDH Vrbka .................................................................. 12. 2. 2011
TJ Sokol Služovice ...................................................... 19. 2. 2011

Křížovky a ankety pro děti
Najdi 10 rozdílů:

Křížovka:

Vodorovně:
1. Měsíc, který začíná “aprílem”
3. Jinak květen
5. Hnědý aromatický nápoj
6. Může být papírový, koupený nebo vyrobený. Když
je vítr, děti jej pouští – většinou na podzim.
8.Ženské jméno, které má svátek 22.3.
Svisle:
2. Věc, kterou ti někdo věnuje – např. k narozeninám
4. Tmavěmodrý lesní plod
7. Společenská věda o chování
Nápověda: ETIKA

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční koncert,
který si pro Vás připravila místní schola.
Koncert bude obohacen o vyprávění
Františka a jeho jesliček.
Věříme, že jako každý rok si nás přijdete
poslechnout a podpořit nás.
Koncert se uskuteční
dne 27.12. 2010 v 17.30 hod.
v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Srdečně Vás zve schola a ministranti.

