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.
Letos na podzim, konkrétně 10. a 11. října 2014, se konaly volby do zastupitelstev měst
a obcí. Slovy klasika by se dalo říct: „Kostky jsou (byly) vrženy“. Voliči svými hlasy dali důvěru kandidátům, kteří budou mít zásadní vliv na to, jak se bude vyvíjet náš společný domov
a nejbližší okolí v následujících čtyřech letech.
S odstupem více jak měsíce, bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste přišli k volebním
urnám vyjádřit svůj názor při komunálních volbách do zastupitelstva obce Služovice. Je potěšující, že opět tak jako před čtyřmi roky, a tak jako v případě dalších voleb, byla zdejší volební účast nad celorepublikovým průměrem. Svědčí to o velké uvědomělosti, zodpovědnosti
a zájmu Vás, občanů ze Služovic a Vrbky, k místu, kde žijete. Osobně bych pak rád poděkoval
Vám, všem občanům, kteří jste svým volebním hlasem dali najevo podporu a důvěru lidem,
kteří dlouhodobě pracují ve vedení služovického úřadu a s jejichž prací a s dosaženými výsledky jste spokojeni. Ukázalo se, že valná většina z vás vsadila na zkušenost, zodpovědnost,
jistotu a kontinuitu.
Velice si toho vážím a děkuji Vám za to. Věřte, že nejen pro mě, ale i pro zbývající členy
zastupitelstva obce, je opakující se výrazná voličská důvěra obrovskou odměnou za předchozí
práci, ale zároveň i zavazující skutečnost, která nás neskutečně motivuje do další nelehké práce.
Závěrem tohoto povolebního textu bych chtěl pogratulovat všem zvoleným zástupcům do
Zastupitelstva obce Služovice - jak těm, kteří obhájili svůj mandát, tak i čtyřem novým. Věřím, že jako v předcházejících volebních obdobích bude mezi zastupiteli převládat korektní
a konstruktivní přístup k řešení stanovených úkolů a vzniklých situací, tedy stav, ze kterého
bude obec Služovice a místní část Vrbka jenom a jenom profitovat.
Milí spoluobčané,
v době předvánočního času vždy mají lidé k sobě blíže. Mnohdy si přeji, aby tato adventní
doba netrvala jen samotný prosinec, ale aby si lidé takto láskyplně porozuměli po celý rok.
Vždyť přece dělat dobré skutky, smát se jeden na druhého, pomáhat bližnímu svému nebo
projevovat laskavost, nemusíme jen v tento krásný čas. Jsou situace, kdy tyto a další krásné
činy potřebuje každý z nás cítit i během normálních a všedních dnů v roce. Pojďme tedy společně dát všem okolo dar, jenž má trvalou hodnotu a který nás nadlouho přežije. Prokazujme
nejen během Vánoc laskavost, úsměv, všemocnou lásku a hlavně úctu jeden ke druhému.
Věřte, že pro vás to bude jen maličkost, ale jsem si jist, že nepřejícní lidé a škarohlídové
kolem vás budou udiveni a svět zlých bude ohromen, ne-li ochromen.
Dovolte mi, abych vám všem jménem svým i jménem nově zvoleného zastupitelstva, popřál krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2015. Nechť vám je rodina symbolem
štěstí, zdraví, ať vám slouží, víra v sebe sama nikdy neutuchá a spokojenost nechť, převládá.
Petr Weczerek
starosta obce

kulturnÍ a spolecenskÉ denÍ v obci
Kulturní a společenský kalendář obce je každoročně napěchován k prasknutí. Velkou měrou se na tomto podílejí nejen naše aktivní spolky, sdružení, ale i děti ze Základní a Mateřské
školy Služovice. I díky jejich ochotě má široká veřejnost možnost si vybrat akci dle svého
gusta a nálady. Letos pořadatelé připravili na 50 společenských akcí, které přilákaly spousty
nadšených diváků, účastníků nebo i soutěžících. Nutno jim za to vše velmi poděkovat a popřát všem aktivním občanům mnoho zdaru a píle do dalšího zajišťování kulturního a společenského života v obci Služovice.
Konec roku již tradičně patřil akcím, které se staly velmi oblíbenými. Připojujeme malý
obrázkový průřez toho, co se v naší malebné vesničce událo.

drakiÁda

vesnickÉ strasenÍ

vÍnobranÍ

adventnÍ odpoledne a rozsvÍcenÍ vÁnocnÍho stromecku

certovskÝ rej s mikulÁšem a mikulÁšskÁ nadÍlka v zš a mš

divadelnÍ predstavenÍ „kšanda“
Nestává se u nás v Kulturním domě často, že na prknech, jenž znamenají svět, vystupují slavní herci a zpěváci z českého showbyznysu. Pro některé sen, který se stal dne
6. listopadu skutečností. Herecký ansábl kolem veleváženého herce, komika, glosátora
a ctihodného člověka pana Jaroslava Sypala, hostoval u nás ve Služovicích s povedenou
komedii „Kšanda“. Příběh o lidské hrabivosti s nečekaným rozuzlením. Publiku se tak
nabídla možnost zblízka zaostřit svůj zrak na svaly Martina Maxy, zaposlouchat se do
libozvučného hlásku princezny Jasněnky alias Míši Kuklové, připomenout si staré časy
z dob Magionu s nezapomenutelným Petrem Jančaříkem, pánské osazenstvo si přišlo na
své při výstupu Milušky Bittnerové, která uhranula zdejší muže a troufám si říct i některé
ženy „svýma velkýma očima“. Konalo se i jedno příjemné překvapení a to u herce Milana
Pitkina, který aniž by se zakoktal, vedl smysluplnou rozpravu v souvislých větách, Terezka
Šefrnová svým půvabem pobláznila nejednoho manžela a ani režisér a herec v jedné osobě
Rostislav Kuba, nezklamal a svým typicky suchým, leč účinným projevem, dokázal diváky
dostat do varu. A jak se říká, to nejlepší nakonec. „Major Hrubec“ nebo-li Jaroslav Sypal
svým hereckým umem nezklamal, ba co víc, byl třešničkou na dortu v celém vystoupení
„Kšanda“. Ještě jednou velké poděkování všem hercům, kteří předvedli vskutku heroický
a úchvatný výkon. Nemalé poděkování rovněž patří organizátorovi celé akce panu Radimu
Fišerovi a jeho týmu, který zajistil důstojnost celého večera.

vÝlet zš sluzovice do polskÝch jejkowic
O tom, že obec Služovice začala dosti významně spolupracovat s polskou gminou (obcí)
Jejkowice jsme vás již několikrát informovali. Aby však tato spolupráce nebyla jen o bratření
se v dospělé sféře, rozhodli se zástupci obou obcí, že uspořádají společné setkání českých
a polských žáků základních škol. Příležitost k tomuto shledání se naskytla u příležitosti pořádání tématické výstavy fotografií v rámci projektu právě probíhající česko-polské spolupráce. Slavnostního zahájení se chopil domácí starosta pan Marek Bak, který vlídným slovem
přivítal i naši početnou delegaci z Čech. Grácií celému odpoledni dodalo vystoupení žáků
z obou základních škol. Polské i české děti si zazpívaly, zatančily a pak se společně odebraly
prohlídnout si místní zázemí školy. Nutno podotknout, že o nás bylo skvostně postaráno, tudíž se nebylo ani čemu divit, když někteří „našinci“ kouleli oči a posmutně hlesali: „Úúúž“,
když bylo vyřčeno, že se jede domů.

obcanskÁ škola
- školenÍ pro obyvatele sluzovic
Od 1. srpna 2014 do 30. května 2015 je naše obec zapojena do vzdělávacího projektu
s názvem Občanská škola – aneb odborné školení pro obyvatele malých obcí. Tento projekt je 100% financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nabízí se tedy všem občanům, možnost zadarmo se zapojit do realizace projektu, jako
účastníci vzdělávacích aktivit, ať už to týkající se občanského nebo spotřebitelského práva,
počítačové gramotnosti nebo i získání informací v oblasti základů podnikání. Toto bylo
již několikrát proklamováno v občasníku i v obecním rozhlase. Do všech domácnosti byly
dokonce zaslány letáky s informacemi, jak postupovat v případě zájmu o daný kurz, avšak s
politováním nutno konstatovat, že účast na některých těchto školeních je tristní. Dost často
se na OÚ setkáváme s připomínkou, že občané o této skutečnosti vůbec nevěděli a že nemají k tomuto dostatek informací. Omlouváme se, ale není v našich silách, případně i finančních možnostech, zvát Vás všechny osobně a jednotlivě za pomoci např. letáku s osobním
doručením na jednotlivá školení. Dovolím si tedy apelovat na všechny, aby pokud možno
sledovali webové stránky obce Služovice (www.sluzovice.cz), kde jsou uvedeny všechny
podrobné informace, které se snažíme v rámci možnosti často aktualizovat. V podstatě výše

uvedené se netýká jen pozvánek na školení vzdělanosti, ale v souhrnu všeho dění, které
se odehrává u nás v obci. Ano, vy dříve narození můžete namítat, že přístup k internetu
nemáte nebo nezvládáte, ale k informacím se můžete dostat za pomoci vnuků nebo rovněž shlédnutím vývěsních tabulí v centru obce nebo na autobusových zastávkách. Rovněž
za asistence obecního rozhlasu se vám snažíme zprostředkovat očekávané a důležité akce
a informace. Neberte to teď prosím nikterak zle, ale pokuste se pochopit i nás na OÚ. Vždy
se snažíme dělat maximum, aby se daná zpráva, či informace dostala bezprostředně k vám.
O to víc, nás i pořadatelé akcí pak mrzí, když se někdo odkazuje na fakt, že o dané akci,
věci vůbec neslyšel nebo nevěděl. V podstatě i samotný občan by měl mít velký zájem
a povinnost vyhledávat si sám informace o kulturním, společenském, politickém a celkovém dění v obci. Jedním ze zdrojů může být i samotné zasedání zastupitelstva, kterého se
můžete bez ostychu účastnit nejen Vy, ale i Vaši sousedé.
Pevně věřím, že toto vyzvání nikoho nepobouří a uvedená slova si osobně nepřebere
někdo z vás na sebe. Chceme jen najít způsob, jak zamezit obecnímu „nevědění“.
Za příkladnou spolupráci s obecním úřadem i místními spolky vám srdečně děkujeme.

OÚ Služovice – úřední hodiny v době vánočních svátků

Dovolená od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015
Děkujeme Vám za pochopení.

inzerce
Obec Služovice nabízí prostory k pronájmu:

•

v rekonstruovaných a plynem vytápěných objektech
bývalých kasáren

•

vhodné jako kanceláře, sklady, popř. pro drobnou
nehlučnou výrobu

•

možnost parkování a využití zpevněného asfaltového
prostranství vedle předmětu nájmu
(vše v ceně pronájmu)

•

objekt je umístěn na okraji vesnice v klidném prostředí

•

vzdálenost od Opavy 8 km po silnici I. třídy č. 46 směr
Polsko

•

výborná dostupnost pro nákladní automobily

•

oplocený objekt

•

ihned k pronájmu

•

nájemné je 450,-Kč/m2/rok + služby

Informace podá OÚ Služovice tel.: 553 762 158
Děkujeme OÚ Služovice

narodili se
Vítek Černý
Viktorie Cimingová
Eliáš Pretsch
Emma Hadamčíková
Aneta Malchárková
Ema Kremserová
Natálie Bolacká
Ondřej Baránek
Filip Čepčianský
Lukáš Riedel
Samuel Sopúch

04.02.2014
05.02.2014
21.03.2014
18.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
26.08.2014
17.09.2014
18.09.2014
26.10.2014
28.11.2014

jubilanti
Štefan Pilát
Jana Stromská
Mária Žídková
Rudolf Švacha
Jaroslav Milata
Richard Spiška
Cecilie Hartošová
Erhard Šimeček
Josef Laryš
Elfrída Lasáková
Věra Rotherová
Marie Halfarová

70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
90 let
91 let

opustili nÁs
Emil Kryštof
Anna Václavíková
Marie Vágnerová
Jiří Barcal
Anna Spišková

plesovÁ sezÓna 2015
SDH Služovice – Hasičský ples
TJ Sokol Služovice – Sportovní ples
MS Vilton – Myslivecký ples
SDH Vrbka – Společenský ples
SMSV, o.s. – Maškarní ples

17.01.2015
31.01.2015
07.02.2015
14.02.2015
21.02.2015

Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií
Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra
Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry,
ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík
z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni
jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo synonymum
nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže
vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize.
Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice
převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav
lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na
to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně
utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony
se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet
a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit.
Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve
dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí mě
mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, se
pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu podezírá svého
spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu.
„Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz

